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คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
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คณะกรรมการที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร. ลิขิต ธีรเวคิน

ประธานกรรมการสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมพล พงศ์ไทย

ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ยาวะประภาษ

นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทพ.สมศักดิ์ จักรไพวงศ์ 

ศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ 

ศาสตราจารย์ นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ 

ศาสตราจารย์ ดร. สุรชาติ บำารุงสุข 

ศาสตราจารย์ ดร. อนุสรณ์ ลิ่มมณี 

ศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ธำารงลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ กังสนันท์

รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยชนะ อิงคะวัต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ โพธิสว่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรพงษ์ บัวหล้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข

ดร. อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

ร.ต.อ. ดร. วิเชียร ตันศิริคงคล

อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ

อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก

อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง

นายธานินทร์ ผะเอม

นายปกรณ์ สัตยวณิช

นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง

นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร

นางอรพร สดใส
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ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร. เอกวิทย์ มณีธร

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รองประธานกรรมการ
ดร. จักรี ไชยพินิจ

ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โอฬาร ถิ่นบางเตียว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระ กุลสวัสดิ์

ดร. ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน

ดร. โชติสา ขาวสนิท

อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง

นายอิฏฐวัชร์ เตชะนันท์

นางสาวณปภา จิรมงคลเลิศ

นางสาวกุลญาดา เนื่องจำานงค์

นายดุสิต รัฐศีล

นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ

นางสาววราภรณ์ ช่วยประคอง

 นายธัช ขันธประสิทธิ์

ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
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ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

1. ศาสตราจารย์ ดร. อนุสรณ์ ลิ่มมณี

2. รองศาสตราจารย์ ดร. วีระ สมบูรณ์

3. รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยันต์ ไชยพร

4. รองศาสตราจารย์ ดร. ธันวัฒน์ รัตนสัค

5. รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

6. รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยากร หวังมหาพร

7. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ

8. รองศาสตราจารย์ ดร. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี

9. รองศาสตราจารย์ ดร. โคทม อารียา

10. รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์

11. รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ กังสนันท์

12. รองศาสตราจารย์มานิต ศุทธสกุล

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิศาล มุกดารัศมี

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนา พิชิตปัจจา

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ โพธิสว่าง

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยตรี ดร. ณัฐกริช เปาอินทร์

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภมิตร ปิติพัฒน์

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระ กุลสวัสดิ์

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โอฬาร ถิ่นบางเตียว

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษม เพ็ญพินันท์

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รงค์ บุญสวยขวัญ

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาสตรินทร์ ตันสุน

26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุระชัย ชูผกา

27. ร้อยตำารวจเอก ดร. วิเชียร ตันศิริคงคล

28. ดร. ประพีร์ อภิชาตสกล
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29. ดร. นิติ มณีกาญจน์

30. ดร. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

31. ดร. ปิยะ นาควัชระ

32. ดร. วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ

33. ดร. ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน

34. ดร. อนุรัตน์ อนันทนาธร

35. ดร. อมรทิพย์ อมราภิบาล

36. ดร. ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์

37. พันตำารวจโท ดร. ไวพจน์ กุลาชัย

38. ดร. มาโนชญ์ อารีย์

39. ดร. จักรี ไชยพินิจ

40. ดร. ชัยณรงค์ เครือนวน

41. ดร. สกฤติ อิสริยานนท์

42. ดร. ชัยณรงค์ ศรีมันตะ

43. ดร. บุญรอด บุญเกิด

44. ดร. สกุล อ้นมา

45. ดร. บุญเลิศ ยองเพ็ชร

46. ดร. สรชัย ศรีนิสานต์สกุล

47. ดร. สติธร ธนานิธิโชติ

48. ดร. โชติสา ขาวสนิท

49. ดร. ภัทรพงษ์ รัตนเสวี

50. ดร. ภัทราวดี มากมี

51. อาจารย์พงศธร แก้วมณี

52. อาจารย์ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช

53. อาจารย์จิรายุทธ์ สีม่วง

54. อาจารย์นพวรรณ พึ่งพา

55. นายปกรณ์ สัตยวณิช
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กำาหนดการ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

เสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15

“โลกาภิวัตน์ ภูมิภาคอภิวัตน์ ท้องถิ่นอภิวัตน์: นัยต่อสังคมไทย”

(Globalization, Regionalization, and Localization: Implications for Thai Society)

วันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

จัดโดย

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

15.00 – 17.00 น. ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ  

และคณะกรรมการจากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ 

จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

18.00 – 21.00 น. งานเลี้ยงรับรองผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการจากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

09.00 – 09.30 น. Topic : The Roles of Women in Electoral Politics in Thailand

 Keynote 1 : Professor Katherine A. Bowie

 Department of Anthoropology, University of Wisconsin - Madison

 ห้องประชุม C23 จันทบุรี
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09.30 – 09.40 น. ตอบประเด็นคำาถามถามจากการบรรยาย

09.40 – 10.10 น. หัวข้อ: โลกาภิวัตน์ ภูมิภาคอภิวัตน์ ท้องถิ่นอภิวัตน์: การปรับตัวของรัฐศาสตร์

 Keynote 2 : ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีรเวคิน ราชบัณฑิต

 ประธานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

 ห้องประชุม C23 จันทบุรี 

10.10 – 10.20 น. ตอบประเด็นคำาถามจากการบรรยาย

10.20 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.30 – 12.00 น.

สัมมนานำาเสนอบทความ/บทความวิจัย

ห้องสัมมนาย่อย (Paper Presentation)

Public forum 1

โลกาภิวัตน์ ภูมิภาคอภิวัตน์ ท้องถิ่นอภิวัตน์: 

นัยต่อสังคมไทย

ห้อง C23 จันทบุรี

ห้องที่ 

G210

รัฐประศาสนศาสตร์ 1 ผู้เสวนา

- รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ รัชชกูล 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว

คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยบูรพา

- ดร.จักรี ไชยพินิจ (ผู้ดำาเนินรายการ)

คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยบูรพา

ห้องที่ C5 การเมืองการปกครอง 1

ห้องที่ C6 การเมืองการปกครอง 2

ห้องที่ C7 การเมืองการปกครอง 3

ห้องที่ C8 รัฐประศาสนศาสตร์ 2

ห้องที่ C9 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 1

ห้องที่ C10 รัฐประศาสนศาสตร์ 3

ห้องที่ C11 รัฐประศาสนศาสตร์ 4

ห้องที่ C12 รัฐประศาสนศาสตร์ 5
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12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น. 

Public Forum 2

กระบวนการยุติธรรมไทยในยุคโลกาภิวัตน์ 

(ห้อง C11 บางเสร่)

Public Forum 3 (International Forum)

ASEAN Community and 

Implications on 

Its Members (ห้อง C6 แหลมฉบัง)

Public Forum 4

การปรับโครงสร้างตำารวจและปฏิรูประบบ

งานสอบสวนของตำารวจ

(ห้อง C10 มาบตาพุด)

ผู้เสวนา

- พล.ต.ต. ดร.พรชัย ขันตี

รองผู้บัญชาการ สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง

- ผศ.(พิเศษ) พ.ต.อ.ดร.ปกรณ์ มณีปกรณ์

รองผู้บังคับการ ตำารวจภูธรจังหวัด

ฉะเชิงเทรา

- ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ

สวนดุสิต

- ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร 

คณบดีคณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยบูรพา

- พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย 

(ผู้ดำาเนินรายการ)

คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ผู้เสวนา

 - Vo Xuan Vinh, PhD.

Institute for Southeast Asian Studies

Vietnam Academy of Social 

Sciences

- Prof. Andy Fefta Wijaya, PhD.

University of Brawijaya, Indonesia

- นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี

อธิบดีกรมอาเซียน 

กระทรวงการต่างประเทศ

- ผศ.ดร.ธีรพงศ์ บัวหล้า 

(ผู้ดำาเนินรายการ)

 คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้เสวนา

- นายถาวร เสนเนียม

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

- พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร

อดีตรองผู้บังกับการจเรตำารวจ

- ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล

คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยบูรพา

- อาจารย์นพพร ขุนค้า

(ผู้ดำาเนินรายการ)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

สัมมนานำาเสนอบทความ/บทความวิจัย

ห้องสัมมนาย่อย (Paper Presentation)

ห้องที่ C9 ปรัชญาการเมือง 1

ห้องที่ C5 รัฐประศาสนศาสตร์ 6

ห้องที่ C7 การเมืองการปกครอง 4

ห้องที่ C8 รัฐประศาสนศาสตร์ 7

15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

15.15 – 16.00 น. คณะกรรมการผู้จัดการประชุมฯ เตรียมรับเสด็จ  

16.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งถึงโรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน อำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)
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- นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 2 

  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 ผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค 2 

  คณะกรรมการจัดงานฯ เฝ้ารับเสด็จ 

-  นางบุศราวดี เอกชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี 

  ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยรองคณบดี ผู้แทนนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

  และผู้แทนโรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียนฯ ถวายพวงมาลัย

-  เสด็จเข้าภายในห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ห้อง A ชั้น 1 (วงดุริยางค์บรรเลงเพลง

มหาชัย)

-  ประทับพระเก้าอี้ (บนเวที)

-  ศาสตราจารย์สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดี 

  เข้าเฝ้าถวายสูจิบัตรและของที่ระลึก

-  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์

  และนิติศาสตร์ เข้าเฝ้าถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย

-  ศาสตราจารย์สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดี 

  กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ

-  นายจักรี ไชยพินิจ ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในฐานะรองประธาน 

การจัดการประชุมวิชาการฯ กราบทูลเบิก ผู้สนับสนุนการจัดงานฯ 

  และผู้อุปการคุณเข้ารับโล่ที่ระลึก (จำานวน 35 ราย)

-  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

  มีพระดำารัสการเปิดการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ 

  ครั้งที่ 15 

  (จบพระดำารัส/วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)

-  เสด็จลงจากเวที

-  เสด็จออกจากห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ A 

-  ฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน ฯ (จำานวน 1 ชุด)

-  ทอดพระเนตรนิทรรศการ

-  เสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่ง

-  เสด็จกลับ 

  (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย) 

17.30 – 18.30 น การประชุมคณบดี (หรือผู้แทน) จากมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอน

 ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ทั่วประเทศ ห้อง C8 สัตหีบ

18.30 – 19.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ

19.00 – 21.00 น. งานเลี้ยงต้อนรับ

21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น. 

Public forum 5 
“ประชาคมอาเซียนกับการปรับตัวของ

ภาครัฐไทย: 

กระแสหรือความจำาเป็น”

(ห้อง C6 แหลมฉบัง)

Public forum 6 

“การปรับตัวของการจัดการเรียน

การสอนด้านรัฐศาสตร์

และรัฐประศาสนศาสตร์ 

ในบริบทของประชาคมอาเซียน”

(ห้อง C10 มาบตาพุด)

เริ่มการแข่งขันตอบปัญหา

ระดับอุดมศึกษา

ด้านรัฐศาสตร์

และรัฐประศาสนศาสตร์

(ห้อง C23 จันทบุรี)

ผู้เสวนา

- ศ.ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

- นายปรัชญา สมะลาภา

กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทย

- นายอิทธิพล คุณปลื้ม

นายกเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

- ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า

(ผู้ดำาเนินรายการ)

คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้เสวนา

- ศ.ดร.อัมพร ธำารงลักษณ์

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ผศ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์

สาขาวิชารัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- รศ.ยุทธพร อิสรชัย

สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช

- ผศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ 

(ผู้ดำาเนินรายการ)

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- แข่งขันตอบปัญหาระดับอุดมศึกษา

คัดเลือกรอบ 1

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45 – 12.15 น. 

สัมมนานำาเสนอบทความ/บทความวิจัย
ห้องสัมมนาย่อย (Paper Presentation)

การแข่งขันตอบปัญหา 
ระดับอุดมศึกษา

 (ห้อง C23 จันทบุรี)

ห้องที่ C6 ปรัชญาการเมือง 2 ห้องที่ C10 ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ 3

แข่งขันตอบปัญหาระดับ

อุดมศึกษา

คัดเลือกรอบ 2

ห้องที่ C5 ปรัชญาการเมือง 3 ห้องที่ C11 การเมืองการ

ปกครอง 6

ห้องที่ C7 การเมืองการปกครอง 5 ห้องที่ C12 การเมืองการ

ปกครอง 7

ห้องที่ C8 นานาชาติ 1 ผู้นำาเสนอบทความประเภท

โปสเตอร์

(ประจำาผลงานของตนเอง)
ห้องที่ C9 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2
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12.15 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.

Public forum 7

เรื่อง “ปรัชญาการเมือง 

ความท้าทายของรัฐไทย”

(ห้อง C6 แหลมฉบัง)

13.00 – 16.00 น.

Public forum 8

เรื่อง ประชาชนและเครือข่ายภาคตะวัน

ออก:เสียงสะท้อนสู่ภาครัฐ

(ห้อง C10 มาบตาพุด)

13.00 – 15.00 น.

การแข่งขันตอบปัญหา

ระดับอุมศึกษา 

(ห้อง C23 จันทบุรี)

ผู้เสวนา

- ศ.ดร.สมบัติ จันทรวงศ์

 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

- ผศ.ดร.เกษม เพ็ญพินันท์

 คณะอักษรศาสตร์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ผศ.ดร.พิศาล มุกดารัศมี

 สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช

- ดร.ศุภชัย ศุภผล 

 (ผู้ดำาเนินรายการ)

 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนสาสตร์

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้เสวนา (ปราชญ์ชาวบ้าน)

- ดร.สมนึก จงมีวศิน

 ประธานคณะทำางานสภาพัฒนาการเมือง

 จังหวัดชลบุรี

- คุณชาติชาย เหลืองเจริญ

  ประเด็นงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 

 และมหาวิทยาลัยบ้านนอก

- คุณสมิทธิ์ เย็นสบาย

 ประเด็นงานด้านสิทธิชุมชนและความมั่นคง

ด้านทรัพยากร

- คุณจำารูญ สวยดี

 เครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดปราจีนบุรี

- ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว 

 (ผู้ดำาเนินรายการ)

 คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยบูรพา

แข่งขันตอบปัญหาระดับ

อุดมศึกษา

 รอบชิงชนะเลิศ

16.00 – 16.30 น. ผู้รักษาการแทนอธิการบดี(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย)

   - ประกาศผลและมอบรางวัลบทความดีเด่น

   - มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันตอบปัญหาระดับอุดมศึกษา 

   - มอบธงให้กับมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าภาพปีถัดไป

  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร)

   - กล่าวรายงานผลสรุปการจัดโครงการ

  ผู้รักษาการแทนอธิการบดี (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย)

   - กล่าวปิดงาน

16.30 – 16.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

16.45 น.  เสร็จสิ้นกิจกรรม



สารบัญ

คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ 2

คณะกรรมการที่ปรึกษา 3

กำาหนดการ 7

หลักธรรมาภิบาลสำาหรับการพัฒนาการบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21
(ศิริพร ไชยชนะ)
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทคัดย่อ
 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบันได้เปล่ียนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ และความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี ทำาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างความแข็งแกร่งตามยุคโลกาภิวัตน์ จึงเป็นปัจจัยและเป็นแรง
ผลักดันให้เกิดการบริหารการจัดการทั้งภาครัฐและเอกชนตามแนวใหม่ ที่ต้องการได้รับการบริการที่ดีที่สุด และเพื่อ
ใหก้ารบรหิารราชการและเอกชนไดบ้รรลตุามเปา้หมาย โดยมปีระชาชนเปน็ศนูยก์ลางแหง่การใหบ้ริการ ซ่ึงถอืไดว้า่ 
ประชาชนคือบุคคลที่มีความสำาคัญต่อภาครัฐและเอกชนอย่างยิ่ง เพื่อจัดทำายุทธศาสตร์การบริหารการจัดการใน
ยคุโลกาภวิตัน ์ตราบใดทีป่ระเทศไทยยงัมปีระชาชนเปน็ศนูยก์ลางของการรับบริการจากภาครัฐและเอกชน เนน้เสรมิ
ดว้ยการสรา้งความสมัพนัธ์ระยะยาวระหวา่งผูร้บับรกิารและองคก์ร เปน็การเพิม่มลูคา่ ยกระดบัความพงึพอใจให้เกิด
ขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของการนำาเสนอบทความนี้เพื่อศึกษาแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนา การ
บรหิารการจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล โดยนำาหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาเปน็แนวทางในการบรหิารจดัการ เพือ่
ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน หลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งพุทธศาสนามีความสำาคัญ
กบัสงัคมไทยเปน็อยา่งยิง่ ประชาชนชาวไทยสว่นใหญเ่ปน็ชาวพุทธจึงทำาใหเ้ขา้ถงึหลักธรรม ซ่ึงตามหลักธรรมมุ่งเนน้
สอนคนให้ทำาความดี ละเว้นจากความชั่ว และสร้างระบบสังคมให้เรียบร้อยดีงาม จึงนำามาใช้กับตัวบุคคลเพื่อให้คน
มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการยกระดับจิตใจและเน้นยำ้าให้ประชาชนมีศีลธรรม เพื่อมิให้ละเมิดสิทธิผู้อื่นและตนเอง 
การที่จะทำาให้เกิดผลอย่างยั่งยืนจากการนำาหลักธรรมาภิบาลมาใช้นั้น ผู้บริหารจะต้องมีศีลธรรม เป็นหลักประจำาใจ
ประจำาชีวิต พ้ืนฐานของการถือปฏิบัติและการบริหารจัดการในภาครัฐและเอกชน โดยผ่านหลักธรรมาภิบาล สรุปได้ว่า 
การบริหารการจัดการในภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยนั้น ถ้าจะนำาพาประเทศไทยฝ่าวิกฤตในยคุโลกาภวิตั
น์ต้องนำาหลักพุทธศาสนาที่ถูกต้องตรงตามคำาสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบูรณาการกับการบริหารจัดการ

คำ�สำ�คัญ: ธรรมาภิบาล การพัฒนา การบริหารจัดการ 

Abstract
 In the present time, Thai economics and society change according to the current globalization and 
progressive technology. These invent both the society of learning and strong situation according 
to globalization period. These processes become the factor and motivation to occur the new 
management either the government or private department that want to get not only the best 
service and also these departments to be succeeded according to the purposes which use the 
people as the center service. This believed that the people are who are very important for the 
government and privet department to make the strategic plan of management in globalization 
era. Whenever, Thailand contains the people who the center service of receipts from these 
departments by emphasizing to create the long relationship between the service receiver and 
organization. It enhances the value and complacency to arise efficiently. The objective of study 
is created in order to study the basic idea of management development according to the good 
government by taking the Buddhist principle as the way of management for efficient and 
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sustainable development. The Buddha’s teaching of Buddhism is very important for Thai society. 
Most of Thais are Buddhist and easy to approach the Dharma which aims to teach the humans 
to be goods, abstain from bad deed and invent the society to be neat. So it is taken to use 
with the persons so as to bloom the virtue and ethic, enhance the mental level and focus the 
people’s morality, and do not violate the self and others’ right. To be sustainable from using 
the good government, the manager must have the morality as the basic living or work and management 
of government and private department through the good government. In summary, Thai government 
and private department must use the Buddhist principle that is correct according to the Buddha’s 
teaching to integrate with the management if the manager wants to bring Thai country to pass 
the crisis of globalization era. 

Keywords: Good Governance, Development, Management

บทนำา
 ความเปลีย่นแปลงของสงัคมโลกในชว่งศตวรรษที ่21 อนัเปน็ผลมาจากอทิธพิลของโลกาภวิฒันแ์ละเทคโนโลยี
สมัยใหม่ รวมถึงกระแสความเป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบกับปัญหาของความ ล้ม
เหลวของภาครัฐและความไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบราชการในการดำาเนินงานเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ทำาให้เกิดกระแสแนวความคิดใหม่ในการบริหารกิจการบ้านเมือง (Governance) ที่มุ่งเน้น
ในการปรบัลดบทบาทและขนาดของภาครฐัลงและ/หรือการปรับเปล่ียนรูปแบบวธิกีารทำางานใหม ่โดยเฉพาะการใช้
กลไกตลาดและกลไกทีไ่มใ่ชภ่าครฐัเขา้มาเปน็ทางเลือกในทางกำาหนดนโยบายสาธารณะ และนำานโยบายสาธารณะไป
ปฏิบัติ หรือเปิดโอกาสให้ภาคส่วนหรือฝ่ายต่าง ๆ ในสังคม เช่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารกิจการบ้านเมืองมากขึ้น
 เมื่อปี พ.ศ. 2532 นับเป็นครั้งแรกท่ีพบว่ามีการใช้คำาว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ขึ้น ในรายงานของธนาคารโลก (World Bank) เรื่อง “Sub Sahara Africa from Crisis 
to Sustainable Growth” ต่อมากองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund) ได้ทำาการ
ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการให้ประเทศต่าง ๆ กู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งพบว่าธรรมาภิบาลเป็นปัจจัยสำาคัญ
ประการหน่ึงทีน่ำาไปสูค่วามสำาเรจ็ในการฟืน้ฟรูะบบเศรษฐกจิของประเทศ จากนัน้แนวความคดิเกีย่วกบัธรรมาภบิาล
ก็ได้รับการถ่ายทอดผ่านหน่วยงานต่าง ๆ เช่น คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำาหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่ง
ประชาชาติ (The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific : UNESCAP) 
และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and 
Development : OECD) เป็นต้น 
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีปัญหาธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน และภาครัฐบาลมาก 
กลา่วคอื ภาคธรุกจิเอกชนของไทยเจรญิเตบิโตเรว็มาก เกดิกลุม่ธรุกจิขนาดใหญท่ีม่อีำานาจทัง้ในทางธรุกจิและการเมอืง 
แต่ภาคธุรกิจเอกชนขาดหลักธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ ทำาการใช้จ่ายลงทุนเกินตัว โดยการพึ่งพาเงินทุน
ตา่งประเทศ ผา่นสถาบันเงนิทุน และตลาดหลกัทรพัย ์ขาดหลกัธรรมาภบิาลในการประกอบธรุกจิ ทำาธรุกจิด้วยความ
เสี่ยงและโลภมาก จนในที่สุดได้ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจที่ร้ายแรงของประเทศในปี พ.ศ. 2540 - 2545 ซึ่ง
ได้ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมีมูลค่ามากกว่า 5 ล้านล้านบาท ในขณะเดียวกันภาครัฐบาลและการเมือง ก็
ขาดหลกัธรรมาภบิาลในการทำางานไดเ้กดิปญัหาทจุริตคอร์รัปชัน่เปน็จำานวนมาก ดังนัน้ ในป ีพ.ศ. 2542 รัฐบาลของ
นายชวน หลีกภัย จึงได้ออกระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี “ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
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ที่ดี พ.ศ. 2542” เพื่อเป็นหลักในการกำากับการทำางานที่ดีทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน (เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรี
ธรรม, 2553)
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 2 มาตรา 6 
ได้กำาหนดไว้ว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 1. เกิด
ประโยชน์สูงสุดของประชาชน 2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ 4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำาเป็น 5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อ
สถานการณ์ 6. ประชาชนได้รับการอำานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 7. มีการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการอย่างสมำ่าเสมอ” (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546, 2546) ในปี พ.ศ. 2552 สำานักงาน ก.พ.ร. ได้ศึกษาและจัดทำาเกณฑ์สำาหรับใช้ในการสำารวจและประเมิน
ระดับธรรมาภิบาลของส่วนราชการและจังหวัด ซึ่งมีองค์ประกอบ 10 ประเด็น ได้แก่ประสิทธิผล (Effectiveness) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) การตอบสนอง (Responsiveness) ภาระรับผิดชอบ (Accountability) ความโปร่งใส 
(Transparency) การมีส่วนร่วม (Participation)  การกระจายอำานาจ (Decentralization) นิติธรรม (Rule of 
Law) ความเสมอภาค (Equity) และมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 สำานักงาน 
ก.พ.ร. ไดท้บทวนและวเิคราะห์หลกัธรรมาภิบาลของการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ใีหม ่เพือ่ใหห้ลกัธรรมาภบิาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีมีความง่ายต่อความเข้าใจ สะดวกต่อการจดจำา และการนำาไปปฏิบัติ รวมทั้งมีความ
ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพบรบิทของประเทศไทย ซ่ึงได้นำาเอาประเด็นทีม่คีวามสัมพันธเ์กีย่วขอ้งรวมไว้
ดว้ยกนัเปน็หมวดหมู ่นอกจากนีย้งัไดใ้หค้วามสำาคญัในเร่ืองทศันคติและพฤติกรรมของตัวบคุคลทัง้ในระดับผู้นำาและ
ผู้ปฏิบัติงาน โดยเห็นควรให้มีการเพิ่มเติมประเด็นในเรื่องการสร้างจิตสำานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม
 กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ยึดหลักการปฏิบัติและขับเคลื่อนให้เกิด
ผลในทางปฏิบัติสู่ความสมดุลและยั่งยืน ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ
การเมือง ใหค้วามสำาคญักับการมีสว่นรว่มของทุกภาคสว่นในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์
ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งกำาหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึด
มั่น ในวัฒนธรรม ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมี
ความปลอดภยัและมัน่คง อยูใ่นสภาวะแวดลอ้มทีด่ ีเกือ้กลูและเอือ้อาทรซึง่กนัและกนั ระบบการผลติเปน็มติรกบัสิง่
แวดลอ้ม มคีวามมัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน อยูบ่นฐานทางเศรษฐกจิทีพ่ึง่ตนเองและแขง่ขนัได้ในเวทโีลก สามารถ
อยูใ่นประชาคมภมูภิาคและโลกไดอ้ยา่งมศีกัดิศ์รี” (สำานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาต ิ
สำานักนายกรัฐมนตรี, 2555, หน้า 50) จำาเป็นต้องมีการบริหารจัดการประเทศเพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคม
โดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายอำานาจ พัฒนาระบบและกลไกการป้องกันและปราบปราม
ทุจริต ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม และสร้างความเป็นธรรมใน
การเขา้ถงึทรพัยากร ควบคูไ่ปกบัปลกูจติสำานกึ และธรรมาภบิาลแกป่ระชาชนทกุกลุ่ม วตัถปุระสงคข์องการนำาเสนอ
บทความนี้เพื่อศึกษาแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาการบริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยนำาหลักธรรมทาง
พทุธศาสนาเปน็แนวทางในการบรหิารจดัการ เพ่ือใหเ้กดิการพัฒนาทีม่ปีระสิทธภิาพและยัง่ยนื ซ่ึงตามหลักธรรม มุ่ง
เน้นสอนคนให้ทำาความดี ละเว้นจากความชั่ว และสร้างระบบสังคมให้เรียบร้อยดีงาม เกิดแรงบันดาลใจหรือน้อมนำา
จิตใจ พัฒนากาย วาจา จิตใจ ให้มีพลังและสติปัญญาที่จะเสริมสร้างคุณความดี ด้วยการปฏิบัติตนบนพื้นฐานของ
ศีลธรรม เพื่อให้เป็นเชื้อแห่งความคิดที่ชัดเจนต่อชีวิต สังคม และประเทศชาติ 

แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
 ธรรมาภิบาล (good governance) หมายถึง การบริหาร การจัดการ การปกครอง การควบคุมดูแลกิจการ
ต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามครรลองธรรม สามารถนำาไปใช้ได้ทั้งภาครัฐ และเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานไม่ใช่มีเพียง
แตห่ลกัธรรมทางศาสนาเทา่นัน้ แตย่งัรวมถงึศลีธรรม คณุธรรม จริยธรรม และความถกูต้องชอบธรรมทัง้ปวง ซึง่ควร
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พงึมีและพงึประพฤตปิฏบัิต ิเป็นหลกัในการนำามาใชบ้รหิารจดัการงาน ชว่ยสรา้งสรรคแ์ละสง่เสรมิองคก์รใหม้ศีกัยภาพ
และประสิทธิภาพ คำาว่า ธรรมาภิบาล เกิดจากคำาว่า “ธรรม” คือความดี ความงาม ความชอบธรรม ความถูกต้อง + 
“อภิบาล” คือการดูแล การรักษา การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ มาจากคำาภาษาอังกฤษว่า good governance โดย
คำาว่า governance (การอภิบาล) คือ วิธีการใช้อำานาจเพ่ือการบริหารทรัพยากรขององค์กร good governance 
(ธรรม + อภิบาล = ธรรมาภิบาล) จึงเป็นวิธีการที่ดีในการใช้อำานาจ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร และ
ทางสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ใช้คำาว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”   
ดังปรากฎในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (พัชรินทร์ 
พูนกลาง, 2546)
 1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หมายถึง การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โดยถือว่า
เป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอำาเภอใจ หรืออำานาจของตัวบุคคล กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มีความ
เป็นธรรม สามารถปกป้องคนดีและลงโทษคนไม่ดีได้ การดำาเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ และได้รับการยอมรับจากประชาชน ประชาชนตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพ หน้าที่ของตนเอง 
เข้าใจกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มีการปฏิรูปกฎหมายอย่างสมำ่าเสมอให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปด้วย 
 2. หลักคุณธรรม (Morality) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนา
ตนเอง เพื่อให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ อดทน มีระเบียบ วินัย เป็นนิสัย
 3. หลักความโปร่งใส (Accountability) หมายถึง การไว้วางใจกันและมีกระบวนการตรวจสอบได้สะดวก 
ชัดเจน
 4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึงการให้โอกาสบุคลากรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี      
ส่วนร่วมรับรู้และเสนอความคิดเห็นได้
 5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความสำานึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ ความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็น 
ที่แตกต่าง รวมทั้งกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทำาของตน
 6. หลักความคุ้มค่า (Cost-effectiveness or Economy) หมายถึง การบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพและ
การใช้ทรัพยากรที่มีจำากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุ
อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน
 ความหมายของคำาว่า “ธรรมาภิบาล” นั้น มีองค์กรและบุคคล ได้ให้นิยามไว้ดังนี้
 ธนาคารโลก (World Bank) ได้ให้ความหมายของ ธรรมาภิบาล ว่าเป็นลักษณะและวิถีทางของการที่มีการ
ใช้อำานาจทางการเมืองเพื่อจัดการงานของบ้านเมือง โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเพื่อการพัฒนา การมีธรรมาภิบาลจะช่วยให้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้เพราะรัฐบาลสามารถให้
บรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ มรีะบบทีย่ตุธิรรม มกีระบวนการกฎหมายท่ีอสิระท่ีทำาใหก้ารดำาเนนิการใหเ้ปน็ไปตามสัญญา 
มีระบบราชการ ระบบนิติบัญญัติ และสื่อมวลชนท่ีมีความโปร่งใส รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ (สถาบันพระปกเกล้า, 
2544) 
 องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ให้ความสำาคัญกับธรรมาภิบาล เพราะเป็นหลักการพื้นฐานใน
การสร้างความเป็นอยู่ของคนในสังคมทุกประเทศ ให้มีการพัฒนาที่เท่าเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการ
ดำาเนนิการนีต้อ้งเปน็ความรว่มมอืระหวา่งภาครฐัและภาคเอกชน เพ่ือกระจายอำานาจใหเ้กดิความโปร่งใส และมกีาร
มีส่วนร่วมของประชาชนและสังคมเท่าเทียมกัน
 United Nations and Development Programme (UNDP) ให้ความหมายของ ธรรมาภิบาล ว่าหมายถึง 
การดำาเนินงานของภาคการเมือง การบริหาร และภาคเศรษฐกิจ ที่จะจัดการกิจการของประเทศในทุกระดับ 
ประกอบด้วยกลไก กระบวนการและสถาบันต่าง ๆ ที่ประชาชนและกลุ่มสามารถแสดงออกซึ่งผลประโยชน์ปกป้อง
สิทธิของตนเองตามกฎหมาย
 ธนาคารพัฒนาเอเชีย (The Asian Development Bank) หรือ ADB กล่าวว่า ธรรมาภิบาล คือการมุ่งให้
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เกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายท่ีกำาหนดไว้ได้ผล หรือการมีบรรทัดฐานเพ่ือให้แน่ใจว่า
รัฐบาลสามารถสร้างผลงานตามที่สัญญาไว้กับประชาชนได้
 องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ให้ความหมายของธรรมาภิบาลว่า เป็นรากฐานของ
การพฒันาอยา่งมสีว่นรว่ม โดยกำาหนดใหร้ฐัมหีนา้ทีส่ง่เสรมิการมสีว่นรว่ม อนัจะนำาไปสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื พึง่ตนเอง
ได้ และมีความยุติธรรมทางสังคม
 Kofi Annan อดีตเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่า ธรรมาภิบาลเป็นแนวทางบริหารงานของรัฐที่ก่อให้เกิด
การเคารพสิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม และสร้างเสริมประชาธิปไตย มีความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพ
 สรุปจากความหมายที่องค์กรต่าง ๆ  และบุคคลได้กล่าวถึงธรรมาภิบาล ก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือมุ่ง
หวังให้รฐับาลประเทศตา่ง ๆ  ไดใ้ชอ้ำานาจทางการเมอืงจดัการงานของบา้นเมอืง ใหบ้รกิารสาธารณะทีม่ปีระสทิธภิาพ 
มีระบบที่ยุติธรรม กระบวนการทางกฎหมายที่อิสระ มีความโปร่งใส เพื่อจะนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและพึ่งตนเอง
ได้ (นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์, ถ่ายเอกสาร) นั่นเอง
 ในประเทศทนุนยิม ในทางการเมอืงหลักธรรมาภบิาลเพ่ือควบคมุและตรวจสอบการใชอ้ำานาจของเจ้าหนา้ที่
รัฐและนักการเมือง รวมถึงการถ่วงดุลทางการเมือง และการถอดถอนผู้ที่ใช้อำานาจทางการเมืองจะถูกบัญญัติไว้ใน
รฐัธรรมนญูของประเทศ ในทางธรุกจิ ภาคธรุกจิเอกชนซ่ึงมบีทบาทสำาคญัทางเศรษฐกจินัน้ นอกจากจะถกูดูแลกำากบั
โดยภาครัฐบาลแล้ว ในภาคธุรกิจเอกชนก็ยังได้กำาหนดหลักธรรมาภิบาลในการกำากับการทำางานของธชภาคธุรกิจ
เอกชนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจขนาดใหญ่ หรือองค์กรธุรกิจต่าง ๆ จะมีหลักธรรมาภิบาลในการทำางานหรือ
อาจจะเรียกว่า “การมีบรรษัทภิบาลท่ีดี” หมายถึงการบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นธรรมและโปร่งใส โดยผู้ที่มีอำานาจ
บริหารและอำานาจในการตัดสินใจในธุรกิจนั้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผลการทำางานของตนต่อผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียกับบริษัททุกราย รวมถึง ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ลูกหนึ้หรือลูกค้า พนักงานของตน รัฐบาล ตลอดประชาชนทั่วไป
ด้วย กล่าวคือจะต้องบริหารงานโดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของธุรกิจและของสังคมส่วนรวม
 สำาหรบัธรรมาภบิาลทีด่ขีองภาคเอกชนนัน้ มรีากฐานสำาคญัอยูบ่นหลกัการทีส่ำาคญัใน 3 เรือ่งคอื 1) ความรบั
ผิดชอบ (accountability) ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 2) ความโปร่งใส (transparency) ในการทำางานที่สามารถอธิบาย
และตรวจสอบได้ 3) ความเสมอภาค (equity) คือให้ความเสมอภาคแก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีสิทธิ
จะได้รับผลประโยชน์เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, 2553) 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6 ในมิติพุทธธรรม
 ในมิติพุทธธรรม การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6 (พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, ถ่ายเอกสาร) 
ประกอบด้วย
 1. หลักนิติธรรม การบริหารงานขององค์กรตามกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ด้วยความถูกต้อง ดีงาม มีการ 
กระจายอำานาจ การพัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ มีกระบวนการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน รณรงค์ให้บุคลากรยึดถือหลักความชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม
 2. หลกัคณุธรรม การปฏิบัตหินา้ท่ีของบคุลากรทีย่ดึมัน่ความถกูต้องดีงาม สรา้งคณุภาพชวีติของคนในสงัคม
ให้ดีขึ้น ทำาให้สังคมมีเสถียรภาพทุกคน สามารถอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขด้วยความมีระเบียบวินัย
 3. หลักความโปร่งใส กระบวนการทำางานมีกฎเกณฑ์และมีการเปิดเผยตรงไปตรงมา สร้างความไว้วางใจซึ่ง
กันและกัน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ บุคลากรและประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง มีกระบวนการให้บุคลากรสามารถตรวจสอบความถูกต้องอย่างชัดเจน
 4. หลกัการมสีว่นรว่ม การบรหิารงานโดยเปดิโอกาสใหบ้คุลากรเขา้มามสีว่นรบัรูก้ารวางแผนการปฏบิตังิาน 
การประเมินผลงานและเสนอความเห็นในการตัดสินปัญหา เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มและมีพลังในการทำางานร่วมกัน
 5. หลักความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่ใส่ใจต่อปัญหาอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผล
ของการปฏิบัติหน้าที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้และสร้างความพึงพอใจต่อทุกฝ่าย
 6. หลักความคุ้มค่า การบริหารงานใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแกส่วนรวม 
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การปฏิบัติงานต่าง ๆ มีความรวดเร็ว มีคุณภาพ รณรงค์ให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยคำานึงถึงประสิทธิภาพของงาน 
 พระพุทธศาสนาได้ให้หลักธรรมะเพื่อการยกระดับจิตใจมนุษย์ ให้หลุดพ้นจากความคิดท่ีไม่ถูกต้อง ไม่งาม
โดยพื้นฐาน (อกุศลมูล) การเกื้อกูล การเสียสละให้แก่ผู้อ่อนแอกว่า (ทานมัย) การยกระดับจิตใจจากปุถุชนให้สูง
ข้ึนสู่ความเป็นอริยะชนมีความโปร่งใส ตลอดท้ังเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน เพราะเห็นว่าสรรพสัตว์ตกอยู่ภายใต้สามัญลักษณ์ 
คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาด้วยกัน สัตว์ทุกหมู่เหล่าจึงควรเป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บตาย ควรบำาเพ็ญประโยชน์เกื้อกูล
แก่กันและกัน ไม่ควรเบียดเบียนซึ่งกันและกัน (สีลมัย) ถือว่าดำารงอยู่ในหลักนิติธรรม และได้ชื่อว่าเป็นไปตาม                      
หลักคุณธรรม การทำากิจใด ๆ ท่ีประกอบไปด้วยความตั้งใจมั่น ด้วยสติสัมปะชัญญะ จิตใจแน่วแน่ สะอาดสงบ ใช้
โยนิโสมนสิการและพร้อมรับฟังการกล่าวตำาหนิจากคนอื่น (ปรโตโฆสะ) ชื่อว่า เป็นสัมมาทิฏฐิ เรียกว่า หลักการมี
ส่วนร่วม การเคารพคนอื่น (สมานัตตตา) การพร้อมตรวจสอบตนเอง (อัตตานัง โจทยัตตานัง ) ได้ชื่อว่า ยึดหลัก
ความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลสากลทั้ง 6 ด้าน 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 สามารถ อภิสนธ์ (2553, หน้า 118-119 ) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้             
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 และ 2 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 2” ผลการวิจัยพบว่า ความถูกต้องตามคิดของแนวทางการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร สถาน
ศึกษา มีความถูกต้องตามแนวคิดทั้ง 4 ด้าน 6 หลัก ได้แก่ 1. การบริหารงานวิชาการ เช่น จัดระบบโครงสร้าง เกณฑ์
การประเมิน เป้าหมายความสำาเร็จตามมาตรฐานและวิธีประเมินของสำานักงานรับรองมาตรฐาน 2. การบริหารงาน
บุคคล ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย 3. การบริหารงานงบประมาณ     
เช่น ตรวจสอบ กำากับ ติดตาม การจัดทำาบัญชี เอกสารการเงินและพัสดุให้ถูกต้อง 4. การบริหารงานทั่วไป เช่น 
จดัประชุมอยา่งตอ่เนือ่ง สมำา่เสมอ จดัระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนอยา่งทัว่ถงึ แนวทางทัง้หมดมคีวามเหมาะสมและ
เป็นไปได้ 
 วุฒิพงษ์ บัวช้อย (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาต้นแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตำาบลในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์” พบว่า องค์การบริหารส่วนตำาบลมีการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลได้ครอบคลุมทุกด้าน นำามาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ 
 ปราณี รุ่งรักสกุล และคณะ (2556, หน้า 34-36) รายงานผลการสัมมนาวิชาการหลักสูตร “ผู้บริหารศาล
ยุติธรรมระดับกลาง รุ่นท่ี 8 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม” จากการศึกษาพบว่า หลักธรรมาภิบาล 
เป็นหลักที่ดีและเหมาะที่จะนำามาใช้ในการบริหารบ้านเมือง ไม่ว่าในหน่วยงานเล็ก หรือใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ หรือเอกชน หากแต่ละหน่วยงานยึดมั่นในหลักการดังกล่าวจะทำาให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข ที่สำาคัญ
การให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในหน่วยงานให้รับรู้ รับทราบและเข้าใจถึงหลักธรรมาภิบาลและถือปฏิบัติ โดย
ให้อยู่บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ประการ การบริหารงานไม่ว่าด้านใด ๆ ก็จะประสบความสำาเร็จ สำาหรับ
หน่วยงานบริหารพัสดุ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำาคู่มือการปฏิบัติให้มีความชัดเจน และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
เสมอ ตลอดจนนำาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
 กัมปนาท วัชรธนาคม (2553, หน้า 239) งานวิจัยเร่ือง “การพัฒนารูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2” ผลการวิจัยพบว่า สภาพความเข้มแข็งในการนำาหลักธรรมาภิบาลมาใช้
ในสถานศึกษาฯ ปรากฎผลดังนี้ ระดับการปฏิบัติ และระดับความสำาเร็จในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก รปูแบบการบรหิารตามหลกัธรรมาภบิาลทีน่ำามาใชใ้นการบรหิารสถานศกึษาฯ ประกอบดว้ยขัน้ตอน
สำาคัญ 13 ขั้นตอน คือ การสร้างความตระหนัก การกำาหนดความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม การทำางานเป็นทีม 
การจัดการความรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน การอำานวยความสะดวก การสร้างความสัมพันธ์ การสร้างวินัย 
การสร้างค่านิยม การสร้างวัฒนธรรมองค์การที่ดี การเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้อำานวยการโรงเรียน และการให้ขวัญและ
กำาลังใจ
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แนวคิดคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ความสำาคัญของคุณธรรมและจริยธรรมอาจแบ่งได้ดังนี้
 1. ความสำาคญัตอ่สงัคม สงัคมเป็นแหลง่รวมกนัของผูค้นทีม่คีวามแตกตา่งกนั ดงันัน้สงัคมตอ้งอาศยัคณุธรรม
จรยิธรรมเปน็เครือ่งควบคมุความคดิและการปฏบิติัของผู้คนไมใ่หไ้ปคดิและกระทำาอนัเปน็การละเมดิผู้อืน่ แตล่ะคน
ตา่งยดึถอืในหลกัศลีธรรมและคณุธรรมทีเ่ปน็พืน้ฐานของมนษุย ์และยดึหลักกลัยาณธรรมขอ้ทีเ่ปน็จริยธรรมพืน้ฐาน
แล้วสังคมก็จะอยู่เย็นเป็นสุขอย่างแท้จริง
 2. ความสำาคัญต่อหน่วยงาน หากสมาชิกในหน่วยงานประกอบไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมแล้ว จะเป็น       
หน่วยงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เพราะคุณธรรมที่ดีในตัวแต่ละคนนั้น จะเป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็นผู้มีคุณภาพ
พร้อมที่จะดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนจริยธรรมนั้นเป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็นผู้ที่สามารถในการปฏิบัติ 
ท่ีดีท่ีถูกต้อง ทำาให้เกิดผลงานท่ีมีคุณภาพกล่าวอีกอย่างหน่ึงได้ว่า หน่วยงานท่ีมีบุคลากรท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ก็คือ      
มีปัจจัยตัวป้อนด้านบุคลากรท่ีดี และเมื่อเข้าสู่กระบวนการก็จะได้ผู้ที่ควบคุมกระบวนที่ดี และจะได้ผลงานออกมา 
ที่ดีในที่สุด
 3. ความสำาคัญต่อการบริหาร ทรัพยากรบริหารนั้นประกอบด้วย คน เงิน วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ ซึ่งคน
เป็นทรัพยากรที่มีความสำาคัญที่สุด ถ้าหากคนมีคุณธรรมจริยธรรมแล้ว การบริหารงานก็จะดำาเนินไปได้และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ถ้าหากคนไม่มีคุณธรรมจริยธรรมก็ยากที่จะดำาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
 4. ความสำาคญัตอ่ผูบ้รหิาร คณุธรรมจริยธรรมเปน็คณุสมบติัท่ีดีของทุกคนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผู้ดำารงตำาแหนง่
ผู้นำา หรือผู้บริหารจำาเป็นต้องมีคุณธรรมจริยธรรมมากกว่าตำาแหน่งอื่น ๆ เนื่องจากผู้บริหารเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการ
ดำาเนินงานขับเคลื่อนไปข้างหน้าตามวัตถุประสงค์
 5. ความสำาคัญต่อการสร้างภาวะผู้นำา ผู้นำา คือ ผู้ที่แสวงหาความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ส่วนผู้บริหาร คือ      
ผู้ดำาเนินงานตามการเปลี่ยนแปลงให้บรรลุผล ท้ังผู้นำาและผู้บริหารจึงเป็นเสมือนหัวก้อยของเหรียญ แต่การที่จะได้
รับการยอมรับเพื่อท่ีจะก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำาจะต้องอาศัยคุณธรรมจริยธรรม กล่าวคือ มีการบริหารงานด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เป็นต้น คุณธรรมจริยธรรมเป็นลักษณะของความดี ถ้าผู้บริหารมีความดี      
มีคุณธรรมจริยธรรมก็จะได้รับการยอมรับนับถือ เท่ากับเป็นการสร้างภาวะผู้นำาให้เกิดขึ้น
 6. ความสำาคัญต่อการจูงใจ การสร้างแรงจูงใจที่ดีที่สุดคือการทำาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้สึกว่าได้ปฏิบัติ
หน้าที่กับผู้บังคับบัญชาท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ดังนั้น ถ้าผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรมก็จะเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี
 7. ความสำาคัญต่อการสร้างผลงาน การดำาเนินงานเกี่ยวกับความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ หากผู้บริหาร        
ทุกระดับยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ไม่โลภ ไม่อยากได้ ในสิ่งที่ไม่ควรได้ ผลงานที่เกิดขึ้นจะมีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ และคุ้มค่ามากที่สุด
 เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ควรยึดถือการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
 1) การนำาหลักธรรมมาใช้ในการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ อดทน มีความ
เป็นธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีนำ้าใจ สุภาพ มีเมตตาธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีของหน่วยงานของรัฐ
 2) การมีจิตสำานึกที่ดีงามในการให้บริการ  
 3) การวางตัวให้เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 4) การไม่ใช้สถานะหรือตำาแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์  
 5) การพบปะเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือประชาชนอย่างสมำ่าเสมอ  
 6) การไม่ใช้และไม่บิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 7) การแสดงความรับผิดชอบในการบริหารงานผิดพลาด เจ้าหน้าที่ของรัฐควรแสดงความรับผิดชอบ          
ตามควรแก่กรณี เช่น ลาออกจากตำาแหน่ง เม่ือปฏิบัติหน้าท่ีบกพร่องหรือผิดพลาดอย่างร้ายแรง แนวคิดจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นอีก เป็นต้นว่า I AM READY ซึ่งประกอบด้วย 8 ประการ ได้แก่
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 1) Integrity หมายถึง ทำางานอย่างมีศักดิ์ศรี
 2) Activeness หมายถึง ขยัน ตั้งใจทำางาน
 3) Morality หมายถึง มีศีลธรรม คุณธรรม
 4) Relevancy หมายถึง รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม ตรงกับความต้องการของประชาชน
 5) Efficiency หมายถึง มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
 6) Accountability หมายถึง รับผิดชอบต่อผลงาน ต่อสังคม
 7) Democracy หมายถงึ มใีจและการกระทำาทีเ่ปน็ประชาธปิไตยสนบัสนนุการมสีว่นรว่ม และความโปรง่ใส
 8) Yield หมายถึง มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน
 หลักธรรมาภิบาลจะช่วยให้การพัฒนาการบริหารในยุคนี้ก่อเกิดประสิทธิภาพ ดังเช่น หน่วยงานการประปา
นครหลวงได้มีกิจกรรมสนับสนุนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เช่น อบรมให้ความรู้ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล 
และการต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงานตามโครงการ “ธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน” โครงการประปาสีขาว 
ให้ความรู้ในเรื่อง “กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส” แก่คู่ค้าและพนักงาน จัดอบรมหลักสูตร “ต้นกล้าแห่ง
ธรรมาภิบาล” สำาหรับพนักงานใหม่ กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ไหว้พระ ฟังธรรม ขับเคลื่อนเครือข่ายส่งเสริม 
ธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปช่ันของ กปน. และเช่ือมโยงกับองค์กรภายนอก จัดทำาบันทึกข้อตกลงคุณธรรมกับคู่ค้า 
ในโครงการต่าง ๆ เป็นต้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้กำาหนดเป็น “กฟผ. องค์การใสสะอาด” 
แสดงเจตนารมณ์เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ 2 ประการคือ ประการแรก 
“การมีบุคลากรที่ดี” เป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณธรรม จริยธรรม และประการท่ีสอง คือ “การมีระบบงานท่ีดี”             
ตามมาตรฐานสากล มีระบบควบคุมคุณภาพและรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากการนำาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน 
การบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลแล้ว พฤติกรรมของคนในองค์กรก็จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนด้วย 

แนวทางในการสร้าง การดำาเนินการ และการประยุกต์ใช้ตามหลักธรรมาภิบาล
 หลักนิติธรรม แนวทางในการประยุกต์ใช้หลักนิติธรรมในองค์กร
 1. ให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สิทธิเสรีภาพ บทบาทและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในองค์กร รวมทั้งขอบเขตในการมีส่วนร่วมในการบริหาร
 2. พัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนและ
พัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น กำาหนดตัวชี้วัด กฎ ข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ มีความเป็นธรรม สามารถปกป้องคนดี
และลงโทษคนไม่ดี ตลอดจนมีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
 3. ปฏิบตังิานอยา่งรวดเรว็ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และไดร้บัการยอมรบัจากประชาชน ปราศจากการคอรร์ปัช่ัน
 4. สภาพสังคมในองค์กร บุคลากรในองค์กรตระหนักในสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพของตนเอง รู้และเข้าใจ กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในกรณีต่าง ๆ 
 หลักคุณธรรม แนวทางการดำาเนินการตามหลักคุณธรรมภายในองค์กร
 1. ส่งเสริมการเรียนรู้ และปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
 2. รณรงค์ใช้หลักคุณธรรมอย่างจริงจัง โดยเริ่มจากผู้บังคับบัญชา
 3. รณรงค์ให้สังคมร่วมสนับสนุนผู้ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีมีคุณธรรม เชิดชูให้เกียรติและการให้แรงเสริมในรูปแบบ
ต่าง ๆ 
 4. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำานึกด้วยสื่อประเภทต่าง ๆ 
 5. ทุกหน่วยงานควรมีหลักจริยธรรมของตนเองหรือจริยธรรมแต่ละสาขาวิชาชีพอย่างเปิดเผย
 หลักความโปร่งใส แนวทางในการสร้างความโปร่งใสในองค์กร
 1. สำารวจความเห็นชอบของบุคลากรในหน่วยงานในเรื่องความโปร่งใสที่ต้องการจากบุคลากร
 2. บุคลากรตระหนักในความสำาคัญและปฏิบัติตามแนวทางที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร   
ทางราชการ
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 3. ปรับปรุงระบบเอกสาร ระบบสารสนเทศให้เป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้งานและการสืบค้นตรวจสอบ
ของประชาชน
 4. จัดทำาเอกสารคูม่อืเกีย่วกบัการใหบ้รกิารของสว่นราชการทีเ่ขา้ใจงา่ย สะดวกตอ่การตดิตอ่งานของ หนว่ย
งาน
 5. มีระบบการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร
 6. สร้างทัศนคติที่ดีในการให้บริการข้อมูลข่าวสารและตอบข้อสงสัยของประชาชน
 หลักความมีส่วนร่วม แนวทางการสร้างความมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น
 1. องค์กรต้องกำาหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน พร้อมท้ังออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้บุคลากรในองค์กร          
ถอืปฏิบตั ิรวมทัง้พฒันาระบบการทำางานและการบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพ เพือ่เอือ้ตอ่การสนบัสนนุใหบ้คุลากร
ในองค์กร และประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
 2. กระจายอำานาจการบรหิารจดัการสู่บคุลากรตามหนา้ทีท่ีไ่ด้รับมอบหมาย เพ่ือใหบ้คุลากรสามารถบรหิาร
ภารกิจตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างตรงตามความต้องการ
 3. รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำานึกให้บุคลากรและประชาชนเห็นคุณค่าและความสำาคัญของ
การมีส่วนร่วม
 4. จัดทำาคู่มือแนะนำา รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างพอเพียง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ           
ที่ถูกต้องให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและประชาชน ซึ่งจะทำาให้การมีส่วนร่วมนั้นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
 5. สร้างหลักประกันในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์
วิจารณ์การดำาเนินกงานขององค์กร
 หลักความรับผิดชอบ แนวทางในการดำาเนินการตามหลักความรับผิดชอบ
 1. ผูบ้งัคบับญัชาเปน็แบบอยา่งทีด่ ีรวมท้ังการสร้างแบบอยา่งท่ีดี ด้วยการยกยอ่งและส่งเสริมความประพฤติ
ของบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดี
 2. สร้างความรับผิดชอบของตนเองโดยใช้การมีส่วนร่วม มีระบบตรวจสอบและการประเมินผลที่น่าเชื่อถือ
ได้
 3. ส่งเสริมผู้มีความสามารถ โดยการให้รางวัลและลงโทษที่เหมาะสม รวมทั้งการจูงใจด้วยค่าตอบแทนและ
อื่น ๆ ที่เหมาะสม
 หลักความคุ้มค่า แนวทางการดำาเนินการเพื่อให้เกิดผล
 1. ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต้องให้ความสำาคัญ
 2. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สั้น เบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว เพื่อให้ความสะดวกและรวดเร็ว ปฏิบัติงาน
อย่างประหยัดทรัพยากร ประหยัดเวลาและบรรลุวัตถุประสงค์ในระยะเวลาที่เหมาะสม
 3. กำาหนดมาตรฐานการทำางานในหน้าที่และเป้าหมายให้ชัดเจน
 4. นำาเทคโนโลยีมาสร้างระบบ และรายงานผลการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อตรวจสอบ
 5. ให้ความสำาคัญกับระบบติดตามประเมินผลและประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทราบเป็นระยะ ๆ 
 6. ใชร้ะบบการประเมนิการปฏิบัตงิานและใชก้ารจดัสรรงบประมาณเปน็เครือ่งมอืในการพจิารณางบประมาณ
ในโครงการ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณตามผลสัมฤทธิ์ของงาน
 7. ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องในหลักความคุ้มค่า

บทสรุป
 มนุษย์ทุกรูปนามไม่สามารถจะดำารงตนอยู่ได้แต่ลำาพัง แม้จะมีกำาลังในด้านต่าง ๆ มากมายก็ตามไม่ว่าจะ
เป็นกำาลังกาย กำาลังความคิด กำาลังทรัพย์ หรืออื่น ๆ มนุษย์ก็ยังต้องพึ่งพาคนอื่นอยู่เสมอ เพราะไม่สามารถทำา
อะไรทุกอย่างได้ด้วยตนเองเพียงลำาพัง เช่น ต้องพึ่งพาพ่อแม่ พี่น้อง เพื่อน จนถึงคนรับใช้ จึงพูดได้อีกอย่างหนึ่งว่า
มนษุยจ์ะตอ้งมคีวามสมัพนัธก์บัคนอืน่เสมอ ความสมัพนัธก์นัของมนษุย ์ยอ่มมหีลกัการทีม่ลีกัษณะเปน็แบบสองทาง                
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ถ้าเป็นความสัมพันธ์ทางเดียวแล้วโลกของเราจะเป็นตามสภาพที่เป็นอยู่นี้ไม่ได้เลย สิ่งที่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความสัมพันธ์ เรียกกันว่า คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีความสำาคัญและจำาเป็นที่จะทำาให้สังคมทุกภาคส่วน สามารถจะ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข การบริหารเป็นกิจกรรมของกลุ่มบุคคลที่ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ร่วมกัน การบริหารจัดการแนวใหม่ ยอมรับแนวทางการทำางานที่ยึดหลักประชาธิปไตย ให้ความ
สำาคัญกับกระบวนการบริหารหรือการปกครอง สนับสนุนการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะใหม่ การตระหนักสำานึกรับผิดชอบ                                                                                                                     
การพัฒนาและปฏิบัติตามนโยบาย ยอมรับในการทำางานเพื่อบริการสาธารณะ การสร้างความสัมพันธ์และค่านิยม
ร่วมกัน การบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารคุณภาพ ส่ิงที่จัดว่าสำาคัญที่สุดคือการบริการประชาชน เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ให้ความสำาคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน การสำารวจความต้องการของสาธารณชน เพื่อ
สร้างความสนใจร่วมและรับผิดชอบร่วมกัน ให้คุณค่าแก่ประชาชน การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่และ
ส่งเสริมการกระจายอำานาจเป็นสำาคัญ การมุ่งเน้นให้เกิดการบริหารจัดการแนวใหม่คือการบริหารจัดการที่ดี หรือ
ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งมั่นอยู่บนหลักการ
บริหารงานที่เที่ยงธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจิตสำานึกในการทำางาน มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทำา 
ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คำานึงถึงการมีส่วนร่วมในการรับรู้ ตัดสินใจดำาเนินการ
และประเมินผล ตลอดจนร่วมรับผลจากการตัดสินใจร่วม การให้ความสำาคัญกับกลุ่มต่าง ๆ สร้างความเท่าเทียมกัน
ทางสังคมในการรับโอกาสต่าง ๆ ที่ประชาชนพึงจะได้รับ ธรรมาภิบาลเป็นทั้งหลักการ กระบวนการ อีกทั้งเป็น     
เป้าหมายในตวั การมธีรรมาภบิาลนำามาสูก่ารพฒันาประเทศในทางทีส่รา้งความสงบสขุอยา่งตอ่เนือ่ง ตลอดจนนำามา
สู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ  ท่ีจะเกิดข้ึนได้โดยสันติวิธี หลักสำาคัญในการบริหารการจัดการเชิงธรรมาภิบาล โดยนำา
หลกัธรรมทางพทุธศาสนาเปน็แนวทางในการบรหิารจัดการ ตราบใดทีป่ระเทศไทยยงัมปีระชาชนเปน็ศนูยก์ลางของ
การรบับรกิารจากภาครฐัและเอกชน เนน้เสรมิดว้ยการสร้างความสัมพันธร์ะยะยาวระหวา่งผู้รับบริการและองคก์าร 
เป็นการเพิ่มมูลค่า ยกระดับความพึงพอใจให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ หลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แหง่พทุธศาสนายงัอยูใ่นสงัคมไทย ประชาชนชาวไทยสว่นใหญเ่ปน็ชาวพทุธ แกน่พทุธธรรมในธรรมาภบิาลไดเ้นน้ไป
ที่ตัวบุคคลให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการยกระดับจิตใจ เน้นยำ้าให้ประชาชนมีศีลธรรม เพื่อมิให้ละเมิดสิทธิผู้อื่น
และตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมต่อทุกคน ดังนั้น การที่จะหยิบยกธรรมาภิบาลทั้ง 6 ประการมาใช้ให้เกิดประโยชน์
นั้น จึงมิใช่ปัจจัยหลักของการสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่จะทำาให้เกิดขึ้น แต่สิ่งที่ทำาให้เกิดผลอย่างยั่งยืนจากการนำา
หลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ประการ และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น ผู้บริหารจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีศีลธรรมเป็น
หลักประจำาใจของชีวิต การมีศีลธรรมในใจเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการพัฒนา ฉะนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้มีคุณธรรมย่อมไม่ละเลยที่จะเสาะหาบุคคลซึ่งคิดดี ปฏิบัติดีเป็นแบบอย่าง 
แสวงหาหลักจริยธรรม หลักธรรมทางศาสนา ค่านิยมท่ีดีงาม เพ่ือใช้พัฒนาตน บำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและบ้านเมือง 
รู้จักเคารพและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบวินัยของสังคม มีสำานึกนำาที่ดีมีคุณธรรมในการดำารงชีวิตมีความสุข 
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ใช้เพื่อการควบคุมตนเองและส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลนั้น ส่วนธรรมาภิบาล 
เพื่อเป็นกลไกควบคุม โครงสร้าง ระบบ และกระบวนการ ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ  
สรุปได้ว่า การบริหารการจัดการในภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยนั้น ถ้าจะนำาพาประเทศไทยฝ่าวิกฤตใน 
ยคุโลกาภิวตัน์ตอ้งนำาหลกัธรรมทางพทุธศาสนาทีถ่กูตอ้งตรงตามคำาสอนขององคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้มาบรูณาการ 
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การวิเคราะห์แนวคิดและข้อเสนอเพื่อการประยุกต์ใช้ธรรมาภิบาล        
ในการบริหารองค์กรการเงินชุมชนในสังคมไทย 

The Analysis of Governance Concepts and Implication                                                                                                            
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Nantida Jansiri
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บทคัดย่อ
 บทความวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์แนวคิดและข้อเสนอเพื่อการประยุกต์ใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร
การเงินชุมชนในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การวิเคราะห์แนวคิดธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรการเงิน
ชุมชนในสงัคมไทย และ 2) ขอ้เสนอเพือ่การประยุกต์ใชธ้รรมาภบิาล ในการบริหารองคก์รการเงินชมุชนในสังคมไทย 
การวจัิยเรือ่งนีมี้ความสำาคญัยิง่ตอ่การสรา้งแนวทางสำาหรบัการบรหิารองคก์รการเงนิชมุชนตามแนวคดิธรรมาภบิาล 
เนื่องจากเป็นองค์กรการเงินระดับฐานรากที่มีบทบาทสูงต่อการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งด้วยการสะสมทุน และพัฒนา
ทุนชุมชนให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน และเป็นองค์กรที่บริหารโดยคนในชุมชนเอง นอกจากนี้
องคก์รการเงนิชมุชนไดร้บัการสนบัสนนุจากรฐับาลเพ่ือลดปญัหาความยากจน และใหป้ระชาชนสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได ้อยา่งไรกต็ามการจะพฒันาและรกัษาองคก์รการเงนิชมุชนไวเ้ปน็เรือ่งสำาคญั ดงัจะเหน็ไดจ้ากมหีลายองคก์รประสบ
กับความล้มเหลวทางการบริหาร 
 ผูว้จิยัจงึนำาแนวคดิของธรรมาภบิาลซึง่เปน็แนวทางของการบรหิารจดัการทีดี่มาสนบัสนนุการบรหิารองคก์ร
การเงินชุมชน โดยการวิเคราะห์แนวคิดธรรมาภิบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์การบริหารองค์กรการเงินชุมชน และ
ข้อเสนอเพื่อการประยุกต์ใช้แนวคิดธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรการเงินชุมชนของสังคมไทย โดยใช้วิธีการวิจัย
เชิงเอกสาร เพ่ือนำาข้อมูลมาทำาการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยผลการวิจัย สรุปว่า แนวคิดธรรมาภิบาล 
และข้อเสนอการประยุกต์ธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรการเงินชุมชนในสังคมไทยนั้นมีอยู่ 4 ประเด็นสำาคัญ 
ประกอบด้วย 1) ด้านผู้นำา คือ ผู้นำาตามแนวคิดธรรมภิบาลต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพของความเป็นผู้นำาสูง การคัดเลือก
ผู้นำาจึงต้องพิจารณาตามศักยภาพของผู้นำาที่มีความสามารถและมีภาวะผู้นำาสูง 2) ด้านการบริหาร ตามแนวคิด 
ธรรมาภิบาล คือ การบริหารท่ีดีนั้นต้องมีการกำากับดูแลกิจการที่ดี การมีส่วนร่วมของสมาชิก และเน้นฉันทามติ             
ในการบริหาร 3) ด้านเครือข่าย ตามแนวคิดธรรมาภิบาล คือ การบริหารท่ีดีจะต้องสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร และ4) ด้านการพัฒนาชุมชน ตามแนวคิดธรรมาภิบาล นั่นคือ ความสามารถ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ขององค์กรการเงินชุมชน คือต้องสามารถสร้างเสริมการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
ต่อไปได้

คำ�สำ�คัญ: ธรรมาภิบาล, การบริหารองค์กรการเงินชุมชน

Abstract
 This research article in the topic of the analysis of governance concepts and implication 
proposals for the financial organization of community administration in Thai Society has three 
objectives are : 1) analysis of governance concepts for the financial organization of community 
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administration in Thai Society and 2) implication proposals for the financial organization of 
community administration in Thai Society. This research is very important for administration 
approaches of the financial organization of community because it is the microfinance which has 
the high role for creating potential community by collecting the capital in order to develop 
economy and society of community by themselves. Moreover, it is supported by the government 
for decrease the poverty problem.
 However, development and maintenance the financial organization of community is 
necessary as we known by many organizations were failure in administration.
 The researcher using governance concepts which is the good approach of administration to 
promote the financial organization of community administration by analysis governance concepts 
related to administration of the financial organization of community and implication proposals 
for the financial organization of community administration in Thai Society. This research is          
documentary research by content analysis. The research result conclude that governance 
concepts and implication proposals for the financial organization of community administration in 
Thai Society has four issues composing of 1) elite, following the governance concept elite have 
to be high competency of leadership, selection of leader have to consider by high competency 
and leadership, 2) administration, following the governance concept have to be cooperate 
governance, participation and member consensus, 3) networking, following the governance concept 
have to be build and develop network for strong organization and 4) community development, 
following the governance concept that is the competency to develop economics and society 
of financial organization of community administration is to develop the strong community.

Keywords: Governance, Financial organization of community administration

บทนำา
 ธรรมาภิบาลไม่ใช่เรื่องใหม่สำาหรับการบริหารในปัจจุบัน ทั้งการบริหารงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมท่ีนำามาเป็นกรอบแนวทางการบริหารงาน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของวิสัยทัศน์ขององค์กร นโยบาย เป้าหมาย พนัธ
กิจ หรือกลยุทธ์การบริหารเพื่อสร้างประสิทธิภาพให้กับองค์กรและสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งภายในและภายนอก
องค์กรในหลายด้าน เช่น ด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ เป็นต้น เพื่อสร้างหลักการประกัน
คุณภาพการบรหิารขององคก์ร โดยพืน้ฐานของแนวคดิธรรมาภบิาลปรากฎอยา่งเปน็ทางการครัง้แรกในรายงานเรือ่ง 
Sub Saahara Africa : From Crisis to Sustainable Growth ที่ธนาคารโลก (World Bank) ได้พยายามวิเคราะห์
ถึงความล้มเหลวของรัฐในอัฟริกาในการพัฒนาประเทศ (World Bank, 2012) ที่เสนอหลักการการบริหารและการ
ปกครองที่ดีเพื่อการแก้ปัญหาของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศกำาลังพัฒนา ทั้งนี้สาเหตุและปัจจัยที่ต้องมีการ
ปรบับทบาทของรฐัวา่มสีาเหตมุาจากอทิธพิลของโลกาภวิตัน ์การแขง่ขนัระหวา่งประเทศ วกิฤตการณท์างเศรษฐกิจ 
แนวคิดการปรับลดบทบาทและขนาดของรัฐ การเติบโตและเข้มแข็งของภาคเอกชน และองค์กรประชาสังคม และ
ปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น และความด้อยประสิทธิภาพของภาครัฐและระบบราชการ (Hughes, 1994, pp. 1-21) 
การถกเถียงในบริบทเกี่ยวกับบทบาทรัฐในด้านการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารของรัฐและการแสวงหาทางเลือกเพื่อ
ทำาให้รัฐมีความเข้มแข็ง (State Strength) และมีศักยภาพ (State Capacity) ในการปกครองได้ดี น่ันคือ การกระจาย อำานาจ
ให้ภาคส่วนย่อยและที่เป็นหน่วยงานหรือสถาบันของรัฐระดับรอง การปรับโครงสร้างการบริหาร การให้ความสำาคัญ
กับบทบาทของท้องถิ่น (Pierre and Peters, 2000, p. 193) แนวคิดธรรมาภิบาลมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น มีที่มาจาก
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อิทธิพลของแนวคิด ทฤษฎีใหม่ ๆ  ทางการเมือง และแนวคิดการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐ ซึ่งเป็นประเด็นที่ทำาให้
เกดิการตัง้ขอ้ถกเถยีงกบัวิกฤตทางการบรหิารของรฐัทีเ่ปน็อยู ่และความสามารถของรฐัดา้นนโยบายสาธารณะ (Bevir, 
2010, p. 1)
 อย่างไรก็ตาม กระแสของการปฏิรูประบบราชการที่เพิ่มบทบาทขององค์กรที่ไม่ใช่รัฐ (Nonstate Actors) 
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะมากขึน้ เปน็เหตผุลสำาคญัของการปฏรูิปโดยกระแสคล่ืนลูกแรกของการปฏรูิป คอื 
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) โดยพยายามให้บทบาทรัฐลดลง โดยการแยกงาน
ด้านการกำาหนดทิศทางนโยบายและการส่งมอบบริการสาธารณะให้กับองค์กรอื่น ๆ  ที่ไม่ใช่รัฐในลักษณะเครือข่าย 
โดยรัฐต้องหาวิธีการในการควบคุม (Control) และม่ันใจในการรับผิดชอบ (Accountability) และมาตรฐานของเครือข่าย 
รัฐจึงมีบทบาทเป็นรัฐจัดระเบียบ (Regulation State) ท่ีคอยกำากับทิศทางและประสานงาน (Coordinate) ให้ส่วนต่าง ๆ 
ของเครือข่ายทำางานหรือดำาเนินการให้สัมพันธ์กับเป้าหมายของเครือข่าย ซึ่งนั่นก็หมายความว่าบรรลุความสำาเร็จ
ในการส่งมอบบริการสาธารณะของรัฐเช่นเดียวกัน (Bevir, 2010, pp. 187-188) 
 การบริหารภาครัฐจึงได้ให้ความสำาคัญกับชุมชนท่ีจะต้องมีการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
เพราะชุมชนเป็นกลไกสำาคัญในการสร้างความมั่นคงในระดับฐานรากของประเทศ ซึ่งการพัฒนาแนวคิดและ
กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งผ่านการส่งเสริมการจัดต้ังองค์กรที่บริหารจัดการโดยประชาชนเพื่อผลประโยชน์
ร่วมกันของประชาชน ปรากฎในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544 ที่มีนโยบาย
ด้านการพัฒนาชนบทของไทยด้วยการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรชุมชน หรือองค์กรภาคประชาชน และการจัดตั้ง
กองทุนในพื้นที่ขึ้นอย่างชัดเจน สืบเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-
2554) และฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่กำาหนดยุทธศาสตร์สำาคัญว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
สังคมเพื่อเป็นฐานที่มั่นคงของประเทศ การยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน 
 องค์กรการเงินชุมชน (Financial Organization of Community) ได้รับความสนใจและนิยมแพร่หลายท่ัวโลก 
มีบทบาทสำาคัญด้านการดูแลการเงินของชุมชน และในเกือบทุกหมู่บ้านของประเทศไทย เช่น กลุ่มออมทรัพย์ต่าง ๆ 
ธนาคารหมู่บ้าน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) สถาบันการเงินชุมชน สหกรณ์เครดิตยูเนียน เป็นต้น 
ผลสืบเนื่องมาจากนโยบายส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรการเงินชุมชน สำาหรับสังคมไทย องค์กรการเงินชุมชนได้รับ
ความนิยมมากท่ีสุด ในช่วงท่ีมีการดำาเนินนโยบายกองทุนหมู่บ้านละหน่ึงล้านบาทในสมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็น
นายกรัฐมนตรี ประมาณปี พ.ศ. 2544 สานต่อมาถึงปัจจุบันในชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) เป็นองค์กร
ทางสังคม (Social Organization) รูปแบบหนึ่งที่ไม่ได้มุ่งแสวงหาผลกำาไร (Non-Profit Organization) จากสมาชิก 
แต่เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของสมาชิกในชุมชน โดยเฉพาะการจัดสรรระบบการเงินสำาหรับผู้มี
รายได้น้อยในชุมชนหรือ ระบบการเงินแบบจุลภาค (รังสรรค์ ปิติกัญญา และคณะ, 2543, หน้า 148) เป้าหมาย
ขององค์กรการเงินชุมชนจึงให้การส่งเสริมการออม การให้สินเชื่อ ส่งเสริมการผลิต การลงทุน สร้างการพัฒนาอาชีพ 
การสง่เสรมิสวสัดกิาร (Welfare) และพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนทีดี่ขึน้ โดยมรีปูแบบการบรหิารจดัการทีแ่ตก
ต่างกัน และมุ่งเน้นให้ประชาชนในชุมชนเข้าถึงบริการได้โดยง่าย หรือการเงินชุมชน (Micro Finance) ซึ่งเป็นระบบ
การเงินระดับฐานราก จัดตั้งขึ้นโดยชุมชน บริหารจัดการ และรับผลประโยชน์โดยชุมชนมีการช่วยเหลือ ซึ่ง
กันและกันด้านการเงิน เป็นกลไกที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
  องค์กรการเงินชุมชน เป็นองค์กรชุมชนประเภทหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นได้มาก เช่น องค์กร
ภาคประชาชน องค์กรชาวบ้าน องค์กรภาคประชาสังคม ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) มาตรา 3 ได้ให้ความหมายขององค์กรชุมชน คือ กลุ่มคนที่มีระบบการจัดการที่สมาชิกของชุมชน
จัดต้ังข้ึนเพ่ือดำาเนินการร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ เพ่ิมรายได้ พฒันา
ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม หรือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในกลุ่ม (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน). 2556 (ออนไลน์) โดยประเวศ วะสี ได้ให้ความหมายขององค์กรชุมชน ว่าหมายถึง การรวมตัวของกลุ่ม
คนที่มีการกระทำากิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสาร และความเอื้ออาทรเรียนรู้ ร่วมกันใน
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การกระทำาและมีการจัดการภายในองค์กร หรือการรวมตัวของชาวบ้านท่ีมีความสัมพันธ์กันต้ังแต่ 2 คนข้ึนไป อยู่ภายใน
หมู่บ้านเดียวกันหรือต่างหมู่บ้านก็ได้ ไม่จำากัดพ้ืนท่ี แต่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีผู้นำา และกิจกรรมพัฒนาร่วมกัน ภายในชุมช้ัน
ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข และด้านส่ิงแวดล้อม (ประเวศ วะสี, 2542) นอกจากน้ี องค์กรชุมชน ถือ
ได้ว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่ที่สุดของสังคมไทย มีกิจกรรมในลักษณะเพื่อช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน การรวม
กลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนแรงงาน โดยเกิดจากการรวมตัวกันจากชาวชนบทเพื่อจะแก้ปัญหาในทุกเรื่อง และต้องการการ
พฒันาชีวิตความเปน็อยูท่ีด่ขีึน้ ตามแนวทางการพฒันาแนวใหมต่ามยทุธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งการพัฒนาชนบท
และเมืองอย่างยั่งยืน เน้นการเสริมสร้างศักยภาพความสามารถให้คนยากจนก่อร่างสร้างตัวและพึ่งตนเองให้
มากขึ้นด้วยการนำาหลักแนวคิดกระบวนการสหกรณ์มาใช้ประโยชน์ โดยส่งเสริมให้คนยากจนรวมกลุ่มเป็นองค์กร
ชุมชน สหกรณ์ เครือข่ายองค์กรชุมชน (นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค์ หุตานุวัตร, 2546) 
 สำาหรับองค์กรการเงินชุมชน นั้นเป็นองค์กรที่มีเป้าหมายเพื่อการพึ่งพาซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจเป็น
สำาคญั ซึง่เปน็ระบบการใหบ้รกิารทางการเงนิสำาหรับคนจนท่ีไมส่ามารถเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคารพาณชิย์
ทั่วไปได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นโครงการทางการเงินที่ดีและเหมาะสมกับประเทศไทย 
(Community Based Financial Services) เป็นบริการทางการเงินสำาหรับคนในชุมชนต่าง ๆ โดยมีหลักการรวมเงิน รวม
ทุนบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง และการบริหารจัดการตามกรอบภูมิปัญญาชาวบ้าน (ศศิธร บุญเพิ่ม, 2554, หน้า 
8) มีลักษณะเป็นกลุ่มองค์กรชุมชนท่ีดำาเนินกิจกรรมด้านการเงินเป็นหลัก มีลักษณะสำาคัญ คือ มีการออมเงินร่วมกัน อย่างสมำ่า
เสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เงินออมที่ได้นำามาปล่อยให้สมาชิกกู้หรือทำาธุรกิจร่วมกัน กำาไรที่เกิดขึ้น นำามาปันผล
ให้แก่สมาชิก โดยอาจแบ่งบางส่วนเป็นสวัสดิการให้กับชุมชน (ภีม ภคเมธาวี และคณะ, หน้า 2544) เป็นกลุ่มของ
บคุคลในชมุชนท่ีรวมตวักนัโดยความสมคัรใจ ดำาเนนิงานด้านเงนิทนุหมนุเวยีนทีใ่หส้มาชกิกูย้มืไปประกอบอาชพีและ
ใชจ้า่ยทีจ่ำาเปน็ภายใตก้ฎระเบยีบขอ้บงัคบัของกลุ่มทีส่มาชกิร่วมกนักำาหนดเปน็แนวทางปฏบิติัร่วมกนัและผลสำาเรจ็
ที่เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกโดยส่วนรวม (สุวนิจ พิทักษ์ชาติ, 2547) มีการระดมทุนในชุมชนเพื่อช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันในการนำาเงินไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในชีวิตประจำาวัน อยู่บนพื้นฐานของความต้องการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้นและลดการพึ่งพิงจากภายนอก (อารี เชื้อเมืองพาน และธเนศ ศรีวิชัยลำาพันธ์, 2544) นอกจากนี้องค์กร
การเงินชุมชนเป็นองค์กรประชาชนในภาคชุมชนทั้งที่อาศัยในเมืองและชนบทร่วมกันจัดตั้ง ท้ังแบบท่ีไม่เป็น
ทางการและเป็นทางการเพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยเกิดข้ึนได้จากแรงกระตุ้นของหน่วยงานของรัฐ แต่กระบวนการ
จัดตั้งและการดำาเนินงานเกิดข้ึนตามความต้องการของคนในชุมชน โดยสมาชิกร่วมกันออมทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ 
และมีการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกหลากหลายลักษณะ รวมทั้งการให้กู้ยืมเพื่อนำาไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะ
หน้า (พลเดช ปิ่นประทีป, 2547) ปัจจุบันองค์กรการเงินฐานรากสามารถจำาแนกคร่าว ๆ เป็น 1) องค์กรการเงินกึ่ง
ในระบบซึ่งทางการมีส่วนสนับสนุนในการจัดตั้ง มีกฎหมายรองรับชัดเจน มีฐานะเป็นนิติบุคคล เช่น เครดิตยูเนียน 
สหกรณ์ออมทรัพย์ (มีจำานวน 1,227 แห่ง) กองทุนหมู่บ้าน (มีจำานวน 78,013 แห่ง) กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต 
และ 2) องค์กรการเงินแบบพึ่งตนเอง ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์ทั่วไป ที่ชาวบ้านร่วมกันริเริ่มก่อตั้งขึ้น เช่น กลุ่มสัจจะ
ออมทรัพย์ และกลุ่มสัจจะลดรายจ่ายวันละบาท เป็นต้น ยังไม่มีสถิติที่แน่ชัดว่าประเทศไทยมีกลุ่มองค์กรต่าง ๆ  รวม
ทั้งหมดเท่าใด มีเงินรวมกันประมาณเท่าไหร่ แต่อาจคาดการณ์คร่าว ๆ  ได้ว่า การเงินของกลุ่มกึ่งในระบบมีประมาณ 
9 แสนล้านบาท กลุ่มพึ่งตนเองมีประมาณ 3 หมื่นล้านบาท และเกี่ยวข้องกับประชาชนไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน 
(สฤณี อาชวานันทกุล และปัทมาวดี โพชนุกูล, 2556, หน้า 15)
 จากผลการศึกษาวิจัยของ ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ และคณะ เมื่อปี 2552 แบ่งองค์กรการเงินชุมชนตาม
วัตถุประสงค์เป็น 3 ประเภทใหญ่ (สฤณี อาชวานันทกุล และคณะ, 2556, หน้า 14-15) ได้แก่ 1) องค์กรการเงิน
ชุมชนที่เน้นเรื่องการจัดการทางการเงิน เช่น การปล่อยกู้ เป็นต้น กลุ่มนี้มีความเสี่ยงเรื่องหนี้ และการหมุนหนี้ของ
สมาชิก 2) องค์กรการเงินชุมชนที่เน้นการออมและการจัดสวัสดิการ ซึ่งกลุ่มนี้ มักประสบปัญหาเงินออมหรือเงินสด
ไหลเข้ากับเงินที่ต้องจ่ายเพื่อจัดสวัสดิการไม่สัมพันธ์กัน 3) กลุ่มองค์กรการเงินชุมชนที่ทำาหน้าที่หลาย ๆ อย่าง คือ 
ทั้งการออม การกู้ การจ่ายปันผล และการจัดสวัสดิการ รวมท้ังการผลิตสินค้า และบริการด้วย ซ่ึงกลุ่มนี้ไม่ค่อยมี
ปัญหาด้านการเงินที่ต้องใช้เพื่อการจัดสวัสดิการ เนื่องจากมีรายได้จากการผลิตสินค้าและบริการ อีกทั้งยังมีเงินจาก
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การฝากและออม กลุ่มนี้มีการบริหารจัดการที่ซับซ้อนขึ้น ดังนั้นการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจและการใช้ระบบบัญชีที่
ซับซ้อนขึ้น เช่น การคำานวณต้นทุนการผลิต เป็นต้น
 องค์กรการเงินชุมชนทั่วประเทศไทย รวมทั้งกองทุนหมู่บ้าน มีจำานวน มากกว่า 110,000 องค์กร มีสมาชิก
ประมาณ 20 ล้านคน และมีการบริหารจัดการเงินในส่วนของสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาท (คณะ
อนุกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2553) ถือว่ามีอัตรา
สัดส่วนที่สูงมากในการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนภายในชุมชน ซึ่งต้องอาศัยการบริหารจัดการที่ดี ด้วยเหตุที่
บริบทของชุมชน ทุนทางสังคม รวมถึงวัฒนธรรมชุมชนเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้องค์กรการเงินชุมชนต้องใช้หลักการ
บริหารจัดการที่แตกต่างกัน โดย ปัทมาวดี ซูซูกิ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเศรษฐกิจชนบทไทย ได้กล่าวไว้ว่า แทบทุกภาคของประเทศไทยมีการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน ไม่ว่าจะในรูป
ของสจัจะออมทรพัย ์หรอืรปูแบบอืน่ ๆ  ทีค่ลา้ยคลงึกนั แตท่ีผ่า่นมาสถาบนัการเงนิชมุชนในภาคใตป้ระสบความสำาเรจ็
มากกวา่ภาคอืน่ (ศนูยข้์อมลูการเงนิและการลงทุนอสิลาม. 2556 (ออนไลน)์ ปจัจบุนัจงึได้มกีารรบัรองสถานภาพของ
องคก์รชมุชน เพือ่การสรา้งคณุภาพและพฒันาความเข้มแข็งขององคก์รชมุชนอยา่งเปน็ขบวนการ ทำาใหอ้งคก์รชมุชน
เห็นความสำาคัญของการสำารวจข้อมูลเพื่อทบทวนตนเอง และกระตุ้นให้เกิดการประเมินเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ความ
เข้มแข็งเป็นที่ยอมรับ ร่วมกันระหว่างองค์กรชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง จากนั้น คณะอนุกรรมการรับรองสถานภาพ
การเปน็องคก์รชมุชนและเครอืขา่ยองคก์รชมุชนไดร่้วมกนัวางแนวทางการรับรองสถานภาพการเปน็องคก์รชมุชนและ
เครือข่ายองค์กร ชุมชน ซึ่งเน้นการสนับสนุนให้เกิดกลไกและกระบวนการรับรองสถานภาพองค์กรชุมชนร่วม กันใน
ระดับท้องถิ่นเป็นสำาคัญ ตามข้อบังคับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการรับรองสถานภาพ
การเป็นองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน พ.ศ. 2553 (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2556, 
ออนไลน)์ โดยคณุสมบตัอิงคก์รชมุชนทีไ่ดร้บัรองฯ จะต้องมกีารกอ่ต้ังองคก์รโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกที่ชัดเจน 
มีวัตถุประสงค์ในการดำาเนินกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม และมีเป้าหมายของการรวมตัวกันเพื่อการ
พัฒนา มีกติกาและระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ชัดเจน มีคณะกรรมการซึ่งทำาหน้าที่ในการกำากับดูแลองค์กร
ชุมชนหรือเครือข่ายองค์กรชุมชนซึ่งมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก และมี แผนงานการดำาเนินกิจกรรมเพื่อการ
พัฒนา และมีการติดตามตรวจสอบการดำาเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า องค์กรการเงินชุมชนในสังคมไทยมีจำานวนมาก และมีลักษณะทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งได้รับการสนับสนุนจากรัฐ และการจัดตั้งขึ้นเอง ซึ่งมีความเสี่ยงมากต่อการบริหารที่
ล้มเหลวได้ง่าย หากไม่มีการบริหารที่ดี แนวคิดธรรมาภิบาลจึงเป็นแนวคิดที่สามารถนำามาเป็นกรอบแนวทางในการ
สร้างศักยภาพขององค์กรการเงินชุมชนให้มีความเข้มแข็งได้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะการวิเคราะห์แนวคิดและข้อเสนอ
เพื่อการประยุกต์ใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรการเงินชุมชนในสังคมไทย เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรในการนำา
ไปเป็นกรอบแนวทางการบริหารให้มีประสิทธิภาพต่อไป

การทบทวนจากงานวิจัย 
 จากการทบทวนงานวจิยัทีผ่า่นมานัน้ มกีารศกึษาเกีย่วกบัองคก์รการเงินชมุชนในหลายมมุมอง ดังเชน่ อดุม
ศกัดิ ์เดโชชยั และคณะ ศกึษาเรือ่ง องคก์รชุมชนกบัการบรหิารจดัการทนุแบบบรูณาการเพือ่แกไ้ขปญัหาความยากจน
กรณีศึกษา : บ้านคีรีวง ตำาบลกำาโลน อำาเภอลานสกาและบ้านดอนคา ตำาบลทอนหงส์อำาเภอพรหมคีรี   จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ผลจากการศึกษาพบว่า จุดเปลี่ยนสำาคัญของความคิดในการจัดต้ังกลุ่มองค์กรชุมชนร่วมกันเกิด
ขึ้นจากปัจจัยสำาคัญ 2 ประการด้วยกันคือ 1) ปัจจัยที่เกิดขึ้นจากภายในชุมชน เช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ปัญหา
หนี้สิน ทรัพยากรธรรมชาติ และแกนนำาชุมชน เป็นต้น 2) ปัจจัยที่เกิดขึ้นจากภายนอกชุมชน เช่น รูปธรรมความ
สำาเร็จจากชุมชนอื่น การสนับสนุนแนะนำาจากหน่วยงานภายนอก เป็นต้น สำาหรับการใช้รูปแบบและวิธีการในการ
บริหารจัดการทุนแบบบูรณาการน้ันพบว่า ท้ัง 2 ชุมชน ได้ยกระดับกลุ่มออมทรัพย์ เป็นสถาบันการเงินของชุมชน
ที่คอยแก้ไขปัญหาสภาพคล่องให้กับกลุ่มองค์กรชุมชนที่เกิดใหม่ ผลการดำาเนินงานดังกล่าวนอกจากเชื่อมโยงให้เกิด
องค์กรชุมชนที่มีลักษณะหลากหลายแล้ว ยังทำาให้เกิดการบริหารจัดการทุนแบบบูรณาการและครบวงจร จนเกิด
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กลไกการดูแลกันอย่างเชื่อมโยงตามหน่วยย่อยต่าง ๆ ของสังคม
 สวุนิจ พทิกัษช์าต ิ(2547) ไดท้ำาการศกึษาปจัจยัดา้นสมาชกิทีม่ผีลตอ่ความเขม้แขง็ขององคก์รการเงนิชุมชน 
อำาเภอบำาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำาการสอบถามสมาชิกองค์กรการเงินชุมชนที่มีศักยภาพดี (39 องค์กร) 
จำานวน 370 คน ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งขององค์กรการเงินชุมชนพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ อายุ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งขององค์กรการเงินชุมชน โดยเพศหญิงมีบทบาทมากกว่าเพศชาย ปัจจัย
ดา้นอายขุองสมาชกิองคก์รการเงนิชมุชนพบวา่ ผู้ทีม่อีายมุากจะมปีระสบการณม์าก และมคีวามพร้อมในการระดมทนุ 
มากกวา่สมาชกิทีม่อีายนุอ้ย การไดร้บัผลประโยชนแ์ละการร่วมติดตามประเมนิผลเปน็ปจัจัยทีม่ผีลต่อความเขม้แขง็
ขององค์การเงินชุมชน และปัจจัยการได้รับการสนับสนุน เช่น การได้รับการฝึกอบรม ได้รับข้อมูลข่าวสาร ได้รับการ
สนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ทาให้องค์กรการเงินมี 13 ความเข้มแข็ง การศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่
มีผลต่อความเข้มแข็งขององค์กรการเงินชุมชน พบว่า ด้านการบริหารจัดการองค์กรการเงินชุมชน ขาดการกระจาย
หน้าที ่กระจายความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ การบรหิารจดัการขาดความครอบคลมุและขาดการเชือ่มโยงของ
กิจกรรมในด้านต่าง ๆ คณะกรรมการใช้หลักประชาธิปไตยในการบริหารจัดการค่อนข้างน้อย คณะกรรมการขาด
ความรู้ ความชำานาญในการบริหารจัดการ ในข้อกฎระเบียบข้อบังคับแนวทางการดาเนินงานยังไม่ชัดเจน บทบาท
หน้าที่และมุ่งหวังประโยชน์ส่วนตน ไม่เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับ สาหรับเงินทุนในการดาเนินงาน มีจำานวนน้อย
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก ขาดการระดมทุนเพิ่ม จากภายในและนอกองค์กร หน่วยงานภายนอก
โดยเฉพาะหน่วยราชการขาดความต่อเนื่องในการสนับสนุน องค์กรการเงินชุมชนที่เข้มแข็งจะเป็นกลไกสำาคัญของ
การนำาชุมชนไปสู่การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ 
 สยุมพร ผลสนอง (2550) ทำาการศึกษาเรื่องความเข้มแข็งขององค์กรการเงินชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ องค์กรการเงินชุมชนจำานวน 356 องค์กร ผลการวิจัยพบว่า องค์กรการเงินชุมชนที่มีความ
เข้มแข็งอยู่ในระดับสูงมีเพียงร้อยละ 22.8 ขององค์กรการเงินชุมชนทั้งหมด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของ
องค์กรการเงินชุมชน คือ ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ในกิจกรรมการดำาเนินงานสร้างบรรยากาศ
ในองค์กรให้เป็นแบบครอบครัวท่ีมีความอบอุ่น และสร้างธรรมเนียมปฏิบัติให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน
ต่าง ๆ ที่มีคุณค่าในชุมชนให้เพิ่มมากข้ึน ภาวะผู้นำาของคณะกรรมการองค์กรเป็นปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อความ
เข้มแข็งขององค์กรการเงินชุมชน คณะกรรมการขององค์กรถือเป็นตัวขับเคล่ือนในความสำาเร็จในองค์กร การมีส่วนร่วม
ของสมาชิกเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งขององค์กรการเงินชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกเพิ่มเงินออม
ให้มากขึ้น เพื่อให้สมาชิกมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในเวลาที่ขาดแคลน สมาชิกอาจมีข้อเสนอแนะใหม่ ๆ  และหลากหลาย
ช่วยให้องค์กรมีความเข้มแข็งเพิ่มด้วย 
 รังสรรค์ ปิติปัญญา (2544) ทำาการศึกษาวิจัย เรื่องแนวทางการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนในเขตอำาเภอ
โคกสำาโรง จังหวัดลพบุรี องค์กรการเงินชุมชนที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ข้อมูลจาก
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในพื้นที่ ศึกษาถูกรวบรวมโดยตรงจากกลุ่ม (ใช้แบบสอบถามและจัดประชุมระดมสมอง) 
และ รวบรวมจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ได้ถูกนำามาวิเคราะห์ใน 2 ลักษณะ คือ วิเคราะห์เชิงปริมาณ และ 
เชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มออมทรัพย์ในอำาเภอโคกสำาโรงในช่วงเวลาที่ศึกษา มีอายุโดยเฉลี่ยไม่มากนัก 
(6.85 ปี) เป็นกลุ่มขนาดเล็ก และส่วนใหญ่ ยังไม่ได้ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก รวมถึงยังไม่ได้ขยายกิจการไปสู่ธุรกิจ
อ่ืนตามแนวทางทีก่ำาหนดไว ้และเมือ่พจิารณาถงึสาเหตทุีท่ำาใหก้จิการของกลุม่ยงัไมเ่จรญิเตบิโตเทา่ทีค่วร พบว่า เป็น
ผลมาจากหลายสาเหตุ ตั้งแต่อายุของกลุ่มซึ่งยังไม่มาก สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก และอุดมการณ์
ของกลุ่ม ขาดแคลนผู้นำาที่มีความรู้ความสามารถ ขาดการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบ และระเบียบปฏิบัติบางอย่าง
ไม่เอ้ือต่อการพัฒนา นอกจากนั้น ยังพบว่าองค์กรภายนอกโดยเฉพาะกรมการพัฒนาชุมชนมีบทบาทอย่างมากต่อ
ความเจริญของกลุ่ม ดังนั้น การที่จะพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เหล่านี้ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นนั้น จะต้องให้การศึกษา
อบรมเรื่องหลักอุดมการณ์ของกลุ่มแก่สมาชิกอย่างสมำ่าเสมอ พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้นำาให้ดีขึ้น
และสร้างระบบที่มีการพัฒนาผู้นำาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับองค์กร
มากขึ้น
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วิธีการวิจัย
 ผู้วิจัยศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยเลือกหนังสือหลักเกี่ยวกับแนวคิดธรรมาภิบาล
เพื่อประกอบการสังเคราะห์ข้อมูล จำานวน 4 เล่ม และการวิเคราะห์จากเอกสาร ประกอบด้วย
 1. Bevir, M. (2010). Democratic governance. Princeton, N.J.: Princeton University Press. 
 2. Bevir, M. (2009). Key Concepts in Governance. London : Sage Publications Ltd. 
 3. Chhotray and Stoker. (2009). Governance Theory and Practise : A Cross-Disciplinary 
Approach. Great British: Palgrave Macmilian. 
 4. Pierre,Jon and Peters, Guy.B. 2000. Governance, Politics and the State. United State 
of America : St.Martin’s Press,INC.

ผลการวิจัย
 ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ คือ 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์แนวคิดธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรการเงินชุมชนในสังคมไทย 
 ส่วนที่ 2 ข้อเสนอเพื่อการประยุกต์ใช้ธรรมาภิบาล ในการบริหารองค์กรการเงินชุมชนในสังคมไทย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์แนวคิดธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรการเงินชุมชนในสังคมไทย 
 ในการบรหิารองคก์รการเงนิชมุชน ผูว้จิยัได้วเิคราะหก์รอบแนวคดิทางการบรหิาร ออกเปน็ 4 ด้าน ประกอบ
ดว้ย ดา้นผูน้ำา ดา้นการบรหิาร การพัฒนาชุมชนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และดา้นการสรา้งและ
การพฒันาเครอืขา่ย โดยในการวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัไดว้เิคราะหเ์ชือ่มโยงแนวคดิธรรมาภบิาลในการบรหิารองคก์รการเงนิ
ชุมชนในสังคมไทย ตามกรอบแนวคิดทางการบริหารที่ได้เสนอไว้แล้ว เพื่อพัฒนาการบริหารที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ขององค์กรการเงินชุมชน ดังนี้
 ด้านผู้นำา
 ในการบริหารองค์กรการเงินชุมชน ผู้นำาเป็นปัจจัยที่สำาคัญมากต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก ใน
การบริหารองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะความเป็นผู้นำา (Ledership) ที่จะนำาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ และความ
รับผิดชอบ ( Accountability) ของผู้นำา ซึ่งความรับผิดชอบเป็นคำาที่มาจากภาษาละตินจากคำาว่า “computare” 
ซึ่งหมายความว่า เพื่อที่จะนับร่วม (to count) (Bevir, 2009, p. 33) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรับผิดชอบใน
ผลการปฏิบัติงาน (Performmce Accountability) เน่ืองจากการทำางานท่ีมีการติดต่อเช่ือมโยงกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องหรือ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เป็นความรับผิดชอบของผู้ทำาหน้าที่ในการตัดสินใจนโยบายที่จะต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของ
การกระทำานัน้ทัง้ในสว่นทีเ่ปน็ผลสำาเรจ็ทีเ่กดิขึน้และรวมท้ังความผิดพลาดท้ังหลาย แต่ในข้ันต้นการแสดงความรับผิด
ชอบตามอำานาจหน้าท่ีท่ีได้กำาหนดข้ึนอย่างเป็นทางการ (Bevir, 2009, p. 35) และ ไม่เพียงแต่ความรับผิดชอบในขั้น
ตอนของการปฏิบัติงานที่จะต้องปฏิบัติอยู่แล้วนั้นในส่วนของกลไกการทำางานต่าง ๆ ที่นำาไปสู่เป้าหมาย แต่
สิ่งที่ผู้นำาต้องแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญของผู้นำา คือการรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของงาน ที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้
กับผู้อื่นได้
 ด้านการบริหารองค์กร
 ในการบริหารองค์กร ปัจจัยการมีกำากับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate Governace เป็นหลักการบริหาร
ที่ให้ความสำาคัญกับการจัดการองค์กรทั้งภายในและภายนอก ทั้งในระดับผู้บริหาร ห้นส่วนกิจการ ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ผู้รับบริการ ได้รับความเท่าเทียม เป็นธรรมในการปฏิบัติ องค์กรมีการเปิดเผยข้อมูลการดำาเนินงาน มีความโปร่งใส 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนสามารถตรวจสอบกิจการขององค์กรได้ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการบริหาร 
และปลอดจากการทุจริตคอรัปชันได้ นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของสมาชิก ตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามระบอบประชาธิปไตย (Participatory Democracy)ซ่ึงเป็นหลักการที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้มีโอกาส
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อยา่งเทา่เทยีมกนัในการเขา้มามสีว่นรว่มในทกุกระบวนการ ต้ังแต่การกำาหนดนโยบาย การนำานโยบายไปสู่การปฏบิตั ิ
และการประเมินผลนโยบาย ซึ่งจะนำาไปสู่การสร้างข้อฉันทามติในการบริหารร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ด้านการพัฒนาชุมชนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 ความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ขององค์กรการเงินชุมชน คือต้องสามารถสร้างเสริมการ
พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งต่อไปได้ โดยการปฏิบัติตามหลักการการกระจายอำานาจ หรือ Decentralization 
ซึ่งเป็นการกระจายอำานาจให้กับชุมชนในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาชุมชนของตนเอง ตามบริบทปัญหาและความ
ต้องการ ท่ีเป็นการพยายามสร้างกระบวนการเพ่ือให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสในกระบวนการตัดสินใจ
บริหารจัดการตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างตรงจุด 
 ด้านการสร้างและการพัฒนาเครือข่าย 
 โดยการสร้างและพัฒนาเครือข่าย (Network Governance) ซึ่งในกระบวนการปฏิบัติไปสู่ความสำาเร็จหรือ
ในกระบวนการนำานโยบายไปปฏบัิตจิำาเป็นตอ้งนำาเอาแนวคดิธรรมาภบิาลวา่ดว้ยการจดัการเครอืขา่ยทีป่ระสบความ
สำาเร็จ (Bevir, 2010, p. 177-198 ) คือ การสร้างความร่วมมือ (Collaboration Network) ในการจัดการเครือข่าย การ
สรา้งความสมัพนัธแ์ละสรา้งแนวรว่มเชงินโยบายเพือ่การบรหิารจดัการเครอืขา่ย จะทำาใหภ้ายใต้นโยบายเดียวกนั จะ
มีลักษณะการทำางานแบบบูรณาการกัน ร่วมด้วยช่วยกัน การแลกเปลี่ยนทรัพยากรซึ่งกันและกัน ซึ่งจะนำาไปสู่ความ
สำาเร็จทางการจัดการนโยบายสาธารณะ นอกจากนี้ การสร้างทีมงาน (Team Working) การทำางานเป็นทีมและ
การสร้างความสัมพันธ์ของการทำางานร่วมกันภายใต้นโยบายเดียวกันจะนำาไปสู่ความสำาเร็จทางการจัดการนโยบาย
สาธารณะ และการสร้างภาวะผู้นำา (Leadership) ส่ิงสำาคัญของการสร้างแรงจูงใจในการทำางาน อยู่ท่ีภาวะผู้นำา
ในอันที่จะสร้างวิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจที่จะรวมพลังของเครือข่ายไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้และที่สำาคัญคือ การ
เจรจาต่อรอง (Negotiation) ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำาคัญของการจัดการเครือข่าย ภายใต้ความอิสระของแต่ละหน่วยงาน 
ที่มีจุดยืนหรืออุดมการณ์ที่แตกต่างกัน ย่อมนำาไปสู่ความขัดแข้ง การเจรจาต่อรอง การประนีประนอมจึงเป็นหนทาง
ของการนำาไปสู่ความลงตัวทางการจัดการ

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอเพื่อการประยุกต์ใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรการเงินชุมชนในสังคมไทย
 1. ด้านผู้นำา คือ ผู้นำาตามแนวคิดธรรมภิบาลต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพของความเป็นผู้นำาสูง การคัดเลือก
ผู้นำาจึงต้องพิจารณาตามศักยภาพของผู้นำาที่มีความสามารถและมีภาวะผู้นำาสูง และมีความรับผิดชอบในผลของ
การปฏิบัติงาน
 2. ด้านการบริหาร ตามแนวคิดธรรมาภิบาล คือ การบริหารที่ดีนั้นต้องมีการกำากับดูแลกิจการที่ดี การมี
ส่วนร่วมของสมาชิก และเน้นฉันทามติในการบริหาร 
 3. ดา้นการพัฒนาชุมชนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามแนวคดิธรรมาภบิาล นัน่คอื ความ
สามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ขององค์กรการเงินชุมชน คือต้องสามารถสร้างเสริมการพัฒนาชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง โดยวิเคราะห์ตามความต้องการของชุมชน 
 4. ด้านการสร้างและพัฒนาเครือข่าย ตามแนวคิดธรรมาภิบาล คือ การบริหารที่ดีจะต้องสร้างและพัฒนา
เครือข่ายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
 อภิปรายผล
 การวิเคราะห์แนวคิดธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรการเงินชุมชนในสังคมไทย ทั้ง 4 ด้าน มีลักษณะ
ของหน่วยของการวิเคราะห์ท่ีแตกต่างกัน จึงนำาไปสู่การสังเคราะห์แนวคิด ธรรมาภิบาลท่ีแตกต่างอย่างสอดคล้องกัน 
เช่น ด้านผู้นำา ซ่ึงมีหน่วยของการวิเคราะห์ในระดับปัจเจกบุคคล ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์แนวคิดธรรมาภิบาลในด้านท่ีเก่ียวกับ                                                                        
ปัจเจกบุคคลได้อย่างสอดคล้อง คือ เร่ืองความเป็นผู้นำา และความรับผิดชอบ ซ่ึงจะนำาไปสู่ศักยภาพการนำาองค์กรได้ 
ส่วนด้านการบริหารองค์กร มีหน่วยของการวิเคราะห์ในระดับกลุ่มหรือระดับองค์กร ผู้วิจัยได้นำาแนวคิดธรรมาภิบาล       
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ในด้านที่เก่ียวกับการบริหารองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการองค์กรได้อย่างสอดคล้องกัน นั่นคือ การกำากับดูแล
กจิการทีด่ ีการมีสว่นรว่มของสมาชกิ และฉนัทามตใินการบรหิาร ในดา้นของการการพฒันาชมุชนและการเสรมิสรา้ง 
ความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งมีหน่วยของการวิเคราะห์ในระดับปัจเจกชุมชน ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของชุมชนนั้น ในการ
ใช้ประโยชนจ์ากองคก์รการเงนิชมุชนในการพฒันาดา้นเศรษฐกจิและสงัคมของชมุชนนัน้ ๆ  โดย ผูว้จิยัใชแ้นวคดิของ
การกระจายอำานาจ เพือ่มอบหมายอำานาจการตดัสนิใจเปน็ไปตามความต้องการของชมุชนนัน้ ๆ  ซ่ึงผูว้จิยัได้วเิคราะห์
เชื่อมโยงได้อย่างสอดคล้องกัน สำาหรับการสร้างและพัฒนาเครือข่าย ซึ่งมีหน่วยของการวิเคราะห์ในระดับเครือข่าย 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์แนวคิดธรรมาภิบาลในด้านของการสร้างความร่วมมือ (Collaboration Network) ในการจัดการ
เครือข่าย การสร้างทีมงาน (Team Working) การสร้างภาวะผู้นำา (Leadership) สิ่งสำาคัญของการสร้างแรงจูงใจใน
การทำางาน อยูท่ีภ่าวะผูน้ำาในอันทีจ่ะสรา้งวสิยัทศัน ์ภารกจิ พนัธกจิทีจ่ะรวมพลงัของเครอืขา่ยไปสูเ่ปา้หมายเดยีวกัน
ได้
 และการเจรจาต่อรอง (Negotiation) ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำาคัญของการจัดการเครือข่าย และนำาไปสู่ข้อเสนอ
เพื่อการประยุกต์ใช้ธรรมาภิบาล ในการบริหารองค์กรการเงินชุมชนในสังคมไทย ที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของความ
เป็นผู้นำาและความรับผิดชอบในทางการบริหาร ในด้านการบริหาร ท่ีผู้บริหารท่ีดีน้ันต้องมีการกำากับดูแลกิจการท่ีดี                         
การมีส่วนร่วมของสมาชิก และเน้นฉันทามติในการบริหาร ด้านการพัฒนาชุมชน ตามแนวคิดธรรมาภิบาล นั่นคือ 
ความสามารถในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ขององคก์รการเงนิชมุชน คอืต้องสามารถสรา้งเสรมิการพฒันาชมุชน
ให้มีความเข้มแข็งต่อไปได้โดยการกระจายอำานาจในการตัดสินใจให้กับชุมชน และด้านเครือข่าย ตามแนวคิดธรรมาภิบาล 
คือ การบริหารที่ดีจะต้องสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร 

ข้อเสนอแนะการวิจัย
 งานวจัิยเรือ่งนี ้ควรมกีารรวบรวมแนวคดิธรรมาภบิาลทีม่ขีอ้มลูทีห่ลากหลายทัง้ในเชงิแนวคดิและการนำาไป
สูก่ารปฏบิตั ิเพือ่เปน็ฐานข้อมลูของการนำาไปสูก่ารปฏบิติัทีม่กีารขยายผลไปสูก่ารบรหิารจดัการองคก์รการเงนิชมุชน
ในรูปแบบต่าง ๆ 
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ก้าวไม่พ้นระบบราชการ: บทวิเคราะห์องค์การกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยผ่านการจัดการภัยพิบัติอุทกภัย

“Bureaucratic trap”: An organizational analysis on department 
of Disaster Prevention and Mitigation through Flood Management

ศิริรักษ์ สิงหเสม 

นิสิตปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อาจารย์ประจำาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บทคัดย่อ
 กรมการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัไดถ้กูจดัวางใหเ้ปน็ตวัแสดงหลกัทางนโยบายและปฏบิตักิารบรหิาร
จัดการภัยพิบัติอุทกภัยนับตั้งแต่การปฏิรูประบบราชการเมื่อ พ.ศ.2545 อย่างไรก็ตามเหตุการณ์อุทกภัยในป ี
พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2554 ไดส้ะท้อนใหเ้หน็ถึงบทบาทของกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัในฐานะเครือ่งจกัรกล 
ของการเมือง เนื่องจากการจัดโครงสร้างหน่วยงานได้แสดงช่องว่างในแง่ความซับซ้อน ความเป็นทางการ และการ
ควบคุมสั่งการขององค์การ บทความนี้พยายามตอบคำาถามที่ว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำาเป็นสำาหรับ
การจัดการภัยพิบัติอุทกภัยหรือไม่ และองค์การควรมีลักษณะอย่างไรเพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
จัดการภัยพิบัติอุทกภัยของรัฐไทย บทความนี้แบ่งการนำาเสนอเป็น 6 ส่วน ได้แก่ 1) ที่มาและความสำาคัญของการ
บรหิารจดัการภยัพบัิตอิทุกภยักบัระบบราชการ 2) องคก์ารเครือ่งจกัรกล: มองโครงสรา้งภายในของกรมปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั จดุวเิคราะหโ์ครงสรา้งอาทคิวามซับซ้อน ความเปน็ทางการ และการส่ังการขององคก์ารซึง่มี ขอ้
จำากัดจากสภาพองค์การแบบเครื่องจักรกล 3) ภัยพิบัติอุทกภัย: ธรรมชาติและความสัมพันธ์ในองค์ประกอบทางการ
จัดการ 4) กรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยักบัการเปน็เครือ่งจกัรกลของการเมอืงทีไ่รข้ดีความสามารถในบทบาท
เป็นตัวแสดงนำาตามที่กฎหมายกำาหนด 5) “เลิก” หรือ “รื้อ” เครื่องจักรกลของการเมือง เป็นการวิเคราะห์ทางเลือก
การบริหาร 6) บทสรุปและการเสนอภาพใหม่ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คำ�สำ�คัญ: ระบบราชการ, เครื่องจักรกลของการเมือง, การจัดการภัยพิบัติอุทกภัย

Abstract
 Department of disaster prevention and mitigation (DDPM) has been placed as a main actor 
in policy making and implementation on flood disaster management after Thai administrative 
reform in 2002. However, the flood disaster occurred in 2010 and 2011 reflected the role DDPM 
as a political machine. This is because its structure of administration revealed some gaps in 
terms of complexity, formality, and hierarchy. This article tries to find the key question whether 
DDPM still necessary in flood disaster management, and what is its desired status to achieve its 
mission on flood disaster management effectiveness and efficiency.
 The article is divided into six parts; (1) bureaucracy and flood disaster in Thailand (2) 
the administrative structure of DDPM(3) the nature of flood disaster and relationship between 
management and problem (4) DDPM as a mechanic organization (5) “abolish” or “reconstruct” 
a political machine (6) Conclusion and suggestion.

Keywords: Bureaucracy, Political machine, Flood disaster management
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บทนำา 
 การบรหิารจดัการปญัหาสาธารณะของรฐัในภาพรวมถกูขบัเคล่ือนผ่านกลไกระบบราชการเปน็หลักเนือ่งจาก
ระบบราชการตัง้ขึน้บนฐานคตทิีว่า่องคก์ารแบบดงักลา่วจะนำาพารฐับาลบรรลเุปา้หมายทางนโยบายในการทำาหนา้ที่
ตอบสนองสังคม (Poggi, Gianfranco, 2006, p.110) ระบบราชการทำาหน้าที่จัดบริการสาธารณะทั้งในการจัดสรร
และการกระจายทรพัยากรภายใตห้ลกัความยตุธิรรมผา่นสภาพเครือ่งจกัรกล ซึง่ไมเ่พยีงสะทอ้นการทำางานอยา่งเป็น
คงเสน้คงวาเทา่น้ันหากยงัแสดงถงึการใหค้วามสำาคญักบัปญัหาสาธารณะทีต่อ้งเผชญิมคีวามแนน่อนสามารถคาดคะเน
ความเปน็เหตเุปน็ผลและควบคมุได ้ทำาใหป้ญัหาสาธารณะทีผ่กูพนักบัองคก์ารแบบระบบราชการจงึเปน็ปญัหาทีง่่าย
ต่อการบริหารจัดการ (เตช บุนนาค, 2548, หน้า 59-92)
 ระบบราชการเป็นตัวแสดงหลักในการทำาหน้าที่บริหารจัดการสาธารณะ เช่นเดียวกัน ประเทศไทยได้รับ
แนวคิดระบบราชการมาใช้เพื่อการจัดการปัญหาสาธารณะและปัญหาอุทกภัยถือเป็นปัญหาสาธารณะประเภทหนึ่ง
ท่ีรัฐไทยประสบมาโดยตลอด ทั้งนี้เป็นเพราะลักษณะทางภูมิศาสตร์ของถ่ินท่ีต้ังรัฐอยู่ในเขตร้อนชื้นและการดำาเนิน
กิจกรรมของรัฐเกี่ยวพันกับทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ การพัฒนารัฐไทยเป็นเมืองและอุตสาหกรรมทำาให้ธรรมชาติ
เสื่อมโทรมและไร้ขีดความสามารถในการสร้างสมดุลภายในจนนำาไปสู่การเกิดปัญหาอุทกภัยตามมา (แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-7) ภัยพิบัติอุทกภัยเริ่มกลายสภาพเป็นปัญหาภัยพิบัติเมื่อครั้งเหตุการณ์ 
ภัยพิบัติอุทกภัยเมื่อปี พ.ศ.2553 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของไทยและเหตุการณ์ภัยพิบัติ
อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางช่วงปี พ.ศ.2554 เหตุเป็นเพราะสภาพปัญหาได้ดำาเนินบทบาทสอดคล้อง
กับคุณสมบัติของการเป็นภัยพิบัติหลายประการ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของสภาพภัย การสร้างสภาวะโกลาหลของปัญหา
สู่พ้ืนท่ีต่าง ๆ การก้าวข้ามขอบเขตการปกครอง การสร้างภัยลูกโซ่ การเพิ่มระดับความรุนแรงได้จากความอ่อนไหว
ในเชิงพื้นที่ ตลอดจนการแฝงตัวของการเมืองภายในสภาพภัยพิบัติ (ทวิดา กมลเวชช, 2554 หน้า 20-39; พระราช
บัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550, 2550) ภัยพิบัติอุทกภัยจึงเป็นปัญหาสาธารณะรัฐจำาเป็นต้อง
บริหารจัดการเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับสาธารณะ กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ถูกจัดให้
เป็นตัวแสดงหลักทางนโยบายและปฏิบัติการบริหารจัดการภัยพิบัติอุทกภัยนับตั้งแต่การปฏิรูประบบราชการ เม่ือ 
พ.ศ. 2545 อย่างไรก็ตามเหตุการณ์อุทกภัยในปี พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 ได้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของกรม
ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะเคร่ืองจักรกลของการเมืองเน่ืองจากการจัดโครงสร้างหน่วยงานได้แสดงช่องว่าง
ในแง่ความซับซ้อน ความเป็นทางการ และการควบคุมสั่งการขององค์การ บทความนี้พยายามตอบคำาถามที่ว่า กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำาเป็นสำาหรับการจัดการภัยพิบัติอุทกภัยหรือไม่ และองค์การควรมีลักษณะอย่างไร
เพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการภัยพิบัติอุทกภัยของรัฐไทย 

ระบบราชการกับปัญหาภัยพิบัติอุทกภัย: ที่มา ที่เป็นอยู่ และที่จะไป
 ระบบราชการถูกกำาหนดให้เป็นตัวแทนของรัฐจัดทำาบริการสาธารณะให้แก่สังคมโดยเป็นกลไกในการใช้
อำานาจรัฐสร้างความยุติธรรมให้แก่สังคมส่วนรวม แต่ในทางหนึ่งระบบราชการยังเป็นตัวจัดสรรคุณค่าทางการเมือง
ใหแ้กร่ฐับาลและสงัคมดว้ยเชน่กนัโดยพจิารณาได้จากการทำาหนา้ทีเ่ปน็เคร่ืองมอืของรัฐในการจัดสรรทรัพยากรเพือ่
สร้างเสถียรภาพให้กับรัฐบาล ระบบราชการถูกออกแบบให้มีลักษณะแบบเครื่องจักรกลเพื่อป้องกันการใช้ความเป็น
ส่วนตวั (impersonal) และใช้ความรบัผิดชอบตามสายการบงัคับบัญชา (hierarchy) ขบัเคลือ่นระบบ การออกแบบ
องค์การลักษณะนี้หวังให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตบริการสาธารณะและป้องกันปัญหาการคอร์รัปชั่น (Weber, 
1922, pp. 77-82)
 กระนัน้กต็ามจดุมุง่หมายของฝา่ยการเมอืงทีม่ต่ีอระบบราชการไมเ่พียงแคต้่องการกำากบัพฤติกรรมของระบบ
ราชการเท่านั้นหากแต่ยังต้องการสร้างชุดคุณค่าให้กับระบบราชการเพ่ือครอบงำาสาธารณะผ่านการดำาเนินกิจกรรม
สาธารณะเพื่อสร้างเสถียรภาพและความชอบธรรมให้แก่การเมืองด้วย ซึ่งตามข้อเสนอของ Paul Appleby (1945, 
pp. 122-126) และ Fred W.Rigg (1966; อุทัย เลาหวิเชียร, 2525, หน้า 179-180) ได้ยำ้าถึงความสำาคัญของความ
สมัพนัธข์องฝา่ยการเมอืงกบัระบบราชการวา่ไมอ่าจแยกท้ังสองส่วนออกจากกนัได้ จึงยิง่เปน็การเนน้ยำา้ความสัมพนัธ์
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ของฝ่ายการเมืองและระบบราชการส่งผลให้ฉากหลังการทำางานของระบบราชการจึงเป็นคุณค่าที่ฝ่ายการเมืองได้
กำาหนด ระบบราชการจงึเปน็ระบบทีม่คีวามคงเสน้คงวาใหแ้กก่ารผลติผลลพัธต์ามเปา้หมายทีก่ารเมอืงไดต้ัง้ไว้ระบบ
ราชการจึงอาจเรียกได้เป็นเครื่องจักรกลของการเมือง (Morgan Gareth, 2006) ดังพิจารณาได้จากพัฒนาการคลื่น
ของการปฏิรูประบบราชการที่ต่างสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับระบบราชการในการทำาหน้าที่บริหาร
จัดการกับปัญหาสังคมทั้งสองช่วง (Luangprapat, 2008, pp. 17-23) คลื่นชุดที่หนึ่งเป็นการปฏิรูประบบราชการ
ในสมยัรชักาลท่ี 5 จากความเป็นรฐัสมยัใหมเ่พือ่ต้านกระแสการลา่อาณานคิมของตะวนัตกระบบราชการจงึทำาหนา้ที่
เปน็ทัง้แขนขาของรฐัในการรวมศนูยแ์ละมลีกัษณะเปน็เครือ่งจกัรกลเพือ่จดัสรรทรพัยากรตลอดจนถงึคณุคา่ทางการ
เมืองที่รัฐใช้เป็นกลไกในการควบคุมประชาชนในสังคม เช่น การจัดการกับปัญหาอุทกภัยในฐานะของปัญหาความ
ม่ันคงภายในดว้ยกรมการปกครอง(สำานกัเลขาธกิารปอ้งกนัภยัฝา่ยพลเรอืน) (พระราชบญัญตัปิอ้งกนัภยัฝา่ยพลเรอืน 
พ.ศ.2522, มาตรา 16 และ 17) และคลื่นชุดที่สองการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 การปฏิรูประบบราชการ
ยุคนี้เป็นช่วงแห่งการก่อกำาเนิดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นองค์การที่ทำาหน้าที่รับผิดชอบหลักด้านการ
บริหารจัดการปัญหาภัยพิบัติโดยเฉพาะตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) แต่
ลกัษณะของระบบราชการยงัถูกกำาหนดใหเ้ป็นเครือ่งจกัรกลอยูแ่มจ้ะมกีารเปลีย่นแปลงทางการเมอืงและการบรหิาร
กต็าม การปฏริปูระบบราชการจงึเป็นเสมอืนการแตป่รงุแตง่โฉมใหผ้เีสือ้สมทุรเพือ่ลดความใหญโ่ตของระบบและปรบั
วิธีการใช้อำานาจรัฐควบคุมสังคมทุกระดับเท่านั้น (อุทัย เลาหวิเชียร, 2526, หน้า 185-186) นัยสำาคัญเกี่ยวกับการ
เดินทางขององค์การเครื่องจักรกลตามกระแสคลื่นแห่งการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองจึงนำาไปสู่ข้อถกเถียงที่ว่าภายใต้
บริบทดังกล่าวระบบราชการควรมีลักษณะอย่างไร

องค์การเครื่องจักรกล: โครงสร้างภายในของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 โครงสรา้งของระบบราชการไดเ้ขา้มามบีทบาทสำาคญัในฐานะปจัจัยของการสร้างความสำาเร็จทางการบรหิาร
จัดการโดยอ้างถึงเหตุผลเกี่ยวกับความเป็นระบบระเบียบและการกำาหนดพฤติกรรมองค์การผ่านการออกแบบเชิง
โครงสร้าง Daniel C. McCallum (1856 sited in Shafritz, Jay M. and J. Steven Ott, 2011, pp. 46-47) 
ใหม้มุมองเกีย่วกบัโครงสรา้งองคก์ารเปน็กระบวนการภายในขององคก์ารท้ังหมดท่ีมลัีกษณะการทำางานแบบแบง่งาน
กัน โครงสรา้งของระบบราชการจงึมคีวามสำาคญัตอ่การสง่มอบบรกิารสาธารณะในฐานะทีเ่ปน็ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ขั้นตอนภายในกระบวนการผลิตบริการสาธารณะอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
 องค์การแบบเครื่องจักรกล(organization as machine)ตามข้อเสนอของ Gareth Morgan (2006) จัด
เป็นแนวคิดที่สะท้อนรูปแบบโครงสร้างภายในขององค์การระบบราชการได้ดีด้วยการเปรียบการประสานงานตาม
ลำาดบัขัน้เทยีบกบัสายพานการผลติของเครือ่งจักรกลซ่ึงชว่ยใหเ้กดิความเปน็ระเบยีบและความโปร่งใสในกระบวนการ
ทำางานภายใน (Weber, 1922; Frederick, 1916 sited in Shafritz and Steven, 2011, pp. 65-82) 
ถึงแม้ว่าลักษณะองค์การจะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคุณค่าของเป้าหมายการดำาเนินกิจกรรมสาธารณะ 
ของระบบราชการบิดเบือนไปจากมุ่งผลลัพธ์ต่อสาธารณะไปสู่การมุ่งทำางานตามข้อกำาหนดของกระบวนการแทน 
(Merton, 1957 sited in Shafritz and Steven, 2011, pp. 130-138) แต่ทว่าองค์การแบบระบบราชการ ยังคง
สภาพโครงสร้างในลกัษณะดงักลา่วไวเ้นือ่งจากคณุคา่ทางการบรหิารจดัการในปจัจบุนัยงัคงยดึถอืเรือ่งของ การสรา้ง
ความเสมอภาคให้กับประชาชนผู้รับบริการและประสิทธิภาพของผลผลิตทำาให้โครงสร้างองค์การแบบเครื่องจักรกล
ยังคงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในแง่ของประสิทธิภาพอยู่ (พิทยา บวรวัฒนา, 2531) 
 การปฏริปูระบบราชการ พ.ศ. 2545 กำาหนดใหก้รมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัเปน็หนว่ยงานระดบักรม
ภายใต้สังกัดของกระทรวงมหาดไทยที่เกิดขึ้นในช่วงการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.2545 แสดงการสนองเจตนารมณ์
ของการปฏิรูประบบราชการท่ีต้องการผลักดันให้มีหน่วยงานหลักทำาหน้าท่ีรับผิดชอบหลักด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ 
กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัเกดิจากการยบุรวมกนัของสำานกังานการเรง่รดัพฒันาชนบท กองปอ้งกนัภัยฝา่ย
พลเรือน (กรมการปกครอง) สำานักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี) 
กองสงเคราะห์ผู้ประสบภัย (กรมประชาสงเคราะห์) และส่วนงานบริการด้านช่างพื้นฐาน (กรมการพัฒนาชุมชน) 
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(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2558)
 โครงสร้างของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 9 ส่วนงาน ประกอบด้วย 
1) สำานักงานเลขานุการกรม 2) กองการเจ้าหน้าที่ 3) กองคลัง 4) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1-18 5) 
สำานักผูช่้วยเหลอืผูป้ระสบภยั 6) ศนูยอ์ำานวยการบรรเทาสาธารณภยั 7) สำานกันโยบายปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
8) สำานักมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 9) สำานักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย และมีโครงสร้างหน่วย
งานในแนวดิง่สามระดบัชัน้ ไดแ้ก ่หนว่ยงานสว่นกลาง ศนูยป์อ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 1-18 และสำานกังาน
ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั (กฎกระทรวงแบง่สว่นราชการกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวง
มหาดไทย พ.ศ. 2551) โดยความสมัพนัธข์องหนว่ยงานทัง้สามระดบัจะปฏสิมัพนัธก์นัตามขอ้กำาหนดของกฎระเบยีบ
การปฏิบัติราชการ (ได้แก่ ควบคุมอำานาจและการทำาหน้าที่ของหน่วยงานภายในแต่ละระดับ) แต่ทว่าสถานภาพของ
กรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัในรปูแบบของระบบราชการโดยเฉพาะในเชงิโครงสรา้ง เปน็ชอ่งวา่งในการพฒันา
องค์การในแง่ความซับซ้อนขององค์การ ความเป็นทางการ และการควบคุมสั่งการขององค์การ
 ในแงค่วามสลบัซบัซอ้น กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแบง่สว่นงานยอ่ยภายในตามภารกจิของ หนว่ย
งานในลกัษณะของการรองรบักระบวนการบรหิารจัดการภยัพิบติัซ่ึงแต่ละสำานกัมคีวามสัมพันธท์ีส่ลับซับซ้อนอยู ่ดงั
พิจารณาได้จาก ความเหลื่อมลำ้าทางภารกิจของสำานักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำานักมาตรการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ต่างรับผิดชอบต่อภารกิจทางนโยบายเช่นเดียวกัน โดยสำานักนโยบายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั ทำาหนา้ทีว่างแผนจดัทำานโยบายภาพรวม เชน่ แผนการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาต ิ
พ.ศ.2553-2557 ซึง่เป็นนโยบายเชงิโครงสรา้งการจดัการภยัพบิตัขิองรฐัไทยในภาพรวม ขณะทีส่ำานกัมาตรการปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเป็นส่วนสนับสนุนให้นโยบายเกิดผลบังคับใช้ เช่น มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยซ่ึงเป็น
สว่นหนึง่ในแผนดังกลา่ว หรอืกรณีการทับซอ้นกนัระหวา่งภารกจิของสำานกัมาตรการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั
กับสำานักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัยท่ีต่างก็ทำาหน้าที่สนับสนุนการดำาเนินนโยบายการบริหารจัดการภัยพิบัติ
เช่นเดียวกันแต่มีจุดต่างในลักษณะ กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการใช้อำานาจตามนโยบาย ซึ่งก่อให้เกิดความซำ้าซ้อนของ
งานในแง่ของการติดตามผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้โครงสร้างของกรมในแนวดิ่งได้ขยายจำานวนศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขต จาก 12 เป็น 18 เขต (ในปี พ.ศ.2551)1 ด้วยสมมติฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ 
กระจายทรพัยากรลงสูห่นว่ยปฏิบัตใินระดบัพืน้ท่ีดว้ยการสรา้งหนว่ยทรพัยากรสนบัสนนุกลบัปราศจากการตระหนกั
ถงึความอ่อนไหวของสภาพพืน้ทีป่ระสบภยัในแตล่ะเขตพืน้ทีท่ีส่ง่ผลตอ่ความรนุแรงของภยัและนำาไปสูค่วามตอ้งการ
เครื่องมือเทคนิคเพื่อการบริหารจัดการต่างกัน เช่น ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีลักษณะภัยนำ้าป่าไหลหลากและดิน
โคลนถล่มจึงต้องการอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น เชือกสลิง ชูชีพ เรือติดเครื่องยนต์ เป็นต้น ขณะที่จังหวัดชัยภูมิเป็นภัยแบ
บนำ้าท่วมขังซำ้าซากกลับต้องการอุปกรณ์ลดระดับนำ้าและเครื่องอำานวยความสะดวกแก่การสัญจร เช่น เครื่อง สูบนำ้า 
เรือไม่ติดเครื่องยนต์ เป็นต้น การปรับปรุงโครงสร้างในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้วยการสร้างลำาดับชั้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง
ไม่เพียงแต่ยังคงความแข็งทื่อของการประสานงานภายในโครงสร้าง แต่ยังทำาให้ลำาดับชั้นของการเดินทางประสาน
งานในโครงสร้างยาวและซับซ้อนเพิ่มข้ึนเน่ืองจากการประสานงานระหว่างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 
1-18 กับสำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยังต้องประสานงานผ่านหน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งแม้ว่าจะ
สอดคล้องตามข้อเสนอการประสานงานแบบลำาดับขั้นของ Max Weber (1922) เพื่อสร้างความโปร่งใสในการใช้
อำานาจการจัดสรรทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหา แต่ทว่าคุณสมบัติของปัญหาภัยพิบัติที่ซับซ้อนและมักยกระดับปัญหาให้
เข้าสู่สถานการณ์วิกฤติได้ ทำาให้โครงสร้างแบบระบบราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่พัฒนาขึ้นใน
ขา้งตน้ไมไ่มส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการสนองตอบต่อปญัหา สง่ผลใหก้ารขยายโครงสรา้งระบบราชการใหซั้บซ้อนขึน้
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงไม่แสดงประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ

1 คำาสัง่กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัที ่275/2551 ลงวนัที ่20 พฤษภาคม 2551 ปรบัปรงุโครงสรา้งศนูยป์อ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั

เขต จากเดิม 12 ศูนย์ฯ เขต เป็น 18 ศูนย์ฯ เขตให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มจังหวัดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551..
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 ในแง่ความเป็นทางการ การกำาหนดโครงสร้างองค์การแบบเครื่องจักรกลและการสร้างกฎระเบียบที่เป็น
บรรทัดฐานทางการปฏิบัติอย่างชัดเจนท้ังในแง่กำาลังพล เครื่องมือเทคนิค ระบบการบริหาร และงบประมาณ โดย
หวังให้องค์การเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัตินั้นได้ส่งผลกระทบการทำางานในทางปฏิบัติ กล่าวคือการรัดตรึงด้วย
กฎระเบียบและภารกิจได้นำาไปสู่การจำากัดทรัพยากรและอำานาจหน้าที่อย่างเป็นทางการของกรม ส่งผลให้การขยับ
ตัวขององค์การเพื่อบริหารจัดการภัยพิบัติขาดความคล่องตัวและไม่เท่าทันต่อสถานการณ์ ดังพิจารณาได้จากการ
กำาหนดความเป็นทางการให้กับการดำาเนินภารกิจการบริหารจัดการภัยพิบัติอุทกภัยของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยัทีจ่งัหวดันครราชสมีา 2553 ความเปน็ทางการได้ทำาใหส้ำานกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั
ไม่สามารถเบิกเครื่องมือเทคนิคและกำาลังพลประกอบด้วยกลุ่มข้าราชการผู้เชี่ยวชาญการเผชิญภัยของศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยระดับเขตเข้าถึงพื้นที่ปัญหาได้โดยทันที ทั้งที่ความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการของทั้งสอง
หน่วยงานมีความใกล้ชิดกันสูงเนื่องจากท้ังสองหน่วยงานตั้งอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน นอกจากนี้กฎระเบียบ ที่
สรา้งกรอบความเป็นทางการใหก้บัการทำางานของทัง้สองหนว่ยงานได้สง่ผลกระทบต่อการประสานงานในทางปฏบิตัิ
เกิดล่าช้าและไม่อาจก้าวข้ามอำานาจหน้าที่ตามที่กฎระเบียบได้บังคับไว้ได้ (ศิริรักษ์ สิงหเสม, 2554) จึงเท่ากับ การ
ทำางานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทางปฏิบัติจึงแสดงการรักษาความถูกต้องในการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบมากกว่าที่จะให้ความสำาคัญกับการตอบสนองปัญหาและนำาไปสู่การเสื่อมถอยทางอำานาจของหน่วยงานลง
 ในแงก่ารควบคมุสัง่การ ของกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยันัน้ถอืเปน็อกีหนึง่องคป์ระกอบสำาคัญ ใน
การตอบถงึประสทิธภิาพของโครงสรา้งองคก์ารในเชงิพฤตกิรรม สำานักงานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัทำา
หน้าที่เป็นหน่วยงานตัวแทนของกรมส่วนกลางในรูปของความสัมพันธ์แบบตัวการ-ตัวแทน (principal-agent) เช่น
เดียวกับโครงสร้างการประสานงานภายในขององค์การระบบราชการที่จัดบริการพื้นฐานอื่น ทำาให้การตอบสนอง
ปัญหาภัยพิบัติจึงจำากัดอยู่ภายใต้ขอบเขตอำานาจหน้าที่ที่หน่วยงานตัวการได้ให้ไว้ส่งผลให้การตัดสินใจดำาเนินการ
ปฏิบัติในสถานการณ์วิกฤติจึงล่าช้าและนำาไปสู่การชะงักงันในการปฏิบัติ
 การรวมกนัของหนว่ยงานทัง้หลายเพือ่กำาเนดิเปน็กรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัไดแ้สดงใหห้ลกัความ
รับผิดชอบเกิดขึ้นในระบบราชการ แต่ทว่าโครงสร้างองค์การเช่นนี้กลับย้อนแย้งเกี่ยวกับประสิทธิภาพในตัวเองด้วย
การกำาหนดโครงสรา้งใหส้ลบัซบัซอ้น มคีวามเปน็ทางการ และเนน้การควบคมุการตดัสนิใจของสว่นงานยอ่ยไดท้ำาให้
ขดีความสามารถของกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัในการตอบสนองภยัพบิตัอิทุกภยัเสือ่มถอยลง เนือ่งจาก ไม่
อาจบริหารจัดการกับสภาพปัญหาได้อย่างเท่าทันสถานการณ์

ภัยพิบัติอุทกภัย: ธรรมชาติและความสัมพันธ์ในองค์ประกอบทางการบริหารจัดการ
 ประเทศไทยประสบกับปัญหาภัยพิบัติอุทกภัยมาโดยตลอด เนื่องจากมีตำาแหน่งที่ต้ังอยู่ในเขตร้อนชื้นและ
มีสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่เชิงเขาสลับกับท่ีราบ ส่งผลให้การกระทำาของระบบนิเวศจึงเป็นประเด็นหลักในการ
สร้างปัญหาภัยพิบัติอุทกภัยของพื้นที่ประเทศ จากสถิติความเสียหายจากการกระทำาของภัยพิบัติอุทกภัยในช่วงปี 
พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2554 ท่ีผ่านมาได้ทำาลายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำานวนมาก (หนังสือราชการ
กระทรวงมหาดไทย ถึงสำานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ มท 0616/10532 เร่ือง สรุปสถานการณ์อุทกภัย 
สาธารณภัย และการช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2554) และ กรณีเหตุการณ์ภัยพิบัติอุทกภัย พ.ศ.2553) 
ภยัพบิตัอิทุกภยัไดเ้ปน็ตวัแทนของปญัหาสมยัใหมด้่วยสภาพของการไมเ่ปน็เส้นตรง (non-linear problem) ซึง่เกิด
ขึน้จากการปฏสิมัพนัธก์นัของสาเหตปุญัหาทีห่ลากหลายและสลบัซบัซอ้นและสง่ผลตอ่จงัหวะความรนุแรงของปญัหา
ใหก้ระจกุแนน่อยา่งตงึเครยีดและคลายตวัสลบักนัตามของการแทรกแซงของปจัจยัสาเหต ุปญัหาภยัพบิตัอิทุกภยัจงึ
ยากแก่การคาดคะเนสภาพปัญหาและการทำานายทิศทางการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบระเบียบ 
 ภัยพิบัติอุทกภัยครั้งสำาคัญของไทยในช่วง ปี พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2554 เกิดขึ้นในบริบทพื้นที่และสภาพ
ทางการเมืองท่ีแตกต่างกัน เหตุการณ์ภัยพิบัติอุทกภัย พ.ศ.2553 เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้
ของประเทศไทยสืบเนื่องมาจากการกระทำาของฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และลมมรสุม
ประจำาฤดูกาล (ภาคใต้) แนวทางการบริหารจัดการของรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ได้ทำางานผ่านศูนย์อำานวยการ และ
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บริหารสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม (ศอส.) โดยมีนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ซึ่งดำารงตำาแหน่ง ที่
ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และใช้กระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกบริหารจัดการปัญหาในระดับพื้นที่ 
นอกจากนี้ การบริหารจัดการกับเหตุการณ์ภัยพิบัติอุทกภัยในปี พ.ศ.2553 ยังสะท้อนถึงความไม่สามารถใช้อำานาจ
การแทรกแซงระบบราชการของฝ่ายการเมืองเนื่องจากนายกรัฐมนตรีไม่ได้ทำาหน้าที่ ประธานศอส. ด้วยตนเองซึ่ง
อำานาจในการควบคุมสั่งการของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 (มาตรา 31) ได้ผูกไว้
กับตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี ทำาให้กระทรวงมหาดไทยสามารถแสดงบทบาทบริหารจัดการกับปัญหาผ่านแนวทาง
การบรหิารจดัการการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัในพืน้ที ่(ประมวลขอ้มลูมตคิณะรฐัมนตรกีารชว่ยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยั 
พ.ศ. 2553) การกำาหนดนโยบายและการปฏิบัติในภารกิจบริหารจัดการภัยพิบัติอุทกภัยจึงปรากฎบทบาทของกรม
ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัไดช้ดัเจนเกีย่วกบัการดำาเนนิภารกจิในพืน้ทีท่างนโยบายการบรหิารจดัการกบัปญัหา 
ขณะที่เหตุการณ์ภัยพิบัติอุทกภัยในช่วงปี พ.ศ.2554 เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางของรัฐสืบเนื่องมาจาก
ปรมิาณนำา้ฝนมากจากการกระทำาของลมมรสมุประจำาฤดูกาลและปญัหาจากความไมส่ามารถระบายนำา้ลงสูอ่า่วไทย
ได้ตามปรกติ พื้นที่ระหว่างภาคเหนือและภาคกลางสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนในการประสบภัยพิบัติอุทกภัยเพราะเป็น
เขตพื้นที่ติดต่อกันซึ่งเส้นทางระบายนำ้าในภาคเหนือจำาเป็นต้องพามวลนำ้าสะสมจากต้นนำ้าภาคเหนือไปสู่พ้ืนท่ีปลาย
นำ้าอย่างภาคกลางเพื่อระบายออกสู่อ่าวไทย ตลอดเหตุการณ์ภัยพิบัติอุทกภัยในช่วงปี พ.ศ.2554 ได้สร้างความ
เสียหายกับรัฐไทยกินพื้นท่ีในวงกว้างและสร้างความเสียหายทั้งในด้านทรัพย์สินและจำานวนชีวิตของประชาชนเป็น
จำานวนมาก
 นัยสำาคัญของเหตุการณ์ดังกล่าว มีความแตกต่างไปจากภัยพิบัติอุทกภัยเมื่อครั้ง พ.ศ. 2553 เนื่องจาก
การไหลระบายนำ้าในกรณีเหตุการณ์ภัยพิบัติอุทกภัย พ.ศ. 2554 พาดผ่านกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นเมืองหลวง เป็น
ศูนยก์ลางการปกครองของรฐัทำาใหร้ฐับาลตอ้งเขา้มามบีทบาทนำาการกำาหนดนโยบายและควบคมุการบริหารจัดการ
กบัปญัหาในทางปฏบิตั ิรฐับาลบรหิารจดัการปญัหาผา่นการทำางานของศนูยป์อ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ศปภ.) 
มีนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นประธานออกมาตรการรายวันเพ่ือกำาหนดการปฏิบัติการเผชิญปัญหาและ
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลดบทบาทความรับผิดชอบต่อภารกิจในฐานะหน่วยนโยบายลง เนื่องจาก
รัฐบาลได้สร้างหน่วยสนับสนุนทรัพยากรการตัดสินใจประกอบด้วยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการนำ้า
จากภายนอก (ทีมกรุ๊ป อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) ดังพิจารณาได้จากการที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ การตัดสินใจในที่ประชุมหลัก ศปภ. แต่กลับสอดอยู่ในฝ่ายปฏิบัติการภายใต้การนำาของนาย
ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และการไม่ร่วมอยู่ในคณะแถลงข้อมูลสถานการณ์ของ 
ศปภ.ต่อสาธารณะ เป็นต้น2 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเหตุการณ์ภัยพิบัติอุทกภัย พ.ศ.2554 
จึงไม่ปรากฎบทบาทสำาคัญตามที่ขอบเขตความรับผิดชอบตามที่พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ.2550 กำาหนดไว้
 อย่างไรก็ตามท้ังสองเหตุการณ์ต่างอยู่ภายใต้ร่มนโยบายและการบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550 เนือ่งจากกฎหมายฉบบัดงักลา่วเปน็แนวทางหลกัในการกำาหนดทศิทางการบรหิาร
จัดการและอำานาจหน้าที่ให้กับตัวแสดงของรัฐ ทำาให้จุดร่วมของเหตุการณ์ภัยพิบัติอุกภัยท้ังสองคร้ังจึงอยู่ท่ี กรม
ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยักบัอำานาจหนา้ทีใ่นการบรหิารจดัการในทางนโยบายและการปฏบิตั ิซึง่เหตกุารณภ์ยั
พบัิตอุิทกภัย พ.ศ.2553 ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและภาคใตน้ัน้กรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัปรากฎ
บทบาทในการเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการชัดเจน ขณะที่เหตุการณ์ภัยพิบัติอุทกภัย พ.ศ.2554 เกิดขึ้น
ในพืน้ทีภ่าคเหนือและภาคกลางซึง่มกีรงุเทพมหานครรวมอยูท่ำาใหก้ารบรหิารจดัการทัง้นโยบายและการปฏิบัติจึงถูก

2 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 ตุลาคม 2554. สรุปสถานการณ์อุทกภัย สาธารณภัย และการช่วยเหลือ(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2554). 

และคำาสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 193/2554 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(ศปภ.). คำาสั่งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย ที่ 5/2554 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(ศปภ.). คำาสั่งศูนย์

ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่ 33/2554 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย(ศปภ.). www.moj.go.th/th/

newsSPP. และจากการสังเกตการณ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ของผู้เขียนตลอดช่วงเหตุการภัยพิบัติอุทกภัย พ.ศ.2553.
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ควบคุมอย่างใกล้ชิดจากฝ่ายการเมืองและบทบาทอำานาจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถูกลดลง เนือ่งจากการ
ตัดสนิใจของฝา่ยการเมอืงไดอ้าศยักลุม่ผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอกเขา้มาทำาหนา้ทีส่นบัสนนุทรัพยากรเพ่ือการตัดสนิใจ
ทางนโยบาย จึงนำาไปสูท่บทวนถึงความจำาเป็นของกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัในการเปน็หนว่ยสนบัสนนุการ
ตัดสินใจทางนโยบายและการบริหารจัดการภัยพิบัติอุทกภัยและบทบาทของหน่วยงานควรเป็นอย่างไร

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับการเป็นเครื่องจักรกลของการเมือง
 พระราชบัญญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 กำาหนดใหก้ารจดัการกบัปญัหาภยัพบิตัอุิทกภยั
เป็นหนึ่งในภารกิจพื้นฐานท่ีรัฐต้องปฏิบัติโดยมีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 
เป็นหลักฐานการพยายามสร้างโครงสร้างการประสานงานระหว่างหน่วยงานทำาให้ฐานของการเมืองในการบริหาร
จัดการภัยพิบัติอุทกภัยในรูปของนโยบายแบบบูรณาการ 
 นอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะการเป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาต ิ(กปภ.ช.) และสำานกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัยงัทำาหนา้ที่
เป็นเลขานุการในการวางแผนการปฏิบัติของคณะทำางานในระดับภูมิภาคด้วย (พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 11) ส่งผลให้ในสนามการเมืองของการบริหารจัดการภัยพิบัติอุทกภัยจึงจำาเป็นต้อง
เปดิชอ่งทางใหก้รมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขา้มามอีทิธพิลในการตัดสนิใจทางการบรหิารจดัการอยา่งไมอ่าจ
หลีกเลี่ยงได้ จึงนำาไปสู่คำาถามของส่วนนี้ว่า หากให้อำานาจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสัมพันธ์กับ
การถือครองทรัพยากรแล้วกรมทำาหน้าท่ีบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างไร และสะท้อนถึงอำานาจของกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอย่างไร
 การก้าวไม่พ้น “จาก” กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 หากกำาหนดใหค้วามสมัพนัธข์องการบรรลผุลของนโยบายของรฐัผกูอยูก่บัขดีความสามารถในการนำานโยบาย
ไปปฏิบัติของระบบราชการ ระบบราชการย่อมเป็นกลไกของการเมืองที่ทำาหน้าที่รักษาเสถียรภาพในการจัดการ
สาธารณะของรัฐ (Kamolvej, 2005, pp. 1-25) ในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ได้
กำาหนดใหก้รมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเปน็หน่วยงานหลกัในการบริหารจดัการ (พระราชบญัญตัิปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 14) และสร้างอำานาจให้กรมสามารถแยกตัวเป็นอิสระจากตัวแสดงอื่น ๆ 
ที่เข้ามามีส่วนร่วมในประเด็นทางนโยบายผ่านการเพิ่มศักยภาพให้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้าน
ทรัพยากร ซึ่งทรัพยากรทางการบริหารจัดการของกรมแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย งบประมาณ เครื่อง
เทคนิค กำาลังพล และรูปแบบการบริหารจัดการ 
 งบประมาณ (money) การบริหารจัดการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะได้รับการจัดสรร งบ
ประมาณตามรายภารกจิ ไดแ้ก ่ระยะกอ่นเกดิภยัอนัเปน็ชว่งเวลาท่ีสำาคญัในการเตรียมพร้อมและปอ้งกนั และลดผลก
ระทบที่เกิดขึ้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะรับงบประมาณตามภารกิจในแผนแม่บทกว่า 17,224.5479 
ลา้นบาทในการทำาหนา้ทีป่ระสานงานบรูณาการใหห้นว่ยงานทีอ่ยูภ่ายใต้แผนสามารถดำาเนนิภารกจิตามยทุธศาสตร์
ที่กำาหนดไว้ได้* ขณะที่ระยะเกิดภัยงบการบริหารจัดการภัยพิบัติอุทกภัยกลับไม่ได้อยู่ที่กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด) แต่อยู ่ที ่กระทรวงมหาดไทย (ผู้ว่า
ราชการจังหวัด) ซึ่งถูกผูกติดไว้ด้วยเงื่อนไขของการเป็นผู้บัญชาการณ์สถานการณ์ในพ้ืนที่ตามที่กฎหมายกำาหนด** 

ทำาใหบ้ทบาทของกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัจึงถูกกำากบัโดยการเมอืงและไมอ่าจนำาการส่ังการในระดับพืน้ที่
ปฏิบัติได ้เนื่องจากการเปลี่ยนถ่ายงบประมาณไปผูกอยู่กับผู้นำาการบริหารจัดการในแต่ระดับแทน ส่งผลให้อำานาจ
และบทบาทของกรมในทรพัยากรดา้นนีจ้งึถกูสนบัสนนุใหท้ำาหนา้ทีก่ำาหนดการบรหิารจดัการในสภาวะปกตมิากกวา่
แสดงบทบาทนำาในสถานการณ์ฉุกเฉินตามสภาพการถือครองงบประมาณ
 กำาลังพล (man) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีที่มาจากผลพวงของการปฏิรูประบบราชการทำาให้
กำาลังพลของกรมจึงมาจากการโยกย้ายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก กระนั้นก็ตาม หน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้าน
การจัดการภัยพิบัติอุทกภัยยังไม่ปรากฎตัวตนของความรู้ในด้านดังกล่าวขึ้นมาอย่างชัดเจน แต่ทว่าช่องว่างจาก
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ความเชี่ยวชาญในทักษะด้านดังกล่าวได้รับการปิดด้วยการบูรณาการความร่วมมือระดับนโยบายระหว่างหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเป็นสาเหตุของการสร้างตัวของปัญหาภัยพิบัติอุทกภัย (แผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2553-2557, หน้า 113) พร้อมกับสร้างการอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้กำาลังพลของกรม
ทั้งภายในร่มนโยบายจากหน่วยงานภายนอกและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ได้แก่ UNDP นักวิชาการด้านการบริหารจัดการ
ภัยพิบัติ เป็นต้น* อีกทั้งยังสร้างกำาลังเสริมให้กับการปฏิบัติภารกิจโดยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถ่ินสร้าง
นักปฏิบัติการในระดับพื้นที่หรืออาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านกำาลังพลให้กับ
การปฏิบัติ 
 เครื่องมือเทคนิค (material) และความรู้ทางการบริหารจัดการเชิงเทคนิค (management) นั้น ถือ
เป็นทรัพยากรสำาคัญอีกรูปแบบหน่ึงท่ีช่วยให้กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยประสบความสำาเร็จในการดำาเนิน
การตามแผนนโยบาย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ถือครองทรัพยากร อาทิ เครื่องขุดทางนำ้า อุปกรณ์กู้ภัย 
เครือ่งสบู แผนการกูภ้ยัเฉพาะประเภท เปน็ตน้ ซึง่อปุกรณเ์หล่านีม้คีวามจำาเปน็ในการปอ้งกนัและชว่ยเหลืออยา่งยิง่
เพราะช่วยลดความสูญเสียลง และเป็นเหตุผลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขยายอำานาจและเพิ่มสายพาน
ของระบบราชการผา่นการตัง้ศนูยจ์ดัเกบ็อปุกรณเ์ทคนคิและหนว่ยอบรมระดับกลุ่มจังหวดัข้ึน (กฎกระทรวงแบง่สว่น
ราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551) เครื่องมือเทคนิคจึงเป็นทั้งทรัพยากรที่
ช่วยในการลดความสญูเสยีจากความรนุแรงของสภาพปญัหาและยงัเปน็ทรพัยากรทีช่ว่ยยนืยนัอำานาจของกรมปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภัยเป็นตัวแสดงนำาการบริหารจัดการ
 ความพร้อมเพรียงทางทรัพยากรได้สร้างให้ขีดความสามารถในการจัดการภัยพิบัติอุทกภัยของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งกรมได้อาศัยการสร้างขีดความสามารถด้านทรัพยากรเป็นประเด็นในการขยายอำานาจ
ความเปน็ทางการของกรมเพิ่มขึน้ ส่งผลให้ของกรมสามารถปฏเิสธการแทรกแซงจากรฐับาลหรือฝ่ายการเมอืงได ้ใน
ระดบัหนึง่เพราะทรพัยากรการบรหิารจดัการในสภาวะปรกตอิยูภ่ายใตอ้ำานาจกฎหมายกรมจงึความเปน็อสิระ ในตวั
เองและมีสภาพภายในหน่วยงานที่แข็ง(fluid unit) สามารถนำาการบริหารจัดการกับปัญหาได้
 การก้าวไม่พ้น “ของ” กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 การกำาหนดนโยบายและการบรหิารจดัการถกูจดัใหแ้ยกออกจากกนัอยา่งนอ้ยทีส่ดุคอืการแบง่แยกตวัแสดง
ทางนโยบายและระบบราชการออกจากกันเพื่อเปิดอิสระให้ระบบราชการสามารถดำาเนินกลยุทธ์ในทางปฏิบัติให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจริง สอดคล้องกับข้อเสนอของ Barbara Czarniawska ต่ออุปสรรคประการหนึ่งของ
การนำานโยบายไปปฏบิตัใิหบ้รรลผุลสำาเรจ็วา่ดว้ยการคงสมมตฐิานทีว่า่นโยบายจะเกดิประสทิธภิาพไดก้ต็อ่เมือ่สามารถ
กำาหนดความคงเสน้คงวาใหก้บัการปฏบิตัไิด ้เพราะในสถานการณจ์รงิมคีวามหลากหลายเกนิกวา่จะกำาหนดแนวทาง
การดำาเนินการที่แน่นอนให้กับการปฏิบัติ (Czarniawska, nd., pp. 12-20) 
 การกำาหนดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นเครื่องจักรกลของฝ่ายการเมืองไม่อาจสร้าง
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลทางการบรหิารจดัการไดเ้นือ่งจากการครอบงำาโดยโครงสรา้งการประสานงานของฝา่ย
การเมืองกับระบบราชการในแนวดิ่งยังสะท้อนการควบคุมสั่งการ ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงทาง
นโยบายกับตวัแสดงทางการปฏบัิตกิารในการบรหิารจดัการภยัพบิตัอิทุกภยัซึง่ตวัแสดงทัง้สองกลุม่เชือ่มโยงดว้ยการ
เป็นฝ่ายบริหารระดับสูงของกระทรวง คือ รัฐมนตรีว่าการประจำากระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ
อธบิดกีรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัยอยู ่เป็นความสมัพนัธแ์นวด่ิงทีป่ลดักระทรวงทำาหนา้ทีร่บัมอบนโยบายจาก
รัฐมนตรีประจำากระทรวง และสั่งการผ่านอธิบดีกรมไปปฏิบัติ ทำาให้การมีส่วนร่วมของฝ่ายข้าราชการฝ่ายปฏิบัติจึง
เพียงอยู่ในฐานะผู้รับคำาสั่งการตามนโยบายและมุ่งบรรลุผลสำาเร็จตามข้อกำาหนดจากนโยบายมากกว่าที่จะให้ความ
สำาคัญกับปัญหาในพื้นที่จริง ดังพิจารณาจากการตอบสนองปัญหาภัยพิบัติอุทกภัยของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกรณีเหตุการณ์ภัยพิบัติอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ เมื่อ พ.ศ. 2553 มีความ
แตกต่างกันในเรื่องขนาดและสภาพพื้นที่ประสบภัย 
 ภัยพิบัติอุทกภัยเมื่อครั้ง ปี พ.ศ. 2553 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิและจังหวัด
นครราชสีมา ต่างแสดงบทบาทในการตอบสนองปัญหาแตกต่างกัน โดยจังหวัดชัยภูมิซึ่งประสบกับปัญหาภัยพิบัติ
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อุทกภัยแบบนำ้าล้นตลิ่งและนำ้าท่วมขัง ทำาให้เครื่องมือทางการบริหารจัดการจึงเน้นไปที่เครื่องสูบนำ้าเป็นสำาคัญ ต่าง
กับจังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะนำ้าป่าไหลหลากและนำ้าท่วมขังทำาให้อุปกรณ์ในการทำางานจึงเน้นไปที่กลุ่มอุปกรณ์
เพือ่ช่วยเหลือชวีติในสภาวะฉกุเฉนิ แตบ่ญัชทีรพัยากรทีก่รมสว่นกลางไดม้อบใหส้ำานกังานระดบัจงัหวดัถอืครองกลับ
ไม่แสดงความเด่นชัดในการมอบทรัพยากรประเภทใดประเภทหนึ่ง เนื่องจากฐานคติของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยัอยูท่ีก่ารตัง้ศนูยก์ารป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัระดบัเขตเปน็จดุกระจายทรพัยากรในระดบัพืน้ทีก่ลุม่
จังหวัดแทน การแจกจ่ายทรัพยากรจึงเกิดขึ้นเมื่อมีการร้องขอจากทางสำานักงานจังหวัดในกลุ่ม* เมื่อเกิดสถานการณ์
จริงสำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิไม่สามารถประสานความช่วยเหลือจากศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัเขต 5 ทีต่ัง้อยูใ่นจงัหวดันครราชสีมาได้ เพราะติดขดัทางการส่ือสารจากการส่งสัญญาณขอความ
ช่วยเหลือในวนัหยดุราชการ อกีทัง้จงัหวดันครราชสมีาเปน็พืน้ทีป่ระสบภยัเชน่กนั จงึไมอ่าจลำาเลยีงออกนอกพืน้ท่ีได ้
(ศิริรักษ์ สิงหเสม, 2554) ในทางเดียวกันอำานาจหน้าที่ของข้าราชการผู้นำาองค์การอยู่ในตำาแหน่งระดับชำานาญการ
พเิศษเทา่กนัทัง้สองจงัหวดั3** และใหม้ศีนูยก์ารปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัระดับเขตขึน้เปน็รายกลุ่มจังหวดัเพือ่
เป็นจุดศูนย์กลางการประสานงานด้านทรัพยากรจำาพวกเครื่องมือเทคนิค กำาลังพล และผู้เชี่ยวชาญให้แก่หน่วยงาน
จังหวัดที่อยู่ภายในกลุ่มเดียวกันโดยหวังให้การแบ่งโครงสร้างการประสานงานเช่นนี้นำาไปสู่การบริหารจัดการตอบ
สนองต่อปัญหาอย่างเป็นระบบและยังคงรักษาการรวมศูนย์ของหน่วยงานส่วนกลาง 
 สำาหรับเหตุการณ์ภัยพิบัติอุทกภัย พ.ศ.2554 บทบาทของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยิ่งสะท้อน
ภาพของการเปน็เครือ่งจกัรกลของการเมอืง กลา่วคอืจากโครงสรา้งการบงัคบับญัชาในแนวดิง่ระหวา่ง ศปภ.กบั กรม
ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัไมเ่พยีงแตเ่ปน็การควบคมุการทำางานในทางปฏบิตัเิทา่นัน้แตย่งัสรา้ง ศปภ.ขึน้เพือ่ใช้
อำานาจของรัฐบาลสั่งการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (กิติมา สุรสนธิ และคณะ, ม.ป.ป.) แทนอำานาจตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 (พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 6 
และ มาตรา 11) และการสรา้งกลุม่สนบัสนนุการตดัสนิใจใหมเ่ปน็คณะทำางานผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอกระบบราชการ 
ได้แก่ ทีมกรุ๊ป ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ส่งผลให้บทบาทของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงถูกผลัก
ไปสู่การเป็นหน่วยปฏิบัติที่ถูกควบคุมจากการเมืองระดับนโยบายมากขึ้น นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับการตระหนักถึง
ของผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับบทบาทของกรมด้วย (พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
มาตรา 15) ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันถึงบทบาทของการเป็น
เครือ่งจกัรกลของการเมอืงไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรมและนำาไปสู่ความล้มเหลวของหนว่ยงานในฐานะตัวแสดงหลักนำาการ
บริหารจัดการทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติการ 
 

“เลิก” หรือ “รื้อ” เครื่องจักรกลของการเมือง
 “เลิก”: การก้าวให้พ้นจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย: การถ่ายโอนอำานาจของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยสู่ท้องถิ่นแบบเบ็ดเสร็จ
 จากปัญหาในการบริหารจัดการภัยพิบัติอุทกภัยพบว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังมุ่งสร้าง
องค์การเพื่อสืบทอดและผลิตซำ้าชุดความคิดเกี่ยวกับระบบราชการแบบเคร่ืองจักรกลของการเมือง ซ่ึงการอนุรักษ์
แนวทางเช่นนี้ ไม่เพียงปรากฎตัวตนผ่านคุณค่าทางนโยบายเท่านั้นแต่รวมถึงการกำาหนดโครงสร้างองค์การภายใน
ให้มีความเป็นระบบเพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงให้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งแนวคิดเช่นนี้
ถือเป็นอุปสรรคสำาคัญต่อการรับมือกับปัญหาภัยพิบัติอุทกภัยและนำาพาหน่วยงานไปสู่การไร้ขีดประสิทธิภาพ 
ทางปฏิบัติ ด้วยเหตุดังกล่าวสิ่งที่ควรตระหนักและให้ความสำาคัญคือการเสริมสร้างบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแสดงตามโครงสร้างอำานาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 ในการเข้ามาทำาหน้าที่บริหารจัดการกับภัยพิบัติอุทกภัยแทน 
 ด้วยเหตุผลของความพร้อมทางด้านทรัพยากรและอุดมการณ์สำานึกความเป็นเจ้าของพ้ืนที่ประสบภัยของ

3 ** จากการสังเกตโดยผู้เขียนจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์หัวหน้าสำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัด

ชัยภูมิ เมื่อ พ.ศ.2553



บทความฉบับเต็ม
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้อจำากัดจากการผูกเชื่อมการเมืองเข้ากับระบบราชการ ลักษณะภายในของระบบ
ราชการ และการถอืครองทรพัยากรทางการบรหิารจดัการ ตลอดจนกระแสการกระจายอำานาจสูอ่งคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ไดเ้ขา้มาเปน็ปจัจยัสำาคญัในการเปลีย่นผา่นการบรหิารจดัการสาธารณะมากขึน้ ทางออกของขอ้อปุสรรคของ
การบรหิารจดัการภัยพบัิตอุิทกภัยจงึกา้วไปท่ีการยกเลกิใหก้รมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัเปน็หนว่ยงานกลางใน
การบริหารจัดการภัยพิบัติและให้องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินทำาหน้าท่ีบริหารจัดการอย่างเบ็ดเสร็จต้ังแต่ในระดับ
พื้นที่ (ศิริรักษ์ สิงหเสม, 2554)
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกเสนอให้เป็นหน่วยงานบริหารจัดการเบ็ดเสร็จ เหตุเป็นเพราะเป็นหน่วย
แรกที่เผชิญกับสถานการณ์ อีกทั้งยังเป็นจุดสำาคัญในการช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง กระนั้นก็ตาม
ศักยภาพทางการบริหารจัดการกับปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องตระหนักถึงความสัมพันธ์ด้าน
ทรัพยากรระหว่างส่วนงานภูมิภาคกับส่วนท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกลไกของการรวม
ศูนย์ได้สร้างอุปสรรคด้านทรัพยากรของท้องถิ่นด้วยการกดทับทางอำานาจการบริหารจัดการ แต่กระนั้นการทำางาน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่เปน็รปูแบบการทำางานภายใตข้อบเขตการปกครองทีแ่ตกตา่งกนัจากความเปน็อสิระ
ของทรัพยากรและสภาพพื้นที่ปัญหาทางการบริหารจัดการของแต่ละส่วนท้องถิ่น ที่มาของทรัพยากรเป็นสิ่งที่ท้อง
ถิ่นจะสะสมจากสินทรัพย์ในพื้นที่ตน ตลอดจนถึงการแข่งขันกันระหว่างพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือดึงดูดทรัพยากรสำาหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่พื้นที่ ส่งผลให้การประสานความร่วมมือระหว่างเขตปกครองท้องถ่ินจึงเกิดข้ึนได้ยากในทาง
ปฏิบัติ บทบาทของระบบราชการจึงยังเป็นตัวแปรสำาคัญในการรักษาความร่วมมือระหว่างเขตปกครองท้องถิ่นใน
การบริหารจัดการปัญหาภัยพิบัติอุทกภัยท่ีมีคุณสมบัติลุกลามก้าวข้ามเขตการท้องถิ่น (cross jurisdiction) ทำาให้
กลไก ของกระทรวงมหาดไทยในระดับภูมิภาคจึงชอบธรรมในการถือครองทรัพยากรเพ่ือประสานความร่วมมือระหว่าง
ท้องถ่ินในเขตพื้นที่อยู่ จึงเป็นการยืนยันถึงบทความเป็นของตัวแสดงนำาในการบริหารจัดการภัยพิบัติอุทกภัยซึ่ง
นำาไปสู่ข้อเสนอถึงรูปแบบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยควรมีลักษณะอย่างไร 
  “รือ้” การกา้วใหพ้น้ของกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั: การปรับเปลีย่นโครงสร้างของกรมปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภัย
 ถึงแม้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีความจำาเป็นต่อการบริหารจัดการภัยพิบัติอุทกภัย แต่ข้อ
อุปสรรคจากปัจจัยภายในเกี่ยวกับลักษณะองค์การทำาให้หน่วยงานเกิดข้อจำากัดในแง่ของประสิทธิภาพต่อการตอบ
สนองปัญหาสมัยใหม่ ซึ่งสภาพเหล่านี้ได้สร้างให้ระบบราชการมีลักษณะแข็งทื่อและล่าช้า ตลอดจนไม่รองรับการ
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่นำาไปสู่การระดมทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและไม่สามารถสร้างความ
สอดคล้องระหว่างปัญหากับแนวทางการบริหารจัดการในทางปฏิบัติ แต่การประสานความร่วมมือระหว่าง
หนว่ยงานยงัเปน็เงือ่นไขสำาคญัทีช่ว่ยใหก้ารบรหิารจดัการภยัพบิตัอิทุกภยับรรลผุลสำาเรจ็ดว้ยการตอบความพอเพยีง
เร่ืองทรัพยากร ส่งผลให้การปรับเปล่ียนสถานภาพของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงเป็นทางออกในการปลดล็อก 
ศักยภาพของหน่วยงาน
 ในสถานการณ์ภัยพิบัติอุทกภัยเมื่อ ปี พ.ศ.2553 และ พ.ศ. 2554 ได้แสดงถึงความล้มเหลวเกี่ยวกับการ
แสดงบทบาทนำาการบรหิารจดัการของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทัง้ในการมสีว่นรว่มทางนโยบายและการ
ประสานงานในทางปฏบิตั ิดงัจะเหน็ไดจ้ากการปรากฎหลักฐานการเปน็เคร่ืองจักรกลของการเมอืงการตัดสินใจระดบั
นโยบาย เช่น การไมส่ามารถผลกัดนัใหเ้กดิการบังคบัใชแ้ผนการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาต ิพ.ศ.2553-
2557 ซึง่เปน็นโยบายเฉพาะสำาหรบัการบรหิารจดัการภยัพบิติัอทุกภยัทีถ่กูกำาหนดขึน้เพือ่เปน็โครงสรา้งการประสาน
งานรว่มกันระหวา่งหนว่ยงานทกุระดบั สภาพความเปน็ทางการของระบบราชการและความไรป้ระสทิธภิาพจากการ
รวมศูนยอ์ำานาจของหนว่ยงาน ทำาใหศ้กัยภาพของกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงึอยูใ่นระดบัตำา่เมือ่เทยีบกบั
ความต้องการการบริหารจัดการของปัญหาภัยพิบัติอุทกภัยที่เต็มไปด้วยความสลับซับซ้อนสูง
 เมื่อ “รื้อ” คือคำาตอบ: ปรับเปลี่ยนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นองค์การสมอง 
 กระนั้นก็ตามการยืนยันถึงการคงอยู่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการบริหารจัดการภัยพิบัติ
อุทกภัยจึงนำาไปสู่คำาถามที่ว่าหน่วยงานดังกล่าวซึ่งเป็นตัวแทนของความเป็นระบบราชการควรมีลักษณะอย่างไร
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เพื่อตอบสนองกับปัญหาภัยพิบัติอุทกภัยอย่างมีประสิทธิผล การทำาหน้าที่ทางนโยบายของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจากอำานาจของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 ได้พยายามสร้างรูปแบบการทำางานแบบบูรณาการทำาให้กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยัในฐานะหนว่ยงานผูร้บัผดิชอบหลกัมสีถานะเปน็ผูอ้ำานวยการประสานทรพัยากรเพือ่สนบัสนนุ
การตัดสินใจของ กปภ.ช. อำานาจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทางนโยบายจึงถือเป็นการเปิดช่องให้
ระบบราชการเขา้ถงึพืน้ทีท่างนโยบายอยา่งมอีย่างมนียัสำาคญั แตท่วา่ในสภาพจรงิอำานาจของกรมปอ้งกนัและบรรเทา
สาธารณภัยยังขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกอื่น ดังจะเห็นรูปธรรมได้จากปัจจัยทางการเมือง ในกรณีของ ศปภ. ที่ไม่นำา
กรอบกฎหมายท่ีกำาหนดมาใช้ในการบริหารจัดการกับสถานการณ์จริงและใช้อำานาจฝ่ายบริหารลดทอนบทบาทของ
กรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัลงเหลอืเพยีงการเปน็เคร่ืองจักรกลของการเมอืง ทำาหนา้ทีเ่ปน็ตรายางทำาหนา้ที่
เห็นร่วมกับแนวนโยบายที่นำาไปสู่การปฏิบัติ คุณค่าของนโยบายจึงไม่แสดงถึงการให้ความสำาคัญกับตัวแสดงระบบ
ราชการที่เป็นหลักเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนในทางปฏิบัติ 
 อยา่งไรกต็ามการลดทอนสถานภาพเชงิอำานาจของกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัยงัเกดิขึน้จากปัจจยั
ภายในดว้ยขอ้จำากดัดา้นองคก์ารจงึสะทอ้นความบกพรอ่งของกรมตอ่ประสทิธภิาพในทางปฏบิตั ิเนือ่งจากโครงสรา้ง
ภายในของกรมยงัคงใหภ้าพของเครือ่งจกัรกลเพียงแต่ขยายเส้นทางลำาเลียงของสายพานใหเ้ยอะขึน้และหมนุสายพาน
การลำาเลยีงทรพัยากรเขา้ถงึการทำางานในแตล่ะขัน้ตอนใหร้วดเร็วขึน้เทา่นัน้ แต่ไมแ่สดงถงึการปรับตัวใหย้ดืหยุน่เขา้
กับสภาพภัยพิบัติอุทกภัย ในความเป็นจริงซึ่งหลากหลายและสลับซับซ้อนได้ ปัญหาของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยักบัการจดัการกบัปญัหาภยัพบิตัอิทุกภยัจึงเปน็เพราะสภาพองคก์ารแบบเคร่ืองจักรกลของการเมอืงจาก
การกระทำาของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในขององค์การ 
 การเดินทางของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีต้องเผชิญกับการท้าทายของปัญหาสมัยใหม่อย่าง
ภัยพิบัติอุทกภัยได้นำาภาพขององค์การไปสู่การเป็น หน่วยงานสมอง (brain unit) ซึ่งเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ของ
องค์การสมัยใหม่ท่ีมีความฉลาดเป็นคลังทางข้อมูลที่นำาไปสู่การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ การทำางานของสมองผ่าน
การไหลเวียนของระบบเลือดนั้นทำางานด้วยการประสานเซลต่าง ๆ เข้าด้วยกันในแนวราบ และไม่ทับซ้อนกันภายใน
โครงสร้างการประสานระหว่างก้านสมองอันแข็งแรงและเส้นเลือดที่อ่อนละมุน ซึ่งสอดคล้องกับ Morgan (2006) 
เสนอการอปุมาอปุไมยองคก์ารเป็นสมอง (organization as brain) ทีช่ว่ยใหภ้าพการออกแบบองคก์ารในแงข่องการ
สรา้งการพฒันาเกีย่วกบักระบวนการขอ้มลูและระบบการสือ่สารเรยีนรูข้ององคก์ารทีจ่ะบรหิารจดัการตนเอง ตลอด
จนถึงการสร้างความยืดหยุ่นให้กับองค์การในการรับมือกับปัญหาและรองรับทรัพยากรที่ไหลเวียนเข้าออกอย่างเป็น
พลวัต การทำางานของสมองจะเน้นที่การมองปัญหาแบบเชิงซ้อน (double loop) เป็นแบบแผนในการปฏิบัติคือ 
มองทั้งการทำางานและข้อผิดพลาดท่ีนำาไปสู่การสร้างเป็นข้อมูลในการศึกษาใหม่ Morgan (2006, pp. 71-112. ) 
ไดส้นบัสนนุใหอ้งคก์ารแบบสมองสำาคญัตอ่การจดัรปูแบบองคก์ารเพือ่บรหิารจดัการกบัปญัหาสมยัใหม ่องคป์ระกอบ
สมอง อาท ิก้านสมองเทยีบไดก้บัโครงสรา้งหลกัขององคก์ารตามสายบงัคบับญัชาทีต่อ้งการความแขง็แรงเพือ่รองรบั
กับแรงปะทะของปัญหาภยัพบัิตอิทุกภยั ระบบเลอืดจดัเปน็สายทางการประสานงานทีอ่อ่นละมนุเทยีบกบัระบบการ
สื่อสารระหว่างข้าราชการในองค์การที่ประสานข้อมูลระหว่างกันได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และไม่ซำ้าซ้อน เป็นต้น 
 การให้โครงสร้างการประสานงานภายในของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีโครงสร้างการทำางาน
เหมือนสมองทำาให้โครงสร้างการทำางานขององค์การเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่ของการประสานงานภายในและการ
ปฏิสัมพันธ์กับองค์การภายนอกโดยโครงสร้างการประสานงานภายในสมองได้เสนอให้การประสานงานทำางานผ่าน
การเชื่อมโยงของข้อมูลและใช้กระบวนการติดต่อสื่อสารข้อมูลเป็นตัวกำาหนดขั้นตอน นัยสำาคัญตรงนี้จึงอยู่ที่การลด
ความสำาคัญสายการบงัคบับญัชาทีม่ากบัอำานาจหนา้ทีข่องตำาแหนง่ และเปลีย่นการสัง่การแบบเปน็ลำาดบัขัน้เปน็การ
ทำาหน้าที่ยืดหยัดเพื่อคำ้าสภาพองค์การให้คงรูปดังเดิม และให้ความสำาคัญกับข้อมูลเป็นตัวสร้างรูปแบบการประสาน
งานและเจรจาต่อรองภายในองค์กร 
 โครงสรา้งของกรมแบบสมองจงึไมม่คีวามแนน่อนตายตวั อกีทัง้การผลดัเปลีย่นการนำาการบรหิารจดัการตาม
สภาพปัญหาและประเด็นทางการบริหารจัดการของหน่วยงานย่อยภายในองค์การช่วยให้สายความสัมพันธ์ระหว่าง
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หนว่ยงานสัน้ลง จากนัยตรงน้ีโครงสรา้งการประสานงานในแนวดิง่ของกรมจงึควรเปน็สายตรงระหวา่ง หนว่ยงานสว่น
กลางระดับกรมกับสำานักงานจังหวัด (ยกเลิกการสะสมทรัพยากรในพื้นที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ
เขต) และใหส้ำานกังานจงัหวดัมทีรพัยากรสำาหรบัการบริหารจัดการอยา่งพอเพียงในการปฏบิติัการในพ้ืนทีท่ีแ่ตกตา่ง
กันอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความพร้อมในการบริหารจัดการ สำาหรับความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับสำานักงาน
จงัหวดัควรอยูใ่นรปูของการพึง่พงิซึง่กนัและกนัและยกเลกิการสัง่การแบบอำานาจเผดจ็การตามอำานาจหนา้ทีแ่ละหนั
มาให้ความสำาคัญกันด้วยความสัมพันธ์แบบพันธมิตรและสร้างฐานทรัพยากรเพื่อรองรับกับการปฏิสัมพันธ์อย่างไม่
เป็นทางการทั้งสองฝ่าย ในทางเดียวกันส่วนของโครงสร้างการประสานงานภายนอกองค์การแบบสมองจะออกแบบ
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานงานกับฝ่ายการเมืองด้วยการทำาหน้าที่เป็น ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค
เฉพาะทาง เพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกิดอำานาจจากความรู้และสามารถทรงอิทธิพลในพ้ืนที่การ
ตดัสนิใจทางนโยบายตลอดจนกำาหนดทิศทางการบรหิารจดัการภยัพบิติัอทุกภยัใหเ้หมาะสมกบัขดีความสามารถของ
รฐัทางการบรหิารจดัการ กรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงึทำาหนา้ทีเ่ปน็แหลง่ขอ้มลูทีส่นับสนุนการตัดสินใจของ
ฝ่ายการเมือง เป็นหน่วยตรวจสอบความจำาของสมองเพ่ือคัดกรองข้อมูลสำาหรับการตัดสินใจซึง่ตัง้อยูบ่นฐานของทรพัยากร
ขององคก์าร และนำาไปสูก่ารสรา้งอำานาจใหก้บักรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขา้สู่สนามการเจรจาต่อรองอำานาจ
ในการกำาหนดนโยบาย ซึง่การทำาหนา้ทีอ่ำานวยการประสานงานของกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัไดซ้อ่นอำานาจ
เกีย่วกับการกำาหนดทศิทางความสมัพนัธใ์หก้บัตวัแสดงทางการเมอืงผา่นการจดัสรรทรพัยากรตามทีพ่ระราชบญัญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ได้ให้อำานาจไว้อย่างมีนัยสำาคัญอีกด้วย ส่งผลให้กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจึงเกิดประสิทธิผลทางการบริหารจัดการตามนโยบายและการปฏิบัติจัดการกับปัญหา

บทสรุป
 กรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยักบัการบริหารจัดการภยัพิบติัอทุกภยัในปจัจุบนั ได้สะท้อนภาพการเปน็
เครือ่งจกัรกลของการเมอืงเน่ืองจากความสมัพนัธ์ระหวา่งการเมอืงกบัการบรหิารจำาเปน็ตอ้งมคีวามเกีย่วเนือ่งกนัเพือ่
สรา้งชอ่งทางใหก้บัความตอ่เนือ่งระหวา่งนโยบายและการปฏบิติั ทำาใหรู้ปแบบความสัมพันธจึ์งขึน้อยูก่บัการบริหาร
อำานาจของการเมืองเป็นหลักซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะเครื่องจักรกลของการเมืองได้แสดงให้
เห็นว่าระบบราชการก้าวไม่พ้นจากการครอบงำาของการเมืองในการบริหารจัดการกับปัญหาสมัยใหม่อย่างภัยพิบัติ
อุทกภยั แตใ่นทางตรงกนัขา้มความพรอ้มเพรยีงดา้นทรัพยากรการบริหารจัดการและอำานาจในทางกฎหมายทีท่ำาให้
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นตัวแสดงหลักอันชอบธรรมสำาหรับการบริหารจัดการอยู่ 
 อยา่งไรกต็ามยงัคงมคีำาถามสำาคญัเกีย่วกบัประสทิธภิาพและประสทิธผิลทางการบรหิารจดัการ ซึง่บทความนี ้
เสนอว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้องปรับเปลี่ยนสถานภาพองค์การจากเครื่องจักรกลเป็นสมอง (brain 
unit) ให้สามารถยืดหยุ่นเพื่อรองรับการปฏิสัมพันธ์ของปัญหาและเพื่อพร้อมต่อการระดมทรัพยากร อีกทั้งความ
ฉลาดของสมองจะช่วยให้กรมเรียนรู้การใช้ทรัพยากรที่ไม่ซำ ้าซ้อนจากการระดมทรัพยากรจากการประสานงาน
กับหน่วยงานอื่น อาทิการใช้แนวทางโครงสร้างของระบบการปรับตัว (complex adaptive system) ในการ
ปฏิบัติ ดงันัน้การก้าวให้พน้จากการครอบงำาโดยการเมอืงของกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงึควรสรา้งอำานาจ
จากความรู้และความเชี่ยวชาญเป็นกลไกป้องกันการแทรกแซงจากการเมืองในทำาหน้าที่บริหารจัดการกับปัญหา
ภัยพิบัติอุทกภัย ส่งผลให้การปรับโครงสร้างองค์การให้อยู่ในรูปแบบสมองจึงเป็นข้อเสนอที่กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยควรพัฒนาเพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับการบริหารจัดการภัยพิบัติอุทกภัยต่อไป
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การปฏิรูปอำานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินไทย
Reformation in The Authorities of the Thai Ombudsman

ทิพสุดา ญาณาภิรัต

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทคัดย่อ
 บทความนีม้วีตัถปุระสงคใ์นการศกึษาเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปฏรูิปการใชอ้ำานาจหนา้ทีข่องผู้ตรวจการ 
แผ่นดินไทย ดังที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งอาจมีความซำ้าซ้อนกับ
การทำางานขององค์กรตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐอื่น ๆ เพื่อทำาการศึกษาเปรียบเทียบการใช้อำานาจหน้าที่ของ
หน่วยงานอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียง ได้แก่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และศาลปกครอง โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสารที่เกี่ยวกับการใช้อำานาจหน้าที่ และศึกษาเอกสาร
ที่เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินในต่างประเทศ
 ผลการศกึษาพบวา่ ความซำา้ซอ้นในการใชอ้ำานาจหนา้ท่ีของผู้ตรวจการแผ่นดินกบัองคก์รอืน่ ๆ  ท่ีนำามาศกึษา
เปรียบเทียบ โดยผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีการควบคุมความเหมาะสมและความเป็นธรรมในการใช้อำานาจหน้าที่ของ
องค์กรเจ้าหน้าที่รัฐ ที่แม้จะได้ปฏิบัติตามอำานาจที่ที่ได้รับมอบมาจากกฎหมายอย่างถูกต้อง ในขณะที่คณะกรรมการ
ปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาตแิละศาลปกครอง มอีำานาจหนา้ทีใ่นการควบคมุการปฏบิติัหนา้ทีข่ององค์กร
เจ้าหน้าที่รัฐที่จะต้องสอดคล้องกับที่กฎหมายมอบอำานาจให้ และมีความแตกต่างจากการทำางานของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งการดำาเนินงานจะส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐเคารพสิทธิมนุษยชนที่ปรากฎในพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี

คำ�สำ�คัญ: ผู้ตรวจการแผ่นดิน, การตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ

Abstract
 This article studies the reformation in the authority of the Ombudsman to control state 
power according to an organic law on Ombudsman. The objective is to compare with the       
authority of the National Anti-Corruption commission; the National Human Rights Commission 
of Thailand and the Administrative Court and examine issues related to duplication of authority. 
This article is use the documentary research method.
 Based on the findings, the Ombudsman has the authority distinct from the other agencies. 
The Ombudsman has control over the appropriateness and fairness of the authority of 
government officials. Despite the power that has been given to comply with the law correctly. 
While the National Anti-Corruption commission and the Administrative Court have the authority 
to regulate the practice of public officials to comply with the legislative mandate. It is a different 
from the work of the National Human Rights Commission. This operation will encourage public 
authorities to respect human rights, the appearance of the international obligations of States 
Parties.

Keywords: ombudsman, control, state power
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บทนำา
 ดังที่กำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็น
องค์กรที่ถูกจัดให้อยู่ในหมวดขององค์กรตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ โดยใช้อำานาจหน้าที่ในการควบคุมและ ตรวจ
สอบการทำางานของเจา้หนา้ทีร่ฐัฝา่ยบรหิารใหช้อบดว้ยกฎหมาย และการใชอ้ำานาจนัน้ตอ้งมคีวามเปน็ธรรมตอ่ผูท้ีไ่ด้
รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐด้วย อำานาจหน้าที่หลักของผู้ตรวจการแผ่นดินจึงเป็นบทบาทใน
ด้านการพิจารณาและสอบสวนข้อเท็จจริงตามคำาร้องเรียนจากการปฏิบัติหรือการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
รัฐ เพื่อควบคุมความเหมาะสมในการทำางานของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งมีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร
ตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้เพิ่ม
อำานาจหนา้ทีข่องผูต้รวจการแผน่ดนิเกีย่วกบัการสง่เสริมด้านจริยธรรมของผู้ดำารงตำาแหนง่ทางการเมอืงและเจ้าหนา้ที่
ของรัฐ โดยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการจัดทำาประมวลจริยธรรมเป็นของแต่ละหน่วยงานเอง เพื่อเพิ่มสำานึกใน
ด้านจริยธรรมของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การใชอ้ำานาจหนา้ทีด่งักลา่ว นอกจากผูต้รวจการแผ่นดิน ยงัมอีงคก์รทีม่อีำานาจหนา้ทีต่รวจสอบการใชอ้ำานาจ
รัฐและส่งเสริมการมีมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมในลักษณะท่ีใกล้เคียงกัน คือ ศาลปกครอง คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างย่ิง การใช้อำานาจ 
หน้าที ่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที ่มีการตีความการใช้อำานาจหน้าที ่ในลักษณะเดียวกันกับ 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวคือ เป็นการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากการกระทำาของเจ้าหน้าท่ี
รัฐ ดังจะเห็นได้จากการเสนอให้มีการควบรวมทั้ง 2 องค์กรเข้าด้วยกัน ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป พ.ศ. 2558 
ตอนที่ 4 ผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน โดยกล่าวถึงไว้ในเจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญว่า “เป็นการ
เพิ ่มประสิทธิภาพและลดความซำ ้าซ้อนกันของอำานาจหน้าที ่ รวมทั ้งทำาให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการ
บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service)” 
 จากกรณีข้างต้น บทความชิ้นนี้จึงมุ่งที่จะศึกษาในประเด็นความซำ้าซ้อนด้านอำานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการ
แผน่ดนิ โดยทำาการศกึษาเปรยีบเทียบการใช้อำานาจหนา้ทีข่องหนว่ยงานอืน่ทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีง ไดแ้ก ่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ศาลปกครอง และจะเน้นไปที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อ
ตรวจสอบว่าการใช้อำานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินมีความซำ้าซ้อนกับองค์กรอื่นในแง่ใด และศึกษาเปรียบเทียบ
กับอำานาจหน้าที่ออมบุดส์แมน(Ombudsman)4* ในต่างประเทศ ได้แก่ สวีเดน สเปน อินโดนีเซีย เพื่อค้นหาแนวทาง
ในการปฎิรูปอำานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินไทย ให้มีความแตกต่างจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญอื่น ๆ และเพื่อ
เป็นการเพิ่มแนวทางและมิติใหม่ ๆ ในการใช้อำานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน

วิธีการวิจัย
 บทความชิ้นนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารทุติยภูมิ ได้แก่ ตำารา รายงาน
การวิจัย บทความวิชาการ กฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการสืบค้น
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

ผลการวิจัย 
 ผู้ตรวจการแผ่นดินกับการเป็นองค์กรตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐที่ทำาหน้าที่ควบคุมฝ่ายปกครอง
 การควบคมุตรวจสอบการใชอ้ำานาจรฐัเปน็หนึง่ในกระบวนการทีท่ำาใหห้ลกัการแบง่แยกอำานาจและหลกัการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลอำานาจบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักการนี้มีความเชื่อมโยงกับการทำาให้กระบวนการ
ทางการเมืองที่เก่ียวข้องกับการใช้อำานาจรัฐฝ่ายบริหาร ต้องมีการใช้อำานาจในลักษณะที่ไม่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิ

4 * ในบทความนี้จะเรียกผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศไทยว่า ผู้ตรวจการแผ่นดิน และเรียกผู้ตรวจการแผ่นดินของต่างประเทศว่า          

ออมบุดส์แมน



โลกาภิวัฒน์ ภูมิภาคอภิวัฒน์ ท้องถิ่นอภิวัฒน์: นัยต่อสังคมไทย
Globallzation Regionalization and Localization:

Implications for Thai Society 1/4
เล่มที่

55

เสรีภาพของประชาชนเกินสมควร จึงมีการวางมาตรการเกี่ยวกับความรับผิดอันเนื่องมาจากการกระทำาของรัฐ ไม่
ว่าจะเป็นความรับผิดของฝ่ายบริหาร ความรับผิดของฝ่ายนิติบัญญัติ ความรับผิดของฝ่ายตุลาการ ดังนั้นการควบคุม
ตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐจึงเป็นประเด็นหนึ่งท่ีถูกหยิบยกมากล่าวถึงเสมอเมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และ
ถือเป็นประเด็นสำาคัญท่ีจะต้องมีการวางโครงสร้างและกระบวนการไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยใช้ถ้อยคำาที่สื่อให้เห็นถึง
ลักษณะของการควบคุมที่จะส่งผลให้การเมือง “ใสสะอาดและสมดุล” ดังจะเห็นได้จากการเสนอแนวความคิดไว้ใน
หมวด 2 การตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ มาตรา 246 ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป พ.ศ. 2558 โดยมีใจความว่า 
“การตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย สุจริต และปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
รวมทั้งต้องกระทำาโดยกระบวนการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้”
 ฝา่ยปกครองมลีกัษณะของงานในทางปฏบิตัทิีมุ่ง่ผลในทางกฎหมายและเปน็การกระทำาทีก่อ่ใหเ้กดิผลในทาง
ขอ้เทจ็จรงิ จงึอาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกป่ระชาชนไดห้ลายลกัษณะ ทำาใหเ้กดิการวางระบบการควบคมุตรวจสอบ
การกระทำาของฝ่ายปกครองด้านต่าง ๆ ไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยองค์กรอื่นที่มิใช่องค์กรตามหลักการแบ่งแยกอำานาจ 
เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
เป็นต้น 
 การปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครองมีความหลากหลายในการกระทำา การควบคุมการใช้
อำานาจของฝา่ยปกครองแตล่ะประเภทจงึควรวางรปูแบบใหม้คีวามแตกตา่งกนั และมกีารแบง่แยกองคก์รทีท่ำาหนา้ที่
ดังกล่าวให้ชัดเจน กล่าวคือ หากเป็นการใช้อำานาจทางกฎหมายของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ ศาลปกครองเป็นผู้ควบคุม
การใชอ้ำานาจดังกลา่วตามพระราชบัญญัตจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. 2542 ซึง่ไดว้างรปูแบบ
ให้ศาลปกครองมีอำานาจหน้าท่ีพิจารณาพิพากษาคดีพิพาท อันเนื่องมาจากการใช้อำานาจทางปกครองตามกฎหมาย 
หรือเนื่องมาจากการดำาเนินกิจการทางปกครองขององค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ การควบคุมจะต้องเน้น
ความชอบด้วยกฎหมายของการใช้อำานาจเท่านั้น ถ้าการใช้อำานาจนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองอาจมีคำาสั่ง
ให้เพิกถอนการกระทำานั้นได้ หากเป็นเรื่องการควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ไม่ให้ทุจริตหรือประพฤติมิชอบก็เป็น
เรื่องของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งมีอำานาจหน้าที่ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการไต่สวน
และวินิจฉัยการกระทำาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำาความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ
ในกรณีที่การใช้อำานาจนั้นชอบด้วยกฎหมายแล้ว แต่อาจไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรม จึงต้องให้อยู่ภายใต้อำานาจ
หน้าที่ขององค์กรอื่น ซึ่งในต่างประเทศ เช่น ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย อังกฤษ ฝรั่งเศส แคนาดา ออสเตรเลีย 
มีผู้ตรวจการรัฐสภา (Ombudsman) คอยรับคำาร้องเรียนของราษฎรที่ได้รับความไม่เป็นธรรม หรือเดือดร้อนจาก
การใช้อำานาจที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่เหมาะสมได้ (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2538) 
 เมื่อพิจารณาถึงการวางบทบาทอำานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการเป็นองค์กรตรวจสอบการใช้
อำานาจรฐัในระบบการเมอืงไทย พบวา่ผูต้รวจการแผ่นดินประเทศไทย มกีารใชอ้ำานาจหนา้ท่ีโดยเดินตามแนวทางของ
ออมบุดส์แมนในต่างประเทศ ซึ่งเป็นลักษณะของการควบคุมตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้อำานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ ดังที่ปรากฎ ในมาตรา 13 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2552 มีใจความว่า “ในการพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนในกรณี องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
องค์กรในกระบวนการยุติธรรม ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่หรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าการกระทำานั้น 
จะชอบหรือไม่ชอบด้วยอำานาจหน้าที่หรือไม่ก็ตาม และการกระทำานั้นกระทบกระเทือนต่อสิทธิของประชาชนโดย
ไม่เป็นธรรม” ซึ่งสอดคล้องกับหลักการความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความไม่ยุติธรรม (justice delayed is justice 
denied) อนัจะสง่ผลใหก้ารขบัเคลือ่นกระบวนการยติุธรรมต้องเปน็ไปด้วยความรวดเร็ว เพ่ือปอ้งกนัไมใ่หป้ระชาชน
ต้องได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำาของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นระยะเวลายาวนาน
 ผลการดำาเนนิงานดา้นการสอบสวนขอ้เทจ็จริงตามคำาร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดินทีไ่ด้ดำาเนนิแล้วเสรจ็ใน
ปีงบประมาณ 2557 จำานวน 2,828 เร่ือง พบว่า การทำางานของผู้ตรวจการแผ่นดินได้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
หรือความไม่เป็นธรรมของประชาชน หรือดำาเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ความเสียหายแก่ประชาชนอย่างเหมาะสม
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มีจำานวน 461 เรื่อง ในขณะที่เรื่องที่กฎหมายบัญญัติมิให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้ดำาเนินการมีถึง 1,515 เรื่อง และ
เรือ่งทีผู่ต้รวจการแผน่ดนิพจิารณาแลว้ พบวา่ เปน็เรือ่งทีอ่ยูน่อกเหนอือำานาจหนา้ทีต่ามกฎหมาย จงึยตุกิารพจิารณา
หรือส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำาเนินการต่อไปตามควรแก่กรณี มีถึง 607 เรื่อง (รายงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน ประจำาปี 2557, 2557) ชี้ให้เห็นถึงความเข้าใจในกฎหมายและกระบวนการยื่นเรื่องร้องเรียนของประชาชน
ท่ียังมีน้อย ทำาให้การย่ืนเร่ืองร้องเรียนผิดไปจากหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายกำาหนด ส่งผลให้การแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อน 
ของประชาชนต้องล่าช้าออกไป
 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทียบระหวา่งการใชอ้ำานาจหนา้ทีข่องศาลปกครอง คณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ กับผู้ตรวจการแผ่นดิน จะเห็นได้ว่าการวางบทบาทขององค์กรทั้ง 3 นี้ หากไม่ทำาความเข้าใจใน
รายละเอียดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอำานาจหน้าท่ีของแต่ละองค์กรให้ถ่ีถ้วนจะพบว่า อำานาจหน้าท่ีมีความใกล้เคียง
กัน กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบการใช้อำานาจของเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครอง มีการวางระบบการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐ
หากพบวา่สรา้งความเสยีหายใหแ้กป่ระชาชน แตเ่มือ่ตรวจสอบในหลักเกณฑ์เกีย่วกบัอำานาจหนา้ทีข่องแต่ละองค์กร
ทีแ่มจ้ะมคีวามใกลเ้คยีงกนั พบวา่การตรวจสอบการใชอ้ำานาจรัฐได้วางรูปแบบการตรวจสอบในประเด็นท่ีแตกต่างกนั 
ดังนี้
 1. ศาลปกครอง เป็นองค์กรท่ีทำาหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายปกครอง ประชาชนจะ
สามารถนำาเรือ่งไปรอ้งเรยีนตอ่ศาลปกครองได ้จะต้องเปน็ผู้ทีไ่ด้รับความเสียหายจากการใชอ้ำานาจหนา้ทีต่ามกฎหมาย
หรืองดเว้นการใช้อำานาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง หรือเป็นผู้ที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือเป็นการ
กระทำาละเมิดทางปกครอง ซึ่งประเด็นที่มีความคล้ายคลึงในการใช้อำานาจหน้าที่ระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินกับ
ศาลปกครอง คือ หน่วยงานทางปกครองที่อยู่ในอำานาจในการตรวจสอบ คือ ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีความแตกต่างเล็กน้อยจากศาลปกครอง ที่รวมถึงการ
ตรวจสอบอำานาจหน้าที่ขององค์กรที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำานาจทางปกครอง ส่วนเนื้อหาของการตรวจสอบ 
ศาลปกครองจะตรวจสอบเฉพาะประเด็นความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำาทางปกครอง ซึ่งแตกต่างจากการ
ตรวจสอบของผู ้ตรวจการแผ่นดิน ที ่จะตรวจสอบความเหมาะสมของการกระทำาทางปกครอง นอกจากนี ้ 
ในกระบวนการบังคับผลของการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ศาลปกครองจะมีกระบวนการบังคับทางปกครองโดยการ
สั่งการให้กระทำาหรืองดเว้นการกระทำาหรือยกเลิกเพิกถอนการกระทำา หรืออาจสั่งให้มีการชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่ง
หากผู้ที ่ต้องตกอยู่ภายใต้การบังคับทางปกครองไม่กระทำาตามคำาพิพากษา อาจถูกดำาเนินกระบวนการบังคับ 
ในด้านอื่น ๆ เช่นการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของบุคคลนั้นได้ แต่หากเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน จะทำาได้เพียงเสนอแนะ 
แนวทางการแก้ไขปญัหาใหแ้กห่นว่ยงานทางปกครองเทา่นัน้ โดยไมม่อีำานาจบงัคบัใหห้นว่ยงานตอ้งมกีารกระทำาตาม
คำาแนะนำา
 2. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีอำานาจหน้าที่ด้านการตรวจสอบ
เรื่องการทุจริต และความประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงและนักการเมือง โดยทำาหน้าที่ไต่สวนและสรุป
สำานวนเกี่ยวกับการดำาเนินคดีอาญา รวมท้ังตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าว จึงถือว่าคณะ
กรรมการ ป.ป.ช. เปน็องคก์รทีท่ำาหนา้ทีค่วบคมุตรวจสอบฝ่ายบริหาร ฝ่ายนติิบญัญติั ฝ่ายตุลาการ และฝ่ายปกครอง 
โดยมีอำานาจการวินิจฉัยคดีเบ้ืองต้น เพ่ือช้ีมูลว่าการกระทำาของเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นความผิดหรือไม่ เพ่ือท่ีจะส่งให้หน่วยงาน 
ที่มีอำานาจในการพิจารณาได้ทำาการตัดสิน แตกต่างจากผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะไม่มีอำานาจในการวินิจฉัยการกระทำา 
ทำาไดเ้พยีงแคเ่สนอแนะความคดิเหน็เทา่นัน้ นอกจากนี ้ในประเด็นด้านส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดนิ
จะเป็นผูท้ำาหนา้ทีต่รวจสอบการกระทำาที่มกีารฝา่ฝนืประมวลจริยธรรม เพือ่สง่เรือ่งตอ่ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. เปน็
ผู้ดำาเนินการถอดถอนบุคคลดังกล่าวออกจากตำาแหน่ง และในกระบวนการลงโทษ กฎหมายได้กำาหนดบทลงโทษให้
แก่บุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งโทษจำาคุกและโทษปรับ แต่หากเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน 
จะไม่มีอำานาจลงโทษบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ไม่ปฏิบัติตามคำาแนะนำาของผู้ตรวจการแผ่นดินแต่อย่างใด
 การใช้อำานาจหน้าที่ในลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดที่ได้มีการกล่าวถึงก่อนมีการก่อตั้งองค์กร
ตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐในระบบการเมืองไทย ซึ่งต้องให้สอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกอำานาจ โดยการควบคุม
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หรอืตรวจสอบการใชอ้ำานาจ ไมค่วรอยูภ่ายใตเ้ขตอำานาจศาลปกครอง เพราะถา้ใหศ้าลปกครองควบคมุได้ถงึดลุพนิจิ
ความเหมาะสมของเจา้หนา้ทีใ่นทางเทคนคิดว้ย จะเกดิปญัหาท่ีศาลจะกลายเปน็ผู้ควบคมุความเหมาะสม ทางเทคนคิ
ของเรื่องที่เจ้าหน้าที่ทำาอยู่ ซึ่งศาลเองอาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ ดังนั้น ในการควบคุมความเหมาะสม
จึงไม่พิจารณาในประเดน็ความชอบดว้ยกฎหมาย เพราะเปน็หนา้ทีข่องศาลยตุธิรรมหรอืศาลปกครองอยูแ่ลว้ แตจ่ะดู
ความเหมาะสมหรือเป็นธรรม แล้วทำารายงานเสนอแก่รัฐสภา และรัฐบาล แล้วพิมพ์เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบเท่าน้ัน 
โดยไม่มีอำานาจสั่งอะไรเลย (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2538) จึงเป็นที่มาของการสร้างกลไกมาเสริมระบอบการปกครอง 
เพื่อเข้าไปตรวจสอบการทำางานของหน่วยงานรัฐ ทำาให้การปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรต่าง ๆ มีความรอบคอบ รัดกุม
ยิ่งขึ้น และช่วยระบบราชการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน โดยวิธีการที่ไม่วินิจฉัย
ความถูกผิดของประเด็นปัญหา แต่จะเป็นการร่วมกันหาทางออกที่ดีที่สุดของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย โดยใชว้ธิกีารเจรจา 
 อาจสรปุไดว้า่ ผูต้รวจการแผน่ดนิเปน็ผู้แนะนำา และประจานหนว่ยงานท่ีไมดี่ การกระทำาท่ีไมดี่ เพ่ือใหร้ฐัสภา
และประชาชนใช้วิธีควบคุมทางการเมือง และการสร้างมติมหาชนวิพากษ์วิจารณ์หน่วยงานนั้น ๆ จนหน่วยงานต้อง
ปรับปรุงตัวเอง แต่ทั้งนี้ บวรศักดิ์มิได้กล่าวถึงลักษณะของการใช้อำานาจหน้าที่ในเชิงการพิทักษ์สิทธิของประชาชน
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงอาจเป็นเหตุหนึ่งที่ทำาให้เมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป ซึ่งเป็นฉบับแรกในปี 
พ.ศ.2558 และเป็นฉบับที่บวรศักดิ์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ ได้มีการเสนอให้มีการควบรวม 
ผู้ตรวจการแผ่นดินกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมองว่าการใช้อำานาจหน้าที่ของทั้งสององค์กรนี้
มีความซำ้าซ้อนกัน

ผู้ตรวจการแผ่นดินกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
 อำานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในประเทศไทยตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมาย เป็นการคุ้มครองสิทธิ ขั้น
พื้นฐานของประชาชน ไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากการใช้อำานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ว่าการใช้อำานาจหน้าที่นั้น จะ
ชอบหรือไม่ชอบตามกฎหมายก็ตาม และรวมไปถึงการคุ้มครองความรู้สึกของประชาชน ที่รู ้สึกถึงความไม่เป็น
ธรรมและได้รับความเสียหายจากการกระทำาของเจ้าหน้าที่รัฐ ลักษณะของอำานาจหน้าที่ในรูปแบบดังกล่าว นับได้ว่า 
มคีวามใกลเ้คยีงกบัหลกัการใหค้วามคุม้ครองดา้นสทิธมินษุยชน จงึเกดิประเดน็ปญัหาวา่ แทท้ีจ่รงิแลว้อำานาจหนา้ที่
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่มีการใช้อำานาจหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและ
รายงานการกระทำาหรือการละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี มีความซำ้าซ้อนกันหรือไม่
 ตามหลักการว่าด้วยสถานะและหน้าท่ีของสถาบันแห่งชาติ เพ่ือการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Paris Principles) 
ไดก้ลา่วถงึรปูแบบของสถาบนัสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิตามทีอ่งคก์ารสหประชาชาตไิดป้ระมวลลกัษณะของสถาบันสิทธิ
มนษุยชนระดบัชาตทิีม่กีารจดัตัง้ขึน้ในประเทศต่าง ๆ  โดยอาจแบง่สถาบนัสิทธมินษุยชนแหง่ชาติ คอื คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน (Human Rights Commissions) กับผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา (Ombudsman) (สำานักงานคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ม.ป.ป.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 1. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Commissions) เป็นองค์กรที่ประกอบด้วย กรรมการที่มี
ความหลากหลายจากผูท่ี้มคีวามสนใจ ความเชีย่วชาญและประสบการณท์างด้านสทิธมินษุยชน ซ่ึงแต่ละประเทศอาจ
มขีอ้กำาหนดหรอืข้อจำากดัใด ๆ  ในการเลอืกกรรมการสทิธมินษุยชนกไ็ด้ เชน่ การกำาหนดจำานวนผูแ้ทนจากสาขาอาชพี 
พรรคการเมือง หรือท้องที่ต่าง ๆ  ที่เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชน เป็นต้น มีอำานาจหน้าที่หลักในการ
ทบทวนนโยบายสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะติดตามตรวจสอบการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษย
ชน แนะนำาวิธีการที่จะแก้ไขผลการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน แนะนำาวิธีการที่จะแก้ไข การกำากับ ชี้แนะ ข้อร้อง
เรยีนต่อรัฐให้เป็นไปตามกฎหมายภายในหรือกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยมีอำานาจรับและสอบสวน เร่ือง
ราวร้องทุกข์จากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีถูกละเมิดจากการใช้กฎหมายท่ีไม่เป็นธรรม ดำาเนินการสอบสวน หาหลักฐาน เพื่อ
กำาหนดวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือใช้วิธีการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง และอาจจัดให้มีศาลพิเศษ (Tribunal) เพื่อ
ทำาหน้าที่ รับฟังและตัดสินประเด็นจากข้อรียกร้องที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในกรณีที่ไม่มีศาลพิเศษ คณะกรรมการสิทธิ
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มนุษยชนจะสามารถส่งข้อเรียกร้องไปยังศาลปกติเพื่อตัดสินขั้นสุดท้าย
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจะต้องทำาหน้าที่อย่างอิสระจากหน่วยงานของรัฐในการตรวจสอบว่ากฎหมาย 
ระเบยีบตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิและคุม้ครองสิทธมินษุยชนได้นำาไปปฏบิติัอยา่งมปีระสิทธภิาพหรือไม ่และ
รายงานต่อฝ่ายนิติบัญญัติรวมทั้งมีอำานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองชนชาติต่าง ๆ ไม่ให้ถูกเลือกปฏิบัติการ
คุ้มครองสทิธพิลเมอืงและสทิธมินษุยชนดา้นอืน่ ๆ  ตามขอบเขตอำานาจหนา้ทีท่ีก่ำาหนดไวต้ามกฎหมายหรอืกฎบญัญตัิ
ท่ีก่อตั้งองค์กร ซึ่งคณะกรรมการในแต่ละประเทศ ต้องให้ความสำาคัญกับการสร้างความรับรู้ ความสนใจของสังคม
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมและการให้การศึกษาทางด้านสิทธิมนุษยชน การสนับสนุนให้เกิดการอภิปราย
ประเด็นปัญหาสิทธิที่สำาคัญ ๆ การจัดสัมมนา การให้บริการคำาปรึกษาและการจัดประชุม เพ่ือสร้างความรับรู้และ
เผยแพร่สิทธิมนุษยชนสู่สาธารณชน ซึ่งจะทำาให้การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (Ombudsman) เป็นสถาบันท่ีทำาหน้าท่ีคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซ่ึงอาจ
กำาหนดเปน็บคุคลหรอืกลุม่บุคคลทีแ่ตง่ตัง้โดยรฐัสภาตามทีร่ฐัธรรมนญูใหอ้ำานาจไวห้รอืตามกฎหมายพเิศษ มอีำานาจ
หนา้ทีใ่นการคุ้มครองสทิธขิองบคุคลทีเ่ปน็เหยือ่ของการถกูกระทำาทีไ่มเ่ปน็ธรรมจากฝา่ยบรหิาร และดำาเนนิกจิกรรม
ในฐานะเป็นสื่อกลางระหว่างรัฐกับเอกชน ซึ่งในแต่ละประเทศสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาจะมีลักษณะ
เฉพาะ แตท่ีค่ลา้ยกนั คอื กระบวนการในการปฏบัิติหนา้ทีท่ีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนว่ยงานฝ่ายบริหาร 
แล้วเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะ ในกรณีที่ข้อเสนอแนะไม่ได้รับการดำาเนินการแก้ไข ก็จะจัดทำารายงาน
พิเศษไปถึงฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งปรากฎอยู่ในรายงานประจำาปีที่เสนอปัญหาและข้อแนะนำาในการออกกฎหมาย และ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านการบริหาร ทั้งนี้ ผู้ร้องสามารถร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาโดยตรงหรือ
ผา่นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ซึง่จะเปน็ความลบั นอกจากนัน้ ในบางประเทศ อาจกำาหนดใหผู้้ตรวจการแผ่นดินของ
รัฐสภายกเรื่องขึ้นมาสอบสวนแนะนำาเองโดยไม่รอการร้องเรียน
 จากหลกัการดงักลา่ว จะเหน็ไดว้า่อำานาจของผูต้รวจการแผน่ดนิของรฐัสภา และคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
คล้ายคลึงกันในเรื่องของการรับและสอบสวนข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน โดยหลักการพื้นฐานของทั้งสององค์กร
นี้ จะไม่มีอำานาจในการตัดสินลงโทษบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในบางประเทศใช้ทั้งสองรูปแบบในการดำาเนินงานด้าน
สทิธมินษุยชน กลา่วคอื ผูต้รวจการแผน่ดนิของรฐัสภาจะทำาหนา้ทีเ่พ่ือทีจ่ะสร้างความเปน็ธรรมและความชอบธรรม
ตามกฎหมายของการบรหิารงานสาธารณะ สว่นคณะกรรมการสิทธมินษุยชนจะดำาเนนิการเกีย่วกบัการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและตรวจสอบกรณีการเลือกปฏิบัติของชนในชาติ (Discrimination) โดยจะเน้นกิจกรรม
ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ทำาให้ทั้งสององค์กร สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง 

ผู้ตรวจการแผ่นดินกับออมบุดส์แมนในต่างประเทศ
 ออมบดุสแ์มนเกดิขึน้ครัง้แรกในประเทศสวเีดน โดยเกดิข้ึนจากความต้องการของกษตัริยส์วเีดน ในการตรวจ
สอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีช่ือเรียกบุคคลท่ีมีฐานะเป็นข้าราชการพิเศษและเป็นอัยการสูงสุดน้ีว่า เสนาบดี
ยุติธรรม (Chancellor of Justice หรือ Justitiekanzter) (พรศักด์ิ ผ่องแผ้ว, 2533, หน้า 28) ในระยะต่อมา เมื่อระบบ
รฐัสภารุง่เรอืงอำานาจขึน้ และเกดิการลดทอนอำานาจของกษตัริยล์ง และมกีารร่างรัฐธรรมนญูใหมข้ึ่น โดยกรรมาธกิาร
รัฐสภา (Parliamentary Committee) ได้กำาหนดให้มีออมบุดส์แมนไว้ในรัฐธรรมนูญ จึงถือได้ว่าออมบุดส์แมนของ
สวีเดน ได้ปรากฎเป็นครั้งแรกในรูปแบบของกฎหมายลายลักษณ์อักษร และเกิดขึ้นจากสภาพความต้องการของฝ่าย
นิติบัญญัติที่จะคานอำานาจของฝ่ายบริหาร (พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2533, หน้า 29) ซึ่งในช่วงแรกเริ่มของการมีออมบุดส์
แมนน้ัน ประชาชนก็ไม่ได้ชอบออมบุดส์แมนเสียท้ังหมด โดยเฉพาะอย่างย่ิงมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า งานในหน้าที่ของ
ออมบุดส์แมนนั้นยุ่งยากและซับซ้อนเกินไปกว่าที่จะปฏิบัติได้ ออมบุดส์แมนคงทำางานไม่ได้ผลตามเป้าหมาย การมี
ออมบุดส์แมนคงสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยใช่เหตุ (พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2533, หน้า 29)
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ออมบุดส์แมนสวีเดน
 ออมบุดส์แมนสวีเดนปัจจุบัน ใช้ช่ือว่า Justitie – Ombudsmannen (JO) หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อ
ความยุติธรรม (Ombudsman for Justice) โดยมีอำานาจหน้าที่ดังนี้ (ศูนย์ศึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2554)
 1. อำานาจในการควบคุมการกระทำาของข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงาน 
ท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานท้องถิ่น รวมทั้งเอกชนซึ่งได้รับการว่าจ้างหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อำานาจของ
หน่วยงานภาครัฐ ศาล รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของกองทัพ เฉพาะนายทหารชั้นสัญญาบัตร ซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตรีหรือสูงกว่า 
และผู้ที่มีตำาแหน่งเทียบเท่าข้ึนไป และในส่วนการควบคุมการกระทำาของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ออมบุดส์แมนต้อง
คำานึงถึงหลักความเป็นอิสระในการปกครองท้องถิ่นด้วย รวมถึงหากออมบุดส์แมนพบเห็นข้อบกพร่องของกฎหมาย
ในระหว่างการสอบสวน สามารถเสนอแนะแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย หรือมาตรการอื่น ๆ ต่อรัฐสภา หรือต่อรัฐบาล 
 2. อำานาจในฐานะอัยการพิเศษ โดยอาจจะดำาเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ผู้กระทำาผิดในตำาแหน่งหรือหน้าที่
ของตน ในกรณทีีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการกระทำาผิดวนิยัและกฎหมายปกครองบางลักษณะ เชน่ อาจใชม้าตรการทาง
วินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้กระทำาผิด โดยใช้มาตรการว่ากล่าวตักเตือน หรือตัดเงินเดือน ออมบุดส์แมนสวีเดนยังสามารถนำา
เรือ่งเขา้สูก่ารพจิารณาของหน่วยงานท่ีดแูลเรือ่งระเบยีบวนิยัทีเ่หมาะสม ไดแ้ก ่คณะกรรมการวนิยัขา้ราชการพลเรอืน 
ซึ่งเกิดจากมาตรการทางวินัยที่ริเริ่มหรือหยิบยกโดยออมบุดส์แมน แต่ปัจจุบันการสอบสวนและดำาเนินคดีอาญาไม่
มีปรากฎให้เห็นในข้อเท็จจริง นอกจากนี้ ออมบุดส์แมนยังสามารถข้ึนศาลยุติธรรมในฐานะคู่ความในข้อพิพาททาง
อุตสาหกรรม รวมทั้งคดีการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาผ่านสื่อมวลชน หรือการจำากัดเสรีภาพในการแสดงออก
 3. อำานาจในการที่จะเข้าไปควบคุมการทำางานของศาล โดยออมบุดส์แมนสวีเดนต้องให้ความมั่นใจว่าศาล
ยตุธิรรมและเจา้หนา้ท่ีฝา่ยบรหิารจะปฏบัิตงิานตามบทบญัญติัแหง่ตราสารของรฐัสภา ทัง้ในแงเ่จตนารมณแ์ละความ
เป็นธรรม ซึ่งในการควบคุมดูแลศาลยุติธรรมนั้น ออมบุดส์แมนมีอำานาจควบคุมดูแลการดำาเนินคดีให้แล้วเสร็จโดย
เร็ว และสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องในการดำาเนินคดีของศาลชั้นต้นได้ หากคู่ความหรือพยานบุคคลได้รับการปฏิบัติโดย
ไม่เหมาะสม ภายหลังการพิจารณาของศาลเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังมีอำานาจเข้าไปแทรกแซงคำาพิพากษาของศาลได้ 
หากเห็นว่าคำาพิพากษาไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายที่ควรจะเป็น เช่น การสั่งลงโทษเกินกว่าที่กฎหมายกำาหนด ซึ่ง
อาจมีผลให้ผู้ต้องโทษตามคำาพิพากษาที่ไม่ถูกต้องได้รับการปล่อยตัวหรือกระทั่งได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทน
 4. อำานาจในการให้คำาแนะนำาต่อหน่วยงานของรัฐ หากออมบุดส์แมนเห็นว่ามีการกระทำาผิดหรือมีความ
บกพรอ่งไมเ่หมาะสมนัน้ สามารถใหค้ำาแนะนำาใหม้กีารปรบัปรงุแกไ้ขไดท้ัง้การปฏบิตัแิละการแกไ้ขกฎหมาย แตไ่มม่ี
อำานาจที่จะสั่งการด้วยตนเอง
 5. อำานาจในการตรวจสอบเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำานาจมหาชน และอำานาจในการหยิบยกเรื่องขึ้น
สอบสวนได้เองโดยไม่ต้องมีคำาร้องเรียน (own motion)
 โดยเฉพาะอยา่งยิง่การควบคมุการทำางานของศาลยติุธรรม อำานาจของออมบดุส์แมนสวเีดนคอ่นขา้งชดัเจน
ว่าแตกต่างจากอำานาจของผู้ตรวจการแผ่นดินของไทย ในแง่ที่ว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินจะไม่สามารถเข้าแทรกแซงใน
เรือ่งการพพิากษาอรรถคดขีองศาลได ้และถึงแมก้ฎหมายจะบญัญติัวา่ ผูต้รวจการแผน่ดินของไทยสามารถตรวจสอบ
การละเลยการปฏบัิต ิและการปฏบัิตหินา้ทีโ่ดยมชิอบขององคก์รตามกระบวนการยตุธิรรมกต็าม แตก่ม็เีงือ่นไขวา่จะ
ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการพิพากษาอรรถคดีของศาล ซึ่งกรณีนี้ศาลไทย ระบุว่า เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลแล้ว ถือว่าอยู่
ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ดังนั้น คดีจะดำาเนินไปรวดเร็ว
หรอืลา่ชา้อยา่งไรเปน็เรือ่งของศาล ทีห่นว่ยงานภายนอกจะเขา้ไปแทรกแซงไมไ่ด ้ในขณะทีอ่อมบดุสแ์มนสวเีดนตอ้ง
ควบคุมดูแลศาลยุติธรรมในการดำาเนินคดีให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ออมบุดส์แมนมีสิทธิเข้าฟังการพิจารณาคดี
ของศาลได้ทุกประเภท
 นอกจากนี้ ยังมีความแตกต่างกันในเรื่องการควบคุมการใช้อำานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของกองทัพ ซึ่งใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 ได้นิยามคำาว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูก
ตรวจสอบการกระทำาไดห้ากมเีรือ่งรอ้งเรยีนจากประชาชน โดยมไิด้กล่าวถงึการใชอ้ำานาจหนา้ทีข่องขา้ราชการทหาร
แต่อย่างใด มีเพียงการให้ความหมายว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลผู้
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ปฏิบัติงานในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น และเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

ออมบุดส์แมนสเปน
 ออมบุดส์แมนสเปน (The Spanish Defensor del Pueblo หรือ Defender of the people) ถูกจัด
ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสเปน ค.ศ. 1978 โดยเป็นองค์กรที่ขึ้นอยู่กับรัฐสภา แต่การปฏิบัติหน้าท่ี
ของออมบดุสแ์มนของรฐัสภาสเปนมคีวามเปน็อสิระจากรฐัสภา โดยมอีำานาจหนา้ทีด่งันี ้(สำานกังานศาลรฐัธรรมนญู, 
2553)
 1. อำานาจหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน และให้ความคุ้มครองหน่วยงาน
ของรัฐในกรณีที่ได้ดำาเนินกิจการตามกฎหมาย รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์และการดำาเนินการที่เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาค และเปิดเผย
 2. อำานาจในการสืบสวนข้อเท็จจริงในกรณีมีผู้กล่าวหา การปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานของรัฐบาลกลาง การ
บริหารงานของรัฐหรือสมาชิกแคว้นปกครองตนเอง หรือรัฐบาลท้องถิ่น หรือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือการให้
ความรว่มมอืกบัหนว่ยงานของรฐัในการปฏบัิตหินา้ทีใ่หบ้รรลวุตัถปุระสงคใ์นการบรกิารสาธารณะ โดยในการสบืสวน
สอบสวนของออมบุดส์แมนสเปนจะดำาเนินการสอบสวนด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำาเนิน
การแล้วรายงานให้ออมบุดส์แมนสเปนพิจารณาก็ได้
 3. อำานาจรอ้งขอใหพ้นกังานอยัการ ดำาเนนิการสืบสวน สอบสวนกรณไีด้รับคำาร้องทุกข์เกีย่วกบัการไมป่ฏบิตัิ
การตามกระบวนการยุติธรรมตามที่กฎหมายกำาหนด หรืออาจส่งคำาร้องในเรื่องดังกล่าวให้สภาแห่งศาลดำาเนินการ
ก็ได้ หากเป็นเรื่องที่จำาเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน
 4. อำานาจฟ้องร้องคดีต่อศาลยุติธรรมหรือศาลรัฐธรรมนูญ กรณีเห็นว่ามีการล่วงละเมิด สิทธิและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรอง
 5. มีหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหรืออิสรภาพของประชาชนในกรอบของการปฏิบัติการทางทหาร แต่
ไม่สามารถแทรกแซงคำาสั่งการพิทักษ์ป้องกันแห่งชาติ
 6. มีอำานาจยื่นอุทธรณ์การกระทำาท่ีไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้ได้ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญสเปน ค.ศ.1978 หรืออาจ
ขอให้ศาลออกหมายสั่งให้เจ้าพนักงานส่งตัวผู้ถูกกักขังให้ศาลพิจารณาว่า การกักขังนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
 7. มอีำานาจไมร่บัเรือ่งรอ้งเรยีนไวพ้จิารณา ในกรณทีีเ่ร่ืองดังกล่าวอยูร่ะหวา่งการพิจารณาตัดสินคดีของศาล 
หรือหากมีการดำาเนินการสืบสวนสอบสวนตามคำาร้องไปแล้ว ออมบุดส์แมนอาจจะหยุดการพิจารณาหรือแขวนเรื่อง
ดังกล่าวไว้ก่อนก็ได้ แต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาดำาเนินการตามคำาร้องที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ศาลกำาลังพิจารณา
 อำานาจหน้าที่ของออมบุดส์แมนสเปนในการควบคุมการกระทำาของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่มีความแตกต่างจาก
อำานาจของผูต้รวจการแผน่ดนิไทย ทัง้ยงัมคีวามคลา้ยคลงึกบัผูต้รวจการแผน่ดนิของไทยในประเดน็เรือ่งทีจ่ะไมร่บัไว้
พิจารณา กล่าวคือ หากเป็นเรื่องร้องเรียนที่ยื่นเข้ามา และเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาตัดสิน
คดีของศาล ผู้ตรวจการแผ่นดินมีสิทธิไม่รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้พิจารณาได้ หรือหากมีการสืบสวนสอบสวนตาม
คำาร้องไปแล้ว ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจยุติการพิจารณาเรื่องราวดังกล่าวได้
 ทัง้น้ี ออมบดุสแ์มนสเปน ยงัมกีารใชอ้ำานาจหนา้ทีท่ีแ่ตกตา่งจากผูต้รวจการแผน่ดนิของไทย คอื การมหีนา้ท่ี 
คุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพหรอือสิรภาพของประชาชนในกรอบของการปฏบิติัการทางทหาร และอำานาจในการขอให้
ศาลออกหมายสัง่ใหเ้จา้พนกังานสง่ตวัผูถ้กูกกัขงัใหศ้าลพิจารณาวา่การกกัขงันัน้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม ่ซ่ึงอำานาจ
หน้าที่ลักษณะนี้ ไม่ปรากฎว่ามีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน แต่อย่างใด
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ออมบุดส์แมนอินโดนีเชีย
 ออมบุดส์แมนอินโดนีเชีย (The National Ombudsman Commission: NOC) เกิดขึ้นภายใต้มติ ของ
ประธานาธิบดีข้อ 44 ปี ค.ศ.2000 โดยมีอำานาจหน้าที่ (Susi Dwi Harijanti, 2014) ดังนี้
 1. อำานาจในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในการกระทำาของรัฐบาลที่เป็นการคอรัปชั่น การเอื้อผลประโยชน์
ให้แก่พวกพ้อง
 2. อำานาจในการพิทักษ์สิทธิของประชาชนจากการกระทำาที่ไม่เป็นธรรม
 3. ตรวจสอบการปฏิบัติตามอำานาจหน้าที่ตามกฎหมายขององค์กรของรัฐ เพื่อเป็นข้อมูลและรายงานต่อ
สาธารณชน
 4. สืบสวนสอบสวนการกระทำาของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีได้รับการร้องเรียนจากประชาชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
โดยการเสนอผลการสืบสวนสอบสวน พร้อมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเพื่อให้เกิด
กระบวนควบคุมตรวจสอบภายในหน่วยงานต่อไป
 5.จัดทำารายงานและเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของออมบุดส์แมน
 ผู้ตรวจการแผ่นดินไทยและออมบุดส์แมนอินโดนีเชีย มีอำานาจหน้าที่ทั่ว ๆ ไปคล้ายคลึงกัน ซึ่งเป็นไปตาม
ลักษณะอำานาจทั่วไปของออมบุดส์แมนทั่วโลก อันเป็นลักษณะร่วมขององค์กรที่พึ่งจะใช้ระยะเวลาไม่นานในก่อตั้ง
ในประเทศที่กำาลังพัฒนาทางด้านประชาธิปไตย โดยรับเอาแนวความคิดในการเกิดขึ้นมาจากประเทศตะวันตกที่มี
การพัฒนาทางด้านประชาธิปไตย และการพัฒนาทางด้านสวัสดิการสังคม ทั้งยังถูกกล่าวถึงจากสาธารณชนในแง่ที่
เป็น ที่ร้องทุกข์สำาหรับประชาชน (Complaints Desk) หรือ เสือกระดาษ (Paper Tiger) ซึ่งสื่อให้เห็นถึงการ ไม่
สามารถทำางานในเชิงรุก และไม่มีอำานาจในการตัดสินลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้อง 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
 อภิปรายผล 
 จากผลการศกึษาพบวา่ การสรา้งระบบการควบคมุตรวจสอบการใชอ้ำานาจรฐัในประเทศไทยมกีารวางรปูแบบ
การใช้อำานาจหน้าที่ของศาลปกครอง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนและผู้ตรวจการแผ่นดินให้มีความแตกต่างกัน เพื่อป้องกันความซำ้าซ้อนหรือแทรกแซงการใช้อำานาจ
หน้าที่ระหว่างองค์กร เมื่อพิจารณาจากอำานาจหน้าที่ของแต่ละองค์กร พบว่าไม่มีความซำ้าซ้อนกันและสามารถแยก
การใช้อำานาจหน้าที่จากกันได้อย่างสิ้นเชิง จึงไม่มีความจำาเป็นแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้อำานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการ
แผ่นดิน แต่หากพิจารณาจากมุมของประชาชน ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากการไม่รับเรื่องร้องเรียนไว้ดำาเนินการพิจารณา
ของผู้ตรวจการแผน่ดนิ ทีม่เีปน็จำานวนมาก หากปราศจากการสรา้งความเขา้ใจใหแ้กป่ระชาชนเกีย่วกบัอำานาจหนา้ท่ี
ที่แต่ละองค์กรมีอยู่ ประชาชนอาจจะไม่เข้าใจว่า องค์กรที่ทำาหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐมีความเหมือนหรือ
แตกตา่งกันอยา่งไร สามารถรบัเรือ่งราวความเดอืดรอ้นของประชาชนในประเดน็ใดไดบ้า้ง หากประชาชนไมส่ามารถ
เขา้ถงึชอ่งทางตามกระบวนการท่ีกฎหมายไดว้างรปูแบบไว ้จะทำาใหก้ารสบืสวนสอบสวนหาขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้ลา่ชา้ 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการแผ่นดินที่เน้นในประเด็น “ความล่าช้า คือความ
ไม่เป็นธรรม” 
 ในประเด็นความซำ้าซ้อนของอำานาจหน้าที่ขององค์กร ที่ทำาให้เกิดคำาถามว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กร
ที่มีความจำาเป็นในรัฐหรือไม่ อาจกล่าวถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการมีผู้ตรวจการแผ่นดิน (จดหมายข่าว
ผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2558, หน้า 10) ดังนี้
 1. มีองค์กรของรัฐที่เป็นคนกลางคอยช่วยขจัดปัญหาให้แก่ประชาชน 
 2. มีบุคคลที่มีความรู้ หรือมีส่วนรู้เห็นกับเรื่องที่เกิดความไม่เป็นธรรม หรือความเดือดร้อนนั้น จะได้มีส่วน
เข้าไปช่วยเหลือ ช่วยร้องเรียนแทนกันได้ เพราะกระบวนการทำางานของผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่จำาเป็นต้องให้ ผู้เสีย
หายเป็นผู้ร้องทุกข์โดยตรง
 3. คู่กรณีไม่จำาเป็นต้องเผชิญหน้ากันเพื่อเจรจา เพราะเมื่อเรื่องเข้าสู่กระบวนการทำางานของผู้ตรวจการ
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แผ่นดิน เจ้าหน้าที่ก็จะไปแสวงหาข้อเท็จจริง และดูว่ามีทางออกอย่างไร โดยเป็นคนกลางไปเจรจากับคู่กรณีให้
 4. การแกไ้ขปญัหาของผูต้รวจการแผน่ดนิ จะเปน็การทำางานใหค้รอบคลุมไปถึงบคุคลท่ีสามท่ีอาจได้รับ ผลก
ระทบ ไม่ถูกจำากัดในเรื่องการบังคับเฉพาะคู่กรณี
 5. ในการทำาคำาตัดสินของศาลจะทำาได้ไม่เกินคำาขอที่ผู้ร้องได้ร้องเข้ามา และไม่สามารถริเริ่มดำาเนิน
กระบวนการได้เอง ซึ่งแตกต่างจากผู้ตรวจการแผ่นดินท่ีสามารถแก้ไขปัญหาได้เกินกว่าการร้องขอในคำาร้องเรียน 
และยังสามารถริเริ่มดำาเนินการแก้ไขปัญหาได้เอง หากประเด็นดังกล่าวกระทบต่อความเสียหายของส่วนรวม หรือ
เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ 
 เมื่อเปรียบเทียบกับอำานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในต่างประเทศ พบว่า ในประเทศที่กำาลังเริ่มมีการ
วางรากฐานการทำางานของผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังเช่น ในกรณีประเทศอินโดนีเซียกับประเทศไทย มักจะถูกมองว่า
เป็นองค์กรที่ไม่มีความจำาเป็นในการดำารงคงอยู่ในภาครัฐ เนื่องจากไม่มีการทำางานเชิงรุก และไม่มีอำานาจหน้าที่ใน
การลงโทษผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่เปน็ลกัษณะรว่มกนัขององคก์รท่ีทำางานในแนวทางการส่งเสริมหรือคุม้ครองสิทธมินษุยชน 
ซึ่งจะแตกต่างจากองค์กรอื่นที่จะมีบทบาทและอำานาจหน้าที่ในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย และมีอำานาจ
หน้าที่ในการลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
 การปฏิรูปอำานาจหน้าที่ประการหนึ่งของผู้ตรวจการแผ่นดินไทยที่น่าสนใจ คือ การกำาหนดให้ผู้ตรวจการ 
แผ่นดินทำาหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการใช้อำานาจหน้าที่ของทหาร ซึ่งปัจจุบัน ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถทำาได้
เพียงการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทหารเท่านั้น ซ่ึงเมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับอำานาจหน้าที่
ของออมบุดส์แมนสวีเดน พบว่า ได้มีการวางรูปแบบเกี่ยวกับการตรวจสอบควบคุมการใช้อำานาจหน้าที่ของ เจ้า
หน้าที่ของกองทัพ และอำานาจหน้าท่ีของออมบุดส์แมนสเปนซึ่งมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหรืออิสรภาพของ
ประชาชนในกรอบของการปฏิบัติการทางทหาร ทำาให้ประชาชนมีช่องทางในการร้องเรียนการกระทำาของ เจ้าหน้าที่
รัฐครอบคลุมทุกองค์กร ผู้ตรวจการแผ่นดินไทยจึงควรเพิ่มการอำานาจหน้าที่ด้านนี้ โดยการขยายคำานิยามของคำาว่า 
“เจ้าหน้าที่รัฐ” ที่อาจถูกร้องเรียนหากมีการกระทำาที่ก่อให้ความเสียหายแก่ประชาชนโดยไม่เป็นธรรม
 ในสว่นของการใชอ้ำานาจหนา้ท่ีท่ีเกีย่วกบัสถาบนัตุลาการ ผูต้รวจการแผน่ดินไทยไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซง
กระบวนการพจิารณาพพิากษาอรรถคดขีองศาลได ้ซึง่แตกตา่งจากออมบดุสแ์มนสวเีดนทีส่ามารถเขา้ไปเกีย่วขอ้งใน
การดำาเนินคดีของศาลชั้นต้นได้ อีกทั้งยังมีอำานาจเข้าไปแทรกแซงคำาพิพากษาของศาลได้ หากเห็นว่าคำาพิพากษาไม่
ถกูตอ้งตามหลกักฎหมาย หรอืไมส่อดคลอ้งกบัหลกัความเปน็ธรรม จะเหน็ไดว้า่ หากมกีารเพิม่อำานาจหนา้ทีด่งักลา่ว
ให้แก่ผู้ตรวจการแผ่นดินไทย จะเป็นการควบคุมตรวจสอบการใช้อำานาจหน้าที่ของสถาบันตุลาการโดยองค์กรอื่น ที่
ไม่ใช่หน่วยงานภายใน และถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยควบคุมความเหมาะสมในการใช้อำานาจหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐ

ข้อเสนอแนะการวิจัย
 1. ควรมีการวิจัยติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการแผ่นดินในลักษณะท่ีเป็นการเปรียบเทียบ
กับการทำางานขององค์กรอื่นที่ทำาหน้าที่คล้ายคลึงกัน เพื่อที่จะตรวจสอบการทำางานว่ามีความคาบเกี่ยวหรือซำ้าซ้อน
มากน้อยแค่ไหน 
 2. ควรมีการประเมินความรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการทำางานขององค์กรที่ทำาหน้าที่
ควบคุมและตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐแต่ละองค์กร
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องค์การไม่แสวงหาผลกำาไร: องค์การที่ถูกลืม
Non-Profit Organization: Forgotten Organization 

อาจารย์ ดร.ภิรดา ชัยรัตน์

อาจารย์ประจำาภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ
 การศึกษาเกี่ยวกับองค์การไม่แสวงหาผลกำาไร (Non-Profit Organizations) ในประเทศไทยยังไม่ได้รับ
ความนิยมมากนัก จะมีก็แต่เฉพาะกลุ่มนักวิชาการ บุคคลที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจาก     
ค่านิยมทางการศึกษา ที่คนส่วนใหญ่เน้นการศึกษาที่เรียกได้ว่าสามารถประกอบอาชีพ และทำารายได้ให้กับตนเอง
และครอบครวัเพือ่การสรา้งฐานะและความอยูร่อดมากกวา่ การใหค้วามหมายของคำาวา่ “องคก์ารไมแ่สวงหากำาไร”       
จงึยงัมีหลากหลายขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงคใ์นการตคีวาม องคก์ารไมแ่สวงหาผลกำาไรมคีวามหมายทีแ่ตกตา่งกนัไปตาม
ความแตกต่างด้านการตีความของแต่ละคน ก่อให้เกิดความสับสนและหาความชัดเจนได้ยาก ดังนั้นหากมีการตั้ง
คำาถามว่า องค์การไม่แสวงหาผลกำาไรหมายถึงอะไร หลายคนอาจจินตนาการไปต่าง ๆ นานา เช่น หน่วยงานภาครัฐ 
เพราะหน่วยงานภาครัฐก็ไม่แสวงหากำาไร หรือ องค์การที่มิใช่ภาครัฐ NGOs (Non-Government Organizations) 
หรือ องค์การสาธารณะประโยชน์ หรือ ภาคประชาสังคม หรือแม้กระทั่งองค์กรการกุศลต่าง ๆ เป็นต้น บทความนี้
จึงมวีตัถปุระสงค ์เพือ่สำารวจความหมายแนวคดิ และลักษณะจำาเพาะขององคก์ารไมแ่สวงหาผลกำาไรในประเทศไทย 
โดยนำาเสนอในเชิงการเปรียบเทียบการจำาแนกประเภทขององค์การไม่แสวงหาผลกำาไรระหว่างประเทศไทยกับ
ต่างประเทศ

คำ�สำ�คัญ: องค์การไม่แสวงหาผลกำาไร องค์การสาธารณะประโยชน์

Abstract
 The study about Non-Profit Organization (NPO) isn’t popular in Thailand but there was 
only a group of scholars or stakeholders. Consequence, the value of education, it as learn about 
the profession, makes the self-profit and the household income for survival and increase the 
standard of living. The mean of NPO is various competing the objective of interpretations. NPO 
means different things to different people. There is no clear answer and confuse for Thais. So 
that, if drive the question that “What’s NPO”, we got a lot of answers such as Government 
Agencies because Government is nonprofit sector, NGO, Public Interest Organization, Civil Society 
or Philanthropic Organization.
 This article aims to investigate the meanings and the idiom of NPO in Thailand and to 
comparing typologies between foreign and Thai’s NPO.

Keywords: Non-Profit Organization (NPO), Public Interest Organization

บทนำา
 การศึกษาเกี่ยวกับองค์การไม่แสวงหาผลกำาไร (Non-Profit Organization) ในประเทศไทยยังไม่ได้
รับความนิยมมากนัก จะมีก็แต่เฉพาะกลุ่มนักวิชาการ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วจำานวน
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องค์การไมแ่สวงหาผลกำาไรในประเทศไทยเองมอียูเ่ปน็จำานวนมาก จากการสำารวจของสำานกังานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ.2549 มีจำานวนองค์การไม่แสวงหาผลกำาไรในประเทศไทย
ทั้งสิ้น 70,792 แห่ง และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบขนาด GDP ขององค์การไม่แสวงหาผลกำาไรต่อ GDP รวมของ
ประเทศ พบว่า มีสัดส่วนเฉล่ียต่อปีร้อยละ 0.8 หรือมูลค่าโดยรวม 61,872 ล้านบาท (สศช., 2549) ซ่ึงถือได้ว่ามีมูลค่า
ค่อนข้างสูง นอกจากน้ี ยังมีแนวโน้มที่จะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนทุกปี แสดงให้เห็นถึงความสำาคัญในเชิงเศรษฐกิจและในเชิง
การพัฒนาทางด้านสังคม แต่ในขณะเดียวกันความสนใจของประชาชน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมี
สว่นรว่มในการตรวจสอบหรอืประเมินผลการดำาเนินงานกลับเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะ
องค์การไม่แสวงหาผลกำาไร ไดม้กีารจดัทำารายงานผลการดำาเนนิงานออกสู่สาธารณะในระดับทีน่อ้ยมาก รวมถงึการ
ขอข้อมูลด้านต่าง ๆ มีความยุ่งยากและล่าช้าในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงความเข้าใจเบื้องต้นอย่างความหมาย 
คำาจำากัดความ ลักษณะจำาเพาะ และการจำาแนกประเภทขององค์การไม่แสวงหาผลกำาไรของประชาชนที่ยังอยู่ใน
ความสับสน และขาดความชัดเจน ทำาให้ดูเสมือนว่าองค์การที่ไม่แสวงหาผลกำาไรนี้ เป็นเสมือนดังองค์การที่ถูกลืม 
 ดงัน้ันการจะทำาความเขา้ใจองคก์ารวา่เปน็องคก์ารประเภทไหน ตอ้งยอ้นกลบัไปดวูตัถปุระสงคใ์นการ จัดต้ัง
องค์การเหล่าน้ัน ในเม่ือคำาจำากัดความของคำาว่า “องค์การ” หมายถึง การรวมตัวกันของคนต้ังแต่สองคนข้ึนไป ท่ีมีการ
รวมตัวกันเพ่ือดำาเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง โดยมีเป้าหมายท่ีต้องการบรรลุร่วมกัน ซ่ึงกิจกรรมท่ีร่วมกัน ดำาเนินการ
นั้น บุคคลเพียงคนเดียวไม่สามารถดำาเนินการให้บรรลุผลสำาเร็จได้ (วันชัย มีชาติ, 2552) และเพื่อให้มีความเฉพาะ
เจาะจงมากขึ้นย่อมต้องมาดูประเภทขององค์การ ในทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรามักแบ่งประเภทขององค์การออก
เปน็ 2 ประเภทดว้ยกนั คอื องคก์ารภาครฐั และองคก์ารภาคเอกชน โดยใชเ้ปา้หมายขององคก์ารในการแบง่ประเภท 
ดังนั้นองค์การภาครัฐ จึงเป็นองค์การที่มีเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) ในขณะที่องค์การ
เอกชน มีเป้าหมายเพื่อแสวงหากำาไร (Profit) อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุคปัจจุบันเป็นที่
ทราบกันดีว่าองค์การไม่ได้แบ่งเป็นแค่เพียง 2 ประเภท แต่ยังสามารถจัดแบ่งประเภทได้ในอีกหลายรูปแบบด้วยกัน 
ยกตัวอย่างเช่น องค์การภาครัฐ จะประกอบไปด้วย องค์การประเภทที่เป็นส่วนราชการ องค์การในกำากับของรัฐที่
ไม่ได้มีสถานะเป็นส่วนราชการ องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น (สำานักงาน ก.พ.ร., 2551) ในขณะที่
องค์การภาคเอกชนเอง ยังสามารถแบ่งออกได้อีกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ องค์การที่มีเป้าหมายในการ
ดำาเนินงานเพื่อแสวงหาผลกำาไร และองค์การที่มีเป้าหมายในการดำาเนินงานท่ีไม่แสวงหาผลกำาไร สำาหรับองค์การที่
แสวงหาผลกำาไร ผู้คนส่วนใหญ่มักเข้าใจได้ง่าย เน่ืองจากมีความชัดเจนในช่ืออยู่แล้วว่า เป็นองค์การท่ีมีการดำาเนินงาน
เพื่อหาผลกำาไร ตอบแทนกลับมายังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การไม่ว่าจะเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น (Shareholder) 
ดังนั้นองค์การประเภทนี้จึงได้แก่ บริษัท ห้างร้าน ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัย ์ในขณะท่ีองคก์ารไมแ่สวงหาผลกำาไร กลบักอ่ใหเ้กดิความสงสยัได้มากวา่เปน็องค์การดำาเนินงาน
โดยไม่หากำาไร แล้วจะนำาเงินจากไหนมาใช้จ่ายในการดำาเนินงาน และจะทำาไปเพื่ออะไรหากไม่หวังผลตอบแทน 
จะถือว่าเป็นองค์การของรัฐหรือเอกชน มีกฎหมายใดรองรับ ความสับสนและไม่เข้าใจในความหมายจึงเกิดขึ้น 
 อย่างทีไ่ดก้ลา่วไวแ้ลว้ในตอนตน้วา่ บทความนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ทำาการสำารวจเบือ้งตน้เกีย่วกบัความหมาย 
แนวคดิ และลกัษณะจำาเพาะขององคก์ารไมแ่สวงหาผลกำาไรในประเทศไทย โดยนำาเสนอในเชงิเปรียบเทยีบการจำาแนก
ประเภทขององค์การไม่แสวงหาผลกำาไรระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ จึงได้แบ่งการนำาเสนอออกเป็น 3 ส่วน 
ดังนี้ 
 1. ความหมายขององค์การไม่แสวงหาผลกำาไร
 2. ลักษณะจำาเพาะขององค์การไม่แสวงหาผลกำาไรในประเทศไทย
 3. เปรียบเทียบการจำาแนกประเภทขององค์การไม่แสวงหาผลกำาไรระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ

ความหมายขององค์การไม่แสวงหาผลกำาไร
 การให้ความหมายหรือคำาจำากัดความขององค์การไม่แสวงหาผลกำาไร เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนนั้น มี
หลากหลาย ขึน้อยูก่บัจดุประสงคข์องผูท้ีใ่หค้วามหมายนัน้วา่จะมุง่เนน้ไปทีว่ตัถปุระสงค ์เปา้หมาย หรอืประเภทของ
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องค์การ เช่นเดียวกับชื่อเรียก ที่มีการใช้คำาเรียกองค์การไม่แสวงหาผลกำาไรแตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น
 องค์การไม่แสวงหาผลกำาไร (Non-Profit Organizations - NPOs) เป็นชื่อที่เน้นให้เห็นว่าเป็นองค์กร
เอกชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบตลาด ไม่เน้นการหารายได้เพื่อทำากำาไร
 องค์การพัฒนาเอกชน (Non-Government Organizations - NGOs) เป็นชื่อท่ีเน้นให้เห็นว่าเป็น
องค์การของเอกชน (ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ไม่ใช่องค์การภาครัฐ แต่ทำางานเพื่อพัฒนาประเทศ
 ภาคส่วนที่สาม (The Third Sector) หรือภาคประชาสังคม (Civil Society) เป็นชื่อที่เน้นเพื่อแยกให้
ชัดเจนว่า ไม่ใช่ทั้งภาคส่วนที่ 1 ซึ่งคือ ภาครัฐ และไม่ใช่ทั้งภาคส่วนที่ 2 ซึ่งคือ ภาคเอกชน แต่เป็นภาคส่วนที่ 3 คือ 
ภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคม ซึ่งในปัจจุบันถือว่าเป็นภาคส่วนที่เป็นตัวแปรสำาคัญ ที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนา 
หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม
 องค์กรการกุศล (Charity Organizations) เป็นองค์การท่ีเน้นในเร่ืองของการตอบสนองความต้องการ
ของมนุษย์อย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เช่น จัดหาอาหารเพ่ือบรรเทาความอดอยาก จัดหาท่ีพักอาศัย
ให้กับผู้ลี้ภัย หรือผู้ไร้ที่อยู่อาศัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้สามารถ
ดำาเนินชีวิตผ่านความยากลำาบาก จึงเป็นการให้ความช่วยเหลือในระยะสั้น
 องค์กรการให้เพ่ือสังคม (Philanthropic Organizations) เป็นองค์การที่มีความแตกต่างจากองค์กร
การกุศล (Charity Organizations) ในแง่ของผลผลิตที่ให้กับสังคมหรือผู้ด้อยโอกาส โดยองค์กรการให้เพื่อสังคม จะ
เน้นไปที่การสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure) ให้สังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น เพื่อการพัฒนาและตอบ
สนองความต้องการของประชาชนอย่างยั่งยืน เช่น การสร้างมหาวิทยาลัย การสร้างโรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่งเป็นการ
ให้ความช่วยเหลือที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวมากกว่า
 องค์กรอาสาสมัคร (Voluntary Organizations) เป็นการเน้นให้เห็นว่าเป็นองค์การท่ีบุคคลหรือท่ีเรียกว่า 
อาสาสมัคร (Volunteer) มารวมตัวกันเพื่อดำาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยไม่ได้เป็นการดำาเนินการ
ตามหน้าที่ และไม่ได้หวังผลตอบแทนจากการดำาเนินการในเรื่องใด ๆ ก็ตาม 
 องค์การสาธารณประโยชน์ (Public Interest Organizations) เน้นให้เห็นว่าเป็นองค์การภาคเอกชน
ไม่ใช่องค์การของรัฐที่เน้นการดำาเนินงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะหรือส่วนรวม และไม่มีการแสวงหากำาไร
และไม่มีการแบ่งปันผลประโยชน์แก่สมาชิก ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือศาสนา 
 จากชือ่เรยีกท่ีแตกตา่งกนัแสดงใหเ้หน็ถึงความหลากหลาย นำามาซ่ึงความเขา้ใจทีแ่ตกต่างกนัตามการตีความ
ท่ีแตกตา่งของแตล่ะคน เชน่เดยีวกบัการใหค้วามหมายและคำาจำากดัความ ซ่ึงสามารถสรุปการใหค้วามหมายและ คำา
จำากัดความขององค์การไม่แสวงหาผลกำาไรโดยสังเขป ดังนี้
 มหาวิทยาลัย Johns Hopkins ได้นิยามไว้ในคู่มือการจัดทำาบัญชีองค์การไม่แสวงหาผลกำาไร ว่าลักษณะ
ขององค์การไม่แสวงหาผลกำาไร เป็นองค์การ (Organizations) ที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบ หรือมีระบบ
โครงสร้างในการดำาเนินงาน มีเป้าหมายและขอบเขตในการดำาเนินงานชัดเจน โดยการดำาเนินงานนั้นมีความชัดเจน
ว่าไม่แสวงหาผลกำาไรและไม่แบ่งปันผลกำาไร (Not for Profit and Non Profit Distribution) ทั้งในทางตรงและ
ทางอ้อม เป็นองค์การที่บริหารกิจการด้วยตนเองไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการอื่น (Self-Governing) และการ
เป็นสมาชิก การสนับสนุนทางด้านเวลาและการเงินเป็นไปโดยอิสระ ไม่มีการบังคับ (Non Compulsory) และเป็น
องค์การที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของรัฐบาล (Institutionally separate from government) รัฐบาลไม่มีสิทธิเป็นเจ้าของ 
แต่สามารถรับการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลได้ รวมทั้งมีบุคลากรของรัฐร่วมในคณะกรรมการขององค์การได้
 ในขณะที่ Darian R. Heyman (2011) ได้อธิบายไว้ในหนังสือ Nonprofit Management 101 ว่าองค์การ
ไม่แสวงหาผลกำาไร ส่วนใหญ่มีความหมายสำาหรับกลุ่มอาสาสมัครท่ีมีกิจกรรมเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม กล่าวอีกนัยหน่ึง 
คือ ภาคส่วนที่ 3 ที่เป็นองค์การเอกชนที่ดำาเนินการเพื่อสินค้าสาธารณะ ซึ่งแตกต่างจากอีก 2 ภาคส่วน คือ ภาครัฐ 
(the public sector) ที่เป็นองค์การสาธารณะดำาเนินการเพื่อผลิตสินค้าสาธารณะ (public good) และภาคเอกชน 
(the private sector) ที่เป็นองค์การธุรกิจดำาเนินการเพื่อกำาไรของธุรกิจ (private gain)
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 สำาหรับประเทศไทย หน่วยงานอย่างสำานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ให้ความหมายขององค์การไม่แสวงหา          
ผลกำาไร ในการดำาเนินโครงการสำารวจองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำาไรเมื่อ พ.ศ.2545 ว่า องค์กรเอกชนไม่แสวงหา      
ผลกำาไร หมายถึง องค์กรมูลนิธิ สมาคม สหภาพ และพรรคการเมือง ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดำาเนินงานที่มีลักษณะ หน้าที่
หรอืกิจกรรมเพือ่ประโยชนข์องสว่นรวม มใิชเ่ฉพาะกลุม่ใดกลุม่หนึง่ เปน็องคก์ารทีป่กครองตนเอง โดยมคีณะกรรมการ
เป็นผู้กำาหนดนโยบาย และตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่แสวงหากำาไรและไม่แบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่สมาชิก และ
ไม่ใช่องค์การไม่แสวงหาผลกำาไรของรัฐ แม้องค์การไม่แสวงหาผลกำาไรนั้นจะจัดตั้งขึ้นโดยรัฐ หรือได้รับการสนับสนุน
จากรัฐก็ตาม
 ในขณะที่ในระบบบัญชีประชาชาติ ได้กำาหนดความหมายขององค์การไม่แสวงหาผลกำาไร ว่าคือ องค์การ
ที่จัดตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือเป็นองค์กรทางสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสินค้าและบริการ แต่ไม่
สามารถเป็นแหล่งรายได้ กำาไร หรือแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ให้กับผู้ก่อตั้ง ควบคุม หรือให้การสนับสนุนด้านการเงิน 
ในทางปฏิบัติกิจกรรมการผลิตขององค์กรเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดได้ทั้งกำาไรและขาดทุน แต่ผลกำาไรนั้นไม่สามารถ
แบ่งปันไปให้หน่วยงานหรือสถาบันอื่น
 นอกจากนีส้ำานกังานคณะกรรมการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิไดก้ำาหนดคำานยิามเพิม่เตมิในการจดัทำาบญัชี
องค์การไม่แสวงหาผลกำาไรของประเทศไทย พ.ศ. 2549 - 2551 ว่าองค์การไม่แสวงหาผลกำาไร หมายถึง องค์การที่
มีการดำาเนินงานไม่แสวงหาผลกำาไร โดยผลิตสินค้าและบริการให้กับประชาชนหรือสังคมโดยไม่คิดราคา หรือ
ให้เปล่าหรือจำาหน่ายในราคาที่ไม่คุ้มทุน หรือนับราคาที่ไม่มีนัยสำาคัญทางเศรษฐกิจ อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า องค์การ
ไม่แสวงหาผลกำาไรที่มิใช่ระบบตลาด (Non-Market NPIs)
 จากการให้คำาจำากัดความขององค์การไม่แสวงหาผลกำาไรดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปความหมายองค์การ
ไม่แสวงหาผลกำาไรได้ว่า หมายถึง องค์การที่จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำาเนินงาน เพ่ือทำาประโยชน์ให้แก่
สังคมหรือสาธารณะ โดยไม่แสวงหากำาไร เช่น เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมบริการทาง
สังคม และวิชาชีพ เพื่อการกุศลหรือเพื่อสาธารณะประโยชน์ และเพ่ือการสันทนาการ ซ่ึงในการให้ความหมาย                  
ดงักลา่ว ไดม้คีวามพยายามทีจ่ะแสดงใหเ้หน็ถงึลักษณะเฉพาะขององคก์ารไมแ่สวงหาผลกำาไร และการแยกประเภท
ขององค์การไมแ่สวงหาผลกำาไร เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจในความหมายมากขึน้ จงึไดน้ำาเสนอลกัษณะจำาเพาะขององค์การ
ไม่แสวงหาผลกำาไรและการจำาแนกประเภท ในส่วนถัดไป

ลักษณะจำาเพาะขององค์การไม่แสวงหาผลกำาไรในประเทศไทย
 ในส่วนนี้จะได้นำาเสนอเกี่ยวกับลักษณะจำาเพาะขององค์การไม่แสวงหาผลกำาไรในประเทศไทย โดยเป็นการ
แสดงใหเ้หน็ถงึคณุลกัษณะขององคก์ารไมแ่สวงหาผลกำาไร จากการเปรยีบเทยีบกบัคณุลกัษณะขององคก์ารประเภท
อื่น ได้แก่ องค์การภาครัฐประเภทส่วนราชการ และองค์การเอกชน ตามตาราง 1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคุณลักษณะขององค์การระหว่างส่วนราชการ องค์การไม่แสวงหาผลกำาไร และเอกชน

ประเด็น ส่วนราชการ NPO เอกชน

1. ภารกิจ
ภารกิจหลักตามกฎหมาย

กำาหนด

ตามวัตถุประสงค์เฉพาะใน

การจัดตั้ง

ตามวัตถุประสงค์เฉพาะในการ

จัดตั้ง

2. สถานะขององค์การ เป็นนิติบุคคล เป็นนิติบุคคล เป็นนิติบุคคล

3. การบริหารงานภายใน
ระบบการบริหารเงิน คน ตาม

ที่หน่วยงานกลางกำาหนด

ระบบบรหิารเงนิ คน สามารถกำาหนดไดเ้อง ตามความเหน็ชอบ

ของคณะกรรมการ
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4. วตัถปุระสงคใ์นการจดัตัง้
ไมแ่สวงหากำาไร หรอืมุง่หวังผลกำาไร เกบ็คา่ธรรมเนยีมหรือ คา่

บริการเพียงพอแก่ต้นทุน

แสวงหาผลกำาไรเพื่อความ อยู่

รอด

5. แหล่งที่มาของทุน
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงิน

อุดหนุน

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงิน

รับบริจาค ค่าบำารุงสมาชิก
ผู้ถือหุ้น ส่วนของเจ้าของ

6. ผู้รับประโยชน์ ประชาชนทั่วไป สังคม ผู้ด้อยโอกาส สมาชิก

เจ้าของ ผู้ถือหุ้น
7. สินทรัพย์

จั ดหามาด้ วยงบประมาณ

แผ่นดิน และการบริจาค

ได้มาจากการบริจาค จัดหา

มาด้วยเงินทุน

8. ภาษี ไม่เสียภาษี
ไม่เสียภาษีเฉพาะที่ประกาศ

ตามกฎกระทรวงการคลัง
ต้องเสียภาษี

9. การวัดผลสำาเร็จ
บรรลุตามเป้าหมายยุทธ

ศาสตร์พันธกิจหน่วยงาน

จำานวนบริการทีจ่ดัหาใหแ้ละ

สิ่งที่ดีขึ้นจากบริการนั้น
กำาไรที่ได้รับเพิ่มขึ้น

10. การจัดการทางการเงิน
ระบบ GFMIS

เกณฑ์คงค้าง
ระบบบัญชีกองทุน ระบบบัญชีแบบ GAAP

 การพิจารณาคุณลักษณะจำาเพาะขององค์การไม่แสวงหาผลกำาไร โดยการเปรียบเทียบกับคุณลักษณะของ
องค์การประเภทอื่น เพื่อช่วยให้สามารถทำาความเข้าใจได้ง่ายขึ้น มีเกณฑ์ในการพิจาณา 9 ประการ ดังนี้
 1. ภารกจิ เป็นประเดน็ท่ีแสดงใหเ้หน็ถึงภารกจิตามวตัถปุระสงคใ์นการจดัต้ังองคก์าร ซ่ึงองคก์ารไมแ่สวงหา
ผลกำาไรและองค์การเอกชนจะมีภารกิจตามวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังเฉพาะของแต่ละองค์การเอง ซ่ึงจะมีความแตกต่าง 
จากส่วนราชการที่มีภารกิจหลักตามที่กฎหมายกำาหนด เช่น มีพระราชบัญญัติเฉพาะในการจัดตั้ง
 2. สถานะขององค์การ เป็นประเด็นที่แสดงให้เห็นถึงสถานะขององค์การว่ามีสถานะเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายหรือไม่ ซึ่งองค์การทั้ง 3 ประเภทนั้นมีสถานะเป็นนิติบุคลเหมือนกัน
 3. ระบบการบริหารงานภายใน เป็นประเด็นที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบในการบริหารองค์การว่ามีความเป็น
อิสระ (Autonomous) เพียงใด ซึ่งท้ังองค์การเอกชนและองค์การไม่แสวงหาผลกำาไรนั้นมีความเป็นอิสระมากกว่า
สว่นราชการ เน่ืองจากองคก์ารเอกชนและองคก์ารไมแ่สวงหาผลกำาไรสามารถกำาหนดการบรหิารงานบคุคล และการ
บรหิารเงนิไดด้ว้ยตนเอง ตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการ ในขณะทีส่่วนราชการต้องดำาเนนิการบริหารตาม กฎ
ระเบยีบทีถ่กูกำาหนดมาจากสว่นกลาง ยกตวัอยา่งเชน่ การบรหิารงานบคุคล สว่นราชการต้องดำาเนนิการตามระเบยีบ
สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำานักงาน ก.พ.) เป็นต้น
 4. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง/เป้าหมายในการดำาเนินงาน ในประเด็นนี้องค์การไม่แสวงหาผลกำาไรจะมี
ความเหมอืนกบัสว่นราชการ และแตกตา่งจากองคก์ารเอกชน กลา่วคอื องคก์ารเอกชน จะมกีารดำาเนนิงานเพือ่บรรลุ
เป้าหมาย คือ การสร้างผลกำาไร เพื่อความอยู่รอดขององค์การให้สามารถพัฒนาและเติบโต และปันผลกลับคืนไปยัง
ผู้ถือหุ้น ในขณะที่ส่วนราชการและองค์การไม่แสวงหาผลกำาไร มีเป้าหมายในการดำาเนินการตามภารกิจโดยไม่แสวง
ผลกำาไร ซึง่อาจไมม่กีารเกบ็คา่ธรรมเนยีมหรอืเกบ็คา่ธรรมเนยีมเพียงเพ่ือใหเ้พียงพอแกก่ารดำาเนนิงานเทา่นัน้ และมี
เป้าหมายเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) เป็นสำาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การไม่แสวงหา ผลกำาไร 
มีการดำาเนินงานท่ีไม่เน้นการดำาเนินงานท่ีมีผลกำาไร แต่มีเป้าหมายทางการเงินเพียงเพ่ือให้สามารถดำาเนินงาน ได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งองค์การ
 5. แหลง่ทีม่าของทนุ เปน็ประเดน็ทีม่คีวามสำาคญั ซ่ึงแหล่งทีม่าของทนุ เปน็ประเด็นทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความ
แตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างส่วนราชการ องค์การไม่แสวงหาผลกำาไร และองค์การเอกชน โดยส่วนราชการจะได้รับ
การสนับสนุนทางด้านการเงินจากงบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก เงินรายได้ที่ได้รับมาและงบประมาณที่เหลือจ่ายนั้น 
จะตอ้งนำาสง่คนืกระทรวงการคลงั เมือ่สิน้สดุปีงบประมาณ ในขณะทีอ่งคก์ารไมแ่สวงหาผลกำาไรจะไดร้บัการสนบัสนนุ
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ทางการเงินมาจากหลายแหล่งด้วยกัน เช่น เงินบริจาค เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ค่าบำารุงสมาชิก เป็นต้น 
ซึ่งรายได้ไม่ต้องนำาส่งกระทรวงการคลัง สำาหรับองค์การเอกชนได้รับเงินทุนมาจากเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น และ
ผลกำาไรจากการดำาเนินงาน
 6. ผู้รับผลประโยชน์ ในประเด็นนี้จะแสดงให้เห็นถึงผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการดำาเนินงานของ
องค์การ โดยส่วนราชการและองค์การไม่แสวงหาผลกำาไร ผู้ได้รับผลประโยชน์จะเป็นสาธารณะและประชาชน ถึง
แม้ว่าองค์การไม่แสวงหาผลกำาไรบางประเภทอาจจะมีการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับเฉพาะสมาชิกหรือผู้ด้อยโอกาส
เท่านั้น แต่สำาหรับองค์การเอกชนผลประโยชน์ที่ได้จะตกอยู่กับเจ้าของกิจการและผู้ถือหุ้นเท่านั้น
 7. สินทรัพย์ขององค์การ สำาหรับส่วนราชการและองค์การไม่แสวงหาผลกำาไรสินทรัพย์ขององค์การได้มา
จากการบริจาค หรือจัดหามาด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ในขณะที่องค์การเอกชนได้มาจากเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น
นั่นเอง
 8. การเสียภาษี เป็นประเด็นที่แสดงให้เห็นว่าเอกชนท่ีแสวงหาผลกำาไร เป็นองค์การท่ีมีหน้าท่ีเสียภาษีให้
กับภาครัฐ โดยถือว่าเป็นบุคคลที่มีรายได้ตามกฎหมายต้องเสียภาษี ในขณะที่ส่วนราชการและองค์การไม่แสวงหา
ผลกำาไรที่ได้รับการประกาศให้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลังฯ ไม่ต้องเสียภาษี และหาก
บุคคลที่เป็นผู้บริจาคให้กับองค์การเหล่านี้ ยังได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีอีกด้วย ตามประกาศกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า เรื่อง กำาหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา 
ตามมาตรา 47(7) (ข) และมาตรา 49 ตรี (8) (ข) แห่งประมวลรัษฎากรฯ
 9. การวดัผลสำาเร็จ เป็นการประเมนิผลการทำางานขององคก์าร ซึง่การวดัผลการดำาเนนิงานของสว่นราชการ
จะใช้ตัวชี้วัดความสำาเร็จจากการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ พันธกิจของหน่วยงาน ในขณะที่เอกชน ตัวชี้วัด ความ
สำาเร็จ คือ กำาไรที่ได้รับเพิ่มขึ้นในแต่ละปี สำาหรับองค์การไม่แสวงหาผลกำาไรนั้น ตัวชี้วัดความสำาเร็จในการประเมิน
ผลองค์การ จะอยู่ที่จำานวนบริการที่องค์การจัดหาให้ และสิ่งที่ดีขึ้นจากบริการที่ได้รับนั้น
 10. การจัดการทางการเงิน เป็นประเด็นที่มีความสำาคัญที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ ความโปร่งใส 
และการตรวจสอบได้ขององค์การต่าง ๆ ซึ่งการบริหารการเงินที่เหมาะสม เป็นไปตามหลักการบริหารการเงินที่ดี
ขององค์การไม่แสวงหาผลกำาไร จะช่วยให้การจัดการทางการเงินมีความเพียงพอแก่การดำาเนินงาน เพื่อบรรลุตาม
พันธกิจและเป้าหมายของการก่อตั้ง และสามารถดำารงองค์การไปได้อย่างยั่งยืน ประเด็นการจัดการทางการเงินมี
รายละเอียดในการพจิารณาเพิม่เตมิ และมคีวามเชือ่มโยงกบัหนว่ยงานภายนอก จงึไดน้ำาเสนอเปน็ตารางการ เปรยีบ
เทียบ เพื่อให้เห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตามตาราง 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการจัดการทางการเงินระหว่างส่วนราชการ องค์การไม่แสวงหาผลกำาไร และเอกชน

ประเด็น ส่วนราชการ NPO เอกชน

1. ผู้รับผิดชอบจัดการ
ทางการเงิน

กองคลัง
กรมบัญชีกลาง

ฝ่ายบัญชีและการเงินของ
องค์การ

ฝ่ายบัญชีและการเงินของ
องค์การ

2. ระบบบัญชี ระบบ GFMIS
เกณฑ์คงค้าง และต้นทุน
ผลผลิต

ระบบบัญชีกองทุน ระบบ GAAP*
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3. ข้อมูลทางการเงิน รายงานประกอบติดตาม    
งบประมาณ งบดุล งบรายได้
และค่าใช้จ่าย
งบกระแสเงินสด

งบดุล
งบรายรับรายจ่าย
งบรายได้และค่าใช้จ่าย

งบกำาไรขาดทุน กำาไรสะสม 
งบดุล งบกระแสเงินสด 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
และรายงานผู้สอบบัญชี

4.การตรวจสอบบัญชี สำานักงานคณะกรรมการการ
ตรวจเงินแผ่นดิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

5. ผู้ใช้งานรายงาน
ทางการเงิน

รัฐบาล ประชาชน และ      
ผู้บริหารหน่วยงาน

เจ้าหนี้ รัฐบาล สาธารณะ
ทั่วไป

นักลงทุนภายนอก เจ้าหนี้    
คู่ค้า พนักงาน ผู้จัดการ 
รัฐบาล และสาธารณะโดย
ทั่วไป

6. การตัดสินใจลงทุน - การลงทุนและระดมทุนใน
ตราสารสารหนี้
งบประมาณ

การลงทุนและระดมทุนใน
ตราสารทุน ตราสารหนี้    
การเจรจาต่อรองสัญญา

*GAAP – Generally Accepted Accounting Principles หมายถึง มาตรฐานบัญชีที่รับรองกันโดยทั่วไป

ที่ม� :- ปรับจากรายงานฉบับสมบูรณ์ “การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย” ณดา จันทร์สม, 2555.

 จากคุณลักษณะจำาเพาะโดยพิจารณาเกณฑ์ท้ัง 10 ประการแสดงให้เห็นว่าองค์การไม่แสวงหาผลกำาไร        
มีลักษณะจำาเพาะท่ีแตกต่างจากส่วนราชการและเอกชนอย่างชัดเจนในเรื่องของแหล่งที่มาของเงินทุน ที่องค์การไม่
แสวงหาผลกำาไรได้มาจาก 3 แหล่ง คือ เงินบริจาคเป็นหลัก เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน และค่าบำารุงสมาชิก 
ในขณะที่องค์กรเอกชนจะมาจากเจ้าของและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และมีการแบ่งผลกำาไรกลับคืนยังผู้ถือหุ้นด้วย

เปรยีบเทียบการจำาแนกประเภทขององคก์ารไม่แสวงหาผลกำาไรระหวา่งประเทศไทยกบัต่างประเทศ
 องค์การไม่แสวงหาผลกำาไรในประเทศไทยมีขนาดใหญ่ มีความซับซ้อนและมีความหลากหลายมาก เช่น
เดียวกับองค์การไม่แสวงหาผลกำาไรในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสหรัฐอเมริกา รากฐานขององค์การ
ไม่แสวงหาผลกำาไรของประเทศสหรัฐอเมริกามีที่มาจากองค์กรการกุศล องค์กรการให้เพื่อสังคม และอาสาสมัคร 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแบ่งประเภทขององค์การไม่แสวงหาผลกำาไรในประเทศสหรัฐอเมริกาว่า ส่วนใหญ่มีเกณฑ์ใน
การจัดแบ่งประเภท โดยใช้ 3 เกณฑ์หลัก ได้แก่ 1) เกณฑ์การแบ่งภาคส่วนในสังคม 2) เกณฑ์ท่ีผู้บริจาคสามารถ
ลดหย่อนภาษีได้ 3) เกณฑ์วัตถุประสงค์หรือภารกิจในการจัดตั้งองค์การ
 1) การจำาแนกประเภทองค์การไม่แสวงหาผลกำาไรโดยใช้เกณฑ์การแบ่งภาคส่วนในสังคม
 มมุมองการใชเ้กณฑ์การแบ่งภาคสว่นในสงัคม เปน็หลกัเกณฑใ์นการจำาแนกประเภทองคก์ารไมแ่สวงหา ผล
กำาไร ท่ีมีรากฐานมาจากการมองสถาบันในสังคมท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตยว่าประกอบไปด้วย 3 ภาคส่วนหลัก 
คือ ภาคส่วนที่ 1 คือ ภาครัฐ ภาคส่วนที่ 2 คือ ภาคเอกชน และภาคส่วนที่ 3 คือ ภาคประชาสังคม ได้แก่ องค์การ
ไม่แสวงหาผลกำาไรต่าง ๆ นั่นเอง (Hopkin, 2013, Heyman, 2011; Worth, 2012)
 2) การจำาแนกประเภทองค์การไม่แสวงหาผลกำาไรโดยใช้เกณฑ์ที่ผู้บริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้
 มุมมองการใช้เกณฑ์ที่ผู้บริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ นักวิชาการอย่าง Antony and Young ได้แบ่ง
องค์การไม่แสวงหาผลกำาไรออกเป็นภาครัฐกับภาคเอกชน และใช้เกณฑ์ในการจำาแนกประเภทองค์การไม่แสวงหา
ผลกำาไร จากการที่ผู้บริจาคได้รับการลดหย่อนภาษีและไม่ได้รับการลดหย่อนภาษี ซึ่งสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1
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 จากภาพที่ 1 การจ าแนกประเภทของ Antony and Young (2003) โดยใช้เกณฑ์ในการ

จ าแนกประเภทองค์การไม่แสวงหาผลก าไรจากการที่ผู้บริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ โดย
องค์การที่ผู้บริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ คือ องค์กรการกุศล เช่น องค์กรการกุศลที่เกี่ยวกับ
สุขภาพ องค์กรการกุศลที่เกี่ยวกับการศึกษา องค์กรการกุศลที่เกี่ยวกับบริการสังคม องค์กรการกุศล
ที่เกี่ยวกับศาสนา องค์กรการกุศลที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม และองค์กรการกุศลที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
ในขณะที่องค์การไม่แสวงหาผลก าไรที่ผู้บริจาคไม่สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้  คือ องค์กรเชิง
พาณิชย์และองค์กรเฉพาะสมาชิก ได้แก่ สโมสรสังคม องค์การภารดรภาพ สหภาพแรงงาน สภา
หอการค้า สมาคมการค้า และกลุ่มธุรกิจ 

 3) การจ าแนกประเภทองค์การไม่แสวงหาผลก าไรโดยใช้เกณฑ์วัตถุประสงค์หรือภารกิจ
ในการจัดตั้งองค์การ 

 ถือได้ว่าเป็นเกณฑ์การจัดแบ่งประเภทท่ีได้รับความนิยมจากนักวิชาการและนักปฏิบัติ 
เพราะได้แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์และภารกิจในการด าเนินงานขององค์การไม่แสวงหาผลก าไร
ที่เหมือนกัน จัดไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน ช่วยให้เข้าใจได้ง่ายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จาก
หน่วยงานกลางหรือหน่วยงานทางสถิติ ได้ใช้เกณฑ์น้ีในการจัดกลุ่มองค์การไม่แสวงหาผลก าไร
เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น 

องค์การไม่แสวงหาผล
ก าไร 

ภาครัฐ เอกชน 

องค์กรการกุศล 

ผู้บริจาคได้รับ
การลดหย่อนภาษี 

ผู้บริจาคลดหย่อน
ภาษีไม่ได้ 

องค์กรเชิงพาณิชย์และ
องค์กรเฉพาะสมาชิก 

ภาพที่ 1 การจ าแนกประเภทของ Antony and Young 
 จากภาพที่ 1 การจำาแนกประเภทของ Antony and Young (2003) โดยใช้เกณฑ์ในการจำาแนกประเภท
องค์การไม่แสวงหาผลกำาไรจากการที่ผู้บริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ โดยองค์การที่ผู้บริจาคสามารถ
ลดหย่อนภาษีได้ คือ องค์กรการกุศล เช่น องค์กรการกุศลที่เกี่ยวกับสุขภาพ องค์กรการกุศลที่เกี่ยวกับการศึกษา 
องค์กรการกุศลที่เกี่ยวกับบริการสังคม องค์กรการกุศลที่เกี่ยวกับศาสนา องค์กรการกุศลที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม               
และองค์กรการกศุลทีเ่กีย่วกบัวทิยาศาสตร ์ในขณะทีอ่งคก์ารไมแ่สวงหาผลกำาไรทีผู่บ้รจิาคไมส่ามารถนำาไปลดหยอ่น
ภาษีได้ คือ องค์กรเชิงพาณิชย์และองค์กรเฉพาะสมาชิก ได้แก่ สโมสรสังคม องค์การภารดรภาพ สหภาพแรงงาน 
สภาหอการค้า สมาคมการค้า และกลุ่มธุรกิจ

 3) การจำาแนกประเภทองค์การไม่แสวงหาผลกำาไรโดยใช้เกณฑ์วัตถุประสงค์หรือภารกิจในการจัดตั้ง
องค์การ
 ถอืไดว้า่เป็นเกณฑ์การจดัแบ่งประเภททีไ่ด้รบัความนยิมจากนกัวชิาการและนกัปฏบิติั เพราะได้แสดงใหเ้หน็
ถงึวตัถปุระสงคแ์ละภารกจิในการดำาเนนิงานขององคก์ารไมแ่สวงหาผลกำาไรทีเ่หมอืนกนั จดัไวเ้ปน็กลุม่เดยีวกนั ช่วย
ให้เข้าใจได้ง่ายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากหน่วยงานกลางหรือหน่วยงานทางสถิติ ได้ใช้เกณฑ์นี้ในการจัด
กลุ่มองค์การไม่แสวงหาผลกำาไรเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น
 การจำาแนกประเภทองค์การไม่แสวงหาผลกำาไรตามระบบ International Classification of Non-Profit 
Organization (ICNPO) เป็น 11 กลุ่ม ตามแนวทางการศึกษาของ Johns Hopkins Comparative Nonprofit 
Sector ประกอบด้วย
 กลุ่ม 1 วัฒนธรรมและสันทนาการ เป็นองค์การท่ีมีการดำาเนินงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมและศิลปะ การกีฬา 
และสโมสรสังคมและสันทนาการ เช่น สโมสรโรตารี่ สโมสรไลออน
 กลุม่ 2 การศกึษาและวจิยั เปน็องคก์ารทีม่กีารดำาเนนิงานเกีย่วกบัการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน การศกึษาทางเลอืก 
และการวิจัย
 กลุ่ม 3 สุขภาพอนามัย เป็นองค์การที่มีการดำาเนินงานเกี่ยวกับโรงพยาบาลและการฟื้นฟูผู้เจ็บป่วย บ้านพัก
คนชรา การส่งเสริมสุขภาพจิตและภาวะวิกฤติ และการบริการทางสุขภาพ
 กลุ่ม 4 บริการสังคม สังคมสงเคราะห์ เป็นองค์การที่มีการดำาเนินงานเกี่ยวกับบริการทางสังคม บ้านพัก
ฉุกเฉิน และการสนับสนุนรายได้และการดำารงชีพ
 กลุ่ม 5 สิ่งแวดล้อม เป็นองค์การที่มีการดำาเนินงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และการพิทักษ์สัตว์
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 กลุ่ม 6 การพัฒนาชนบทและเมือง เป็นองค์การที่มีการดำาเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
ชุมชน ที่อยู่อาศัย การจ้างงานและการฝึกอาชีพ
 กลุ่ม 7 กฎหมาย การรณรงค์ และการเมือง เป็นองค์การที่มีการดำาเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการทาง
กฎหมาย การว่าความ องค์กรทางการเมือง เช่น การปกป้องสิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองผู้บริโภค
 กลุ่ม 8 องค์กรการกุศลและอาสาสมัคร เป็นองค์การที่มีการดำาเนินงานเกี่ยวกับการให้เพื่อสังคม สนับสนุน
กิจกรรมการกุศลต่าง ๆ 
 กลุ่ม 9 กิจกรรมระหว่างประเทศ เป็นองค์การที่มีการดำาเนินงานเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจระหว่างคน
ที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ต่างชาติ และต่างประวัติศาสตร์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา การจัดหาความ
ช่วยเหลือ และการให้สวัสดิการสังคมข้ามประเทศ
 กลุ่ม 10 ศาสนา เป็นองค์การที่มีการดำาเนินงานเกี่ยวกับส่งเสริมความเชื่อของแต่ละศาสนา การบริหาร
องค์การทางศาสนาทุกศาสนา
 กลุ่ม 11 สมาคมธุรกิจและผู้ประกอบวิชาชีพ เป็นองค์การที่มีการดำาเนินงานเกี่ยวกับการรักษามาตรฐาน
ความปลอดภยั รกัษามาตรฐานและกฎระเบียบ นอกจากนีย้งัรกัษาผลประโยชนข์องแรงงานและกลุม่วชิาชพีเดียวกนั
 สำาหรับประเทศไทยการศึกษางานของ สังคม คุณคณากรสกุล (2547) ได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของ
องค์การไม่แสวงหาผลกำาไรในประเทศไทยว่าไม่ได้เพ่ิงเร่ิมต้น แต่มีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน สามารถแบ่งออกได้
เป็น 7 ยุคตามกรอบเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยพิจารณาใน 3 มิติด้วยกัน คือ มิติที่ 1 
ลักษณะของการเกิดองค์การ มิติที่ 2 บทบาทและกิจกรรมที่องค์การให้ความสำาคัญ และมิติที่ 3 ผลการดำาเนินงาน
ขององค์การ โดยองค์การไม่แสวงหาผลกำาไรในประเทศไทยในยุคเริ่มต้น (แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 1 พ.ศ.
2504-2509) มีรากฐานมาจากการเนน้การแกป้ญัหาเฉพาะหนา้ เพราะฉะนัน้บทบาทขององคก์ารไมแ่สวงหาผลกำาไร
ในยุคแรกจึงเป็นเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัย การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ และการให้บริการแก่สมาชิกขององค์การ 
ในขณะที่องค์การไม่แสวงหาผลกำาไรในยุคปัจจุบันมีบทบาทท่ีเพ่ิมเติมมากข้ึน ไม่ใช่แค่เพียงสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
แต่ยังมีบทบาทในเรื่องของการพัฒนาสังคม การสร้างความร่วมมือผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (อมรา พงศาพิชญ์, 2546) ให้ความสำาคัญกับการยกระดับมาตรฐานการดำาเนินงานให้เป็นที่
ยอมรับผ่านกระบวนการทางกฎหมาย เช่น การขึ้นทะเบียนเพื่อให้ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ
 การแบ่งประเภทขององค์การไม่แสวงหาผลกำาไรในประเทศไทย ส่วนใหญ่จึงมีเกณฑ์ในการจัดแบ่งประเภท
จาก 3 เกณฑ์หลัก ได้แก่ 1) เกณฑ์การแบ่งตามกรอบของกฎหมายที่ให้การรับรอง 2) เกณฑ์วัตถุประสงค์หรือภารกิจ
ในการจัดตั้งองค์การ 3) เกณฑ์แหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการดำาเนินการ
 1) การจำาแนกประเภทขององคก์ารไมแ่สวงหากำาไรโดยใชเ้กณฑก์ารแบง่ตามกรอบของกฎหมายทีใ่หก้าร
รับรอง
 การจัดกลุม่ประเภทองคก์ารไมแ่สวงหาผลกำาไรตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดต้ัง และใหก้ารรับรองการ
เป็นองคก์ารไมแ่สวงหาผลกำาไร นยัหนึง่คอืการสะทอ้นใหถ้งึวตัถปุระสงคแ์ละภารกจิในการจัดต้ังองคก์ารไมแ่สวงหา
ผลกำาไรแตล่ะแหง่นัน้ อกีนยัหนึง่จะมคีวามเกีย่วข้องกบัการทีผู่บ้รจิาคสามารถนำาไปลดหยอ่นภาษไีด้ ดังนัน้ กฎหมาย
ทีเ่ก่ียวขอ้งจึงไม่ไดม้เีพยีงเฉพาะกฎหมายทีร่บัรองการจดัตัง้เทา่นัน้ แตย่งัรวมถงึระเบยีบกระทรวงการคลงัทีป่ระกาศ
ตามประมวลรัษฎากรด้วย โดยเมื่อใช้กฎหมายที่รับรองการจัดตั้งเป็นกรอบในการพิจารณาสามารถจัดกลุ่มองค์การ
ไม่แสวงหาผลกำาไรได้ 5 กลุ่มดังนี้
 กลุ่ม 1 จัดตั้งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 เป็นองค์การท่ีจัดต้ังข้ึนตาม
แนวคิดมนุษยธรรม มีสถานะเป็นนิติบุคคล อิสระจากหน่วยงานราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำาเนินงานเกี่ยวกับ
การสังคมสงเคราะห์และสาธารณกุศล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองให้ดำาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการ
สงัคม เชน่ มลูนธิดิวงประทปี สมาคมนกัสงัคมสงเคราะหแ์หง่ประเทศไทย สมาคมผู้บำาเพ็ญประโยชนแ์หง่ประเทศไทย 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นต้น ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และพ.ศ.2550 
ได้แบ่งองค์การสวัสดิการสังคมออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ
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 1) หน่วยงานของรัฐที่ดำาเนินงานด้านสวัสดิการสังคม 
 2) องคก์รสาธารณประโยชน ์หมายถึง องคก์รภาคเอกชนทีไ่ด้รบัการรบัรองใหด้ำาเนนิงานด้านการจดัสวสัดกิาร
สังคม โดยมีข้อมูลจำานวนองค์กรสาธารณประโยชน์ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ทั้งสิ้น 4,326 องค์การ ประกอบ
ดว้ย องคก์รภาคเอกชน สมาคม และมลูนธิ ิ(สำานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคมแหง่ชาติ, 2558)
 3) องคก์รสวสัดกิารชมุชน หมายถงึ องคก์รภาคประชาชน ทีจั่ดต้ังขึน้โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการจัดสวสัดกิาร
สังคมให้แก่สมาชิกในชุมชน โดยมีข้อมูลจำานวนองค์กรสวัสดิการชุมชน ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ทั้งสิ้น 3,593 
องค์การ (สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ, 2556)
 กลุม่ 2 องคก์ารท่ีจดัตัง้ตามพระราชบญัญติัการฌาปนกจิสงเคราะห ์พ.ศ.2545 เปน็องคก์ารทีจ่ดทะเบยีนจัด
ต้ังข้ึนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพ่ือดำาเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ซ่ึงหมายถึงกิจการท่ีบุคคลหลายคน ตกลง
เขา้รว่มกนั เพือ่ทำาการสงเคราะหซ์ึง่กนัและกนัในการจัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะหค์รอบครัวของบุคคลใด
บุคคลหน่ึงท่ีตกลงเข้าร่วมกันน้ันถึงแก่ความตาย และมิได้ประสงค์จะแสวงหากำาไรหรือรายได้เพ่ือแบ่งปันกัน เชน่ สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการต่าง ๆ  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของรัฐวิสาหกิจ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ขององค์กรวิชาชีพ เป็นต้น
 กลุ่ม 3 องค์การท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ.2509 และพ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติ
สมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และพ.ศ. 2550
 พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 และพ.ศ. 2550 ได้กำาหนดไว้ว่า หอการค้า หมายถึง สถาบันที่บุคคล
หลายคนจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้า การบริการการประกอบวิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือ
เศรษฐกิจ อันมิใช่เป็นการหาผลกำาไรหรือรายได้แบ่งปันกัน โดยหอการค้ามี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
 1. หอการค้าจังหวัด   
 2. หอการค้าไทย
 3. หอการค้าต่างประเทศ  
 4. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 ในขณะทีพ่ระราชบญัญตัสิมาคมการคา้ พ.ศ. 2509 และพ.ศ. 2550 ไดก้ำาหนดวา่ สมาคมการคา้ หมายความ
ถึง สถาบันที่บุคคลหลายคนซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจ จัดต้ังข้ึนเพ่ือทำาการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจอันมิใช่
เป็นการหาผลกำาไรหรือรายได้แบ่งปันกัน
 กลุ่ม 4 องค์การที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 โดยการจดทะเบียนและมีสถานะ
เป็นนิติบุคคลแบ่งเป็น 2 องค์กร ได้แก่ องค์กรฝ่ายนายจ้างและองค์กรฝ่ายลูกจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหา
และคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่าง
ลูกจ้างด้วยกัน
 องค์การฝ่ายนายจ้าง ประกอบด้วย สมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง และสภาองค์การนายจ้าง
 องค์การฝ่ายลูกจ้าง ประกอบด้วย สหภาพแรงงาน สมาพันธ์แรงงาน นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
อีก เช่น พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2548
 กลุ่ม 5 องค์การที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยองค์การศาสนาต่าง ๆ พ.ศ. 2512 โดยได้มี
การกำาหนดความหมายองค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ดังนี้
 องค์การศาสนา หมายถึง องค์การบริหารงานเพื่อความดำารงอยู่แห่งศาสนาหนึ่ง ๆ ภายในประเทศไทย อัน
ศาสนานั้น ๆ ขาดเสียมิได้
 องค์การทางศาสนา หมายถึง หน่วยงานที่ศาสนิกชนแห่งศาสนาหนึ่ง ๆ จัดตั้งขึ้นไว้เพื่อส่งเสริมกิจการของ
ศาสนานั้น ๆ 
 นอกจากระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยองค์การศาสนาแล้ว ยังมีกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องอีก เช่น พระราช
บัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรอิสลาม พ.ศ. 2540 ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการ 
เผยแพร่ศาสนาของผู้เผยแพร่ศาสนาชาวต่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2524 และระเบียบกรมการศาสนา
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ว่าด้วยศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำามัสยิด พ.ศ. 2540 เป็นต้น
 2) การจำาแนกประเภทขององค์การไม่แสวงหากำาไรโดยใช้เกณฑ์วัตถุประสงค์หรือภารกิจในการจัดตั้ง
องค์การ
 ในขณะทีก่ารจำาแนกประเภทองคก์ารไมแ่สวงหาผลกำาไร โดยสำานกังานสถติิแหง่ชาติ ได้ใชเ้กณฑ์วตัถปุระสงค์
หรือภารกิจในการจัดตั้งองค์การ จำาแนกประเภทองค์การไม่แสวงหาผลกำาไรออกเป็น 10 กลุ่มด้วยกัน ดังนี้
 กลุ่ม 1 องค์การสังคมสงเคราะห์ของเอกชน หมายถึง องค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามแนวคิดมนุษยธรรม จัดตั้งขึ้น
เป็นนิติบุคคลที่เป็นอิสระจากหน่วยงานราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำาเนินงานเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์และ
สาธารณกุศล
 กลุ่ม 2 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ หมายถึง สมาคมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำาเนินการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
ซึ่งหมายถึง กิจการที่บุคคลหลายคนตกลงกันเพื่อทำาการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ในการจัดการศพและสงเคราะห์
ครอบครัวของบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ตกลงร่วมกัน เมื่อถึงแก่ความตายและมิได้ประสงค์จะหากำาไรเพื่อแบ่งปันกัน
 กลุ่ม 3 สมาคมการค้า หมายถึง สถาบันนิติบุคคลตามกฎหมายซึ่งผู้ประกอบวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นเพื่อทำาการ
ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ อันมิใช่เป็นการหาผลกำาไรหรือรายได้มาแบ่งกัน โดยบุคคลซ่ึงประกอบวิสาหกิจทางการค้า 
อุตสาหกรรมหรือการเงิน และบุคคลซึ่งประกอบธุรกิจอื่นในทางเศรษฐกิจที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
จะกำาหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ไม่รวมถึงการประกอบวิสาหกิจทางการเกษตร
 กลุม่ 4 หอการคา้ หมายถงึ สถาบนัทีบ่คุคลหลายคนจัดต้ังขึน้เพ่ือส่งเสริมการคา้ อตุสาหกรรม เกษตรกรรม 
การเงินหรือเศรษฐกิจ อันมิใช่เป็นการหากำาไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน
 กลุ่ม 5 สมาคมนายจ้าง หมายถึง สมาคมของนายจ้างท่ีจัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการแสวงหาและ
คุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่าง
นายจ้างด้วยกัน สมาคมนายจ้างไม่น้อยกว่า 5 แห่งอาจจัดตั้งสภาองค์การนายจ้างเพื่อส่งเสริมการศึกษาและส่งเสริม
การแรงงานสัมพันธ์ก็ได้
 กลุ่ม 6 สหภาพแรงงาน หมายถึง สมาคมกรรมกรท่ีจัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการแสวงหาและ
คุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่าง
ลูกจ้างด้วยกันโดยที่สมาชิกของสหภาพแรงงานจะต้องเป็นลูกจ้างของ นายจ้างคนเดียวกันกับผู้ขอจดทะเบียนเป็น
สหภาพแรงงาน หรือลูกจ้างซึ่งทำางานในกิจการประเภทเดียวกันกับผู้ขอจดทะเบียนเป็น สหภาพแรงงาน และต้อง
เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สหภาพแรงงานไม่น้อยกว่า 15 แห่ง อาจจัดตั้งสภาองค์การลูกจ้าง เพื่อส่งเสริมการ
ศึกษา และส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ก็ได้
 กลุ่ม 7 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ หมายถึง สหภาพขององค์การของรัฐบาลหรือ กิจการของรัฐท่ีจัดต้ังข้ึน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงาน และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างพนักงานกับฝ่ายบริหาร และระหว่างพนักงานด้วยกัน
 กลุ่ม 8 องค์การศาสนา หมายถึง องค์การที่ดำาเนินการด้านการเผยแพร่และพิธีกรรมทางศาสนา การดูแล
สถานทีท่ีเ่ปน็ทีเ่คารพบูชา สถานท่ีในการทำาสมาธิหรอืการปฏบิตักิจิทางศาสนาของทกุศาสนา เชน่ โบสถค์รสิต ์สเุหรา่ 
วัด รวมถึงลัทธิและนิกายต่าง ๆ 
 กลุ่ม 9 พรรคการเมือง หมายถึง กลุ่มที่ดำาเนินกิจกรรมทางการเมือง เช่น สนับสนุนการเลือก ผู้สมัคร 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรวมถึงการหาทุนเพื่อกิจกรรมการเมือง
 กลุ่ม 10 องค์การต่างประเทศ หมายถึง องค์การเอกชนต่างประเทศที่เข้ามาดำาเนินการช่วยเหลือ
ทั้งหน่วยงานและประชาชนในประเทศไทย เช่น องค์การหมู่บ้านเด็กโสสะสากล (SOS) องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลก
สากล (WWF) องค์การ SHARE เป็นต้น
 3) การจำาแนกประเภทขององค์การไม่แสวงหากำาไรโดยใช้เกณฑ์แหล่งท่ีมาของเงินทุนท่ีใช้ในการดำาเนินงาน
 เป็นเกณฑ์ที่มีมุมมองจากแหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการดำาเนินงานขององค์การไม่แสวงหาผลกำาไร ว่ามี
แหล่งเงินทุนที่มาจากผู้ก่อตั้ง ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท (ณดา จันทร์สม, 2555)
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 1. องค์การที่จัดตั้งโดยภาครัฐ มีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการดำาเนินการจะมาจากงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรร
ให้เงินบริจาค และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น เป็นองค์การไม่แสวงหาผลกำาไรที่
จัดตั้งขึ้นภายใต้การกำากับดูแลโดยกฎหมาย ได้แก่ โรงพยาบาล สถานศึกษา วัด เป็นต้น
 2. องค์การที่จัดตั้งโดยภาคเอกชน มีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการดำาเนินกิจกรรมมาจากค่าสมาชิก เงินบริจาค 
เงินค่าลงทะเบียน และเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมขององค์กรนั้น ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนและสมาชิก 
เพื่อดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสมาชิกขององค์การ เช่น การกีฬา การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงการ
บำาเพ็ญประโยชน์ให้สังคม เป็นต้น องค์การดังกล่าวอาจดำาเนินกิจกรรมในรูปของมูลนิธิ สมาคม ชมรม หรือสโมสร 
หรือนิติบุคคลอาคารชุด/นิติบุคคลบ้านจัดสรร โดยต้องอยู่ภายใต้การกำากับดูแลจากทางภาครัฐตามกฎหมาย
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 จากการส ารวจเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า การจัดประเภทองค์การไม่แสวงหาผลก าไรของ

ต่างประเทศอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาจะใช้แบบผสมผสาน ท้ังในส่วนของเกณฑ์การแบ่งภาค
ส่วนในสังคม และเกณฑ์วัตถุประสงค์หรือภารกิจในการจัดตั้งองค์การ เพื่อเป็นการชี้ให้เห็นเป็น
การเบื้องต้นก่อนว่าองค์การไม่แสวงหาผลก าไรน้ันไม่เป็นทั้งองค์การของภาครัฐ และองค์การธุรกิจ 
แต่เป็นองค์การในภาคส่วนที่ 3 หลังจากนั้นจึงแสดงให้ถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์การ ในการ
จัดกลุ่มขององค์การไม่แสวงหาผลก าไร เพื่อให้เห็นบทบาทในการด าเนินงานขององค์การ และ
บทบาทที่เชื่อมโยงกับภาคส่วนอ่ืน เช่น ภาครัฐอีกด้วย 

 ในขณะที่เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาจ าแนกประเภทองค์การไม่แสวงหาผลก าไรใน
ประเทศไทย ให้ความส าคัญกับการยึดหลักของกฎหมายท่ีใช้ในการจัดตั้ง และกฎหมายท่ีให้การ
รับรองการเป็นองค์การไม่แสวงหาผลก าไรเป็นกรอบในการจัดประเภท สาเหตุส่วนหน่ึงน่าจะมา
จากการพยายามสร้างมาตรฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ ให้เป็นที่ยอมรับในการด าเนินงานขององค์การ
ไม่แสวงหาผลก าไร เนื่องจากกฎหมายจะระบุถึงบทบาทหน้าที่ขององค์การไม่แสวงหาผลก าไร
อย่างชัดเจน รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีองค์การไม่แสวงหาผลก าไรจะได้รับจากภาครัฐ หาก
ได้รับการรับรอง ตลอดจนเพื่อช่วยในเร่ืองของการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การไม่
แสวงหาผลก าไร ที่องค์การจะต้องแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้อีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็น
ปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินกิจการขององค์การ 

1)เกณฑ์การแบ่งภาคส่วน
ในสังคม 
2)เกณฑ์ที่ผู้บริจาค
สามารถลดหย่อนภาษีได้ 

 

1) เกณฑ์การแบ่งตาม
กฎหมายที่ให้การรับรอง 
2) เกณฑ์แหล่งที่มาของ
เงินทุนที่ใช้ในการ
ด าเนินการ  

ต่างประเทศ ประเทศไทย 

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบเกณฑ์ในการจ าแนกประเภทองค์การไม่แสวงหาผลก าไร 

3) เกณฑ์วัตถุประสงค์หรือภารกิจ
ในการจัดตั้งองค์การ 

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบเกณฑ์ในการจำาแนกประเภทองค์การไม่แสวงหาผลกำาไร

 จากการสำารวจเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า การจัดประเภทองค์การไม่แสวงหาผลกำาไรของต่างประเทศ อย่าง
ประเทศสหรัฐอเมริกา จะใช้แบบผสมผสาน ทั้งในส่วนของเกณฑ์การแบ่งภาคส่วนในสังคม และเกณฑ์วัตถุประสงค์
หรือภารกิจในการจัดตั้งองค์การ เพื่อเป็นการชี้ให้เห็นเป็นการเบื้องต้นก่อนว่าองค์การไม่แสวงหาผลกำาไรนั้น ไม่เป็น
ทั้งองค์การของภาครัฐ และองค์การธุรกิจ แต่เป็นองค์การในภาคส่วนที่ 3 หลังจากนั้นจึงแสดงให้ถึงวัตถุประสงค์
ในการจัดตัง้องคก์าร ในการจดักลุม่ขององคก์ารไมแ่สวงหาผลกำาไร เพือ่ใหเ้หน็บทบาทในการดำาเนนิงานขององค์การ 
และบทบาทที่เชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่น เช่น ภาครัฐอีกด้วย
 ในขณะท่ีเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาจำาแนกประเภทองค์การไม่แสวงหาผลกำาไรในประเทศไทย ให้ความ
สำาคัญกับการยดึหลกัของกฎหมายทีใ่ชใ้นการจดัตัง้ และกฎหมายทีใ่หก้ารรบัรองการเปน็องคก์ารไมแ่สวงหาผลกำาไร
เป็นกรอบในการจัดประเภท สาเหตุส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการพยายามสร้างมาตรฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ ให้เป็น
ที่ยอมรับในการดำาเนินงานขององค์การไม่แสวงหาผลกำาไร เนื่องจากกฎหมายจะระบุถึงบทบาทหน้าที่ขององค์การ
ไม่แสวงหาผลกำาไรอย่างชัดเจน รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่องค์การไม่แสวงหาผลกำาไรจะได้รับจากภาครัฐ หาก
ได้รับการรับรอง ตลอดจนเพื่อช่วยในเรื่องของการติดตาม ตรวจสอบการดำาเนินงานขององค์การไม่แสวงหาผลกำาไร 
ที่องค์การจะต้องแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้อีกด้วย ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจัยสำาคัญอย่างยิ่งในการดำาเนิน
กิจการขององค์การ



บทความฉบับเต็ม
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ปี 2015
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา1/4

เล่มที่

76

 ทัง้นีผู้เ้ขยีนเหน็วา่ รปูแบบในการจำาแนกประเภทองคก์ารไมแ่สวงหาผลกำาไรในประเทศไทย ควรยดึหลักของ
กฎหมายที่ใช้ในการจัดตั้งและกฎหมายท่ีให้การรับรองการเป็นองค์การไม่แสวงหาผลกำาไรเป็นกรอบในการแสดงถึง
สิทธิประโยชน์และหน้าท่ีความรับผิดชอบด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามกรอบและตัวบทของกฎหมายที่ใช้ในการรับรอง 
ควรทีจ่ะมคีวามยดืหยุน่และสามารถพฒันาใหส้อดคลอ้ง ครอบคลมุบทบาทหนา้ทีท่ีห่ลากหลาย ขัน้ตอนและรปูแบบ
การดำาเนินงานที่ซับซ้อน จำานวนที่เพิ่มขึ้นขององค์การไม่แสวงหาผลกำาไรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต
 บทความนี้จึงได้นำาเสนอให้เห็นถึงสิ่งที่ประชาชนทั่วไป ผู้ที่สนใจและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้สามารถทำาความ
เข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับความหมาย คำาจำากัดความ ลักษณะจำาเพาะ และการจำาแนกประเภทขององค์การไม่แสวงหา
ผลกำาไร เพื่อลดความสับสน ความคลุมเครือ และความไม่ชัดเจนขององค์การไม่แสวงหาผลกำาไร โดยผู้เขียนมีความ
เชือ่วา่ ถา้ประชาชนผูท้ีส่นใจและบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถเขา้ใจถงึองคก์ารไมแ่สวงหาผลกำาไรได้อยา่งถกูต้องเปน็การ
เบื้องต้นแล้ว จะนำาไปสู่ขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบประเมินผล ทั้งในเรื่องของความโปร่งใสในแหล่ง
ที่มาของเงินทุน การใช้จ่ายเงินทุนในการดำาเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคมากน้อยเพียงใด รวมไป
ถงึการนำาทรพัยากรท่ีมอียูม่าใชใ้นการดำาเนนิงานใหเ้กดิประโยชนท์ัง้ในแงข่องทรพัยากรทีเ่ปน็ตัวเงนิและทรพัยากรที่
มิใช่ตัวเงินในลำาดับถัดไป เพื่อนำาไปสู่การพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานขององค์การไม่แสวงหาผลกำาไรได้
อย่างยั่งยืน
 นอกจากน้ียังสามารถเข้าใจถึงปัญหาและข้อจำากัดในการดำาเนินงานขององค์การไม่แสวงหาผลกำาไร ท่ีเกิดข้ึน 
อยู่ในปัจจุบัน เช่น การประชาสัมพันธ์ถึงวัตถุประสงค์และหน้าท่ีขององค์การไม่แสวงหาผลกำาไรน้ัน ๆ ในการระดมทุน 
และการบริหารจัดการเงินทุน เป็นต้น เพื่อจะทำาให้องค์การไม่แสวงหาผลกำาไรไม่เป็น องค์การที่ถูกลืม อีกต่อไป

บทสรุป
 เนื่องจากความหลากหลาย ความซับซ้อนของบทบาท และจำานวนที่เพิ่มขึ้นขององค์การไม่แสวงหาผลกำาไร
ทั่วโลก ตลอดจนแนวโน้นของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ถึงความสำาคัญขององค์การไม่แสวงหา
ผลกำาไรต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา การก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเป็นเครือข่ายภาคีที่มีอยู่
ทุกมุมโลก องค์การอย่างสหประชาชาติจึงได้มีความพยายามที่จะทำาการสำารวจองค์การไม่แสวงหาผลกำาไร ทั้งใน
เรื่องของการจำาแนกประเภท มูลค่าของเงินทุนหมุนเวียน และหลักการบริหารองค์การไม่แสวงหาผลกำาไร เพื่อจะได้
ทราบขอบเขตขององค์การไม่แสวงหาผลกำาไร ซึ่งประเทศไทยเองได้มีการสำารวจโดยสำานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปเมื่อปี พ.ศ. 2549 – 2551 และพบว่าองค์การไม่แสวงหาผลกำาไรในประเทศมีจำานวน
และบทบาทที่สำาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าองค์การไม่แสวงหาผลกำาไรในต่างประเทศ
 ถึงแม้ว่าการทำาความเข้าใจความหมาย คำาจำากัดความ ลักษณะจำาเพาะขององค์การไม่แสวงหาผลกำาไร 
จะต้องอาศัยเกณฑ์ในการจัดประเภทซึ่งมีอยู่หลากหลาย ตามความสนใจของผู้ศึกษา แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนเห็นว่าไม่
ควรละเลยคือ การแบ่งประเภทขององค์การไม่แสวงหาผลกำาไรโดยยึดตามกรอบของกฎหมายท่ีใช้ในการจัดต้ังและ
กฎหมายที่ให้การรับรองการเป็นองค์การไม่แสวงหาผลกำาไร เพราะเป็นสิ่งที่แสดงถึงบทบาทหน้าที่ขององค์การที่มี
ต่อสาธารณะ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยังเป็นพื้นฐานในการได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอีกด้วย เพราะฉะนั้น
สิ่งที่ตามมาคือ กรอบและตัวบทกฎหมายจะต้องมีความยืดหยุ่น สามารถปรับปรุง พัฒนาให้มีความสอดคล้อง และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
 ท้ายสุดนี้การมีสถานะสำาคัญในการพัฒนาประเทศและสังคมโลกขององค์การไม่แสวงหาผลกำาไร ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ตามมา ผลสัมฤทธิ์ประการสำาคัญ คือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องอาศัยการบริหารจัดการ
องค์การทีเ่ปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และมปีระสทิธผิล พรอ้มกบัการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการตรวจ
สอบการดำาเนินงาน องคก์ารไมแ่สวงหาผลกำาไรจงึควรเปน็องคก์ารทีม่คีวามโปรง่ใส และตรวจสอบได ้และประชาชน
ทุกคนควรจะให้ความสนใจในการดำาเนินงานขององค์การไม่แสวงหาผลกำาไรต่าง ๆ มากขึ้น เพื่อเป็นพลัง ในการขับ
เคลื่อนสังคมที่สำาคัญต่อไป
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บทคัดย่อ
 กระบวนการคัดสรรบุคคลเข้าสู่ระบบการเมืองมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีความ
เหมาะสม เพือ่ปอ้งกนับุคคลท่ีขาดจรยิธรรมและจติสำานกึทางการเมอืงเขา้สูต่ำาแหนง่ และตอ้งทำาอยา่งไร จงึจะสามารถ
จูงใจให้คนดีมีจริยธรรมและความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับของสังคมเข้าสู่ระบบการเมืองเพื่อช่วยพัฒนาการ
เมืองให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การที่นักการเมืองจะต้องยึดถือจริยธรรมและจรรยาบรรณในอาชีพ เพราะ
ถ้าปราศจากจริยธรรม ก็จะไม่มีเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งทำาให้มนุษย์ไม่ต่างอะไรไปจากสัตว์นั่นเอง
 จากสภาพความเป็นจริงของสังคมปัจจุบันพบว่านักการเมืองคือผู้ที่มีบทบาทสำาคัญในการบริหารประเทศ
ชาติ สำาหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แต่ปรากฎว่านักการเมืองส่วนใหญ่ยังขาดความรับผิดชอบและ 
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้อย่างท่ัวถึง กล่าวคือ ไม่สามารถทำาให้เป็นไป 
ตามความหมายของการเมืองที่ว่า“การเมืองเป็นกระบวนการการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัดให้
กับทุกคนในสังคมได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม” โดยมีสาเหตุหลายประการ แต่ที่เห็นได้ชัดเจนคือ เกิดจากการ
บริหารราชการแผ่นดินที่ผิดพลาดและการทุจริตคอร์รัปชั่นของนักการเมือง

คำ�สำ�คัญ: นักการเมือง; จริยธรรมทางการเมือง; ค่านิยม; การทุจริตคอร์รัปชั่น

Abstract
 In order to prevent immoral and politicians, election process is need to be adjusted in 
an appropriate way. Furthermore, we need to search method for persuading the most eligible 
and noble persons to participate and be nominated in political system. These qualified persons 
could effectively and efficiently improve global politics. Morality and professional ethics are the 
major keys to control human behavior. Without them, humans are not different from animals. 
 In theoretical democracy, politicians have vital role in administering the whole nation 
as stated “Politic is a process of distributing limited resources to everyone with equality and 
justice”, but, in practical, most of politicians are inadequate in performing responsible and social 
accountability to the national citizen without exception. The obstacles that obviously impede 
the nation’s prosperity are wrong governing and misleading, and corruption. 

Keywords: Politicians, Political Ethics, Values, Corruptions
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บทนำา: ประเทศชาติต้องการนักการเมืองที่ดี
 การปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Democracy) เป็นรูปแบบการปกครอง ที่มีมานานกว่า 2500 ปีแล้ว 
คอื เริม่ตน้จากสมยักรกีโบราณในยคุของเพลโต (Plato) และอรสิโตเติล (Aristotle) ซ่ึงเปน็รปูแบบการปกครองทีเ่ปน็
ที่ยอมรับว่าดีที่สุดในรูปแบบการปกครองอีกหลายรูปแบบ ในสมัยกรีกโบราณ การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะ
เปน็การปกครองแบบประชาธปิไตยโดยตรง (Direct Democracy) คอืประชาชนจะทำาการเลือกผู้นำาในการปกครอง
โดยตรง และถ้าไม่พอใจในผู้ที่ตนเลือกเข้าไปทำาหน้าที่แทนตนนั้น ประชาชนก็จะทำาการถอดถอน (Recall) โดยตรง
 ในปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยอ้อม (Indirect        
Democracy) หรือที่เรียกว่า เป็นการปกครองโดยผู้แทน (Representative Democracy) โดยประชาชนจะเลือก
คนที่ตนเห็นว่าดีที่สุด มีความเหมาะสมที่สุดและที่สำาคัญคือสามารถเข้าไปรักษาผลประโยชน์ให้กับตนได้ เข้าไปเป็น
ผู้แทน หรือท่ีเรียกว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือให้ไปทำาหน้าท่ีเลือกรัฐบาลหรือฝ่ายบริหาร (Executive) อีกช้ันหน่ึง 
ดงันัน้ ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูแ้ทนราษฎรกบัประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกต้ังจงึมลีกัษณะเปน็สญัญา 2 ฝา่ยหรอืเปน็สญัญา
ประชาคม (Social Contact) วา่ ถา้ประชาชนเลือกเขาเขา้ไปแล้ว เขาจะต้องทำาอะไรบา้งตามทีไ่ด้สัญญาหรือรบัปาก
รับคำากับประชาชนไว้ตอนช่วงหาเสียง โดยข้อเท็จจริงแล้ว ความผูกพันตามสัญญา (ด้วยวาจา) จะสัมฤทธิผลหรือไม่
ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือตัวแปร 2 ประการคือ
 1. ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากประชาชนมีสัจจะวาจาหรือมีคุณธรรม จริยธรรมมากน้อยเพียงใด เพราะ
การทำาสัญญากับประชาชนเป็นเพียงสัญญาด้วยวาจา จึงไม่มีข้อผูกมัดที่จะฟ้องร้องกันได้ ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับ
ความสำานึกที่ตนได้ทำาลงไป (Accountability) ว่ามีมากน้อยเพียงใด เพียงแค่ใช้คำาว่า รับผิดชอบ (Responsibility) 
สำาหรับนักการเมืองจึงไม่เพียงพอ
 2. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังว่ามีความตระหนักทางการเมือง (Political Consciousness) มากน้อยเพียงใด ใน
ประเทศที่เจริญแล้วอย่างยุโรป อเมริกา ประชาชนมีสำานึกทางการเมืองสูงมาก ดังนั้น ประชาชนของเขาจึงสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมของนักการเมืองในทางลบได้ 
 แต่ในประเทศที่กำาลังพัฒนาทั้งหลาย รวมถึงประเทศไทย ประชาชนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยให้ความสนใจกับ
ทางการเมืองหรือที่เรียกว่า พวก Parochial การเลือกต้ังจึงเป็นเพียงหน้าท่ีท่ีถูกขอร้องจากรัฐให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
เม่ือเลือกแล้วก็แล้วกันไป ต่างฝ่ายต่างก็ไปทำาหน้าที่ของตน ชาวบ้านก็ไปทำานา ทำาสวนหรือตามอาชีพที่ตนปฏิบัติ
อยู่ ส่วนนักการเมืองเมื่อคิดว่าตนได้รับความไว้วางใจจากประชาชนแล้วก็จะไปทำาหน้าท่ีทางการเมืองตามอำาเภอใจ 
(Subjective) เพราะถือว่าประชาชนให้ความไว้วางใจตนแล้วดังนั้นจะทำาอะไรก็ได้ จึงเป็นเหตุให้ถูกมองว่า
มีนักการเมืองจำานวนไม่น้อยที่ขาดคุณธรรม ขาดจริยธรรม ขาดความรับผิดชอบทางการเมืองอย่างแท้จริง
 สำาหรับประเทศไทยแล้วถือได้ว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยเป็นปัญหาที่สะสมมายาวนาน 
ซึ่งยากแก่การแก้ไข อีกท้ังเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ทำาให้รัฐต้องจ่ายเงินงบประมาณสูงกว่า
ที่เป็นจริง ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ไม่มีคุณภาพและไม่เท่าเทียมกัน อีกทั้งยังทำาให้นักลงทุน
ขาดความเชื่อมั่นในระบบราชการไทยที่มักจะมีการใช้อำานาจโดยมิชอบและมักมีการเรียกผลประโยชน์จากนักลงทุน 
เพื่อแลกกับการอนุญาตให้เอกชนดำาเนินการในกิจการที่รัฐจะต้องทำา ซึ่งรัฐเองก็ไม่สามารถตรวจสอบ การกระทำาดัง
กล่าว ที่มีประสิทธิภาพได้ ดังที่ ผลงานวิจัยของ สังศิต พิริยรังสรรค์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร. (2536) พบว่า ในอดีต
หลังจากสิ้นสุดยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งถูกเรียกขานว่า เผด็จการทหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2500-2506 พบว่า จอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีทรัพย์สินท่ีประเมินค่าสูงถึง 2.8 พันล้านบาทซ่ึงเทียบเท่ากับ 26 % ของรายจ่ายของรัฐบาลในปี 
พ.ศ. 2533 โดยเชื่อกันว่า จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สร้างความรำ่ารวยให้ตนเอง โดยใช้ตำาแหน่งหน้าที่ทางราชการและ
ตำาแหน่งทางการเมือง ต่อมาปี พ.ศ. 2531-2534 รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งมีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็น
นายกรัฐมนตรี ถูกยึดอำานาจจากสภารักษาความสงบแห่งชาติ (รสช.) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 เหตุผลหนึ่ง
ของการยดึอำานาจ และทำาการรฐัประหารคอื การทจุรติคอรร์ปัชัน่ของรฐับาล หลงัจากนัน้มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สินและประกาศให้นักการเมืองทั้ง 10 ท่านเป็นบุคคลรำ่ารวยผิดปกติ พร้อมทั้งประกาศยึดทรัพย์สิน
ของนกัการเมอืงเหลา่นัน้ดว้ย แมว้า่ในเวลาตอ่มา เมือ่เดอืนมีนาคม พ.ศ. 2536 ศาลฎกีาจะไดว้นิจิฉัยใหก้ารประกาศ
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ยดึทรพัยเ์ปน็โมฆะ แตน่บัเป็นจดุเริม่ตน้ในประวตัศิาสตรก์ารเมอืงทีก่ารอภปิรายเรือ่งการทจุรติคอรร์ปัชัน่ได้รบัความ
สนใจอย่างมากจากประชาชนซึ่งต่อมากลายเป็นประเด็นสำาคัญทางการเมืองไทยจวบจนปัจจุบัน 
 สถานการณ์ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และยิ่งทวีความรุนแรงมาก
ยิง่ขึน้ สงัเกตไดจ้ากขอ้มลูและขา่วสารเกีย่วกบัพฤติกรรมการทจุริตทางส่ือมวลชน ยิง่กวา่นัน้สถาบนัจัดอนัดับ ความ
เสีย่งในการลงทนุและสถาบนัศกึษาความโปรง่ใสในตา่งประเทศไดจ้ดัอนัดบัประเทศไทยอยูใ่นกลุม่ทีม่กีารทจุรติรนุแรง 
หรืออยู่ในอันดับท้าย ๆ  ของดัชนีชี้วัด รวมถึงเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับชาติของรัฐบาลแต่ละชุด 
มักมเีรือ่งการทจุรติคอรร์ปัชัน่มาเปน็สว่นหนึง่ของสาเหตุสำาคญัในการเปล่ียนแปลงรัฐบาลทีผ่่านมารวมถงึเหตุการณ์
รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 และ เหตุการณ์รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 เป็นต้น
 ดังน้ันการศึกษาประเด็นความสำาคัญเร่ืองจริยธรรมของนักการเมือง ตามหลักธรรมคำาสอนทางศาสนา ต่าง ๆ 
ตลอดจนแนวคิดของนกัคดิคนสำาคญัของโลก หรอืรปูแบบการตอ่ตา้นปอ้งกนัการทจุรติในประเทศตา่ง ๆ  กน็า่จะเปน็
ตัวอย่างในการกระจายเสียงเพื่อเตือนใจประชาชนให้เลือกนักการเมืองที่ดีมีจริยธรรม รวมถึงการเป็นเสียงสะท้อน
กลบัไปถงึนกัการเมอืงใหต้ระหนกัถงึบทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบทีม่ต่ีอประเทศชาติ บา้นเมอืงและประชาชน 
เพราะอาจเป็นมิติใหม่ทางการเมืองที่สามารถช่วยแก้วิกฤติการณ์ปัญหาในยุคปัจจุบันได้ 

นักการเมืองที่ไร้จริยธรรม คือ ต้นตอของการทุจริตคอร์รัปชั่น
 แม้แต่สังคมโลกในปัจจุบันต่างก็เผชิญกับปัญหาความเสี่ยงทางด้านจริยธรรมในวงราชการ วงการเมือง แม้
สื่อมวลชนทุกประเภทต่างพยายามสะท้อนให้เห็นและยืนยันได้ถึงสถานการณ์เหล่านี้ จนสังคมเริ่มตระหนักและมอง
เห็นวิกฤตการณ์แล้วก็ตาม แต่เป็นเพียงการถกปัญหา ยังไม่มีการแก้ปัญหาที่ตรงจุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ผู้ก่อ
ปัญหาเป็นผู้นำาประเทศหรือผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองได้กระทำาเสียเองโดยไม่เกรงกลัวหรือละอายต่อบาป เป็น
ความเคยชินจนฝังรากลึกในสังคม บุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ (2553) กล่าวถึงสถิติผู้นำาประเทศที่มีการคอร์รัปชั่น 
10 อันดับแรก ปรากฎว่าอันดับท่ี 1 ประธานาธิบดีซูฮาร์โต แห่งประเทศอินโดนีเซีย อันดับท่ี 2 ประธานาธิบดีมาร์กอส 
แห่งประเทศฟิลิปปินส์ อันดับที่ 3 ประธานาธิบดีโมบูตู เซเซเซโกแห่งซาอีร์ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก) 
นอกนั้นจะเป็นผู้นำาประเทศแถบแอฟริกา ละตินอเมริกา ยุโรปตะวันออก แต่ปิดท้ายอันดับที่ 10 คือ ประธานาธิบดี
เอสตราด้า แห่งประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งตัวบ่งชี้เหล่านี้ถือเป็นเรื่องน่าอับอายมากกว่า แต่ท่ามกลางข่าวร้ายหรือความ
มืดมิดก็ยังพอมีแสงสว่างหรือความหวังอยู่บ้างที่ยังพบว่าผู้นำาประเทศ นักการเมืองในเอเชียซ่ึงมีเร่ืองอื้อฉาวทาง
ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นหลายคนทั้งที่ถูกจับได้และจับไม่ได้ เช่น ผู้นำาเกาหลีใต้ถูกศาลตัดสินจำาคุกและยึดทรัพย์ 
แม้ว่าบางคนอาจหลุดรอดจากการถูกลงโทษทางกฎหมายก็ตาม แต่ไม่อาจหลุดรอดจากบ่วงกรรมได้เพราะถูกสังคม                    
ตราหน้าว่าขี้โกง จนต้องฆ่าตัวตาย เช่นกรณีของประเทศเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ ปั๊กวันซุน (2552) ยังกล่าว
วา่ทางรัฐบาลประเทศเกาหลใีตเ้อาจรงิเอาจงักบัการปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชัน่ ไมว่า่ผูน้ัน้จะเปน็ประธานาธบิด ี
รัฐมนตรี นักการเมือง ข้าราชการระดับสูง ผู้บริหารภาคเอกชน ต่างก็ไม่อาจหนีการถูกลงโทษได้ รัฐบาลประเทศ
เกาหลใีตอ้อกกฎหมายวา่ดว้ยการปราบปรามการทจุริตคอร์รัปชัน่ เมือ่ป ีพ.ศ.2544 และแต่งต้ังคณะกรรมการอสิระ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น พ.ศ.2545 ซึ่งอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของสำานักนายกรัฐมนตรี 
ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมอย่างหนึ่งขึ้น ก็คือ นักการเมืองหรือผู้ใดก็ตามหากกระทำาความผิด ถูกพิพากษาจากศาลแล้ว
มักจะออกมากล่าวคำาขอโทษต่อประชาชนก่อนก้มหน้ารับกรรมในคุก หรือแม้แต่ก่อนจะตัดสินใจฆ่าตัวตายในภายหลัง 
ก็ตาม เช่น กรณีของนายจุงมงกู ประธานบริษัทฮุนได (เฮียนเด) ซึ่งถูกดำาเนินคดีในข้อหายักยอกทรัพย์บริษัท
เป็นเงิน 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปใช้ส่วนตัวและจ่ายให้นักการเมือง ข้าราชการและบริษัทล็อบบี้ โดยถูกดำาเนินคดี 
มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 อัยการเสนอให้ลงโทษจำาคุก 6 ปี แต่ศาลตัดสินให้จำาคุก 3 ปี ลดให้กึ่งหนึ่งเพราะเห็นว่า        
นายจงุมงกู ประธานบรษิทัฮนุไดไดเ้คยชว่ยเหลอืใหป้ระเทศมคีวามเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและเคยบรจิาคเงนิเพือ่
การกุศล แม้ว่านายจุงมงกูจะขอผ่อนผันโทษจำาคุกโดยสัญญาว่าจะปรับปรุงกิจการของบริษัทฮุนไดให้ดีขึ้น ตามหลัก
ธรรมาภบิาล แมจ้ะพยายามกลา่วอา้งวา่คำาตดัสนิของศาลจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิของชาติและสุขภาพท่ีไมดี่ของ
นายจุงมงกูเองก็ตาม แต่ศาลก็ไม่อนุญาต เนื่องจากคดีนี้อยู่ในความสนใจของคนเกาหลีใต้มาก ถือเป็นการทดสอบ
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กระบวนการยุติธรรมในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพราะในอดีตศาลเคยลดหย่อนโทษให้ผู้กระทำาผิด ในคดี
การทุจริตคอร์รัปชั่นก็ปรากฎว่ามีกระแสสังคมกดดันให้ลงโทษผู้กระทำาผิดอย่างรุนแรง ส่งผลให้นายจุงมงกูประธาน
บริษัทฮุนได ต้องรับโทษทัณฑ์และต้องออกมาขอโทษประชาชนพร้อมกับบริจาคเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อ
สาธารณะกุศลเป็นการแสดงความรับผิดชอบและไถ่ถอนความผิดต่อสังคม ติดตามมาด้วยกรณีอื้อฉาวของบริษัท
ซัมซุง ในข้อหาใช้เงินหลายล้านดอลลาร์จากกองทุนลับที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจ่ายสินบนให้กับนักการเมือง ข้าราชการและ
พยายามช่วยเหลือบุตรชายให้ได้ขึ้นมาครองอาณาจักรซัมซุงต่อไป เนื่องจากกรณีนี้คล้ายคลึงกับบริษัทฮุนได นั่นเอง
 นอกจากน้ียังมีตัวอย่างในหลายประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่นพบว่าผู้บริหาร 4 คนของบริษัทแห่งหนึ่งถูก
อัยการฟ้องร้องในข้อหาให้เงินสินบนแก่เจ้าหน้าท่ีระดับสูงของประเทศเวียดนาม ซ่ึงเป็นหัวหน้าโครงการของมหานคร
โฮจิมินท์ เป็นเงิน 90 ล้านเยน เพ่ือให้ชนะประมูลงานสร้างถนนในมหานครโฮจิมินท์เป็นเงิน 3,100 ล้านเยนภายใต้            
โครงการความช่วยเหลือจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศบังคลาเทศ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศก็ถูกดำาเนิน
คดีถูกปรับ ยึดทรัพย์สินทั้งหมดและศาลตัดสินจำาคุก 13 ปี ในข้อหารำ่ารวยผิดปกติและได้ทรัพย์สินมาโดยมิชอบ          
อีกทั้งปกปิดข้อมูลการแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.บังคลาเทศ เป็นต้น 
 ดงันัน้ สงัคมไทยควรจะมวีธิกีารอยา่งไรทีจ่ะปลูกฝังจิตสำานกึใหก้บัคนในชาติ โดยชีใ้หเ้หน็วา่บทสรุปสดุทา้ย
ของผูท้ีโ่กงบา้นกนิเมอืง ตอ้งพบกบัชะตากรรมเชน่ไร เชน่ ประธานาธบิดีซูฮาร์โต แหง่ประเทศอนิโดนเีซีย ไมม่โีอกาส
ลี้ภัยในต่างประเทศต้องทนทุกข์ทรมานและเสียชีวิตในประเทศ หรือ ประธานาธิบดีมาร์กอส แห่งประเทศฟิลิปปินส์   
ที่ต้องเสียชีวิตในต่างแดนในฐานะผู้ลี้ภัยทางการเมือง ผู้นำาเกาหลีใต้ต้องโทษจำาคุก แม้จะได้รับนิรโทษกรรมแต่ก็
ต้องหมดศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ซึ่งน่าจะทุกข์ทรมานเหมือนตายทั้งเป็น เนื่องจากสังคมเห็นว่าผู้นำาประเทศ
เป็นผู้มีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจสูงกว่าคนปกติทั่วไปแทนที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้เหนือกว่าประชาชนผู้ถูก
ปกครอง เพราะได้รับการยกย่องในฐานะผู้บริหารประเทศ แต่กลับมาโกงชาติบ้านเมืองของตนเองแทนที่จะทดแทน
แผ่นดินเกิดให้สมภาคภูมิของคำาว่าผู้นำาท่ีมีจริยธรรม เนื่องจากทั่วโลกยอมรับและถือว่าคำาตัดสินของศาลเป็นที่                                                                                                 
สิน้สดุ สหประชาชาตใิหค้วามสำาคญัในการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ เพร�ะก�รทจุรติคอรร์ปัชัน่ถอืเปน็คดีอ�ญ�
ไม่ใช่คดีก�รเมือง ผู้กระทำ�ผิดจึงถือเป็นอ�ชญ�กร โดยยึดหลักก�รที่ว่� “คนโกงต้องไม่มีที่ยืนบนโลกนี้” ดังนั้น
จึงเหมือนกรรมติดจรวดในโลกยุคดิจิตอล ที่ผู้นำาในบางประเทศที่อาจหนีความผิดทางกฎหมายได้ด้วยการลี้ภัย 
แต่ไม่มีแม้แผ่นดินจะอาศัยเป็นเรือนตาย มีเงินทองล้นฟ้าก็หาความสุขไม่ได้
 สังศิต พิริยรังสรรค์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร (2536) ได้กล่าวว่า Mcmullan มองว่า ปัญหาการคอร์รัปชั่น 
มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และยังส่งผลถึงเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ 8 ประการ คือ                       
1. เกิดความไม่ยุติธรรม 2. ทำาให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพของหน่วยงาน 3. ประชาชนขาดความไว้วางใจ
รัฐบาล 4. เกิดความสูญเปล่าในทรัพยากรของประเทศ 5. ขาดการจูงใจในการลงทุนจากภาคเอกชนต่างประเทศ                                                                                                            
6. ขาดเสถียรภาพทางการเมือง เนื่องจากปัญหาเงินสินบน 7. ความไม่ประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมคอร์รัปชั่น 
8. ข้อจำากัดจากการนำานโยบายไปใช้เนื่องจากการทุจริตของข้าราชการ
 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2550) กล่าวว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐถือว่าเป็นการทำาลายสังคมและก่อให้
เกิดความเสียหายแก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก แม้ว่าการคอร์รัปชั่นจะเป็นเรื่องที่เลวร้าย แต่ก็สามารถพบเห็นได้ให้
สงัคมทกุระดบั ไมว่า่จะเปน็ขา้ราชการประจำา หรือนกัการเมอืงระดับท้องถ่ินหรือระดับประเทศ ซ่ึงปจัจุบนัปญัหาการ
ทจุริตคอรร์ปัชัน่ไดม้กีารพฒันาและขยายตวัไปในทกุสว่นของภาครฐัและภาคเอกชน มกีารแสวงหาผลประโยชนจ์าก
อำานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ที่ผ่านมาแม้ว่าได้มีความพยายามที่จะป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
แต่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและสลับซับซ้อน ประกอบกับการ
พัฒนาของภาคธุรกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ทำาให้รูปแบบและเครือข่ายของการทุจริตคอร์รัปชั่นปรับเปลี่ยน
อย่างรวดเร็วและซับซ้อนรัดกุมมากยิ่งขึ้น ทำาให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ สร้างความเสียหายให้แก่สังคม 
การบริหารงานในหน่วยงานของรัฐ เศรษฐกิจและการเมือง 
 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2551) สรุปไว้ว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นรากเหง้าแห่งปัญหาทั้งปวง ดังนั้น การเข้าใจ
ปจัจยัหรอืสาเหตกุารเกดิคอรร์ปัชัน่ทีถ่กูตอ้งและครบถว้นจะนำาไปสูก่ารปอ้งกนัและการแกไ้ขปญัหาคอรร์ปัชัน่ จาก
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การศึกษาวิจัยและบทความต่าง ๆ พบว่า มีปัจจัยจำานวนมากที ่เกี ่ยวข้องกับปัญหาคอร์รัปชั ่น กล่าวคือ 
การเกิดคอร์รัปช่ันสัมพันธ์กับปัจจัยของสังคมหลายประการ ระบอบการปกครอง ศาสนา เช้ือชาติ ชนช้ัน ขนาดเมือง 
เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรมทางการเมืองและเพศ 
 สำานักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ได้รายงานว่า การตัดสินคดีความที่สิ้นสุดแล้วสำาหรับนักการเมือง
ระดบัชาตใินสงัคมไทยท่ีนบัวา่เป็นคดปีระวตัศิาสตร ์พบวา่ นกัการเมอืงถกูพพิากษาใหถ้กูยดึทรพัยแ์ละจำาคกุ จำานวน 
6 คน แต่มีเพียง 3 คนเท่านั้นที่ถูกจับให้รับโทษทัณฑ์ ส่วนอีก 3 คนได้หลบหนีคดีออกนอกประเทศ ได้แก่
 1. นายรกัเกยีรต ิสขุธนะ อดตีรฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ นบัเปน็รฐัมนตรคนแรก ทีต่อ้งโทษจำาคุก
ในคดีทุจริตรับสินบน ตามการชี้มูลความผิดของคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ถูกกล่าวหาว่ารับสินบน 5 ล้านบาทจากบริษัทยาและมีพฤติการณ์รำ่ารวยผิดปกติ ศาลมีคำาพิพากษาในปี พ.ศ. 2546 
ให้จำาคุกและยึดทรัพย์จำานวน 233.88 ล้านบาท ตกเป็นของแผ่นดิน นอกจากนี้มีโทษจำาคุกตามคดีเช็ค อีก 30 เดือน 
รวมทั้งสิ้นเป็น 17 ปี 6 เดือน แต่นายรักเกียรติ ได้หลบหนีไม่มาฟังคำาพิพากษา ต่อมา มีผู้พบเห็นนายรักเกียรติ
ออกกำาลงักายในสวนสาธารณะยา่นปากเกรด็ จงัหวดันนทบรีุ จึงถกูตำารวจจับกมุตัวมารับโทษตามคำาพิพากษาต้ังแต่
วนัที ่4 พฤศจกิายน พ.ศ. 2547 และเขา้รบัโทษทีเ่รอืนจำาคลองเปรมในเวลาตอ่มา กอ่นจะไดร้บัการลดโทษตามลำาดบั 
และออกจากเรือนจำา เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ.2552 ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนา ได้รับฉายาว่า รกฺขิตธมฺโม 
จำาพรรษาและปฏิบัติธรรมอยู่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวังพญานาค วัดใหม่สุขธนะศรีนคราราม ตำาบลเวียงคำา อำาเภอ
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีบทบาทในการเทศนาและให้ข้อเตือนใจนักการเมืองทั้งหลาย ปัจจุบันได้ลาสิกขาบท
แล้ว
 2. สมชาย คุณปลื้ม หรือ กำานันเป๊าะ เป็นนักการเมืองจังหวัดชลบุรี ผู้กว้างขวางในภาคตะวันออก และ
เคยเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข ที่มีผลงานมากมายจนทำาให้ชลบุรีเป็นเมืองที่มีความสำาคัญทาง
เศรษฐกิจเป็นผู้อยู่เบ้ืองหลังและให้การสนับสนุนนักการเมืองจากภาคตะวันออกหลายคน ถูกตัดสินจำาคุก 5 ปี 4 เดือน 
และยึดทรัพย์ในคดีทุจริตซ้ือท่ีดินเขาไม้แก้ว และจำาคุก 25 ปี ในคดีจ้างวานฆ่า นายประยูร สิทธิโชติ หรือ กำานันยูร รวม
ทั้งสิ้น 30 ปี 4 เดือนแล้วหลบหนีคดี ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 เจ้าหน้าที่กองปราบได้จับกุมนาย
สมชาย คุณปลื้ม ปัจจุบันยังคงถูกจำาคุกอยู่ 
 3. พันตำารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศไทยคนที่ 23 ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด 
คือ คดีทุจริตประมูลซื้อที่ดินรัชดาภิเษก โทษจำาคุก 2 ปี แต่ไม่ได้เดินทางมารับฟังคำาพิพากษา ทำาให้ถูกศาลออก
หมายจับ เมื่อวันที่ 21 ต.ค. พ.ศ. 2551 ก่อนที่จะถูกออกหมายจับอีกหลายคดีในเวลาต่อมา ได้แก่ 1. คดีธนาคาร
กรุงไทยปล่อยกู้บริษัท กฤษฎามหานคร ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ตามมาตรา 157 และความ
ผิดตาม พรบ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 ความผิดตาม พรบ.หลัก
ทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เนื่องจากไม่มารายงานตัวต่อศาลในนัดสอบคำาให้การนัดแรก 2. คดีทุจริตปล่อย
กู้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทยให้กับรัฐบาลพม่าวงเงิน 4,000 ล้านบาท 3. คดีทุจริตโครงการ
ออกสลากพิเศษเลขท้าย 2 และ 3 ตัว 4. คดีทุจริตแปลงสัมปทาน มือถือ - ดาวเทียม เป็นภาษีสรรพสามิต 5. คดี
ก่อการร้าย รวมจำานวนหมายจับทั้งสิ้น 6 คดี ปัจจุบันยังหลบหนีคดีอยู่ต่างประเทศ 
 4. นายวฒันา อศัวเหม อดตีรฐัมนตรปีระจำาสำานกันายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงอตุสาหกรรม
และกระทรวงมหาดไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ อดีตหัวหน้าพรรคราษฎร ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการหลบหนีหมายจับตามคำาพิพากษาจำาคุกในคดีทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หลังถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 
ผูด้ำารงตำาแหนง่ทางการเมอืง มคีำาพพิากษาเมือ่วนัที ่18 สิงหาคม พ.ศ. 2551 กรณใีชอ้ำานาจขม่ขู ่หรือชกัจูงใจใหผู้้อืน่
ร่วมออกโฉนดที่ดิน 1,900 ไร่ ทับที่คลองสาธารณประโยชน์ และที่เทขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นที่สงวนหวงห้าม เพื่อนำาไป
ขายให้กรมควบคุมมลพษิเพือ่กอ่สรา้งโครงการบอ่บำาบดันำา้เสีย ตำาบลคลองดา่น อำาเภอบางบอ่ จงัหวดัสมทุรปราการ 
ศาลพิพากษาลงโทษจำาคุก จำาเลย 10 ปี และให้ริบพระผงสุพรรณเล่ียมทองของกลาง พร้อมกับออกหมายจับเพื่อ
ติดตามตัวจำาเลยมารับโทษ 
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 5. นายประชา มาลีนนท์ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองอ่านคำาพิพากษาคดี ที่คณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีคดีทุจริตจัดซื้อเรือ-รถดับเพลิงกรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2556 ให้จำาคุกเป็นเวลา 12 ปี แต่นายประชา ไม่มาฟังคำาพิพากษาคดี และหลบหนีออก
นอกประเทศ
 6. นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม นักการเมืองคนล่าสุดที่ศาลพิพากษาให้ถูกจำาคุกจำานวน 1 ปี 6 เดือน โอภาส 
บุญล้อม (2558) รายงานว่า ศาลจังหวัดสมุทรปราการในชั้นศาลฎีกา ได้อ่านคำาพิพากษาคดีฟ้องร้อง นายชนม์สวัสดิ์ 
อัศวเหม นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสมทุรปราการ ในคดทีจุรติเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาล นครสมทุรปราการ 
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2542 โดยศาลฎีกายืนตามศาลอุทธรณ์ให้จำาคุกเป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน ทั้งนี้
นายชนม์สวัสด์ิเพิ่งถูกสั่งพักงานในตำาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ตามคำาสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 19/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2558 จากกรณีความไม่โปร่งใสในการเบิกจ่าย
งบประมาณในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 
 สำาหรับแนวทางและวิธีการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชั่นต่างประเทศ เช่น ประเทศฟินแลนด์ สิงคโปร์ 
ฮ่องกง เกาหลีใต้นั้น วิทยากร เชียงกูล (2549) ได้นำาเสนอไว้พอสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้ คือ 1) การออกกฎหมาย 
การออกพระราชบัญญัติ การมีระบบนิติบัญญัติ ศาล และการบริหารจัดการที่ดี พร้อมทั้งยุทธศาสตร์ มีมาตรการใน
การปอ้งกนัและปราบปรามอยา่งใกลช้ดิ 2) การสร้างคา่นยิมของประชาชน และการเปน็สังคมทีเ่สมอภาค ไมมี่ความ
ความแตกตา่งทางชนชัน้ 3) การใหม้อีงคก์รอสิระเปน็องคก์รทีม่อีำานาจและมบีทบาทสงูในการปราบปรามคอรร์ปัช่ัน 
ที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส พร้อมทั้งผู้พิทักษ์ความยุติธรรม 4) การทำาให้รัฐมีความโปร่งใสและความเปิดเผย โดย
การที่ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการเข้าไปมีส่วนร่วม 5) ความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น 
6) การกระจายอำานาจ คือการให้หลายองค์กรทำางานร่วมกันมากกว่าจะรวมศูนย์อำานาจไว้ที่องค์กรเดียว 7) การให้
ผู้หญิงมีบทบาทการตัดสินใจทางการเมืองสูง
 วิทยากร เชียงกูล (2551) กล่าวว่า ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้ 1. ภาครัฐต้องมีมาตรการที่มุ่งกำาจัดจุดอ่อนของระบบ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และคุณธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น วิธีการคัดเลือกและการพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐ ต้องประกาศให้ทราบทั่วกัน ดำาเนิน
การอย่างโปร่งใส และคดัคนตามความสามารถ การปรับเงนิเดอืนเจ้าหน้าที่รฐัใหสู้งขึ้น เปน็วิธเีพิม่แรงจูงใจให้คนเก่ง
เขา้มาสมัครและอยูใ่นอาชพีนีไ้ดอ้ยา่งพอเพยีงโดยไมต่อ้งคอรร์ปัชัน่ การเลือ่นตำาแหนง่เจา้หนา้ทีร่ฐัระดบัสงู ตอ้งมีวธิี
ประเมินผล และตรวจสอบอย่างเป็นกลาง และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการเล่นพรรคเล่นพวก บางประเทศใช้วิธี
ออกกฎจรรยาบรรณ (CODE OF CONDUCT) ของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างชัดเจน เช่น ห้ามรับของขวัญหรือการเลี้ยงดู
จากคนอื่น ห้ามรับสินบนและการใช้ทรัพย์สมบัติสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งการออกกฎหมายห้ามเจ้า
หน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเมือง เพ่ือป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และเพื่อ
ปอ้งกันการทีเ่จา้หนา้ทีร่ฐับางหนว่ยงาน เชน่ เจา้หนา้ทีด่า้นภาษแีละออกใบอนญุาตดา้นธรุกจิใชอ้ำานาจตดัสนิใจ ตาม
วิจารณญาณของตน บางประเทศใช้วิธีการรวมศูนย์การตัดสินใจไว้ที่ส่วนกลาง และใช้ระบบสารสนเทศ เช่น อิน
เตอร์เน็ทมาช่วยเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และลดการคอร์รัปชั่น มีกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน สิ่งที่สำาคัญคือต้องมี
การปราบปรามการคอรร์ปัช่ันอยา่งเอาจรงิเองจงั เชน่ จะตอ้งมกีารอายดัและยดึทรพัยส์นิของเจา้หนา้ทีร่ฐัทีไ่ดม้าดว้ย
การคอรร์ปัชัน่ได ้มกีารออกกฎหมายให้ความคุม้ครองแกพ่ยานผูใ้หข้อ้มลูเรือ่งคอรร์ปัชัน่โดยเฉพาะเจา้หนา้ทีร่ฐัระดบั
รองลงมา ซึง่มโีอกาสรูข้อ้มลูแตไ่มก่ลา้แจง้สำานกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามคอร์รัปชัน่ เพราะเกรงวา่
ตนจะมีความผิดด้วย หรือถูกหัวหน้างานกลั่นแกล้งหรือทำาอันตราย 2. ต้องมีกฎหมายที่เอื้ออำานวย เช่น กำาหนดให้
ธนาคารพาณิชย์ ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะ และรายได้ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกตั้งข้อสงสัย เมื่อคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามคอรร์ปัชัน่ขอไปรวมทัง้มกีารรว่มมอืขอขอ้มลูจากตา่งประเทศไดด้ว้ย กรณทีีเ่จา้หนา้ทีร่ฐัโยกยา้ยเงนิ
ไปต่างประเทศ การจะปราบปรามคอร์รัปชั่นให้ได้ผล จะต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายตำารวจและอัยการด้วย ดงั
นั้น การมุ่งแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นและปฏิรูประบบตำารวจและอัยการจึงเป็นเรื่องที่จำาเป็นอันดับต้น 3. ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากประชาสังคม องค์กรภาคประชาชน สื่อมวลชน นักวิชาการ สหภาพแรงงาน สมาคมวิชาชีพ ฯลฯ ให้เป็น
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หูเป็นตา เป็นกำาลังในการช่วยตรวจสอบให้ข้อมูลและสนับสนุนการทำางานของสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการคอร์รัปชั่น รัฐบาลบางประเทศให้งบประมาณสนับสนุนองค์กรภาคประชาชนที่ทำางานด้านตอ่
ต้านคอร์รัปชั่นเพื่อช่วยให้การปราบปรามได้ผลดียิ่งขึ้น

จริยธรรมคือหัวใจสำาคัญของนักการเมืองที่ดี
 บญุม ีแทน่แกว้ (2530) และประยงค ์สวุรรณบปุผา (2541) ตา่งนำาเสนอแนวคดิจรยิธรรมสำาหรบันกัการเมอืง 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสรุปความเห็นของปราชญ์เมธีระดับโลกที่รู้จักกันโดยทั่วไปเช่น อริสโตเดิล โสเครตีส 
เพลโต ขงจ้ือ เม่งจ้ือและเหล่าจ้ือ ท่ีต่างก็มีความเห็นสอดคล้องกันในแง่การให้ความสำาคัญกับการยึดถือหรือการปลูกฝัง 
ให้เกิดการมีธรรมภายในตัวของมนุษย์ทุกคน ซึ่งก็หมายรวมถึงคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต เพราะ
ทุกคนจำาเป็นต้องยึดธรรมะ ซึ่งหมายถึงความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม ประโยชน์สุขที่แท้จริง รวมถึงหลักการที่
ก่อให้เกิดความดีงาม และความถูกต้องเหล่านี้ สรุปก็คือ อริสโตเติล (Aristotle, 384-322 B.C.) นักปรัชญากรีก 
เห็นว่า ผู้บริหารที่ดีนั้นจะต้องเป็นผู้เสียสละและไม่ควรจะมีครอบครัว เพราะผู้ที่มีครอบครัวมักจะห่วงความมั่นคง
ส่วนตัว มากกว่าส่วนรวม การพัฒนาที่เน้นแต่ทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียว ไม่สามารถทำาให้สังคมมนุษย์เป็นสังคมที่
สมบรูณ์ได ้สงัคมมนษุยท์ีด่จีะตอ้งมจีรยิธรรมเปน็เคร่ืองนำาทาง เพราะความต้องการทางด้านร่างกายนัน้ สามารถทำาให้
อิม่ไดด้ว้ยอาหาร สว่นความตอ้งการทางดา้นจติใจไมรู่จ้กัอิม่ ตอ้งใชศ้ลีธรรมจรยิธรรมเขา้ไปเสรมิสรา้งจงึจะเกดิความ
พอเพียง โสเครตีส เห็นว่า คุณธรรมท่ีแท้จริงมีคุณค่าภายในตัวของมันเอง คือทำาให้ผู้ครอบครองความดีเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ และเพลโต เห็นว่า สังคมที่คนในสังคมไม่มีคุณธรรม จริยธรรม จะเป็นสังคมไร้ระเบียบ มีการเบียดเบียน 
ละเมิด และขัดแย้งกันและกัน ในขณะที่ปราชญ์เมธีจีน เช่น ขงจื้อ มีทัศนะว่า ผู้นำารัฐต้องยึดหลักธรรมาธิปไตย ใน
การบริหารปกครองประเทศ คือยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมอย่างเคร่งครัด เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและ เสีย
สละตนเองได ้ทัง้นีเ้พือ่ใหร้ะบบสงัคมจนีมแีตส่นัตสิขุเทีย่งธรรม ปราศจากการฉอ้ราษฎรบ์งัหลวง นอกจากนีข้งจือ้ได้
เสนอแนวคิดด้านคุณธรรมทางการเมือง (Political Virtue) และจริยธรรมทางการเมือง (Political Morality) เอาไว้
ว่า “นักปกครองต้องแก้ไขความบกพร่องของตนเองก่อน ประชาชนต้องแก้ไขความช่ัวความบกพร่องของแต่ละคน ก่อน 
นกัปกครองและประชาชนตอ้งข่มจติใจจากการกระทำาผดิกระทำาบาปของแตล่ะคนกอ่น คอืตัง้ตน้แตค่วบคมุจติใจของ
แต่ละคนเป็นปฐม แล้วขยายออกไปที่ครอบครัว จากครอบครัวขยายไปที่รัฐ ขยายไปที่ชาติ จากรัฐจากชาติ ก็ขยาย
ไปทั่วโลก การที่ผู้ใดจะปกครองรัฐได้นั่น ต้องปกครองตนเองก่อน ต้องปกครองครอบครัวของตนเองให้ได้ก่อน เมื่อ
ปกครองตน ปกครองครอบครวัไดด้แีลว้กจ็ะปกครอง กจ็กับรหิารใหร้ฐัประสบสนัตสิขุได ้เมือ่รฐัมคีวามสงบเรียบร้อย 
ผู้นั ้นก็จักยังโลกให้มีความสุขความสงบร่มเย็นและไพบูลย์ได้” กล่าวคือขงจื้อเห็นว่า นับแต่ นักปกครองลงมา
จนถึงประชาชนต้องอบรมตน ควบคุมตน ปกครองตนให้ได้ เพราะการปกครองคนอื่นเป็นปกครองปลายเหตุย่อมไม่
สัมฤทธิ์ผล หากปกครองตนเองไม่ได้ดุจควรทำาสิ่งที่หนาแต่กลับไปทำาให้บาง สิ่งที่ควรจะทำาให้บางแต่กลับทำาให้หนา 
หากตนเองก็ยังปกครองตนเองไม่ได้แล้วจะไปปกครองคนอื่นได้อย่างไร เม่งจื้อ มีปรัชญาในการปกครองโดยธรรมว่า 
ให้เริ่มปกครองจิตใจของตนเองแล้วขยายไปสู่ภายนอก โดยเม่งจื้อกล่าวว่า “ธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์ในส่วนลึก
ของจิตใจที่แท้จริง ไม่ต้องการเบียดเบียนกันและกันอยู่แล้ว ฉะนั้นนักบริหาร นักปกครองที่ดี ต้องอาศัยหลักในการ
ปกครอง ข้อนี้เป็นปทัสถาน เป็นรัฐมาวางไว้บนฝ่ามือสุดแต่จะพลิกจะหมุนไปอย่างไรก็ย่อมได้” ส่วนปรมาจารย์เห
ล่าจื้อ ปราชญ์เมธีชาวตะวันออก เห็นว่าคุณธรรม เมตตาธรรม และจริยธรรม เป็นสิ่งที่สูงส่งและมีคุณค่ายิ่ง คือสูง
กวา่จารีตประเพณ ีและระบบกฎหมายทีบ่งัคบัใชอ้ยูใ่นปจัจบุนั และในมติขิองศาสนาตา่ง ๆ  ยนืยนัความจรงิในเรือ่งนี ้
เพราะศาสดาของทกุศาสนาลว้นใหค้วามสำาคญักบัคณุธรรม จรยิธรรมของบคุคลในสงัคมทกุชนชัน้และทกุสาขาอาชพี 
โดยเฉพาะบุคคลผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง ในขณะท่ี Montesquieu ก็เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า “คุณธรรม 
จริยธรรมทางการเมือง” คือ “การเคารพกฎหมายและการรักประเทศชาติ” (Love of Law and Country)
 จริยธรรมจึงเป็นระบบคุณค่าพื้นฐานที่มนุษย์ในสังคมพึงยึดถือปฏิบัติ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขใน
สังคม จริยธรรมจึงมีความสำาคัญในฐานะกรอบการประพฤติปฏิบัติทางสังคมไม่จำาเพาะแต่การดำาเนินชีวิตประจำา
วันเท่าน้ัน หากรวมไปถึงจริยธรรมในการประกอบอาชีพและจริยธรรมทางการเมืองอีกด้วย เช่นเดียวกับ                     
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ผู้ประกอบอาชีพ อื่น ๆ ท่ัวไป นักการเมืองย่อมต้องอยู่ภายใต้ระบบจริยธรรม ซ่ึงต้ังอยู่บนพื้นฐานของการยึดมั่น
ในความเป็นวิชาชีพนิยม (Professionalism) นั่นคือ ระบบคุณค่าที่ทำาให้บุคคลผู้ประกอบวิชาชีพนั้น ๆ เล็งถึงความ
สำาคัญของการประกอบวิชาชีพอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์และมีจริยธรรม ทั้งนี้เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน 
หากเปรียบเทียบอาชีพนักการเมือง กับอาชีพอื่น ๆ อาจกล่าวได้ว่า “อาชีพนักการเมืองเป็นอาชีพที่อาศัยขั้นตอน
และขบวนการพฒันาศักยภาพสั้นที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับวิชาชีพเฉพาะอย่างแพทย์ พยาบาล 
วิศวกร สถาปนิก นักกฎหมาย ครูอาจารย์ ทหาร นักธุรกิจหรือแม้กระทั่งข้าราชการเพราะอาชีพเหล่านี้ต้องอาศัย
ระยะเวลาอันยาวนานในการเรียนรู้ ฝึกงานผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบมาตรฐานในแต่ละวิชาชีพ ในขณะที่
นักการเมืองมิได้มีองค์กรวิชาชีพใดเป็นผู้กำาหนดมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ดังเช่นองค์กรวิชาชีพอื่น ๆ ”
 สว่นการสรา้งมาตรฐานจรยิธรรมทางการเมอืง รวมไปถงึการคดัสรรบคุคลทีม่คีณุธรรมจรยิธรรมเขา้สูร่ะบบ
การเมืองนั้น จำาเป็นต้องมีแนวทางที่ถูกต้องเป็นไปได้ ตามที่ วริยา ชินวรรโณ (2546) ในฐานะบรรณาธิการได้
นำาเสนอขั้นตอนไว้อย่างน่าสนใจในหนังสือจริยธรรมในวิชาชีพ ดังนี้
 1. มีการศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์ทฤษฎี หลักปรัชญาทางจริยศาสตร์ที่สามารถจะนำามาใช้เป็นกรอบทาง
ความคิด (Conceptual Framework) ในการที่จะวางมาตรฐานและหลักจริยธรรมในทางปฏิบัติอันเหมาะสมกับ
การพัฒนาของสังคมไทย
 2. ตอ้งพจิารณาเรือ่งของจรยิธรรมทางการเมอืงในฐานะทีเ่ปน็ความพยายามประการหนึง่ทีต่รวจสอบ ความ
รบัผดิชอบในการใชอ้ำานาจและตำาแหนง่หนา้ทีข่องบคุลากรทางการเมอืงและการปกครองทกุส่วน ในลักษณะทีเ่ชือ่ม
โยงกันในโครงสร้างของรัฐธรรมนูญ ตลอดจนครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ระดับล่างที่เกี่ยวข้อง
 3. ประเด็นทางจริยธรรมหลักหลายข้อจำาเป็นต้องมี แต่เป็นส่ิงท่ีไม่ปรากฎเป็นแนวคิดหรือวัฒนธรรมทางการเมือง 
จึงจำาเป็นต้องให้กระจ่าง เช่น เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) หรือเรื่องการให้และการ
รับของขวัญ
 4. ตอ้งแยกออกจากกนัใหเ้หน็ชดัเจนระหวา่งการกระทำาทีเ่ปน็ความรบัผดิชอบทางอาญา เชน่ การรบัสินบน
หรือการคอร์รัปช่ันบางประเภท กับการกระทำาที่เป็นเรื่องจริยธรรมที่ไม่สามารถกำาหนดเป็นกฎหมาย แต่จัดทำาเป็น
กฎทางจริยธรรม
 5. จะต้องสร้างคู่มือทางจริยธรรมเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งหน่วยงานพัฒนาจริยธรรม
และติดตามผลและการปฏิบัติตามกฎ และมีบริการให้คำาปรึกษา อีกทั้งมีองค์กรที่มีอำานาจวินิจฉัยลงโทษ ซึ่งจะต้อง
เป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้การกดดันทางการเมือง
 6. ขั้นตอนการสอบสวน ไต่สวน การพิจารณา การลงโทษ ต้องเขียนไว้ให้ชัดเจนและให้ความยุติธรรมแก่   
ผู้ถูกกล่าวหาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 7. จะต้องมีกระบวนการพิจารณาพิเศษสำาหรับบุคคลที่อยู่ในตำาแหน่งสูงที่ทำาความผิด
 8. จะต้องมีโครงการให้การศึกษาด้านจริยธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องด้วย 
 ดังนั้นการปรับปรุงกระบวนการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรมเข้าสู่ระบบการเมืองจึงจำาเป็นจะต้อง
พิจารณากระบวนการคัดสรรเสียใหม่ เพ่ือป้องกันไม่ให้ปัจเจกบุคคลท่ีมีสำานึกทางการเมืองท่ีไม่เหมาะสมเบียดคนอ่ืน เขา้
มาครองตำาแหน่งผู้นำาและนักการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องพิจารณาถึงเป้าหมายว่าทำาอย่างไร จึงจะมาสามารถ
จูงใจให้คนที่มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป แต่ไม่เต็มใจให้เข้ามาสู่
ระบบการเมืองเพื่อช่วยพัฒนาการเมืองให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
 นอกจากนี้ ยังต้องให้ความสำาคัญในเร่ืองการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยให้เน้น
คุณธรรมจรยิธรรมใหม้ากขึน้ ปฏริปูการเรยีนการสอนในทกุสถาบนัการศกึษาใหเ้กดิคณุภาพในการสง่เสรมิจรยิธรรม
คุณธรรมแก่นักเรียนนักศึกษา สร้างระบบความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity Systems) และระบบเกียรติศักดิ์ (Honor 
System) ให้เกิดขึ้นในสังคมโดยผ่านระบบและกระบวนการการศึกษาของชาติ และเน้นการแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับ
จริยธรรมในหลักสูตรการศึกษา อบรมทุกหลักสูตรทุกประเภท จัดให้มีสถาบันฝึกอบรมนักการเมืองให้มีมาตรฐาน 
มีการประเมินผลที่ชัดเจน รวมไปถึงส่งเสริมให้สังคมให้ความสำาคัญกับวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน และ
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การส่งเสริมสังคมให้ยกย่องคนดี ไม่นิยมคนท่ีรำา่รวยมาจากการคดโกงหรือประพฤติมิชอบ การให้องค์การทางพุทธศาสนา 
เข้ามามีส่วนร่วมในสถาบันทางการเมืองมากขึ้น เพื่อให้การคัดสรรบุคคลที่จะเข้าสู่การเมืองได้บุคคลผู้ที่มีคุณธรรม
จริยธรรม เหมาะแก่การพัฒนาระบบการเมืองต่อไปในอนาคต
 สำาหรับประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีและทำางานภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น (United Nations Convention Against Corruption) และมีการจัดตั้งหน่วยงานโดยเฉพาะ 2 หน่วย
งานหลัก ได้แก่ สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทำาหน้าท่ีดูแลปัญหา
คอร์รัปชั่นในภาพใหญ่ระดับชาติ ตลอดจนความร่วมมือระหว่างประเทศ และสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต พ.ศ. 2551 ทำาหน้าท่ีดูแลคดีท่ีเกี่ยวพันกับการทุจริตหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจากการกระทำาของข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติการ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 จากปัญหาสังคมดังกล่าวข้างต้นพบว่า ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยกฎหมายหรือบทลงโทษเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป เช่น การทุจริตเชิงนโยบาย
และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชั่นร่วมสมัยที่มาพร้อมกับ สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในขณะที่สังคมไทยยังขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น นอกจากน้ีการทุจริตคอร์รัปช่ันรูปแบบนี้ในสังคมไทยและทวีปเอเชียต่างก็มีพื้นฐานมาจากค่านิยม
ทางวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน เพราะเกิดจากระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) ทั้งนี้ความหมายโดยทั่วไปของคำา
ว่า การอุปถัมภ์ซ่ึงราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การคำา้จุน การคำา้ชู การสนับสนุน การเล้ียงดู ส่วน
ความหมายในทางการเมืองนั้น เดโช สวนานนท์ (2535) กล่าวไว้ว่า ระบบอุปถัมภ์หมายถึงการได้รับสิทธิพิเศษจาก
ผู้ใหญ่หรือญาติมิตรของตนเป็นระบบที่ตรงกันข้ามกับระบบความชอบธรรม (ระบบคุณธรรม) ซึ่งนิยมใช้เป็นหลัก
ในปัจจุบัน รวมถึง วิทยากร เชียงกูล (2552) ได้กล่าวไว้ว่าระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยเป็นระบบที่ล้าหลังมากเพราะ
เศรษฐกิจปัจจุบันพัฒนาแบบทุนนิยมเน้นการแข่งขันที่ใช้ความรู้ความสามารถและคุณธรรมเป็นหลักและ ที่
ผ่านมาหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์และเกาหลีใต้ก็สามารถหลุดพ้นจากระบบอุปถัมภ์ได้ เราควรนำาวิธีการ
แกป้ญัหาของเขามาปรบัใช ้แตค่นในสงัคมไทยยงัตดิความสบายไมค่ดิจะแกป้ญัหาเหล่านี ้ดังนัน้สามารถสรุปหลักการ
สำาคัญของระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) หมายถึงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าทำางานโดยใช้เหตุผลทางการ
เมืองหรือความสัมพันธ์เป็นหลักสำาคัญ โดยไม่คำานึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมเป็นประการหลัก ลักษณะ
ทั่ว ๆ ไปของระบบอุปถัมภ์จึงมีลักษณะตรงกันข้ามกับระบบคุณธรรม 
 จากสภาพความเป็นจริงของสังคมปัจจุบัน พบว่าโดยทฤษฎีแล้ว นักการเมืองคือผู้ที่มีบทบาทสำาคัญในการ
บริหารประเทศชาติบ้านเมืองสำาหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตย แต่ปรากฎว่านักการเมืองส่วนใหญ่ยังขาด
ความรับผิดชอบและไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้อย่างทั่วถึง กล่าวคือ 
ไม่สามารถทำาให้เป็นไปตามความหมายของการเมืองท่ีว่า “การเมืองเป็นกระบวนการการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากร
ท่ีมีอยู่อย่างจำากัดให้กับทุกคนในสังคมได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม” สาเหตุที่ไม่สามารถดำาเนินการได้ตามที่
กล่าวข้างต้นได้ก็ด้วยสาเหตุหลายประการ แต่ท่ีเห็นได้ชัดเจนและไม่อาจปฏิเสธได้ก็คือ การที่นักการเมืองมองว่า 
การเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์และการกอบโกย ในเมื่อนักการเมืองในฐานะตัวแทนของประชาชนแทนที่จะ
ทำาหน้าทีเ่ปน็ปากเปน็เสยีงและปกปอ้งผลประโยชนข์องประชาชน แต่กลับทำาตรงกนัขา้มกบัส่ิงทีป่ระชาชนคาดหวงั 
คือ การเข้าไปกอบโกยแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัวและพวกพ้อง ส่วนผลประโยชน์ของประเทศเป็น
ลำาดับสุดท้าย จนในที่สุดก็ทำาให้ประเทศชาติล่มจมเสียหาย ยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่ต้องรับผลกระทบก็คือ ประชาชนนั่นเอง 
จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ต้นตอของปัญหาเกิดมาจากการบริหารราชการแผ่นดินท่ีผิดพลาด เกิดจากความจงใจของนักการเมือง 
ท่ีหวงักอบโกยผลประโยชนใ์นธรุกจิการเมอืง ทำาใหป้ระชาชนในฐานะเจ้าของประเทศไมอ่าจหวงัพ่ึงพาใครได้ ในเม่ือ
นักการเมืองซึ่งทำาหน้าที่เป็นผู้แทนของตนขาดความสำานึกทางจริยธรรมแต่กลับไปกล่าวอ้างว่า ประชาชนต่างหาก
ที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้นักการเมืองขาดจิตสำานึก เพราะเห็นแก่เงินและเลือกตนเข้ามา 
 ดงันัน้สงัคมไทยควรจะมวิีธกีารอยา่งไรท่ีจะปลกูฝงัจติสำานกึใหก้บัคนในชาต ิโดยชีใ้หเ้หน็วา่หากผูน้ำาประเทศ
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ซึ ่งมีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจสูงกว่าคนปกติทั ่วไป แทนที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้เหนือกว่าประชาชน
ผู้ถูกปกครอง เพราะได้รับการยกย่องในฐานะผู้นำา ผู้บริหารประเทศ แต่กลับไม่ทำาหน้าที่ทดแทนคุณแผ่นดินเกิดให้
สมภาคภมูขิองคำาวา่ ผูน้ำาทีม่คีณุธรรมจรยิธรรม ทัง้นีจ้ะพบวา่บา้นเมอืงใดกต็ามทีผู้่นำาละเลย เพิกเฉยต่อภาระหนา้ที่
ซึ่งมีต่อประชาชน เต็มไปด้วยการฉ้อราษฎร์บังหลวงย่อมตกอยู่ในสภาพอธรรมาภิบาล นั่นเอง 
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บทคัดย่อ
 บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา คุณภาพชีวิตของเกษตรกรภายใต้โครงการรับจำานำาข้าว                
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรภายใต้โครงการจำานำาข้าว โดยมีระเบียบวิธีวิจัยคือ ข้อมูลที่นำามา
ศึกษาเป็นข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ จากการสำารวจ (filed survey) สุ่มตัวอย่างเกษตรกรท่ีเข้าโครงการจำานำาข้าว 
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) ประกอบด้วย 4 ภาค คือ ภาคเหนือ จังหวัด
เชียงใหม่ จังหวดัพษิณโุลก ภาคกลาง จงัหวดัพระนครศรอียธุยา จงัหวดั นครนายก ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จงัหวดั
อุบลราชธานี จังหวัดสุรินทร์ ภาคใต้ จังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดตัวอย่าง 2,115 ตัวอย่าง 
 จาการศึกษา พบว่า เกษตรกรภายใต้โครงการจำานำาข้าว มีความพึงพอใจในชีวิตในภาพรวม ระดับปานกลาง
ถึงระดับค่อนมาก ร้อยละ 96.5 โดยมี ความพึงพอใจในมิติด้านครอบครัว ความสุขในชีวิต มาตรฐานการดำาเนิน
ชีวิต และความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อม และความพึงพอใจในการพักผ่อนหย่อนใจ ตามลำาดับ และปัจจัย ที่มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตเกษตรกรภายใต้โครงการจำานำาข้าว คือ รายได้ ครอบครัว มาตรฐานการดำาเนินชีวิต และความพึงพอใจ
ต่อโครงการจำานำาข้าว 

คำ�สำ�คัญ: ความพึงพอใจในชีวิต, เกษตรกรภายใต้โครงการจำานำาข้าว 

Abstract
 This research aimed to studying the quality of life of Rice Mortage Scheme Agriculturist , 
research methodology : quantitative research using 2,115 samples in 4 region ,Northern Middle 
North-East and South regions 8 province , Chang Mai, Phisanulok Phra Nakorn Sii Ayutthaya ,  
Nakorn Nayok Ubon Ratchatani Surin Songkhla and Nakorn Si Thammarat. Result research found 
that ,Income ,Family Satisfaction , Standard of Living Satisfaction important to developing quality 
of life Rice Mortage Scheme Agriculturist.

Keywords: Life Satisfaction, Rice Mortage Scheme Agriculturist

บทนำา 
 รัฐ ให้ความสำาคัญกับปัญหาของเกษตรกรทำานามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่พ.ศ. ปี 2498 – จนถึงปัจจุบัน 
มาตรการในการแก้ปัญหาของเกษตรกรทำานา เป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละปีและแต่ช่วงที่รัฐบาลบริหาร เช่น 
มาตรการประกนัราคาขา้ว มาตรการพยงุราคาขา้ว มาตรการจำานำายุง้ฉาง มาตรการจำานำาขา้ว กลไกในการขบัเคลือ่น
เพื่อให้เกษตรกรทำานา สามารถสร้างผลผลิต สร้างรายได้ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดี แต่กลับพบว่า เกษตรกรมีหนี้สินทั้งในระบบและหนี้สินนอกระบบ รัฐจึงต้องเพิ่มมาตรการในการแก้ไข



บทความฉบับเต็ม
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ปี 2015
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ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกร เช่น ผ่อนการชำาระเงินกู้ในระยะสั้น จนถึงปี พ.ศ.2553 -2556 รัฐบาลในช่วงนั้นได้ทุ่มเงิน
งบประมาณ เพื่อประกันราคาข้าว แบบที่ต้องทำาให้เกษตรกร ขยายพื้นที่การผลิตข้าวทั่วประเทศ มีเกษตรกรเกิดข้ึน
ใหม่ และมีปริมาณการผลิตท่ีสูงมาก คือ พิจารณาจากข้อมูลการทำาสำามะโนเกษตรกร ในปี พ.ศ. 2556 พบว่า พื้นท่ีท่ี
เกษตรกรถือครอง ร้อยละ 51.3 เป็นเนื้อที่ที่ปลูกข้าว รองมาปลูกพืชไร่ ร้อยละ 22.3 ยางพารา ร้อยละ 14.6 ปลูก
ไม้ยืนต้น/ปลูกพืช ร้อยละ 8.5 และปลูกพืชผัก ร้อยละ 0.8 และอ่ืน ๆ เป็นทุ่งหญ้า เล้ียงสัตว์ เป็นต้น ร้อยละ 2.5 โดย
มีเนื้อที่เพาะปลูก 72.8 ล้านไร่ ในปี 2556 เพิ่มจากปี พ.ศ.2536 ถึง 5.4 ล้านไร่ แต่มีผู้ถือครองที่ดินลดลง จาก 
4.2 ล้านราย เหลือ 3.8 ล้านราย ลดลงไปประมาณสี่แสนราย นอกจากนี้ผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงจากโครงการจำานำา
ข้าว คือ เกษตรกรทำานา มีรูปแบบของการทำานาที่เปลี่ยนแปลงไปทำานาปรังเพิ่มขึ้น ดูเหมือนการแก้ไขปัญหาของ
เกษตรกรทำานา เป็นความตั้งใจของรัฐบาลทุกรัฐบาลเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร จนถึงรัฐบาล คสช. 
ปัจจุบันให้ความสำาคัญต่อการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร 
 นอกจากความสำาคญัจากการมโีครงสรา้งประชากรเปน็คนสว่นใหญข่องคนในประเทศแลว้ จำานวนประชาชน
ทีม่จีำานวนมากและมคีวามสำาคญัทางวัฒนธรรมประเพณ ีประเทศไทยเปน็ประเทศเกษตรกรรมแลว้และมคีวามสำาคญั
ดา้นเศรษฐกิจตอ่ประเทศมาอยา่งตอ่เนือ่ง เป็นแหลง่ผลติอาหารเลีย้งชาวโลก ทำาใหป้ระเทศมคีวามมัน่คงทางอาหาร 
จากข้อมูลการส่งออกข้าวไทยไปท่ัวโลกกว่า 205 ประเทศ และมูลค่าการส่งออก ในช่วงปี พ.ศ. 2555 มีมูลค่าการส่งออก 
142,976.24 ล้านบาท พ.ศ. 2556 มีมูลค่าการส่งออก 133,851.21 ล้านบาท พ.ศ. 2557 มีมูลค่าการส่งออก 
174,852 ล้านบาท พ.ศ. 2558 (ช่วงครึ่งปี คือระหว่าง ม.ค.-ก.ค. 58) มีมูลค่าการส่งออก 83,752.57 ล้านบาท 
เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนกับ GDP ของไทย คือมีสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 
ซึ่งจากสถิติข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ พบว่า การส่งออกข้าวไทยสู่ประเทศต่าง ๆ ในโลก 15 อันดับแรกที่มีมูลค่า
การส่งออกข้าวสูงสุด คือ ประแทศไนจีเรีย รองมา ประเทศเบนิน สหรัฐอเมริกา และในปี 2557 ส่งออกไปยังประเทศจีน 
มีปริมาณส่งออกที่เพิ่มขึ้น (ดังแผนภาพ 1) 

แผนภาพที่ 1 ตลาดส่งออกข้าวไทย ระหว่างปี 2554-2558
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แผนภาพที่ 1 ตลาดส่งออกข้าวไทย ระหว่างปี 2554-2558 

!  
ที่มา: http://www.ops3.moc.go.th/infor/MenuComTH/stru1_export/export_topn_re/report.asp  

*หมายเหตุ ปี พ.ศ. 2558 เป็น ช่วงระหว่าง ม.ค.-ก.ค. 2558 

 ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554-2559) กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์  จึงให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรซึ่งเป็นพลเมืองที่มีจำนวนมาก

ที่สุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงให้ความสำคัญ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ คือ “เกษตรกรมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงทางอาหาร เป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน” โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ 

คือ สร้างความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 80 ในปี พ.ศ. 2559 เศรษฐกิจภาคเกษตร

เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.ต่อปี และ ทรัพยากรการเกษตรมีความเหมาะสมต่อการผลิตทางการเกษตรเพิ่ม

ขึ้น  

 บทความวิจัยจึงนำเสนอคุณภาพชีวิตของเกษตรกรภายใต้โครงการจำนำข้าว และปัญหา 

อุปสรรค ที่ทำให้การประกอบอาชีพ และแนวคิดของเกษตรกรที่มีต่อโครงการรับจำนำข้าว เพื่อเป็น

แนวทางการพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืนในชีวิต และอาชีพแก่เกษตรกรไทยต่อไป  

ตลาดส่งออกข้าวไทย 15 อันดับแรกประเทศ
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ที่ม�: http://www.ops3.moc.go.th/infor/MenuComTH/stru1_export/export_topn_re/report.asp 

*หมายเหตุ ปี พ.ศ. 2558 เป็น ช่วงระหว่าง ม.ค.-ก.ค. 2558
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 ดังนั้น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554-2559) กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จึงให้ความสำาคัญกับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรซึ่งเป็นพลเมืองที่มีจำานวนมากที่สุด กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จึงให้ความสำาคัญ โดยกำาหนดวิสัยทัศน์ คือ “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงทางอาหาร 
เป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน” โดยมีเป้าหมายที่สำาคัญ คือ สร้างความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 80 
ในปี พ.ศ. 2559 เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี และ ทรัพยากรการเกษตรมีความเหมาะสมต่อ
การผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 
 บทความวิจัยจึงนำาเสนอคุณภาพชีวิตของเกษตรกรภายใต้โครงการจำานำาข้าว และปัญหา อุปสรรค ที่ทำาให้
การประกอบอาชพี และแนวคดิของเกษตรกรทีม่ต่ีอโครงการรบัจำานำาขา้ว เพือ่เปน็แนวทางการพฒันาเพือ่สรา้งความ
ยั่งยืนในชีวิต และอาชีพแก่เกษตรกรไทยต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรภายใต้โครงการจำานำาข้าว 

การทบทวนวรรณกรรม 
 คุณภาพชีวิต (Quality of Life) เป็นปรัชญาการบริหารภาครัฐหรือการบริหารรัฐกิจ ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัด 
ผลลัพธ์บั้นปลาย (Ultimate Outcome) ในการพัฒนา นักปรัชญาที่สำาคัญของนักบริหาร ต้ังแต่สมัย อริสโตเติล 
(Aristotle, 384-322, B.C.) นักบุญ โธมัส อควินัส (Thomas Aquinas, A.D.1227-1274) เสนอหลักการการ
บริหารรัฐกิจ โดยมุ่งเน้น รัฐสวัสดิการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และนักปรัชญาชาวฝรั่งเศส ฌอง 
โบแดง (Jean Bodin, A.D.1530-1596) หลักการและเป้าหมายการบริหารภาครัฐที่สำาคัญที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิด
ผลลัพธ์สุดท้าย คือ การทำาให้พลเมืองทุกคนมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ และ ฌอง ฌาค รุสโซ (Jean Jacques 
Rousseau, A.D. 1712-1778) เสนอแนวคิดการบริหารภาครัฐที่สำาคัญ คือ การขจัดความไม่เสมอภาค การมุ่งเน้น
ความมีเสรีภาพของประชาชน อาจกล่าวได้ว่า การบริหารรัฐกิจจุดมุ่งหมายท่ีสำาคัญประการหน่ึงคือ มุ่งเน้น เพื่อคุณภาพ
ชีวิตและความผาสุก ความมีเสรีภาพและความเสมอภาค ของประชาชน (วรเดช จันทรศร, 2552)
 มีนักวิชาการทั่วโลก เช่น นักบริหารการพัฒนา นักรัฐประศาสนศาสตร์ นักสังคมวิทยา นักเศรษฐศาสตร์ 
เช่น อมาตยา เซน (Amartaya Sen, 1999) ได้ใช้ทฤษฎีการเลือกทางสังคม และความเสมอภาค แนวคิดด้านการ
พัฒนาคน มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคู่กับทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อวัดผลของการพัฒนา ซึ่งเดิม
ใช้การวัดความยากจนเป็นเครื่องมือวัดอย่างเดียว ต่อมา อมาตยา เซน มีแนวคิดว่า การใช้ดัชนีความยากจนเพียง
มิติเดียวไม่เพียงพอท่ีจะทำาให้อธิบายผลของการพัฒนาได้ มีนักวิชาการ ที่มีแนวคิดสอดคล้องเช่นนี้ โดยเฉพาะ นัก
จิตวิทยาเชิงบวก เช่น Martin Seligman (2002); Lyubomirsky Sonja (2005) นักวิจัยมหาวิทยาลัยฮาร์ดวาร์ด 
Daniel Kahneman and Alan Kureger (2006) ท่ีให้ความสำาคัญ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุข และวิถีการดำาเนิน
ชีวิต ที่เอื้อให้คนมีความสุขมากขึ้น และเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ชีวิตมีคุณภาพ รวมทั้งคุณค่าของความเป็นมนุษย์ เช่น 
การเคารพในตนเอง (Self-esteem) การมองโลกในแง่ดี (Optimise) หรือการมองถึงอนาคต เพื่อสร้างความสำาเร็จ
เชิงสร้างสรรค์ในอย่างรวดเร็วและมั่นคง (flourish) (มาร์ติน เซลิกแมน, 2011)
 ฟริสช์, คอร์เนล, วิวแอนวิวา และรีเฟล (Frisch, Cornell, Villanveva and Retzlaff, 1992) ได้พัฒนา
ตัวชี้วัด การวัดคุณภาพชีวิต โดยการวัดความพึงพอใจ โดยรวม โดยประเมินจากความรู้สึก 3 ส่วน คือ สิ่งที่จำาเป็น
และสำาคัญที่สุด เป้าหมาย (Goal ) และความปรารถนา (Wish) โดยการให้นำ้าหนัก (Weight) กับส่ิงท่ีสำาคัญที่สุด 
และนำามาคำานวณ ความพึงพอใจในภาพรวม โดยคำานวณจาก ความพึงพอใจโดยรวม = ผลรวมขององค์ประกอบ 
x ค่านำ้าหนัก (ผลรวมของคะแนนนำ้าหนัก) องค์ประกอบ 16 องค์ประกอบ คือ 1) สุขภาพ (Health) 2) คุณค่าใน
ตนเอง (Self-Esteem) 3) เป้าหมายและค่านิยม (Goal and Value) 4) เงิน (Money) 5) การทำางาน (Work) 6) 
สนุกสนาน (Play Play) 7) การเรียนรู้ (Learning) 8) การสร้างสรรค์ (Creativity) 9) การช่วยเหลือ (Helping) 10) 
ความรัก (Love) 11) เพื่อน (Friend) 12) เด็ก (Children) 13) ความสัมพันธ์ (Relative) 14) ที่อยู่อาศัย (Home) 
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15) ความสัมพันธ์กับชุมชน (Neighbourhood) 16) ชุมชน (Community)
ความหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสุข ของเกษตรกรทำานา (Quality of Life and 
Happiness Concept)
 คุณภาพชีวิต หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ โดยการประเมินความรู้สึกในระดับ
ปัจเจกบุคคลในช่วงเวลาหนึ่ง แบบองค์รวมในเชิงบูรณาการ ครอบคลุมองค์ประกอบด้านสุขภาพ การงาน อาชีพ 
ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม 
 ความสุข หมายถึง ความรู้สึกสบายกาย สบายใจ ในระดับปัจเจกบุคคล เป็นการประเมินที่มีปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก เป็นฐานของการประเมิน ในมิติสุขภาพ การทำางาน ครอบครัว
 คุณภาพชีวิตของเกษตรกรภายใต้โครงการจำานำาข้าว หมายถึง ระดับความพึงพอใจในชีวิตของเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการรับจำานำาข้าว 
 คุณภาพชีวิตมิติการทำางาน หมายถึง ความพึงพอใจในระดับปัจเจกบุคคลที่มีต่อการทำางาน ต่ออาชีพใน
ช่วงเวลาหนึ่ง ประกอบด้วย ความมั่นคงของอาชีพ รายได้ ความคิดหรือทัศนคติที่มีต่ออาชีพ
 คุณภาพชีวิตมิติสุขภาพ หมายถึง ระดับความพึงพอใจต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ การปราศจากการเจ็บ
ป่วย การปราศจากโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวัน 
 คุณภาพชีวิตมิติครอบครัว หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจในภาพรวมของครอบครัว ความสัมพันธ์ ความเอ้ืออาทร 
ความอบอุ่น การเกื้อหนุนช่วยเหลือกัน การติตต่อสื่อสารถึงกัน การมีเวลาอยู่ร่วมกันพร้อมหน้าในครอบครัว
 คุณภาพชีวิตด้านการพักผ่อนหย่อนใจ หมายถึง การมีเวลาได้พักผ่อนหย่อนใจในชีวิตในช่วงเวลาหนึ่ง 
 คุณภาพชีวิตในมิติชีวิตความอยู่ประจำาวันในสังคม หมายถึง ความพึงพอใจต่อการสภาพแวดล้อม ชุมชน 
สังคม การได้รับบริการที่ดีจากภาครัฐ ในด้าน การศึกษา คมนาคม สาธารณสุข สาธารณูปโภค ความปลอดภัยชีวิต
และทรัพย์ เศรษฐกิจชุมชน 

วิธีการวิจัย
 ระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษา ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง เป็นการสร้างเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต
ในมิติความสุข คุณภาพชีวิต ส่วนที่สอง เป็นการทดสอบเครื่องมือวัด ส่วนที่สามนำาเสนอผลการศึกษา โดยมีระเบียบ
วิธีวิจัย คือ 
 ส่วนที่หนึ่ง เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ที่นำามาศึกษา เป็นการประเมินความรู้สึกพึงพอใจใน
ระดับปัจเจกบุคคล โดยให้คะแนนภาพรวม จากความรู้สึกของเกษตรกรก โดยการให้สเกล คะแนน 1-10 คะแนน 
คะแนน 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด และ คะแนน 5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง คะแนน 
10 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 ส่วนท่ีสอง การวิจัยเชิงสำารวจ (Field Survey) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
จากการสุ่มตัวอย่าง แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) เลือกสุ่มจังหวัดที่มีการปลูกข้าวที่สำาคัญ 
ทั้ง 4 ภาค คือภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัด เชียงใหม่ พิษณุโลก 
พระนครศรีอยุธยา นครนายก อุบลราชธานี สุรินทร์ สงขลา และนครศรีธรรมราช ตามลำาดับ ในพื้นที่ตำาบล หมู่บ้าน
ที่มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำานำาข้าว ตามลำาดับ โดยมีขนาดตัวอย่าง จำานวน 2,115 ตัวอย่าง

เครื่องมือในการวิจัย 
 ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วยข้อคำาถาม มิติที่นำามาศึกษา เป็นคะแนนความ       
พึงพอใจภาพรวมของเกษตรกรภายใต้โครงการจำานำาข้าว ด้านสุขภาพ ครอบครัว มาตรฐานการดำาเนินชีวิตประจำาวัน 
การประกอบอาชีพทำานา ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นการประเมินในระดับปัจเจกบุคคล 
โดยการให้สเกล คะแนน 1-10 คะแนน คะแนน 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด และ คะแนน 5 หมายถึง ระดับ
ความพึงพอใจปานกลาง คะแนน 10 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
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 เมื่อสอบถามข้อมูลเชิงคุณภาพ 4 ประเด็น คือ 
 1. ท่านมีแนวคิดอย่างไรกับโครงการจำานำาข้าว 
 2. ท่านมีความเสี่ยง ความไม่ปลอดภัยในอาชีพทำานาหรือไม่อย่างไร 
 3. โครงการจำานำาข้าว ทำาให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดี หรือไม่ อย่างไร
 4. อนาคตของอาชีพเกษตรกรปลูกข้าวในพื้นที่ของตนเองเป็นอย่างไร
 5. โครงการจำานำาข้าว ทำาให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดี หรือไม่ อย่างไร
 6. ความต้องการ ความปรารถนาในชีวิตของท่านเป็นอย่างไร

ผลการศึกษา
 ในการศึกษา คุณภาพชีวิตของเกษตรกรภายใต้โครงการจำานำาข้าว โดยภาพรวมเกษตรกรทำานามีความรู้สึก
พึงพอใจต่อโครงการจำานำาข้าว ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 8.38 และเมื่อสอบถามว่า “ท่านคิดว่า รัฐ
ควรมีโครงการจำานำาข้าวต่อไป หรือไม่ อย่างไร ” พบว่า ร้อยละ 94.3 ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ตอบว่า “ควรมี
โครงการจำานำาขา้ว” และรอ้ยละ 4.5 ตอบวา่ “ไมค่วรม ี”เหตุผลของการม ีเพราะเกษตรกรได้รบัประโยชนโ์ดยตรงคือ                                                                                                                     
มีรายได้เพิ่มขึ้นแน่นอน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงที่ไม่มีโครงการจำานำาข้าวเกษตรกรมีความกังวลใจ และมีความไม่
แน่นอนว่า เมื่อผลผลิตออกมาแล้ว จะขายข้าวได้ราคาหรือไม่อย่างไร
 ความเสี่ยง ความไม่ปลอดภัยในการประกอบอาชีพทำานาของเกษตรกร
 พบวา่ ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทำานาคอื กลไกการตลาด ราคาการผลติ และตน้ทนุการผลติ และภยัธรรมชาติ
ทั้งจากภัยแล้ง และภัยนำ้าท่วม นอกจากนี้ ความเสี่ยงที่เกิดจากสารเคมี มีไม่มากนัก มีเพียงร้อยละ 5.4 โดยเฉพาะ
ในพื้นที่ ภาคเหนือ เกษตรกรจะมีการเจ็บป่วยจากการได้รับสารเคมีที่เกิดจากการประกอบอาชีพสูงกว่าภาคอื่น ๆ 
 โครงการจำานำาข้าว ทำาให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไร 
 ซ่ึงจากการศึกษา พบว่า ผลท่ีได้รับเชิงบวกเชิงเศรษฐกิจ คือ การท่ีเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมสูงข้ึน มีเงินชำาระหน้ี 
และมีเกษตรกรทำานากลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 4.8 มีการเพิ่มปัจจัยการผลิต เช่น ที่ดิน เครื่องไถนา และ เงินออมเพื่อ
การใช้จ่ายและการลงทุน แต่เมื่อไม่มีโครงการจำานำาข้าวและไม่สามารถได้ผลผลิตตามที่เคยทำา เนื่องจากปัญหา
ปรมิาณนำา้ จึงตอ้งนำาเงนิทีอ่อมไวม้าใชจ้า่ยในการดำาเนนิชวีติทีจ่ำาเปน็ แตอ่ยา่งไรกต็าม เกษตรกรสามารถทีจ่ะดำาเนนิ
ชีวิตได้ ด้วยเหตุผล คือ ปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้บ้าง 
 เมื่อนำาตัวชี้วัด และเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตในมิติด้านต่าง ๆ ด้านสุขภาพ มิติครอบครัว มิติมาตรฐานการ
ดำาเนินชีวิต มิติการประกอบอาชีพทำานา มิติด้านสิ่งแวดล้อม และมิติการพักผ่อนหย่อนใจ มิติความสุข ซึ่งเป็นการ
ประเมินภาพรวมในระดับปัจเจกบุคคลของเกษตรกร โดยให้คะแนนระดับความพึงพอใจชีวิตในมิติต่าง ๆ พบว่า 
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพใจในมิติด้านครอบครัว และ มิติด้านสุขภาพ และการพักผ่อนหย่อนใจ ค่าคะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 3.10, 3.03 และ 2.99 ตามลำาดับ (รายละเอียดดังตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมมิติต่าง ๆ 

ระดับความพึงพอใจในภาพรวม
 ระดับความพึงพอใจ รวม

ร้อยละ
(n) ค่าเฉลี่ย S.D.มาก ค่อนข้างมาก ปานกลาง น้อย

ด้านสุขภาพ 25.1 48.6 8.31 0.6 100.0 (2,113) 3.03 1.435
ด้านครอบครัว 28.2 54.1 17.4 0.3 100.0 (2,113) 3.10 0.678
ด้านมาตรฐานการดำาเนินชีวิต 13.0 60.3 26.4 0.3 100.0 (1,991) 2.86 0.621
การประกอบอาชีพทำานา 16.9 56.0 26.6 0.5 100.0 (2,005) 2.89 0.666
ด้านสิ่งแวดล้อม 19.6 56.4 23.3 0.7 100.0 (1,683) 2.94 0.675
ด้านการพักผ่อนหย่อนใจ 18.3 60.2 21.0 0.2 100.0 (1,670) 2.99 0.742
ความสุข 17.4 60.8 21.5 0.3 100.0 (2,022) 2.95 0.633
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 การพัฒนามาตรวัดคุณภาพชีวิตของเกษตรกรภายใต้โครงการจำานำาข้าว 
 ในการพัฒนามาตรวัดคุณภาพชีวิตของเกษตรกรภายใต้โครงการจำานำาข้าว โดยพัฒนามาตรวัด 8 องค์
ประกอบ ประกอบด้วย องค์ประกอบ 1) มิติสุขภาพ 2) มิติครอบครัว 3) มิติมาตรฐานการดำาเนินชีวิตประจำาวัน 
4) มิติความพึงพอใจต่ออาชีพทำานา 5) มิติด้านสิ่งแวดล้อม 6) มิติการพักผ่อนหย่อนใจ และ 7) ความสุข และ                      
8) ความพึงพอใจต่อโครงการจำานำาข้าว โดยนำาตัวชี้วัดคำานวณหาผลรวมและค่าเฉลี่ยในแต่ละมิติ และพิจารณา
การ กระจายของข้อมูล สร้างมาตรวัดระดับคะแนนเป็น 3 ระดับ คือ 
 คะแนนระหว่าง 1.00 - 2.88 คะแนน หมายถึง พึงพอใจระดับน้อย
 คะแนนระหว่าง 2.89 - 3.50 คะแนน หมายถึง พึงพอใจระดับปานกลาง
 คะแนนระหว่าง 3.51 – 4.00 คะแนน หมายถึง พึงพอใจระดับ มาก
 เมื่อนำาตัวแปร ศึกษาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้การวิเคราะห์ การถดถอย
เชิงพหุ โดยระดับความพึงพอใจในชีวิตในภาพรวมกับมิติคุณภาพชีวิต พบว่า สมการความสัมพันธ์ที่อธิบายถึง ระดับ
ความพึงพอใจในชีวิตภาพรวม คือ ตัวแปรมิติด้านมาตรฐานการดำาเนินชีวิต สามารถอธิบายคุณภาพชีวิตในภาพรวม
ของเกษตรกรภายใต้โครงการจำานำาข้าว รัอยละ 33.6 (ค่า R-Square มีค่าเท่ากับ 0.336) ซึ่งอาจแสดงในสมการคือ 
ความพึงพอใจในชีวิตภาพรวม = (-1.101) + 0.638 (ความพึงพอใจในชีวิตมิติการดำาเนินชีวิต)
 หมายความว่าความพึงพอใจของเกษตรกรภายใต้โครงการจำานำาข้าว มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ        
พึงพอใจมิติมาตรฐานการดำาเนินชีวิตประจำาวันซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด 14 ตัวชี้วัด คือ การได้รับข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในทุกด้าน คือ 1) การเมือง สังคม 2) ด้านอาชีพ 3) การพยากรณ์อากาศ 4) ข้อมูลเพื่อ
พัฒนาตนเอง การเข้าถึงบริการของรัฐ ทั้งในด้าน 5) การรักษาพยาบาล 6) การบริการครบวงจร 7) การคมนาคม 
8) คุณภาพของการบริการ 9) การติดต่อสื่อสาร 10) โอกาสการศึกษาของบุตรหลาน 11) ความสะดวกของการเข้า
สินค้าบริโภคในชีวิตประจำาวัน หรือปัจจัยสี่ในการดำาเนินชีวิต 12) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 13) ความ
ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 14) เสถียรภาพ/ความมั่นคงของรัฐบาล 

สรุปผล
 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรภายใต้โครงการจำานำาข้าว ในภาพรวม คือ 1) เกษตรกรภายใต้
โครงการจำานำาขา้ว มคีวามพงึพอใจในชวีติ 2) ตวัแปรหรอืปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในชวีติของเกษตรกร
กลุ่มตัวอย่าง รายได้ และให้ความสำาคัญในมิติครอบครัวของเกษตรกร สุขภาพ และมิติของการดำาเนินชีวิตในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ที่ทำาให้เกษตรกรมีความรู้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ที่จะส่งเสริมเกษตรกรภายใต้โครงการจำานำาข้าว
 การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรภายใต้โครงการจำานำาข้าว พบว่า ปัจจัยที่เกษตรกรภายใต้โครงการ
จำานำาข้าวให้ความสำาคัญ คือ รายได้ ครอบครัว สุขภาพ และ มาตรฐานการดำาเนินชีวิตประจำาวัน ซึ่งมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ ในบริบทของความแตกต่างเชิงพื้นที่ภาค มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของฟริสช์, 
คอร์เนล, วิวแอนวิวา และรีเฟล (Frisch, Cornell, Villanveva and Retzlaff, 1992) สุขภาพ เงินหรือรายได้ และ 
การทำางาน ในการพัฒนาคุณภาพของเกษตรกรครอบคลุมในมิติดังกล่าว 

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา คือ
 1. ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรภายใต้โครงการจำานำาข้าว อย่างเป็น
ระบบ และมุ่งเน้นมาตรฐานการดำาเนินชีวิตที่มีองค์ประกอบ ทั้ง 14 ตัวชี้วัดที่กล่าวแล้วข้างต้น
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 2. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
  2.1 นโยบายการพฒันาคณุภาพชวีติของเกษตรกร รัฐควรใหค้วามสำาคญั มาตรฐานการดำาเนนิชวีติ
ประจำาวันของเกษตรกร ให้ความสำาคัญกลไกในระดับพื้นที่ และมาตรการ ที่เอื้อต่อการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในทุกด้าน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ และการดำาเนินชีวิต มาตรการการ
ส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพ และการประกอบอาชีพทำานา และพืชเศรษฐกิจอื่นตามความต้องการของเกษตรกร
  2.2 การให้ความสำาคัญการบริหารจัดการในบริบทความแตกต่างเชิงพื้นที่
  2.3 สง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติในมติิความสุขใหค้วามสำาคญักบัคณุคา่ความรู้สึก ของประชาชน 
ในระดับปัจเจกบุคคล โดยเฉพาะสุขท่ีเกิดจากการพัฒนาจิตใจ ที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับครอบครัว สิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชาติ ที่เกื้อหนุน เสริมให้สร้างความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและสังคม
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บทคัดย่อ
 บทความชิน้นีม้วีตัถปุระสงคใ์นการนำาเสนอการอธบิายและวเิคราะหว์กิฤตความชอบธรรมจากการใชอ้ำานาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญผ่านคำาวินิจฉัยคดีกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่มาและคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภา
บนพื้นฐานของกรอบแนวคิดเสรีประชาธิปไตย ประเด็นในการวิเคราะห์แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนท่ีหนึ่ง เป็นการ
วเิคราะหค์ำาวนิจิฉัยของศาลรฐัธรรมนูญบนพืน้ฐานของแนวคดิเสรปีระชาธปิไตยซึง่ประกอบดว้ยสองหลกัการทีส่ำาคญั
คือ หลักนิติรัฐและหลักประชาธิปไตย ส่วนที่สอง เป็นการวิเคราะห์วิกฤตความชอบธรรมต่อการใช้อำานาจของศาล
รฐัธรรมนญูอนัเกดิจากคำาวนิจิฉยัตามแนวคดิองคป์ระกอบของความชอบธรรมทางอำานาจซ่ึงประกอบด้วย 1.) การทำา
ตามกฎเกณฑท์ีมี่อยู ่2.) การอธบิายและใหเ้หตผุลตอ่กฎเกณฑท์ีใ่ชบ้นพืน้ฐานของความเชือ่รว่มกนั 3.) การแสดงออก
ซึ่งความยินยอมต่อการใช้อำานาจ โดยผลการศึกษา พบว่า คำาวินิจฉัยคดีกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่มา
และคุณสมบตัขิองสมาชกิวฒุสิภามคีวามไมส่อดคลอ้งกบัแนวคดิเสรปีระชาธปิไตยจงึนำาไปสูก่ารเกดิวกิฤตความชอบ
ธรรมต่อการใช้อำานาจของศาลรัฐธรรมนูญ

คำ�สำ�คัญ: ศาลรัฐธรรมนูญ, เสรีประชาธิปไตย, ความชอบธรรม

Abstract
 The purpose of this article is to discuss and analyse legitimacy crisis of Constitutional 
Court decision on the amendment of the charter on senators’ election and qualifications based 
on liberal democratic concept. Points of discussions can be divided into two parts. The first part 
discusses the Constitutional Court decision based on liberal democratic concept, which composed 
of democracy and rule of law. The second part analyses legitimacy crisis of Constitutional Court 
from decision with the concept of the legitimation of power, including : (1) conformity to rules 
(2) justifiability of rules in terms of shared beliefs (3) legitimation through expressed consent. The 
result of the study has shown that the decision on the amendment of the charter on senators’ 
election and qualifications is not consistent with the concept of liberal democracy leading to 
legitimacy crisis of power of Constitutional Court

Keywords: Constitutional Court, Liberal Democracy, Legitimacy



โลกาภิวัฒน์ ภูมิภาคอภิวัฒน์ ท้องถิ่นอภิวัฒน์: นัยต่อสังคมไทย
Globallzation Regionalization and Localization:

Implications for Thai Society 1/4
เล่มที่

99

บทนำา
 ในประเทศที่มีระบบรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรและมีการสถาปนาให้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด        
มีความจำาเป็นที่จะต้องจัดสร้างกลไกในการรักษาไว้ซึ่งความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ กลไกดังกล่าวนี้ 
นอกจากรัฐธรรมนูญจะมีบทบัญญัติที่มิให้ตัวบทกฎหมายขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ มีบทบัญญัติในการแก้ไขเพิ่ม
เติมรัฐธรรมนูญทำาได้ยากกว่ากฎหมายธรรมดา หรือมีการกำาหนดหลักการแบ่งแยกอำานาจไว้ในรัฐธรรมนูญ กลไก
อีกประการหนึ่งซึ่งรัฐธรรมนูญจำาต้องจัดไว้ ก็คือ การกำาหนดให้มีองค์กรที่ทำาหน้าที่วินิจฉัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งว่า
บทบัญญัติของกฎหมายใดขัดหรือไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ (สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2544, หน้า 23)
 โดยทั่วไปแล้ว องค์กรที่วินิจฉัยปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่มีอยู่ในประเทศต่าง ๆ มีสามรูปแบบ 
(สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2551, หน้า 4) คือ รูปแบบแรกเป็นรูปแบบของศาลยุติธรรม เนื่องจากศาลยุติธรรม
เปน็องคก์รทีม่อีำานาจหนา้ทีพ่จิารณาพพิากษาอรรถคดีท้ังปวงอยูแ่ล้ว เมือ่มปีระเด็นข้อขัดแยง้เกีย่วกบัความชอบดว้ย
รฐัธรรมนญูของกฎหมาย รฐัธรรมนญูจงึกำาหนดใหศ้าลยติุธรรมเปน็ผูว้นิจิฉัยขาดไปในคราวเดียวกนัโดยในทางปฏบิตัิ
แล้วศาลฎีกาหรือศาลสูงสุดจะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ประเทศที่ใช้รูปแบบนี้ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น เป็นต้น 
รปูแบบทีส่องเป็นรปูแบบของศาลรฐัธรรมนูญ เปน็การจดัตัง้องคก์รในรปูแบบของศาลพเิศษขึน้โดยแยกอำานาจหนา้ที่
ออกจาศาลยตุธิรรม เรยีกวา่ ศาลรฐัธรรมนญู ทำาหนา้ทีค่วบคมุความชอบด้วยรัฐธรรมนญูของกฎหมาย โดยจะมีหนา้
ที่พิจารณาวินิจฉัยเฉพาะคดีรัฐธรรมนูญเท่านั้น โดยประเทศออสเตรียเป็นประเทศแรกที่ใช้ศาลพิเศษนี้ และต่อมาได้
เป็นที่ยอมรับในหลายประเทศเช่น เยอรมนี โปรตุเกส อิตาลี เบลเยี่ยม เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย รวมถึงประเทศไทย 
เป็นต้น รูปแบบที่สาม เป็นรูปแบบคณะกรรมการ ซ่ึงจัดต้ังขึ้นโดยรัฐธรรมนูญ การแต่งต้ังบุคคลให้ดำารงตำาแหน่ง
ในคณะกรรมการเป็นไปโดยกระบวนการทางการเมืองหรือเป็นกรรมการโดยตำาแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญกำาหนด                                                                                                                   
ซึง่อาจเรยีกรปูแบบนีว้า่ คณะตลุาการรฐัธรรมนญู โดยมปีระเทศฝรัง่เศสเปน็ตวัอยา่ง อกีทัง้รปูแบบนีย้งัใชใ้นประเทศ
กัมพูชาและเวียดนามด้วย เป็นต้น
 ประเทศไทยเริ่มมีองค์กรที่ทำาหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ซึ่งปรากฎอย่างเป็น
รูปธรรมในปี พ.ศ. 2489 เมื่อศาลยุติธรรมได้สถาปนาอำานาจตนเองโดยอาศัย คำาพิพากษาฎีกาที่ 1/2489 ยืนยันถึง
อำานาจในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายของตน และหลังจากนั้นสามเดือน รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2489 ก็ได้จัดตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นเป็นสถาบันใหม่เพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายแทนศาลยุติธรรม จนมาถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2540 ที่ได้มีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อทำาหน้าที่ในการตีความรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของการ
ปฏิรูปการเมือง
 อย่างไรก็ตาม ในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญใน
ทางการเมือง ผ่านการตัดสินคดีความต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นคดีซุกหุ้น ของพันตำารวจโททักษิณ ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรี คดีการยุบพรรคการเมืองในปี พ.ศ. 2549 คดีนายสมัคร สุนทรเวช คดียุบพรรคการเมืองในปี พ.ศ.
2551 และโดยเฉพาะคดีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 291 คดีการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาและคุณสมบัติของ
สมาชิกวุฒิสภา หรือคดี พรบ.เงินกู้ 2 ล้านล้าน ซึ่งปรากฎให้เห็นถึงการวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำาถามต่อคำาวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญกันอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่นักวิชาการ นักการเมือง ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในแวดวงของตุลาการ 
หรือแม้แต่ประชาชนเองที่มองว่าการใช้อำานาจของศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีปัญหาความ ชอบธรรม อันเป็นผลมาจาก   
คำาวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูท่ีไมส่อดคลอ้งกบัแนวเสรปีระชาธปิไตยประเด็นดังกลา่วทีเ่กดิขึน้จงึกอ่ใหเ้กดิคำาถามที่
นา่สนใจวา่ความไมส่อดกบัหลกัเสรปีระชาธปิไตยซ่ึงสะทอ้นใหเ้หน็ได้จากคำาวนิจิฉัยนัน้นำาไปสู่วกิฤตความชอบธรรม
ขององค์กรอย่างไร โดยที่ผ่านมายังขาดการวิเคราะห์ในประเด็นเหล่านี้
 ดังนัน้ งานชิน้นีจ้งึมุง่ศกึษาและวเิคราะหว์กิฤตความชอบธรรมของศาลรัฐธรรมนญูผ่านบริบทและคำาวนิจิฉยั
ของศาลรัฐธรรมนูญบนพื้นฐานของหลักเสรีประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2550 โดยเลือกศึกษากรณีที่สำาคัญคือ กรณีคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มา
และคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2556 
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คำาถามในการวิจัย
 เราสามารถอธิบายวิกฤตความชอบธรรมของศาลรัฐธรรมนูญผ่านคำาวินิจฉัยของศาลบนพื้นฐานของกรอบ
แนวคิดเสรีประชาธิปไตยได้อย่างไร

วัตถุประสงค์
 เพื่ออธิบายและวิเคราะห์ปัญหาความชอบธรรมของศาลรัฐธรรมนูญผ่านบริบทและคำาวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญบนพื้นฐานของแนวคิดเสรีประชาธิปไตย

วิธีการศึกษา
 การศึกษาในงานช้ินน้ีใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร (Documents Research) โดยผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลจาก
เอกสารต่าง ๆ เช่น เอกสารทางวิชาการ เอกสารงานวิจัย คำาวินิจฉัยของศาล ข่าว ข้อเท็จจริงหรือบทสัมภาษณ์จาก
หนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์ จากนั้นจึงนำาข้อมูลที่เก็บได้จากเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้มารวบรวมแล้วจึงเสนอผลในเชิง
วิเคราะห์

กรอบในการศึกษา

 สำาหรบัการวเิคราะหแ์ละอธบิายวกิฤตความชอบธรรมของศาลรฐัธรรมนญูผา่นคำาวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญู
บนพื้นฐานของแนวคิดเสรีประชาธิปไตยกรณีคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มา
และคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2556 ผู้ศึกษาได้แบ่งประเด็นการวิเคราะห์ออกเป็นสองส่วนด้วยกัน ส่วน
แรก เป็นการวิเคราะห์คำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญบนพ้ืนฐานของแนวคิดเสรีประชาธิปไตยซ่ึงแนวคิดนี้ประกอบ
ด้วยสองหลักการที่สำาคัญคือ หลักนิติรัฐและหลักประชาธิปไตย ส่วนที่สอง เป็นการวิเคราะห์วิกฤตความชอบธรรม
จากการใช้อำานาจของศาลรฐัธรรมนญูอนัเกดิจากคำาวนิจิฉยัตามแนวคดิองคป์ระกอบของความชอบธรรมทางอำานาจ
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ซ่ึงประกอบด้วย 1. การทำาตามกฎเกณฑ์ท่ีมีอยู่ 2. การอธิบายและให้เหตุผลต่อกฎเกณฑ์ท่ีใช้บนพ้ืนฐานของความเช่ือ 
ร่วมกัน 3.การแสดงออกซึ่งความยินยอมต่อการใช้อำานาจเมื่อวิเคราะห์ในแต่ละส่วนแล้วจะสามารถอธิบายวิกฤต
ความชอบธรรมของศาลรัฐธรรมนูญที่มีความเชื่อมโยงกับคำาวินิจฉัยที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิดเสรีประชาธิปไตยได้

ความเบื้องต้น
 ภายหลังจากที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจำานวน 308 คน ได้เสนอร่างรัฐธรรมนูญเก่ียว
กับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาและได้นำาไปสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับ หลัก
การโดยมีมติรับหลักการด้วยคะแนน 367 เสียง ไม่รับหลักการ 204 เสียง และงดออกเสียง 34 เสียง ต่อมา ได้มีผู้
ยื่นคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กรณีแก้ไขที่มาของสมาชิกวุฒิสภา
 ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยมีดังนี้
 1. ศาลรัฐธรรมนูญมีอำานาจในการวินิจฉัยเกี่ยวกับกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือไม่
 2. กระบวนการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พุทธศักราช... 
เป็นการกระทำาเพื่อให้ได้มาซึ่งอำานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิได้เป็นไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญนี้ หรือไม่
 3. การแกไ้ขเพิม่เตมิเนือ้หาของรา่งรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยแกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที.่..) พทุธศกัราช... 
เป็นการกระทำาเพื่อให้ได้มาซึ่งอำานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิได้เป็นไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญนี้ หรือไม่
 ผลของคำาวนิจิฉยัปรากฎวา่ ม ี5 เสยีงทีใ่หศ้าลรัฐธรรมนญูมอีำานาจทีจ่ะพิจารณาวนิจิฉัยได้ มติเสียงขา้งมาก 
6 ต่อ 3 วินิจฉัยว่าการดำาเนินการพิจารณาและลงมติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของผู้ถูกร้องทั้งหมดในคดีเป็นการ
กระทำาที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และมติเสียงข้างมาก 5 ต่อ 4 วินิจฉัยว่ามีเนื้อความที่เป็นสาระสำาคัญขัดแย้งต่อ
หลักการพื้นฐานและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

ผลการศึกษา
1. บทวิเคราะห์คำาวินิจฉัยบนพื้นฐานของแนวคิดเสรีประชาธิปไตย
 1.1 คำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกับหลักนิติรัฐ
 หลักนิติรัฐท่ีผู้ศึกษาเลือกนำามาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์และอธิบายคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กับ
หลกันิตริฐัน้ันจะประกอบดว้ย 1. หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของฝา่ยตลุาการ 2.) หลกัการแบง่แยกอำานาจ 3.) หลัก
การประกันการคุ้มครองสิทธิในทางศาล 4.) หลักความเป็นอิสระของตุลาการ 5.) หลักการประกันสิทธิ ข้ันพ้ืนฐาน 
(วรเจตน์, 2557, หน้า 165-190) จากการศึกษาคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญพบว่าขัดกับหลักการนิติรัฐ 3 ประการ
ด้วยกัน คือ
  1.หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการ หลักการนี้เรียกร้องให้การใช้อำานาจในการตัดสิน
คดีความจะต้องผูกพันอยู่กับกฎหมาย ซึ่งกฎหมายในที่นี้หมายถึง รัฐธรรมนูญ กฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ได้รับ
การบัญญัติขึ้นโดยรัฐสภา กฎหมายลายลักษณ์อักษรในลำาดับศักดิ์ที่ตำ่ากว่า ตลอดจนกฎหมายจารีตประเพณีและ
หลักกฎหมายทั่วไป (วรเจตน์, 2557, หน้า175) ผลการพิจารณาคำาวินิจฉัยกลางและคำาวินิจฉัยส่วนตนในประเด็น
ที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำานาจในการวินิจฉัยเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีที่มาของ ส.ว. พบว่า ไม่ได้
อยู่บนพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 แล้ว 
กลับไม่พบว่า มีการให้อำานาจศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาวินิจฉัยหรือตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการ
แก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู ทัง้นี ้เนือ่งจากรฐัธรรมนญูเปน็กฎหมายมหาชน ดงันัน้ องคก์รของรฐัตามรฐัธรรมนญูจะไม่
สามารถมีอำานาจได้ถ้ากฎหมายไม่ได้บัญญัติให้อำานาจไว้และการที่ศาลรัฐธรรมนูญอ้างมาตรา 68 เป็นฐานอำานาจ
ในการเข้ามาตรวจสอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรานี้ เพราะเมื่อเข้าไป
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ตรวจสอบแล้วพบว่า เจตนารมณ์ของมาตรานี้ต้องการให้ยื่นเรื่องกับอัยการสูงสุดก่อน และเมื่ออัยการสูงสุดเห็นว่า
เรื่องดังกล่าวมีมูลความจริงจึงจะยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป (สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 
2550) ดังนั้น คำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ีให้อำานาจศาลเข้ามาตรวจสอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงไม่ชอบด้วย
กฎหมายทั้งในแง่ของตัวบทกฎหมายและการตีความ
  2. หลักการแบ่งแยกอำานาจ รัฐธรรมนูญของนิติรัฐจะแบ่งแยกองค์กรที่ใช้อำานาจออกเป็นองค์กรที่
ใช้อำานาจนิติบัญญัติ องค์กรที่ใช้อำานาจบริหาร และองค์กรที่ใช้อำานาจตุลาการ ทั้งนี้ การแบ่งแยกการใช้อำานาจของ
องค์กรทั้งสามในลักษณะที่เป็นอิสระจากกัน และคอยตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกันก็เพื่อที่จะป้องกันมิให้องค์กร
ใดองค์กรหนึ่งมีอำานาจเด็ดขาด จากการศึกษาคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
ประเด็นที่มาและคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภา ที่วินิจฉัยให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำานาจรับคำาร้องเพื่อวินิจฉัยในคดี
นี้ได้โดยไม่มีบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 ให้อำานาจไว้ ตรงนี้จึงเป็นการชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า 
ศาลรัฐธรรมนูญกำาลังใช้อำานาจโดยมิชอบโดยการเข้ามาตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ และถือเป็นการก้าวล่วงและแทรกแซงอำานาจของฝ่ายนิติบัญญัติ เนื่องจากในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 
2550 ได้กำาหนดให้รัฐสภาเป็นผู้มีอำานาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา 291 ในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญ
เองก็ไม่มีอำานาจท่ีจะเข้ามาตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และแม้ว่าศาล
รัฐธรรมนูญจะตีความรัฐธรรมนูญมาตรา 68 ว่าให้ศาลมีอำานาจในการเข้ามาตรวจสอบในครั้งนี้ แต่การตีความของ
ศาลรัฐธรรมนูญนั้นกลับไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญตามมาตรา 68 วรรคสองและไม่อยู่บนพื้นฐานของ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ดังนั้น คำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้ศาลมีอำานาจเข้ามาตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจึงขัดกับหลักการแบ่งแยกอำานาจ 
  3. หลักการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานหลักการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในรัฐ ที่
เป็นนิติรัฐ หลักการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานมีหลักการหนึ่งที่สำาคัญ คือ หลักความพอสมควรแก่เหตุ หรือเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่า หลักความได้สัดส่วน หลักการนี้เป็นหลักกฎหมายมหาชนทั่วไปที่มิได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรแต่เป็น หลักที่สำาคัญในการตรวจสอบการกระทำาท้ังหลายของรัฐซ่ึงมีผลต่อความสมบูรณ์หรือความชอบด้วย
กฎหมายของการกระทำานั้น ๆ ทั้งนี้ หลักความพอสมควรแก่เหตุมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะจำากัดการแทรกแซงของรัฐ
และคุ้มครองคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลด้วย (บรรเจิด, 2555, หน้า 27-28) อย่างไรก็ดี แม้ว่าหลัก
ความพอสมควรแก่เหตุจะประกอบด้วยหลักการสำาคัญสามหลักคือ หลักความเหมาะสม หลักความจำาเป็น และหลัก
ความพอสมควรแก่เหตุในความหมายอย่างแคบ แต่การวิเคราะห์ครั้งนี้ผู้ศึกษาได้นำาเอาหลักความพอสมควรแก่เหตุ
หรือหลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบมาวิเคราะห์กับคำาวินิจฉัยกรณีการออกคะแนนเสียงแทนกัน 
 ในทางหลักการ จะพบว่าหลักความพอสมควรแก่เหตุหรือหลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบนี้
เรียกร้องให้องค์กรนิติบัญญัติชั่งนำ้าหนักประโยชน์ที่มหาชนจะได้รับกับประโยชน์ที่เอกชนจะต้องสูญเสียไป อันเนื่อง
มาจาก การปฏิบัติตามมาตรการแห่งกฎหมายที่จำาเป็นนั้น ในการวินิจฉัยว่ากฎหมายนั้นขัดต่อหลักความพอสมควร
แก่เหตุหรือหลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบหรือไม่ ให้เริ่มจากการพิจารณาสิ่งที่รัฐธรรมนูญมุ่งประสงค์
จะคุ้มครองปัจเจกชนก่อน จากนั้นถึงจะพิจารณาระดับความเข้มข้นรุนแรงของมาตรการตามกฎหมายที่ล่วง
ละเมิดสิ่งที่รัฐธรรมนูญมุ่งประสงค์จะคุ้มครอง เมื่อพิจารณาส่ิงที่รัฐธรรมนูญมุ่งประสงค์จะคุ้มครองปัจเจกชนและ
ระดับความเข้มข้นรุนแรงของมาตรการตามกฎหมายแล้ว จึงวินิจฉัยว่าความเข้มข้นรุนแรงของมาตรการนั้นยังคงพอ
สมควรแก่เหตุหรือได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบหรือไม่ (วรเจตน์, 2557, หน้า 185) อย่างไรก็ตาม องค์กรที่นำา
มาศึกษาในครั้งนี้คือองค์กรตุลาการ ผู้เขียนจึงได้มีการปรับใช้จากหลักการดังกล่าวข้างต้นในการนำามาพิจารณากับ
องค์กรตุลาการ โดยเปรียบสิ่งที่รัฐธรรมนูญมุ่งประสงค์จะคุ้มครองปัจเจกชน คือ สิทธิที่ให้สมาชิกรัฐสภาคนหนึ่งมี
เสยีงหน่ึงในการออกเสยีงลงคะแนนตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนญูมาตรา 126 วรรคสาม สว่นมาตรการตามกฎหมาย
นั้นเปรียบ คือ คำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อกรณีของการออกเสียงลงคะแนนแทนกัน
 จากข้อเท็จจริงในการพิจารณาวาระที่สอง นายนริศร ทองธิราช ได้ออกเสียงลงคะแนนแทน ผู้อ่ืนในมาตรา 
9 จำานวน 3 ใบ จากจำานวนผู้แสดงตนท้ังหมด 406 คน ซ่ึงมีผู้ลงมติเห็นด้วย358 คน และมาตรา 10 จำานวน 3 ใบ                                                                                                              
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จากจำานวนผู้แสดงตน 388 คน ซึ่งมีผู้ลงมติเห็นด้วย 354 คนโดยการนับคะแนนเสียงให้ถือเอา เสียงข้างมาก
เป็นประมาณ ตรงนี้จะเห็นได้ว่าการลงคะแนนเสียงแทนกันของนายนริศร ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญที่ทำาให้
เปลี่ยนแปลงมติท่ีเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 9 และมาตรา 10 และเมื่อพิจารณาจากหลักความ
พอสมควรแก่เหตุหรือหลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ จะเห็นได้ว่า สิ่งที่รัฐธรรมนูญมุ่งประสงค์จะ
คุม้ครองปจัเจกชน คอื สทิธิข้ันพืน้ฐานของสมาชกิรฐัสภาคนหนึง่ทีม่หีนึง่เสยีงในการออกเสยีงลงคะแนนตามทีบ่ญัญตัิ
ไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 126 วรรคสามส่วนมาตรการตามกฎหมายนั้น คือ คำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัย
ให้การออกเสียงลงคะแนนของรัฐสภาครั้งนี้ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ โดยศาลรัฐธรรมนูญมองว่าเจ้าของสิทธิของ 
3 คะแนนเสียงที่มีการลงคะแนนแทนกันนั้นถูกละเมิดโดยนายนริศร และขัดกับรัฐธรรมนูญ จึงทำาให้กระบวนการ
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจาก 3 คะแนนเสียงที่เสียไปนั้น จะพบว่าเป็นคะแนนเสียงที่ไม่ได้
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของมติที่เหลืออีกกว่า 350 คะแนนเสียง ซ่ึงเป็นคะแนนเสียงท่ีชอบด้วยรัฐธรรมนูญ แต่
ในทางตรงกันข้าม การที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัยให้ล้ม 350 กว่าคะแนนเสียง ถือได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญได้ละเมิด
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของ 350 กว่าคะแนนเสียงนี้ด้วยเช่นกัน คำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวนี้ได้
สะท้อนให้เห็นถึงความไม่ได้สัดส่วนระหว่างสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของ 3 คะแนนเสียงที่เสียไป กับสิทธิใน
การออกเสยีงลงคะแนนของ 350 กวา่คะแนนทีย่งัคงอยู ่ซึง่เปน็การขดักบัหลกัความพอสมควรแกเ่หตหุรอืหลกัความ
ได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ และนำาไปสู่การขัดกับหลักการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานในแง่ของสิทธิในการออก
เสียงลงคะแนนของสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่ด้วย
 1.2 คำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกับหลักประชาธิปไตย
  การวิเคราะห์คำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกับหลักประชาธิปไตย ผู้ศึกษาได้แบ่งสาระสำาคัญ
ของหลักประชาธิปไตยไว้ 3 ประการด้วยกัน คือ 1. อำานาจอธิปไตยเป็นของปวงชน 2. หลักเสียงข้างมาก 3. การ
ปกครองในระบบผู้แทน จากการศึกษาคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีการแก้ไขที่มาและคุณสมบัติของสมาชิก
วุฒิสภา ผู้ศึกษาคำาวินิจฉัยกลางและคำาวินิจฉัยส่วนตนของนายจรัญ ภักดีธนากุล นายจรูญ อินทจาร นายทวีเกียรติ 
มีนะกนิษฐ นายนุรักษ์ มาประณีต นายบุญส่ง กุลบุปผา และนายสุพจน์ ไข่มุกด์ ในประเด็นการออกเสียงลงคะแนน
แทนกันมีความขดัแยง้กบัหลกัประชาธปิไตย คอื หลกัเสยีงขา้งมากซึง่หลกัการนีถ้กูนำามาใชเ้ปน็เกณฑข์ัน้พืน้ฐานของ
การตัดสินใจในระบอบประชาธิปไตย เช่น การสร้างเจตจำานงของรัฐ การเลือกตั้งองค์กรที่ทำาหน้าที่เป็นตัวแทนของ
ประชาชน หรือการออกเสียงลงประชามติของรัฐสภาหรือองค์กรอื่น ๆ ของรัฐ อย่างไรก็ตาม จากประเด็นดังกล่าว 
แม้ว่าจะมีการตัดเสียงคะแนนเสียงที่กระทำาผิดตามข้อบังคับของรัฐสภาหรือบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญออกไปหรือ
แม้แต่คะแนนเสียงของผู้ลงมติไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา 9 และ 10 คะแนนเสียงที่ถูกตัด
ออกไปก็จะไม่ไปมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในคะแนนเสียงข้างมากอย่างมีนัยสำาคัญ เพราะคะแนนเสียงที่เหลือก็ยังคง
เปน็คะแนนเสยีงขา้งมากอยู ่และสามารถใชเ้ปน็หลกัเกณฑข์ัน้พืน้ฐานในการลงมตขิองรฐัสภาตามรฐัธรรมนญูมาตรา 
291 (4) ตรงน้ีจึงเป็นการช้ีให้เห็นว่าคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญขัดกับหลักเสียงข้างมาก อันเป็นหลักการสำาคัญ
ประการหนึ่งในหลักประชาธิปไตย
 นอกจากนี้ยังมี ข้อสังเกตบางประการ เกี่ยวกับคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นที่เกี่ยวกับการ
กำาหนดทีม่าและคณุสมบัตขิองสมาชกิวฒุสิภา กลา่วคอื ในรา่งแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูมกีารแกไ้ขใหส้มาชกิวฒิุสภา
มาจากการเลอืกตัง้ทางเดยีวและมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงคณุสมบตั ิเชน่ ยกเลกิการหา้มบพุการ ีคูส่มรส หรอืบตุรของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นต้น โดยคำาวินิจฉัยกลางและ                                                                                                          
คำาวินิจฉัยส่วนตนของนายจรัญ ภักดีธนากุล นายจรูญ อินทจาร นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ นายนุรักษ์ มาประณีต 
และนายสพุจน ์ไขม่กุด ์ไดว้นิจิฉยัใหก้ารแกไ้ขทีม่าและคณุสมบตัขิองสมาชกิวฒุสิภาดงักลา่วขดัแยง้ตอ่หลกัการพ้ืนฐาน
และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 อันเป็นการกระทำาเพื่อให้ได้มาซึ่งอำานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 68 วรรคหนึ่ง จากการศึกษาการให้เหตุผลใน
คำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ศึกษาไม่พบว่ามีการอธิบายและให้เหตุผลที่เจาะจงและชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นของ
การแก้ไขให้สมาชิกวุฒิสภาท้ังหมดมาจากการเลือกต้ังซ่ึงประเด็นน้ีผู้ศึกษามองว่ามีความเก่ียวข้องอย่างสำาคัญกับหลักการ
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ประชาธปิไตยในแงข่องการใชอ้ำานาจรฐัโดยองคก์รของรัฐท่ีจะเปน็ผู้ใชอ้ำานาจรัฐตามระบบกฎหมายไทยมกัจะกำาหนด
ให้พระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้อำานาจรัฐผ่านองค์กรของรัฐ คือ ใช้อำานาจนิติบัญญัติผ่านรัฐสภา ใช้อำานาจบริหารผ่าน
คณะรัฐมนตรี และใช้อำานาจตุลาการผ่านศาลซึ่งองค์กรของรัฐจะต้องมีจุดเชื่อมโยงกับประชาชนโดยเฉพาะบุคคลที่
ดำารงตำาแหน่งเป็นองค์กรของรัฐที่จะต้องมีความเชื่อมโยงย้อนกลับไปถึงประชาชน(วรเจตน์, 2557, หน้า 211-212) 
แตก่ารอธิบายและใหเ้หตผุลตอ่คำาวนิจิฉยัดงักลา่วจะมุง่ไปทีป่ระเดน็ของคณุสมบตัขิองสมาชกิวฒุสิภา ตรงนีจ้งึทำาให้
ไม่สามารถวิเคราะห์คำาวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวได้

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์คำาวินิจฉัยของศาลรับธรรมนูญบนพื้นฐานของหลักเสรีประชาธิปไตย

หมายเหต ุ เครื่องหมาย – แสดงถึง การไม่ปรากฎประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักการ
  เครื่องหมาย × แสดงถึง คำาวินิจฉัยที่ไม่สอดคล้องกับหลักการ
  เครื่องหมาย √แสดงถึง คำาวินิจฉัยที่สอดคล้องกับหลักการ 

2. บทวิเคราะห์ความชอบธรรมของศาลรัฐธรรมนูญอันเกิดจากคำาวินิจฉัย
 สำาหรับการวิเคราะห์ความชอบธรรมทางอำานาจของศาลรัฐธรรมนูญผ่านคำาวินิจฉัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้อาศัย
กรอบแนวคิดในการอธบิายความชอบธรรมทางอำานาจของ David Beethamซึง่ไดแ้บง่องคป์ระกอบความชอบธรรม
ของอำานาจออกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ 1.) การทำาตามกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ 2.) การอธิบายและให้เหตุผลต่อกฎเกณฑ์ที่
ใช้บนพื้นฐานของความเชื่อร่วมกัน และ 3.) การแสดงออกซึ่งความยินยอมต่อการใช้อำานาจ (Beetham, 1991, pp. 
15-25)
 1. การทำาตามกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ (conformity to rules)
 องค์ประกอบความชอบธรรมในข้อน้ีเป็นระดับพ้ืนฐานท่ีสุดสำาหรับความชอบธรรมของการใช้อำานาจ กล่าวคือ 
การใช้อำานาจที่ถูกนับว่ามีความชอบธรรมในเบ้ืองแรกนั้นจะต้องได้มาและใช้ตรงกับกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ ซึ่งกฎเกณฑ์ที่
ว่านี้อาจเป็นกฎเกณฑ์ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษร (Beetham, 1991, p. 16) เมื่อนำามา
พิจารณากับกรณีของคำาวินิจฉัยในคดีแก้ไขที่มา ส.ว. จะเห็นได้ว่ากฎเกณฑ์ที่ว่านี้คือ รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 
ซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศในช่วงเวลานั้น จากคำาวินิจฉัยกลางและคำาวินิจฉัยส่วนตนของนายจรัญ 
ภักดีธนากุล นายจรูญ อินทจาร นายเฉลิมพล เอกอุรุ นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และนายสุพจน์ ไข่มุกด์ ที่วินิจฉัย
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำานาจในการพิจารณาวินิจฉัยการแก้ไขรัฐธรรมนูญกรณีที่มา ส.ว.โดยอาศัยหลักนิติธรรมและ
อาศัยอำานาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา 68 พบว่า คำาวินิจฉัยดังกล่าวไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์สูงสุดในขณะนั้น นั่นคือ 
รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550 เพราะเมื่อตรวจสอบรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 แล้วจะเห็นได้ว่าไม่มีบทบัญญัติใดใน
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รฐัธรรมนญูฉบบัน้ีท่ีให้อำานาจศาลรฐัธรรมนูญในการเขา้มาตรวจสอบความชอบดว้ยรฐัธรรมนญูของการแกไ้ขเพิม่เตมิ
รัฐธรรมนูญ ประการต่อมา การที่ศาลรัฐธรรมนูญอ้างรัฐธรรมนูญมาตรา 68 เพื่อเป็นฐานอำานาจในการเข้ามาตรวจ
สอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ก็จะพบว่า การตีความของศาลนั้นมิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรานี้ ดังนั้น 
คำาวนิจิฉยัทีใ่หศ้าลมอีำานาจเขา้มามอีำานาจตรวจสอบความชอบดว้ยรฐัธรรมนญูของการแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูกรณี
ที่มา ส.ว. ซึ่งไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและขัดกับหลักความชอบด้วยกฎหมายซึ่งถือเป็นหลักการหนึ่งของหลักนิติรัฐ
ตามที่ได้อธิบายไปในหัวข้อก่อนหน้านี้แล้วส่งผลให้การใช้อำานาจศาลรัฐธรรมนูญจากคำาวินิจฉัยดังกล่าวประสบกับ
ปัญหาความชอบธรรมในระดับแรกซึ่งถือเป็นระดับที่เป็นพื้นฐาน นั่นคือ การใช้อำานาจโดยไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์
หรือกฎหมายที่มีอยู่ 
 2. การอธิบายและให้เหตุผลต่อกฎเกณฑ์ท่ีใช้บนพ้ืนฐานของความเชื่อร่วมกัน (justifiability of rules in 
terms of shared beliefs) สำาหรับการวิเคราะห์ความชอบธรรมของศาลรัฐธรรมนูญในองค์ประกอบนี้ ผู้ศึกษาจะ
เขา้ไปศกึษาปรากฎการณ์ท่ีเกดิข้ึนตัง้แตภ่ายหลงัจากทีศ่าลรฐัธรรมนญูมมีติรบัคำารอ้งและมคีำาวนิจิฉัยในคดีการแกไ้ข
เพิ่มเติมที่มาของ ส.ว. ออกมาว่าศาลได้ให้คำาอธิบายหรือเหตุผลต่อตัวบทกฎหมายที่ศาลใช้ในการพิจารณาคดีนั้น
เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือร่วมกันของคนในสังคมหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งมีประเด็นหรือข้อถกเถียงอะไรต่อคำาวินิจฉัย
ดังกล่าวจากการเก็บข้อมูลจะพบว่าภายหลังจากที่ศาลมีมติรับคำาร้องและมีคำาวินิจฉัยออกมา ปรากฎว่าได้มีการ
ออกมาแสดงความเหน็หรอืโตแ้ยง้เหตผุลจากคำาวนิจิฉยัของศาลทีอ่าศยัหลกันติธิรรมและรฐัธรรมนญูมาตรา 68 เป็น
ฐานอำานาจในการวินิจให้ศาลมีอำานาจเข้ามาตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
อย่างเช่น
  - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสมาชิกพรรคเพื่อไทยในขณะนั้น 
ที่มองว่า เนื้อหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา 68 และศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำานาจมาวินิจฉัย
ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ชอบหรือไม่ชอบ เพราะเมื่อไม่ขัดกับมาตรา 68 จะอ้างเหตุอื่น ๆ ก็ไม่อยู่ในอำานาจของศาล
รัฐธรรมนูญ (มติชน, 2556)
  - นายพนสั ทศันยีานนท ์อดตีคณบดีคณะนติิศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ได้กล่าวถึงคำาวนิจิฉยั
วา่คดิไมถ่งึทีศ่าลรฐัธรรมนูญจะหยบิยกมาตรา 3 ของรฐัธรรมนญูในเรือ่งหลกันติธิรรมมาอา้งวา่มสีทิธวินิจิฉยัรา่งแกไ้ข
รัฐธรรมนูญ ทั้ง ๆ ที่ในรัฐธรรมนูญไม่มีบทบัญญัติในมาตราใดเลยแม้แต่ในมาตรา 291 ที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามามี
อำานาจตรวจสอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้(ข่าวสด, 2556)
  - คณะนิติราษฎร์ได้แถลงการณ์เพื่อเสนอความคิดเห็นทางวิชาการ โดยได้กล่าวถึงเหตุแห่งการ
เสนอคำาร้องมาตรา 68 ว่า ต้องเป็นกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใช้สิทธิเสรีภาพกระทำาการ แต่ในคดีนี้เป็นกรณี
ที่รัฐสภาใช้อำานาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในฐานะองค์กรผู้ทรงอำานาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มิใช่กรณีที่ บุคคล 
หรือ พรรคการเมือง ใช้สิทธิและเสรีภาพ ตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้แต่อย่างใด และตามมาตรา 68 วรรคสอง 
กำาหนดให้บุคคลมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนยื่นคำาร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
(คณะนิติราษฎร์,2556)
  - นางสาวสมลักษณ์ จัดกระบวนพล อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาและกรรมการ ป.ป.ช. ได้ออกมาให้
ความเห็นต่อคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยมองว่า ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำานาจวินิจฉัยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่อง
แก้ไขที่มาของสมาชิกวุฒิสภา เนื่องจากรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ (ฉบับปี พ.ศ.2550) ไม่ได้มีบทบัญญัติให้อำานาจศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา 291 และกระบวนการย่ืนคำาร้องตามมาตรา 68 ไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญเพราะการยื่นคำาร้องในกรณีนี้ต้องเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและเป็นผู้ยื่นคำาร้อง 
(สมลักษณ์, 2556)
  ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการอธิบายและให้เหตุผลของคำาวินิจฉัยที่ให้อำานาจของศาลรัฐธรรมนูญเข้ามามี
อำานาจตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีนี้ประสบกับปัญหาของความ
ชอบธรรมตามองคป์ระกอบนีท้ัง้ในแงข่องการการยอมรบัหรอืความเชือ่ทีม่รีว่มกนัตอ่คำาวนิจิฉยัในประเดน็ทีเ่ก่ียวกับ
ฐานอำานาจของศาลรัฐธรรมนูญในการเข้ามารับคำาร้องตามมาตรา 68 รวมทั้งประเด็นอำานาจในการเข้ามาตรวจสอบ
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ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
 3. การแสดงออกซึ่งความยินยอมต่อการใช้อำานาจ (legitimation through expressed consent)         
การศึกษาและวิเคราะห์ความชอบธรรมของศาลในองค์ประกอบน้ีมุ่งสำารวจและเก็บข้อมูลจากปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึน   
ภายหลังจากการรับคำาร้องและมีคำาวินิจฉัยของศาลออกมาโดยจะชี้ให้เห็นถึงการแสดงออกและการเคลื่อนไหวของ
กลุ่มคนในสังคมผ่านการกระทำาในลักษณะของรวมตัวเพื่อเรียกร้องหรือการดำาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมถึง 
คำาประกาศและแถลงการณ์ต่าง ๆ อันจะเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนถึงการไม่ยอมรับต่อการใช้อำานาจของศาล
รฐัธรรมนญูอนัเกดิจากคำาวนิจิฉยั จากเกบ็ขอ้มลูจะพบวา่มกีลุ่มต่าง ๆ  ทีอ่อกมาเคล่ือนไหวมลัีกษณะของการออกมา
เคลือ่นไหวผา่นการออกแถลงการณ์หรอืคำาประกาศเพือ่แสดงออกถงึการไมย่อมรบัการใชอ้ำานาจของศาลรฐัธรรมนญู
โดยมีกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
  - กลุ่มของสมาชิกรัฐสภาอันประกอบด้วย ส.ส. และ ส.ว. จำานวน 312 คน ที่แถลงไม่ยอมรับ
อำานาจการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญกรณีแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่มา ส.ว. ที่วินิจฉัยให้ศาลมีอำานาจ
ในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มติชน, 2556)
  - พรรคเพื่อไทยซึ่งได้ออกคำาแถลง 9 ข้อเพ่ือแสดงออกถึงการไม่ยอมรับอำานาจศาลรัฐธรรมนูญ
โดยยืนยันว่าฝ่ายนิติบัญญัติมีอำานาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญมาตรา 291 และการที่ศาลรัฐธรรมนูญ
รับคำาร้องโดยอาศัยมาตรา 68 ถือเป็นการกระทำาที่จงใจใช้อำานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และการที่
ศาลรัฐธรรมนูญอ้างหลักนิติธรรมในคำาวินิจฉัยนั้นเป็นการกล่าวอ้างอย่างลอย ๆ  และเป็นการตีความขยายความเพิ่ม
อำานาจในศาลรัฐธรรมนูญมากกว่าที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ซึ่งขัดต่อหลักแบ่งแยกอำานาจตามมาตรา 3 (ประชาไท, 
2556)
  - คณะนิติราษฎร์ได้ออกแถลงการณ์ เพื่อแสดงความเห็นต่อคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้
แถลงการณ์ข้อที่ 8 ของคณะนิติราษฎร์นั้นได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในการแสดงออกถึงการไม่ยอมรับอำานาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญโดยคณะนติริาษฎรม์องวา่ คำาวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูทีจ่ะถอืไดว้า่มผีลเปน็เดด็ขาดผกูพนัรฐัสภา 
คณะรฐัมนตร ีศาล และองคก์รอืน่ของรฐัตอ้งเปน็คำาวนิจิฉัยท่ีตัดสินไปโดยชอบด้วยรัฐธรรมนญูและกฎหมาย เปน็การ
ใชอ้ำานาจหนา้ทีซ่ึง่อยูภ่ายใตก้รอบทีร่ฐัธรรมนญูกำาหนด แต่ในกรณนีีป้รากฎวา่ศาลรัฐธรรมนญูได้รับคำาร้องและทำาการ
ตัดสินไปโดยที่ไม่มีฐานอำานาจตามรัฐธรรมนูญรองรับ ซึ่งเป็นการใช้อำานาจที่ขัดต่อหลักนิติรัฐ นิติธรรมและเป็นการ
ใช้อำานาจที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ (คณะนิติราษฎร์, 2556)
  - กลุ่ม นปช. ได้ออกมารวมตัวกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเพื่อรอฟังคำาวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ โดยในคำากล่าวตอนหนึ่งนพ.เหวง โตจิราการ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพ่ือในฐานะแกนนำากลุ่ม นปช.       
ได้กล่าวต่อสือ่มวลชนว่า “คนเสือ้แดงจะรวมพลงัเพือ่ตัง้กระบวนทศัน์ประชาชนรบัมอืคำาวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญู 
เพื่อแสดงออกให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นว่าประชาชนจับตาอยู่ ซึ่งไม่ว่าคำาวินิจฉัยจะออกมาอย่างไรประชาชนคงไม่ยอมรับ 
เพราะศาลไม่มีอำานาจตั้งแต่ต้น...” (ข่าวสด, 2556)
  ข้อสังเกตจากการแถลงการณ์ของกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ จะพบว่ามีประเด็นร่วมกันคือการไม่ยอมรับ
อำานาจของศาลรัฐธรรมนูญอันเกิดจากคำาวินิจฉัยที่ให้ศาลเข้ามามีอำานาจในการตรวจสอบความด้วยรัฐธรรมนูญของ
การแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูกรณทีีม่า ส.ว. เนือ่งจากคำาวนิจิฉยัของศาลนัน้ขดักบัรฐัธรรมนญูและไมม่ฐีานอำานาจมา 
รองรับ

สรุป
 จากการศึกษาและวิเคราะห์คำาวินิจฉัยกลางและคำาวินิจฉัยส่วนตนของศาลรัฐธรรมนูญกรณีการแก้ไขที่มา
ของ ส.ว. ตามแนวคิดเสรีประชาธิปไตย พบว่า มีความไม่สอดคล้องกับหลักนิติรัฐและหลักประชาธิปไตยซึ่งทั้งสอง
หลักการนี้ถือเป็นองค์ประกอบของแนวคิดเสรีประชาธิปไตย สำาหรับคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกับหลักนิติรัฐ 
พบว่า 1.) ขัดกับหลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการในกรณีของการวินิจฉัยให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำานาจ
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ตรวจสอบการแกไ้ขรฐัธรรมนญูซึง่การวนิจิฉยัดงักล่าวนีม้ไิด้เปน็ไปตามหรืออยูบ่นพ้ืนฐานของกฎหมาย (รัฐธรรมนญู
ฉบับปี 2550) 2.) ขัดกับหลักการแบ่งแยกอำานาจ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการคำาวินิจฉัยของศาลให้อำานาจตนเองเข้า
มาตรวจสอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยที่ศาลไม่ได้มีอำานาจตามกฎหมาย จึงส่งผลให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาแทรกแซง
การแกไ้ขรฐัธรรมนญูซึง่เปน็อำานาจหนา้ทีข่องฝา่ยนติิบญัญติั 3.) ขดักบัหลักการประกนัสิทธขิัน้พ้ืนฐานในกรณทีีศ่าล
มีคำาวินิจฉัยให้การออกเสียงลงคะแนนไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนื่องจากมีการลงคะแนนเสียงแทนกัน 3 คะแนนเสียง 
การวินิจฉัยดังกล่าวของศาลรัฐธรรมนูญมีผลไปเป็นการล้มล้างสิทธิของการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกรัฐสภาที่
เหลือ ซึ่งมีคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคะแนนเสียงทั้งหมดและเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำาดังกล่าว 
 สำาหรับคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกับหลักประชาธิปไตย พบว่า ขัดกับหลักเสียงข้างมาก ทั้งนี้                
สืบเน่ืองจากท่ีศาลมีคำาวินิจฉัยให้กรณีการออกเสียงแทนกันน้ันไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญดังท่ีได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้าน้ี 
คะแนนเสียงที่เกินกึ่งหนึ่งของคะแนนเสียงทั้งหมดซ่ึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำาผิดในการออกเสียงลงคะแนน
แทนกันจึงยังคงถือเป็นเสียงข้างมากอยู่และคะแนนเสียงเหล่านี้เองสามารถใช้เป็นเกณฑ์ขั้นพื้นฐานในการลงมติของ
รัฐสภาตามหลักเสียงข้างมากได้ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ประเด็นหลักของคำาวินิจฉัยที่ไม่สอดคล้อง
กบันติริฐัคอืประเดน็ของการวินิจฉยัให้ศาลรฐัธรรมนญูเขา้มามอีำานาจในการตรวจสอบความชอบดว้ยรฐัธรรมนญูของ
การ แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญกรณีการแก้ไขท่ีมาของ ส.ว. (คำาวินิจฉัยกลางและคำาวินิจฉัยส่วนตนของนายจรัญ ภักดีธนา
กุล นายจรูญ อินทจาร นายเฉลิมพล เอกอุรุ นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และนายสุพจน์ ไข่มุกด์) มีความเชื่อมโยงไป
สู่การเกิดวิกฤตความชอบธรรมของศาลรัฐธรรมนูญในการใช้อำานาจตามองค์ประกอบความชอบธรรมของอำานาจทั้ง
สามด้าน กล่าวคือ ในด้านของการทำาตามกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ คำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ขัดต่อหลักความชอบด้วย
กฎหมายในประเดน็ท่ีให้อำานาจศาลเข้าไปตรวจสอบความชอบดว้ยรฐัธรรมนญูของการแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูกรณี
แก้ไขที่มาของ ส.ว. นั้นนำาไปสู่การใช้อำานาจของศาลที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกำาหนด ด้านของการอธิบาย และให้
เหตผุลตอ่กฎเกณฑท์ีใ่ชใ้นการวนิจิฉยัเพือ่เปน็ฐานใหศ้าลมอีำานาจเข้าไปตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนญูของการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกลับไม่ได้รับการยอมรับ และความเชื่อถือร่วมกันของคนในสังคมดังจะเห็นได้จากการออก
มาโต้แย้งต่อการอธิบายและให้เหตุผลของศาลในประเด็นของมาตรา 68 ด้านสุดท้ายคือการใช้อำานาจของศาลโดย
การเข้ามาตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกรณีแก้ไขที่มาของ ส.ว. ซึ่งเป็นผล
มาจากคำาวนิิจฉยัทีไ่มส่อดคลอ้งกบัหลกัความชอบดว้ยกฎหมายนีน้ำาไปสูก่ารแสดงออกของสาธารณะทีไ่มย่อมรบัต่อ
การใช้อำานาจของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว จากตรงนี้จึงเป็นการยืนยันให้เห็นว่า คำาวินิจฉัยที่ขัดกับหลักนิติรัฐ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของหลักเสรีประชาธิปไตยนั้นนำาไปสู่การเกิดปัญหาความชอบธรรมต่อการใช้อำานาจของศาลตาม องค์
ประกอบของความชอบธรรมทางอำานาจทั้งสามดังที่ได้กล่าวมา

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความชอบธรรมต่อการใช้อำานาจของศาลรัฐธรรมนูญอันเกิดจากคำาวินิจฉัยที่ไม่
สอดคลอ้งกับหลกันติริฐัในประเดน็ของการวนิจิฉยัใหศ้าลรฐัธรรมนญูเขา้มามอีำานาจในการตรวจสอบความชอบดว้ย
รัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกรณีการแก้ไขที่มาของ ส.ว.

หมายเหตุ เครื่องหมาย × แสดงถึง คำาวินิจฉัยที่ส่งผลให้การใช้อำานาจของศาลไม่เป็นไปตามองค์ประกอบของความชอบธรรม
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ระบบเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อปิดของไทยและแบบบัญชีรายชื่อเปิด
ของอินโดนีเซียกับยุทธศาสตร์ในการหาเสียงเลือกตั้ง5

Thailand’s Closed List System and Indonesia’s Open List          
System with The Electoral Campaign Strategies

ตะวัน ย้อยเมือง

นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ
 บทความน้ีมีจุดประสงค์ในการศึกษาเปรียบเทียบผลที่เกิดจากการใช้ระบบเลือกต้ังแบบบัญชีรายชื่อปิด 
(Closed List System) ของไทยกับแบบบัญชีรายชื่อเปิด (Open List System) ของอินโดนีเซียที่มีต่อยุทธศาสตร์
ในการหาเสียงเลือกตั้งของแต่ละประเทศ โดยเหตุผลที่เลือก 2 ประเทศนี้มาเปรียบเทียบ เพราะต่างก็เป็นประเทศที่
ตัง้อยูใ่นภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้และมกีารใชร้ะบบเลือกต้ังแบบบญัชรีายชือ่ในการเลือกต้ังสมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎร (ส.ส.) ซึ่งระบบบัญชีรายชื่อของทั้ง 2 ประเทศนี้มีลักษณะแตกต่างสำาคัญที่น่าจะส่งผลต่อยุทธศาสตร์การหา
เสียงเลือกตั้ง จากการศึกษาพบว่า ระบบบัญชีรายชื่อแบบปิดของไทยได้ส่งผลให้ยุทธศาสตร์หาเสียงเลือกตั้งเน้นไป
ที่ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และนโยบายของพรรคการเมืองเป็นหลัก ในขณะที่ระบบบัญชีรายชื่อเปิดของอินโดนีเซียได้
ส่งผลต่อยุทธศาสตร์หาเสียงที่นอกจากการหาเสียงในระดับพรรคการเมืองแล้ว ผู้สมัครยังจำาเป็นต้องออกหาเสียง
เองด้วย เพื่อสร้างฐานคะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิเลือกต้ัง รวมท้ังยังพบว่า นอกจากผู้สมัครจะต้องแข่งขันหาเสียงกับ
ผู้สมัครจากต่างพรรคการเมืองแล้ว ก็ยังมีการแข่งขันหาเสียงในระหว่างผู้สมัครจากพรรคเดียวกันเองด้วย อันเป็น
ปรากฎการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นในการเลือกตั้ง ส.ส. แบบระบบบัญชีรายชื่อปิดของไทย

คำ�สำ�คัญ: ระบบบัญชีรายชื่อปิด, ระบบบัญชีรายชื่อเปิด, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, การหาเสียงเลือกตั้ง, ไทย, อินโดนีเซีย

Abstract
 This article aims to compare the effect of using Thailand’s closed list proportional       
representation electoral system with Indonesia’s open list proportional representation electoral 
system on the strategies of each country’s electoral campaigns. The reason for choosing these 
2 countries is both located in Southeast Asia and also using party list system to elect members 
of the House of Representatives. The party list system of both countries has different characteristics 
which probably affect the electoral campaign strategies. The study found that Thailand’s closed 
list system affects campaign strategies which emphasize reputation, image and policies of political 
parties. While Indonesia’s open list system affects electoral campaignstrategies in addition to 
party-centered campaigns, candidates have to campaign personally to establish their own 
individual profile with the electorate. Moreover, it found that not only candidates have to compete 
with other candidates from different political parties, but also compete with other candidates 
in the same party. This situation doesn’t occur in elections for members of the House of 
Representatives under Thailand’s closed list system.

Keywords: closed list system, open list system, members of the House of Representatives,

     electoral campaigns, Thailand, Indonesia
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บทนำา
 ระบบเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อปิด (Closed ListSystem) เป็นระบบเลือกตั้งที่ประเทศไทยนำามาใช้ในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) นับตั้งแต่การเลือกตั้ง ส.ส. ในปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา เป็นระบบเลือก
ตั้งที่มีลักษณะสำาคัญตรงที่พรรคการเมืองจะจัดทำาบัญชีรายชื่อผู้สมัครตามจำานวนท่ีกฎหมายระบุไว้ โดยรายชื่อใคร
จะอยู่ในลำาดับใดนั้นจะขึ้นอยู่กับแต่ละพรรคจะดำาเนินการ แต่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะมีสิทธิลงคะแนนเลือกได้
แค่พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งเท่านั้น ไม่มีสิทธิเลือกผู้สมัครโดยตรงจากในบัญชีรายชื่อของพรรคได้และการ
จดัสรรทีน่ั่งในสภากจ็ะเป็นไปตามลำาดบับัญชรีายชือ่ของแตล่ะพรรค และจำานวนผูแ้ทนทีม่ไีดใ้นเขตเลอืกตัง้นัน้ (Hix, 
Johnston, & McLean, 2010, p. 62)
 ระบบเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือปิดท่ีประเทศไทยนำามาใช้นี้จะมีลักษณะสำาคัญที่แตกต่างจากระบบเลือกตั้ง
แบบบัญชีรายชื่ออีกแบบหน่ึงคือ ระบบบัญชีรายชื่อแบบเปิด (Open ListSystem) โดยภายใต้ระบบนี้ ประชาชน
สามารถเลอืกพรรคการเมอืงไดห้นึง่พรรค หรอืจะเลือกผู้สมคัรโดยตรงจากในบญัชรีายชือ่ของแต่ละพรรคกไ็ด้ เปน็การ
เพิ่มโอกาสให้แก่ผู้สมัครที่อยู่ในลำาดับบัญชีรายชื่อท้าย ๆ ให้สามารถชนะการเลือกตั้งได้ หากได้รับคะแนนเสียงเกิน
กว่าเกณฑ์ที่กฎหมายระบุไว้ ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้งจึงไม่จำาเป็นต้องมาจากการเรียงลำาดับในบัญชีรายชื่อเสมอไป 
อันเป็นลักษณะสำาคัญที่ตรงกันข้ามกับระบบบัญชีรายชื่อแบบปิด (Hix et al., 2010, p. 65)
 โดยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเพียงประเทศอินโดนีเซียประเทศเดียวเท่าน้ันท่ีมีการใช้ระบบเลือกต้ัง แบบ
บัญชีรายช่ือเปิดในการเลือกตั้ง ส.ส. (ElectionGuide, n.d.; Inter-Parliamentary Union [IPU], n.d.) ทำาให้    
ผู้เขียนมีความสนใจที่จะนำาระบบเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อปิดของไทยและแบบบัญชีรายชื่อเปิดของอินโดนีเซียมา
ศึกษาเปรียบเทียบ โดยแง่มุมที่ผู้เขียนสนใจคือ เรื่องของระบบเลือกตั้งที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์การหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่ง
ดว้ยลกัษณะความแตกตา่งของระบบบญัชรีายชือ่ปดิและบญัชรีายชือ่เปดิแล้ว กน็า่จะส่งผลต่อยทุธศาสตร์ของการหา
เสยีงใหม้คีวามแตกตา่งไปดว้ย โดยในสว่นแรกของบทความนีจ้ะเร่ิมจากแนวคดิเร่ืองของระบบเลือกต้ังทีม่ผีลต่อการ
หาเสียงเลือกตั้ง ส่วนท่ี 2 จะอธิบายถึงลักษณะและรูปแบบของระบบเลือกต้ังบัญชีรายชื่อของไทยและอินโดนีเซีย 
ตามด้วยส่วนที่ 3 เรื่องของยุทธศาสตร์การหาเสียงและการแข่งขันหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และส่วนที่ 4 เป็น
บทสรุป

แนวคิดของระบบเลือกตั้งกับการหาเสียง
 ความแตกตา่งสำาคญัระหวา่งระบบเลอืกตัง้แบบบญัชรีายชือ่ปดิและแบบบญัชรีายชือ่เปดิคอื เรือ่งของรปูแบบ
หรือวิธีการในการลงคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงความแตกต่างในจุดนี้ได้ก่อให้เกิดนัยสำาคัญที่น่าสนใจ และ
เชื่อมโยงมาสู่แนวคิดของ Pippa Norris (2004, pp. 230-234) ในประเด็นเรื่องรูปแบบของบัตรเลือกตั้งที่แตกต่าง
กันสามารถที่จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ว่าจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อพรรคการเมืองหรือ
ประชาชนในเขตเลือกตั้งมากกว่ากัน อันจะนำามาสู่ยุทธศาสตร์ในการแข่งขันหาเสียงที่แตกต่างกัน โดยในบทความ
นี้จะขอหยิบยกเฉพาะรูปแบบของบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในระบบบัญชีรายชื่อปิดคือ บัตรเลือกตั้งแบบเน้นพรรคการเมือง 
(Party-Ballots) และรูปแบบของบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในระบบบัญชีรายชื่อเปิดคือ บัตรเลือกตั้งแบบจัดลำาดับความชอบ 
(Preference-Ballots) มาใช้ในการศึกษาครั้งนี้
 บัตรเลือกตั้งแบบเน้นพรรคการเมืองจะอนุญาตให้ประชาชนเลือกพรรคการเมืองได้เพียงพรรคเดียว ไม่
สามารถเลือกเฉพาะเจาะจงไปยังผู้สมัครแต่ละคนได้ โดยพรรคการเมืองจะจัดทำาบัญชีรายชื่อเรียงลำาดับของผู้สมัคร 
เวลาทีม่กีารจดัสรรท่ีนัง่ในสภากจ็ะเป็นไปตามลำาดบับญัชรีายชือ่ของแต่ละพรรค และจำานวนผูแ้ทนทีม่ใีนเขตเลอืกตัง้
น้ันได ้ชยัชนะในการเลอืกตัง้ขึน้อยูก่บัการจดัลำาดบัในบญัชรีายชือ่ของพรรคเปน็สำาคญั จึงทำาใหก้ารดำาเนนิยทุธศาสตร์
หาเสียงจะเป็นไปในลักษณะภาพรวมของพรรคที่เน้นไปที่ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และนโยบายของพรรคการเมืองเป็น
หลัก ไม่ได้เน้นไปที่การหาเสียง ลงพื้นที่ไปพบปะประชาชน ให้ประชาชนได้เห็นหน้าค่าตา เห็นความสำาคัญ และ
นโยบายจากผู้สมัครรับเลือกตั้ง รูปแบบของบัตรเลือกตั้งเช่นนี้จึงไม่ได้ช่วยส่งเสริมการหาเสียงของผู้สมัครเอง
 ในขณะที่บัตรเลือกตั้งแบบจัดลำาดับความชอบจะอนุญาตให้ประชาชนสามารถเลือกพรรคการเมืองได้หนึ่ง
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พรรค หรือจะเลือกแบบจัดลำาดับความชอบผู้สมัคร โดยอาจจะเลือกคนเดียวหรือหลายคนจากในบัญชีรายช่ือของ
แต่ละพรรคกไ็ด ้การทีป่ระชาชนสามารถเลอืกแบบเจาะจงผู้สมคัรได้นี ้ทำาใหผู้้สมคัรไมว่า่จะอยูใ่นลำาดับไหนของบญัชี
รายชื่อก็มีสิทธิชนะการเลือกตั้งได้ หากได้รับคะแนนเสียงเฉพาะบุคคลมากพอ กฎเกณฑ์เช่นนี้ย่อมทำาให้ ผู้สมัครมี
แรงจูงใจในระดับปานกลางที่จะต้องเสนอผลประโยชน์ ลงพ้ืนที่ พบปะประชาชนในเขตเลือกต้ังของตน เพ่ือสร้าง
ความแตกต่างและเอาชนะคู่แข่งท้ังท่ีอยู่ภายในบัญชีรายชื่อของพรรคเดียวกันและจากพรรคอื่น แต่อย่างไรก็ตาม
การเลอืกแบบเจาะจงบคุคลเชน่นีเ้ปน็เพยีงตวัเลือกหนึง่เทา่นัน้ ประชาชนยงัคงมสิีทธเิลือกแบบพรรคการเมอืงไดอ้ยู ่
รวมทัง้ลำาดบัของบัญชรีายชือ่กย็งัคงมผีลตอ่การเลอืกต้ังอยูด้่วย ดังนัน้จงึขึน้อยูก่บัจำานวนของประชาชนวา่เลอืกแบบ
ไหนมากกว่ากัน หากเลือกแบบพรรคมากกว่า ผู้สมัครก็จะได้รับคะแนนเสียงส่วนบุคคลน้อย ความเชื่อมโยงสัมพันธ์
ระหว่างผู้สมัครกับประชาชนก็จะน้อยลง แต่ผู้สมัครจะไปมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับพรรคการเมืองมากขึ้นแทน 
อันเน่ืองมาจากเม่ือคะแนนเสียงท่ีเลือกแบบพรรคมากข้ึน ทำาให้การจัดสรรคะแนนเสียงจะเป็นไปตามลำาดับบัญชีรายช่ือ 
ของพรรคมากกวา่ แตห่ากประชาชนลงคะแนนเสยีงเลอืกผูส้มคัรโดยตรงมากกวา่ ผูส้มคัรกจ็ะไดร้บัคะแนนเสยีงส่วน
บุคคลมากขึ้น ทำาให้มีโอกาสชนะการเลือกตั้งได้โดยไม่ต้องอิงกับลำาดับบัญชีรายชื่อของพรรค และส่งผลต่อแรงจูงใจ
ที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องออกหาเสียงเอง เพื่อสร้างฐานคะแนนเสียงจากประชาชนในท้องที่
 ฉะนัน้ เมือ่พจิารณาตามแนวคดิของ Norris ขา้งตน้แลว้ ภายใตร้ะบบเลอืกตัง้แบบบญัชรีายชือ่ปดิ ยทุธศาสตร์
ในการแข่งขันหาเสียงจะเน้นไปที่ระดับพรรคการเมืองมากกว่า ผู้สมัครไม่มีความจำาเป็นต้องออกหาเสียงเองเลย ใน
ขณะที่ภายใต้ระบบเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเปิดก็ไม่อาจสามารถรับประกันได้เสมอในเรื่องแรงจูงใจที่มีต่อผู้สมัคร
ในการแข่งขันออกหาเสียงเอง เพราะจำาเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงเรื่องของคะแนนเสียงส่วนบุคคลด้วยว่า มีอิทธิพล
ต่อการกำาหนดผลแพ้-ชนะการเลือกตั้งมากน้อยเพียงใด ในประเด็นนี้คงจำาเป็นต้องพิจารณาไปที่กฎเกณฑ์ของระบบ
บญัชีรายช่ือเปิดดว้ยวา่ ไดใ้หค้า่ความสำาคญักบัเรือ่งคะแนนเสยีงสว่นบคุคลขนาดไหน สนบัสนนุใหผู้ส้มคัรไดห้าเสยีง
ที่เข้าถึงประชาชนหรือไม่ อย่างไร

ระบบเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อปิดของไทย
 ระบบเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของไทยถูกบัญญัติให้มีข้ึนคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 โดยใช้
ควบคู่ไปกับระบบเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากธรรมดาหรือระบบเลือกตั้งแบบแบ่งเขต กำาหนดให้มีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร 500 คน แบ่งเป็น ส.ส. ที่มาจากการเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ังจำานวน 400 คน โดยเขตเลือกต้ังแต่ละ
เขตจะมี ส.ส. ได้ 1 คน และมาจากการเลือกต้ังแบบบัญชีรายชื่อจำานวน 100 คน ถือทั้งประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง 
(“รัฐธรรมนูญ,” 2540, น.19-21) การคิดคะแนนเสียงเพื่อจัดสรรที่นั่งในสภาของ ส.ส. ทั้ง 2 แบบนี้ก็จะแยกคิดต่าง
หาก ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ท้ังน้ี พรรคการเมืองที่จะได้รับการคิดคะแนนเสียงเพื่อจัดสรรที่นั่งในสภาสำาหรับ ส.ส. 
แบบบัญชีรายชื่อ จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากระบบบัญชีรายชื่อไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำานวนคะแนนเสียงรวม
ทั้งประเทศ วิธีการคิดคะแนนก็จะเริ่มจากนำาคะแนนเสียงของบัญชีรายชื่อทั้งหมดมารวมกัน ตัดพรรคการเมืองที่ได้
คะแนนเสียงไม่ถึงเกณฑ์ขั้นตำ่าร้อยละ 5 ออกไปก่อน จากนั้นก็นำาคะแนนเสียงของพรรคที่ผ่านเกณฑ์ขั้นตำ่ามาหาร
ด้วย 100 ก็จะได้เป็นคะแนนเฉลี่ยต่อ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 1 คน แล้วจึงนำาคะแนนเฉลี่ยนี้ไปคำานวณหาจำานวน 
ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อท่ีแต่ละพรรคจะพึงมี และจัดสรรเรียงไปตามลำาดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อ จนครบจำานวน 
ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อที่พึงมีของแต่ละพรรค(“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ,” 2541, น. 60-61)
 ต่อมาก็ได้เกิดเหตุการณ์รัฐประหารในปี พ.ศ. 2549 นำามาสู่การยกเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ทำาให้ต้องมี
การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมา ทั้งนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการเลือกตั้ง ส.ส. คือ กำาหนดให้มี ส.ส. จำานวน 
480 คน แบ่งเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำานวน 400 คน เขตเลือกตั้งแต่ละเขตมี ส.ส. ได้ไม่เกิน 3 คน และ 
ส.ส. แบบสัดส่วนจำานวน 80 คน โดยแบ่งประเทศออกเป็นกลุ่มจังหวัดทั้งหมด 8 กลุ่มแต่ละกลุ่มเป็นเขตเลือกตั้ง
และให้พรรคการเมืองจัดทำาบัญชีรายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ังบัญชีละ 10 คนและยกเลิกเร่ืองของเกณฑ์คะแนนข้ันตำา่ร้อย
ละ 5 เพื่อให้ทุกพรรคการเมืองได้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่นั่งในสภา (“รัฐธรรมนูญ,” 2550, น. 30-34) ทั้งนี้ การ
คิดคะแนนเสียงของระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนเพ่ือจัดสรรท่ีนั่งในสภา จะคิดแยกต่างหากและเป็นอิสระจากการคิด
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คะแนนเสียงของ ส.ส. แบบแบ่งเขต โดยจะเริ่มจากนำาคะแนนเสียงของทุกพรรคการเมืองในกลุ่มจังหวัดนั้นมารวม
กันแล้วหารด้วย 10 ก็จะได้คะแนนเฉลี่ยต่อ ส.ส. แบบสัดส่วน 1 คน นำาคะแนนเฉลี่ยนี้ไปคิดคำานวณหาจำานวน ส.ส. 
แบบสัดส่วนที่แต่ละพรรคพึงมี จากนั้นก็จัดสรรไปตามลำาดับในบัญชีรายชื่อจนครบจำานวนที่แต่ละพรรคพึงมี (“พระ
ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ,” 2550, น. 100-101)
 ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนถูกใช้ในการเลือกตั้ง ส.ส. ปี พ.ศ. 2550 จากนั้นก็ได้มีการปรับแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ฉบับ พ.ศ. 2550 ในเร่ืองของการเลือกต้ัง โดยกำาหนดให้มี ส.ส. จำานวน 500 คน แบ่งเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง 
จำานวน 375 คน กลับไปใช้เขตเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียวคือมี ส.ส. ได้ 1 คนและ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อจำานวน 
125 คน ถือทั้งประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเหมือนเดิม (“รัฐธรรมนูญ,” 2554, น. 1-3) ในส่วนของการคิดคะแนนเสียง
และการจัดสรรที่นั่งในสภาสำาหรับ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อยังคงยึดหลักเหมือนเมื่อครั้งในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ที่
มีแตกต่างออกไปคือ จำานวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อที่มีเพิ่มมากขึ้น พรรคการเมืองจึงต้องจัดทำาบัญชีรายชื่อเพิ่มขึ้น 
และไม่มีเร่ืองของเกณฑค์ะแนนขัน้ตำา่รอ้ยละ 5 มาใชใ้นการตดัสทิธขิองพรรคการเมอืงในการไดร้บัจดัสรรทีน่ัง่ในสภา 
(“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ,” 2554, น.9-10)

ระบบเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเปิดของอินโดนีเซีย
 หลังจากการหมดอำานาจลงของประธานาธิบดี Suharto ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1998 ประเทศอินโดนีเซีย
ก็เคลื่อนผ่านจากยุคเผด็จการเข้าสู่ยุคแห่งความเป็นประชาธิปไตย และจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(ส.ส.) ภายใต้บรรยากาศแห่งความเป็นประชาธิปไตยในปี ค.ศ. 1999 ซึ่งระบบการเลือกตั้ง ส.ส. ในครั้งนั้นเป็นระบบ
เลอืกตัง้แบบบญัชรีายชือ่ปิด โดยใชเ้ป็นระบบเลอืกต้ังเด่ียว ไมไ่ด้ใชค้วบคูไ่ปกบัระบบเลอืกต้ังอืน่อยา่งในประเทศไทย
(Sherlock, 2004, p. 7) ต่อมาได้มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ของการเลือกตั้ง โดยเปลี่ยนแปลงระบบเลือกตั้งจากแบบ
บัญชีรายชื่อปิดไปเป็นแบบบัญชีรายชื่อเปิดในการเลือกตั้งครั้งถัดมาในปี ค.ศ. 2004 แต่ระบบบัญชีรายชื่อแบบเปิด
นี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเท่านั้น (Sherlock, 2009, p. 5) อันเนื่องมาจาก กฎเกณฑ์การคิด
คะแนนเสียงที่ให้ค่านำ้าหนักของเกณฑ์คะแนนข้ันตำ่าและลำาดับของบัญชีรายชื่อในพรรคเป็นอย่างมาก โดยเกณฑ์
คะแนนขั้นตำ่าจะถูกคิดจากจำานวนของผู้มีสิทธิเลือกต้ังหารด้วยจำานวนของ ส.ส. ที่มีได้ในเขตเลือกต้ังนั้น ผู้สมัครที่
จะชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงบุคคลได้จะต้องมีคะแนนเสียงมากกว่าเกณฑ์คะแนนขั้นตำ่าดังกล่าว หากตำ่ากว่า
เกณฑ์แล้ว คะแนนก็จะถูกโอนจัดสรรไปยังทางพรรค ก่อนที่จะถูกจัดสรรใหม่ไปตามลำาดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อ
ของพรรค (The Carter Center, 2005, p. 48)

 การปรับเปล่ียนมาใช้ระบบบัญชีรายช่ือเปิดมีเจตนารมณ์ก็เพ่ือให้ผู้สมัครรับเลือกต้ัง ส.ส. มีความรับผิดชอบ ต่อ
ประชาชนในพืน้ทีม่ากขึน้ แตด่ว้ยลกัษณะของความเปน็จรงิของกฎหมายทีก่ำากบัระบบเลอืกตัง้เอาไว ้ทำาใหเ้จตนารมณ์
ดังกล่าวไม่อาจเป็นจริงได้ จึงทำาให้ก่อนการเลือกตั้ง ส.ส. ในปี ค.ศ. 2009 ได้มีความพยายามที่จะปรับปรุงกฎหมาย
การเลือกตั้งอีกครั้งเพื่อให้เป็นระบบบัญชีรายชื่อแบบเปิดอย่างแท้จริง โดยมีการแก้กฎหมายให้ผูส้มคัรทีจ่ะสามารถ
ชนะการเลอืกตัง้ดว้ยคะแนนเสยีงเฉพาะบุคคลไดก้ต่็อเมือ่ผูส้มคัรคนดังกลา่วได้รบัคะแนนเสยีงแบบเฉพาะบคุคลเกนิ
กวา่รอ้ยละ 30 ของเกณฑค์ะแนนขัน้ตำา่ในเขตเลอืกต้ังนัน้ หากเกนิกวา่แล้ว กจ็ะได้รับเลือกทนัท ีโดยไมต้่องนำาลำาดบั
ของบญัชรีายชือ่มาพจิารณารว่มดว้ย แตห่ากไดค้ะแนนตำา่กวา่เกณฑ์คะแนนขัน้ตำา่ ลำาดับของบญัชรีายชือ่กจ็ะเขา้มา
มผีล โดยทีน่ัง่กจ็ะถกูจดัสรรไปตามลำาดบัของผูส้มัครในบญัชรีายชือ่ของพรรค หากอยูล่ำาดับสูงกวา่กส็ามารถชนะการ
เลือกตั้งได้ แม้จะมีคะแนนเลือกแบบเฉพาะบุคคลน้อยกว่าผู้สมัครที่อยู่ลำาดับตำ่ากว่าก็ตาม (Sherlock, 2009, p. 6)
 แตก่ารปรบัเปลีย่นเชน่นีย้งัคงถกูวพิากษว์จิารณว์า่ไมเ่พยีงพอตอ่การเปน็ระบบบญัชรีายชือ่เปดิอยา่งแทจ้รงิ 
จนในที่สุดในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2008 ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศอินโดนีเซียได้มีคำาสั่งยกเลิกเรื่องการที่ผู้สมัคร
ต้องได้คะแนนเฉพาะบุคคลเกินกว่าร้อยละ 30 ของเกณฑ์คะแนนขั้นตำ่าในเขตเลือกตั้งนั้น จึงจะสามารถชนะการ
เลือกตั้งโดยอาศัยคะแนนเฉพาะบุคคลได้ ทำาให้ลำาดับบัญชีรายชื่อของพรรคจะไม่มีผลต่อการแพ้-ชนะการเลือกตั้ง
อีกต่อไป กล่าวคือ ไม่มีการนำาลำาดับบัญชีรายชื่อเข้ามาคิดพิจารณาร่วมด้วยแบบในการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว ผู้สมัครที่
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ชนะการเลือกตั้งจะมาจากจำานวนคะแนนเสียงแบบเฉพาะบุคคลที่ได้รับมาเท่านั้น (Buehler, 2009, p. 58) ซึ่งทุก
คะแนนเสียงทีป่ระชาชนเลอืกไมว่า่จะเลอืกพรรคหรอืเลอืกตวัผูส้มคัรจะถกูนบัรวมเปน็คะแนนพรรคทัง้หมดกอ่น จาก
นั้นเฉพาะพรรคการเมืองที่สามารถผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นตำ่าของคะแนนเสียงรวมทั้งหมดมาได้จึงจะได้รับการจัดสรร 
ที่นั่งในสภา โดยในการเลือกตั้ง ส.ส. ปีค.ศ. 2009 มีการกำาหนดเกณฑ์คะแนนขั้นตำ่าไว้ที่ร้อยละ 2.5 และเพิ่มขึ้นมา
เป็นร้อยละ 3.5 ในการเลือกตั้งปีค.ศ. 2014 ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้มีพรรคการเมืองในสภามากจนเกินไป อันอาจส่ง
ผลเสียต่อเสถียรภาพของรัฐบาลได้ (Nehru & Bulkin, n.d., para. 8) ต่อมาก็จะนำาคะแนนเสียงของพรรคการเมือง
ทีผ่า่นเกณฑค์ะแนนขัน้ตำา่แลว้มาคดิแยกไปตามแตล่ะเขตเลอืกตัง้ โดยจะนำาคะแนนเสยีงรวมทัง้หมดของเขตเลือกตัง้
นั้นมาหารด้วยจำานวน ส.ส. ที่มีได้ในเขตเลือกตั้งดังกล่าว ได้ออกมาเป็นคะแนนเฉลี่ยต่อ ส.ส. 1 คน นำาคะแนนเฉลี่ย
นี้ไปคำานวณหาจำานวน ส.ส. ที่แต่ละพรรคจะพึงมี และจัดสรรเรียงไปตามลำาดับของคะแนนเสียงเฉพาะบุคคล เรียง
ตามลำาดับจากมากไปหาน้อย จนกว่าจะครบจำานวน ส.ส. ที่พึงมีได้ของแต่ละพรรค ทำาให้ไม่เกิดการถ่ายโอนคะแนน
เสียงจากผู้สมัครทีอ่ยูล่ำาดบัตำา่กวา่ไปยงัผูส้มคัรทีอ่ยูล่ำาดบัสงูกวา่แบบในการเลอืกตัง้เมือ่ปคี.ศ. 2004 (International 
Foundation for Electoral Systems [IFES], 2014, p. 4)
 นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งเพื่อช่วยส่งเสริมการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเปิดคือ การปรับ
ลดขนาดของเขตเลือกตั้ง และลดจำานวน ส.ส. ต่อเขตเลือกต้ังลง จากในการเลือกต้ังเมื่อปี ค.ศ. 2004 ท่ีมีจำานวน
เขตเลือกตั้งทั้งหมด 69 เขต และมีจำานวน ส.ส. ต่อเขตเลือกตั้งอยู่ระหว่าง 3 – 12 คน เปลี่ยนมาเป็นให้มีจำานวน
เขตเลือกตั้งเพิ่มขึ้นเป็น 77 เขตเลือกตั้ง และลดจำานวน ส.ส. ต่อเขตเลือกตั้งลง ให้อยู่ระหว่าง 3 – 10 คน เพื่อช่วย
ตอบสนองให้ผูส้มคัรไดส้ามารถลงไปหาเสยีงกบัประชาชนในเขตเลอืกตัง้ไดง้า่ยขึน้ ขณะเดยีวกนักไ็ดเ้พิม่จำานวน ส.ส. 
จากในการเลือกตั้งปี ค.ศ. 2004 ที่มี ส.ส. จำานวน 550 คน ก็เพิ่มมาเป็น 560 คน (Supriadi, 2009, p. 35)

ตารางที่ 1 จากข้อมูลของระบบเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของทั้ง 2 ประเทศ สามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้

ระบบเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่ใช้ในการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งล่าสุด

ไทย อินโดนีเซีย

รูปแบบของระบบ
บัญชีรายชื่อ

ระบบบัญชีรายชื่อแบบปิด โดยมีการคิด
คะแนนเสยีงแยกตา่งหากกบัระบบเลือกต้ัง
แบบแบ่งเขต

ระบบบัญชีรายชื่อเปิด โดยเป็นระบบเดี่ยว 
ไม่มีการใช้ร่วมกับระบบเลือกตั้งอื่นใด

จำานวน ส.ส. แบบ
บัญชีรายชื่อ

125 คน ( ส.ส. แบบแบ่งเขต 375 คน) 560 คน

จำานวนเขตเลือกตั้ง เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง 77 เขต

เกณฑ์คะแนนขั้นตำ่า ไม่มี ร้อยละ 3.5

การคิดคะแนนเสียง นำาคะแนนเสยีงของทุกพรรคมารวมกนัแล้ว
หารด้วย 125 ก็จะได้เป็นคะแนนเฉลี่ยต่อ 
ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 1 คน

นำาคะแนนเฉลีย่นีไ้ปคำานวณหาจำานวน ส.ส. 
แบบบัญชรีายชือ่ทีแ่ตล่ะพรรคจะพงึม ีและ
จดัสรรเรยีงไปตามหมายเลขในบญัชรีายชือ่
ของแต่ละพรรค จนครบจำานวน ส.ส. แบบ
บัญชีรายชื่อที่พึงมีของแต่ละพรรค

นำาคะแนนเสียงรวมทั้งหมดของเขตเลือก
ตั้งมาหารด้วยจำานวน ส.ส. ที่มีได้ในเขต
เลือกตั้งนั้น ได้ออกมาเป็นคะแนนเฉลี่ยต่อ 
ส.ส. 1 คน

นำาคะแนนเฉลีย่นีไ้ปคำานวณหาจำานวน ส.ส. 
ที่แต่ละพรรคจะพึงมี และจัดสรรเรียงไป
ตามลำาดับของคะแนนเสียงเฉพาะบุคคล 
เรยีงจากมากไปหานอ้ยจนครบจำานวน ส.ส. 
ที่พึงมีได้ของแต่ละพรรค
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ยุทธศาสตร์หาเสียงเลือกตั้งภายใต้ระบบบัญชีรายชื่อปิดของไทย
 ดว้ยลกัษณะของระบบเลอืกตัง้แบบบัญชรีายชือ่ปดิของประเทศไทยทีเ่ลอืกไดแ้ตพ่รรคการเมอืง ไมส่ามารถ
เลอืกตวับคุคลในบญัชรีายชือ่ไดโ้ดยตรง กอปรกบัเขตเลือกต้ังทีเ่ปน็เขตเลือกต้ังในระดับประเทศ ทำาใหไ้มเ่อือ้อำานวย
ที่ผู้สมัครแต่ละคนจะออกมาหาเสียงเอง ยุทธศาสตร์ของการเลือกต้ังจึงต้องมีการวางให้เป็นการหาเสียงในระดับ
พรรคการเมืองที่จะสามารถครอบคลุมไปได้ทั่วประเทศ ซ่ึงก็ได้อาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการขยายตัว
ของอุปกรณ์สื่อสารอย่างวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต ในการช่วยให้การหาเสียงของพรรคการเมือง
สามารถสื่อสารไปยังประชาชนได้ทั่วทั้งประเทศ (Siripan Nogsuan Sawasdee, 2006, p. 131) และถือเป็นความ
แตกต่างสำาคัญระหว่างการหาเสียงของการเลือกต้ังแบบแบ่งเขตกับการเลือกต้ังแบบบัญชีรายชื่อของไทย กล่าวคือ 
ในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ผู้สมัครจะดำาเนินการหาเสียงเฉพาะในเขตพื้นที่เลือกตั้งที่ตนเองลงสมัคร ในขณะที่การ
เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ทางพรรคต้องโฆษณาหาเสียงไปให้ได้ทั่วถึงประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ ไม่สามารถ
จำากัดวงของการหาเสียงได้แต่เพียงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้น โดยยุทธศาสตร์ของการหาเสียงในระดับพรรคการเมือง
สามารถที่จะจำาแนกออกได้เป็น 2 แนวทางหลัก คือ แนวทางที่เน้นนโยบายของทางพรรค และแนวทางที่เน้น 
ภาพลักษณ์และศักยภาพของหัวหน้าหรือแกนนำาพรรค

1.) แนวทางที่เน้นนโยบายของทางพรรค
 พรรคไทยรักไทยนับเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกในการเลือกตั้ง ส.ส. ปี พ.ศ. 2544 ที่เน้นกลยุทธ์หาเสียง
เลอืกตัง้โดยชนูโยบายทีส่ามารถสือ่ถงึผลประโยชนใ์หแ้กป่ระชาชนได้อยา่งชดัเจน และได้มกีารโฆษณาประชาสัมพนัธ์
ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงนโยบายต่าง ๆ เหล่านั้น (Hicken, 2006, p. 395)ในขณะที่พรรคการเมือง
พรรคอืน่ ๆ  ในขณะนัน้ ยงัไมไ่ดเ้นน้กลยทุธห์าเสยีงโดยชนูโยบายทีเ่ดน่ชดัมากนกั แตจ่ะเนน้ไปทีค่ณุสมบตัขิองหวัหนา้
และแกนนำาคนสำาคัญของพรรคว่า สามารถเข้ามาเป็นรัฐมนตรี/รัฐบาลได้(Pasuk Phongpaichit & Baker, 2013, 
p. 618)และจากความสำาเรจ็ของพรรคไทยรกัไทยในการใชก้ลยทุธด์า้นนโยบายมาจงูใจคะแนนเสยีงจากประชาชน ก็
ทำาใหก้ารแขง่ขนัหาเสยีงดา้นนโยบายกลายเป็นอกีหนึง่กลยทุธห์ลกัของการหาเสยีงในทกุพรรคการเมอืงของการเลอืก
ตั้งครั้งต่อ ๆ มา นโยบายท่ีแต่ละพรรคการเมืองนำาเสนอก็จะมีลักษณะคล้ายกับแนวนโยบายของพรรคไทยรักไทย
คือ สื่อถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ หากพรรคการเมืองนั้นสามารถชนะการเลือกตั้งได้ (Siripan Nogsuan 
Sawasdee, 2006, pp. 143-145)
2.) แนวทางที่เน้นภาพลักษณ์และศักยภาพของหัวหน้าหรือแกนนำาพรรค
 เป็นที่เข้าใจโดยนัยว่า หากพรรคการเมืองพรรคใดสามารถเป็นแกนนำาหรือร่วมจัดต้ังรัฐบาลได้ รัฐมนตรีที่
จะเข้าร่วมรัฐบาล หากจะมาจาก ส.ส. ก็จะมาจาก ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อ ทำาให้ผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ
โดยเฉพาะในลำาดับต้น ๆ จะถูกมองว่าเป็น “คณะรัฐมนตรีเงา” และผู้สมัครลำาดับที่หนึ่งของบัญชีรายชื่อซ่ึงมักจะ
เป็นตัวของหัวหน้าพรรคเองก็จะถูกวางตัวว่าเป็น “นายกรัฐมนตรีเงา” ประชาชนผู้ลงคะแนนเสียงจึงสามารถคาด
การณ์คณะรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคได้ ทำาให้เกิดการแข่งขันเลือกต้ังเพื่อจูงใจผู้คน โดยชูตัวผู้นำา
พรรคว่ามีวิสัยทัศน์ ศักยภาพ และความสามารถที่จะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ เช่น ในการเลือกตั้งปีพ.ศ. 2548 
ที่พรรคไทยรักไทยได้หาเสียงจูงใจให้ประชาชนเลือกพรรคเพื่อให้หัวหน้าพรรคในตอนนั้นคือ ทักษิณ ชินวัตรได้เป็น
นายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัย ส่วนพรรคอื่น ๆ ในขณะนั้นอย่างพรรคประชาธิปัตย์และพรรคมหาชนก็โฆษณาศักยภาพ
ของหัวหน้าพรรคว่า สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปได้ (Siripan Nogsuan Sawasdee, 2006, p. 136) 
ในขณะทีพ่รรคการเมอืงขนาดกลางและขนาดเลก็อืน่ ๆ  อาจจะไมไ่ดเ้นน้โฆษณาหาเสยีงวา่ หวัหนา้หรอืแกนนำาพรรค
จะเข้าเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ก็จะมีการโฆษณาถึงความสามารถท่ีจะเข้ามาทำางานเพ่ือประชาชนได้ และจะมีท่ีแตกต่าง 
ออกไปจากพรรคอื่น ๆ อยู่บ้าง คือ การหาเสียงของพรรครักประเทศไทยที่ชูศักยภาพของหัวหน้าพรรคคือ 
นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ที่จะขอเข้ามาเป็นฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบการทำางานของรัฐบาล (Siam Intelligence Unit 
[SIU], 2554)
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 การหาเสียงในระดับพรรคการเมืองยังคงถูกนำามาใช้ในการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งต่อ ๆ มา ถึงแม้จะมีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2550 ซึ่งส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของระบบเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และ
ใช้ชื่อใหม่ว่า “ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วน” แต่โดยเนื้อแท้แล้วก็ยังคงความเป็นระบบบัญชีรายชื่อแบบปิดไว้อยู่ ที่มี
การปรับเปลี่ยนไปคือ เรื่องของเขตเลือกตั้งจากเดิมที่ใช้เขตเลือกตั้งแบบทั้งประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเดียว ก็ได้มีการ
แบ่งจังหวัดออกเป็น 8 กลุ่ม แต่ละกลุ่มก็ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยเขตเลือกตั้ง โดยมี ส.ส. ได้เขตละ 10 คน รวมแล้วก็
จะมี ส.ส. ในระบบสัดส่วนนี้ 80 คน การคิดคะแนนก็ให้คิดคะแนนเฉพาะในแต่ละเขตเลือกตั้ง ตามหลักระบบบัญชี
รายชื่อปิดแบบที่เคยเป็นมา (“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ,” 2550, น. 100-101) เมื่อเป็นเช่นนี้ การปรับ
เปลีย่นมาใช้ระบบเลอืกตัง้สดัสว่นจงึไมไ่ดส้ง่ผลตอ่ยทุธศาสตรก์ารหาเสยีงเลอืกตัง้ใหเ้ปลีย่นแปลงไปจากการเลอืกตัง้ 
ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อที่ผ่านมา เพราะเพียงแต่ปรับเปลี่ยนในเรื่องของเขตเลือกตั้งให้เล็กลงกว่าเดิม และถึงจะเล็กลง
กวา่เดมิ แตเ่ปน็กเ็ขตเลอืกตัง้แบบกลุม่จงัหวดั ซึง่กนิเนือ้ทีอ่ยูห่ลายจงัหวดั การทีผู่ส้มคัรจะออกไปหาเสยีงเอง จงึเป็น
เร่ืองยากลำาบากมาก และการคดิคะแนนและการจดัสรรทีน่ัง่ในสภากย็งัเปน็ไปตามแบบระบบบญัชรีายชือ่ปดิอยา่งท่ี
เคยเป็นมา กอปรกับแต่ละพรรคก็มีกลไกและแผนงานในการหาเสียงระดับพรรคไว้อยู่แล้ว ทำาให้ผู้สมัคร ส.ส. แบบ
สัดส่วนไม่มีความจำาเป็นที่จะต้องออกหาเสียงเองเลย
 กลยุทธ์ของการหาเสียงของพรรคการเมือง นอกจากจะโฆษณาผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ แล้ว ยังมีการ
โฆษณาผ่านไปยังช่องทางของการหาเสียงของผู้สมัครในแบบแบ่งเขตด้วย ดังเช่น ในการเลือกต้ัง ส.ส. ปี พ.ศ.2550 พรรค
พลังประชาชนได้มีการแจกจ่ายนโยบายฉบับย่อแก่บรรดาผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อนำาไปใช้หาเสียงเลือกตั้ง (“นโยบาย
หาเสียงพรรคพลังประชาชน,” 2550, ย่อหน้าที่ 1) นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตได้มี
การใชภ้าพลกัษณแ์ละนโยบายของพรรคมาชว่ยในการหาเสียงด้วย เชน่ ปา้ยโฆษณาหาเสียงท่ีมรูีป ผู้สมคัรกบัหวัหนา้
พรรคคู่กัน
 ตวัอย่างหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นการใช้ภาพลกัษณแ์ละนโยบายของพรรคมาใชใ้นการหาเสยีงของผูส้มคัรแบบแบง่
เขตคือ งานศึกษาของ Anyarat Chattharakul (2010, p. 91) ที่ศึกษาการหาเสียงของผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต
ที่ใช้นามสมมติว่า “คม (Kom)” โดยการโฆษณาหาเสียงของพรรคการเมืองมีผลอย่างมากต่อการหาเสียงของคมใน
การเลือกตั้งทั้งในปี พ.ศ. 2544 และ 2548 เพราะได้ช่วยในการหาเสียงของคมในส่วนของการจูงใจคะแนนเสียงของ
ชนชัน้กลางทีอ่าศยัอยูน่อกเขตพืน้ทีอ่ทิธพิลของฐานคะแนนเสยีงของคมและยงัลงัเลไมไ่ดต้ดัสนิใจวา่จะเลอืกใครด ีคม
จงึไดอ้าศยัการโฆษณาหาเสยีงในระดบัพรรคทีช่ภูาพลักษณ-์ความคดิของหวัหนา้พรรคและนโยบายของทางพรรคเพือ่
เอาชนะใจของชนชั้นกลางดังกล่าว ซึ่งได้สะท้อนผ่านป้ายโฆษณาหาเสียงของคมท่ีถ่ายรูปคู่กับหัวหน้าพรรค พร้อม
ข้อความสนับสนุนคมจากหัวหน้าพรรค รวมไปถึงการดึงหัวหน้าพรรคมาลงเขตพื้นที่ของตนในการช่วยเดินหาเสียง
และจัดปราศรัย คมก็ได้คาดหวังไว้ว่า การดึงกลไกในระดับพรรคมาช่วยเช่นนี้จะช่วยดึงและสร้างฐานคะแนนเสียง
จากชนชั้นกลางดังกล่าวได้
 จากตัวอย่างการหาเสียงของคมจะเห็นได้ว่า พรรคก็มีส่วนช่วยสำาคัญต่อการช่วยหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกต้ัง แบบ
แบง่เขต ซึง่ก็สง่ผลดสีะทอ้นกลบัมายงัตวัพรรคดว้ย เพราะกท็ำาใหก้ารหาเสยีงในระดบัพรรคสามารถเขา้ถงึประชาชน
ในพื้นที่ได้ผ่านการโฆษณาหาเสียงของตัวผู้สมัครเอง รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้หัวหน้าพรรคหรือแกนนำาคนสำาคัญ
ของพรรคได้ลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนด้วย ซึ่งนอกจากจะช่วยผู้สมัครแบบแบ่งเขตหาเสียงแล้ว ก็ยังช่วยหาเสียง
ให้กับทางพรรคไปในตัวด้วย การหาเสียงในระดับพรรคจึงมีส่วนเกื้อหนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันกับการหาเสียงของ
ผู้สมัครในพื้นที่ อันเป็นผลสำาคัญมาจากการมีระบบเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อปิดเข้ามาใช้ร่วมในการเลือกตั้ง ส.ส. ที่
ทำาให้การหาเสียงในระดับพรรคการเมืองมีความสำาคัญต่อการเลือกตั้ง ส.ส. เช่นนี้

ยุทธศาสตร์หาเสียงเลือกตั้งภายใต้ระบบบัญชีรายชื่อเปิดของอินโดนีเซีย
 แม้ว่าอินโดนีเซียจะมีการปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบเลือกตั้งบัญชีรายชื่อแบบเปิดตั้งแต่ในการเลือกตั้ง ส.ส. 
ปีค.ศ. 2004 แต่ด้วยกฎเกณฑ์ของระบบเลือกตั้งดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว ทำาให้ในระบบเลือกตั้งในตอนนั้นถูกวิจารณ์
ว่าเป็นเพียงระบบบัญชีรายชื่อแค่ครึ่งใบ (Semi-Open List) เท่านั้น ซึ่งส่งผลต่อเรื่องของยุทธศาสตร์การหาเสียง
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เลือกตั้งตามมา โดยพบว่า โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ ป้ายโฆษณาในการหาเสียงเลือกตั้งยังคงผูกพันกับพรรคและผู้นำาของ
พรรค เช่นเดียวกับในการเลือกตั้ง ส.ส. ในปี ค.ศ. 1999 ที่เป็นการเลือกตั้งภายใต้ระบบบัญชีรายชื่อปิด ตัวอย่าง 
เช่น พรรค PDIP (PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan) ก็จะเน้นแต่รูปผู้นำาของพรรค คือ นาง Megawati 
Setiawati Sukarnoputri ไม่มีการใส่รูปและชื่อของผู้สมัครในเขตเลือกตั้งดังกล่าวเลย (Sherlock, 2009, p. 7) 
แม้แต่การรณรงค์หาเสียงผ่านรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดแข่งแรลล่ี การเดินขบวนพาเหรด การจัดขบวนคาราวาน
ของจักรยานยนต์ การจัดคอนเสิร์ต ล้วนแต่ติดสติ๊กเกอร์ แสดงป้ายโฆษณาที่เน้นแต่ความแข็งแกร่งของพรรค มีการ
แจกข้าวของผ่านการจัดงาน เช่น จัดงานสอนทำาอาหาร สอนแต่งหน้า แจกพวกอาหาร ขนม เสื้อยืด หมวก ที่ล้วน
แล้วแต่ประดับไปด้วยรูปของผู้นำาและตราสัญลักษณ์ของพรรคการเมือง (Sherlock, 2004, p. 23) ฉะน้ัน การเลือกต้ัง 
ในปี ค.ศ. 2004 นี้ การหาเสียงจึงเป็นไปในแนวทางแบบเน้นพรรค เป็นการเลือกตั้งที่ตัดสินจากภาพลักษณ์ของ
ผู้นำาพรรคและตัวพรรคการเมือง ซึ่งก็สอดคล้องกับการสังเกตการณ์ของเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี (Asian 
Network for Free Elections - ANFREL) ในวันเลือกตั้งจริงที่พบว่า ประชาชนไม่ค่อยรู้จักผู้สมัครเท่าไรนัก เนื่อง
มาจากการไม่คอ่ยเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กบัผู้คนในท้องที่ของเหล่าผู้สมัครรบัเลือกตั้ง (Shimizu & Hazri, 2004, p. 31)
 การเปล่ียนแปลงทีส่ำาคญัของยทุธศาสตรก์ารหาเสยีงเลอืกตัง้ ส.ส. ของอนิโดนเีซยีเกดิขึน้ในการเลอืกตัง้ครัง้
ถดัมาคอื ในป ีค.ศ. 2009 อันเป็นผลสบืเน่ืองมาจากคำาตดัสนิของศาลรฐัธรรมนญูดงัทีไ่ดก้ลา่วไวแ้ลว้ การเปลีย่นแปลง
เช่นนี้ได้ทำาให้ระบบเลือกตั้ง ส.ส. ของอินโดนีเซียก้าวเข้าสู่ระบบบัญชีรายชื่อเปิดอย่างเต็มรูปแบบและมีผลสำาคัญต่อ
การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การหาเสียงเลือกตั้ง จากที่เมื่อครั้งที่แล้ว โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ ป้ายโฆษณายังคงผูกพัน
กับพรรคและผู้นำาของพรรค แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ ป้ายโฆษณาได้มีการเน้นไปที่ตัวผู้สมัครใน
แตล่ะเขตเลอืกตัง้มากขึน้ มกีารใสช่ือ่และรปูถา่ยของผูส้มคัรเคยีงคูไ่ปกบัรปูของหวัหนา้พรรค และมกีารสรา้งพยายาม
สร้างภาพพจน์ให้เห็นว่า ผู้สมัครเป็นคนที่มีเชื้อสาย เติบโต และผูกพันกับท้องถ่ินอย่างแท้จริง อย่างเช่น กรณีของ  
ผู้สมัครจากพรรค PPRN (PartaiPeduli Rakyat Nasional) ในเขตจังหวัด Gorontalo ที่ได้ถ่ายภาพของตนเอง 
เคียงคู่กับลูกสาวของตนที่เป็นนักร้องชื่อดัง ภายใต้สโลแกนที่ว่า “Papanya Cynthia” (พ่อของ Cynthia) ผู้ไม่ได้
เป็นเพียงบุตรของผู้คนเชื้อสาย Bugis อย่างแท้จริงเท่านั้น แต่ยังต้องการปลดปล่อยผู้คนออกจากวงจรของความ
ยากจนและความไม่เป็นธรรมด้วย (Kurniawan, 2009, para. 2; Sherlock, 2009, p.7)
 ยุทธศาสตร์ของการหาเสียงเลือกตั้งที่เปล่ียนไปเช่นนี้ยังคงดำาเนินต่อมาในการเลือกต้ัง ส.ส. คร้ังล่าสุดใน
ปี ค.ศ. 2014 ป้ายหาเสียงเลือกตั้งก็เด่นไปด้วยใบหน้าของผู้สมัคร ผู้สมัครก็พยายามหาเสียงเพื่อที่จะจูงใจผู้คนให้
เลือกตัวเองให้มากที่สุด และพึ่งพากลไกของพรรคในการหาเสียงน้อยลง ดังจะเห็นพบได้จากข้อมูลในการลงพื้นที่
ของ Edward Aspinall (2014c, para. 4) ในช่วงระหว่างการหาเสียงเลือกต้ังคร้ังน้ี พบว่า ผู้สมัครรับเลือกต้ังส่วนใหญ่ 
มักจะให้ความสนใจทุ่มเทกับการหาเสียงเลือกตั้งของตัวเอง ไม่ค่อยพึ่งพากลไกของพรรคในการหาเสียงมากนัก 
เมื่อได้มีการสัมภาษณ์ผู้สมัคร ผู้สมัครส่วนใหญ่ก็แทบจะไม่ค่อยพูดถึงเกี่ยวกับพรรคการเมืองเลย หรือไม่จะพูดถึง  
ก็ต่อเมื่อได้รับคำาถามที่ชัดแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของทางพรรค
 สิ่งหนึ่งท่ีตามมาจากการท่ีผู้สมัครต้องลงมาหาเสียงเองเช่นนี้ คือ เรื่องของผลงาน ตัวตน และภาพลักษณ์
ของผู้สมัครที่แสดงออกมาผ่านทางโฆษณาหรือสู่สายตาสาธารณชนกลายเป็นสิ่งสำาคัญต่อการหาเสียงเลือกต้ัง การ
ออกหาเสียงเองของผู้สมัครโดยขาดการวางแผนคงจะไม่ใช่เร่ืองท่ีดีนัก ทำาให้นำามาสู่การมีบทบาทของท่ีปรึกษาทาง 
การเมือง (Political Consultants) ในการช่วยผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้ง โดยหากนับย้อนหลังไปถึงการเลือกตั้งปี 
ค.ศ. 1999 แล้ว ท่ีปรึกษาทางการเมืองได้เข้ามามีบทบาทต่อการหาเสียงเลือกต้ัง แต่เป็นการช่วยเหลือโฆษณาหาเสียง 
ในระดับพรรคการเมือง ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง จนมาในการเลือกตั้งปี ค.ศ. 2009 ด้วยระบบ
เลอืกตัง้ทีเ่ปลีย่นไปอยา่งทีไ่ดก้ลา่วไวแ้ลว้ ทำาใหบ้ทบาทของทีป่รกึษาทางการเมอืงไดม้กีารขยายการบรกิารใหส้ามารถ
รองรบัและรบัประกนัถึงชยัชนะของผูส้มคัรในการเลอืกต้ังได้ ต้ังแต่เรือ่งของการวางแผนกลยทุธข์องการหาเสยีง การ
วางแผนและสรุปวิสัยทัศน์และภารกิจของผู้สมัคร การจัดการและออกแบบการหาเสียงแบบเคาะประตูบ้าน (door 
to door) รวมไปถึงการจัดการโฆษณาหาเสียงเพื่อหวังผลชนะในการเลือกตั้ง (Qodari, 2010, pp. 131-132)
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 นอกจากบทบาทของทีป่รกึษาทางการเมอืงแลว้ กย็งัมเีรือ่งของการสำารวจความคดิเหน็หรอืการทำาโพล (Poll) 
ที่เข้ามามีบทบาทในการเลือกตั้ง ส.ส. ของอินโดนีเซียมากขึ้น โดยในการเลือกตั้งปี ค.ศ. 1999 และ 2004 การทำา
โพลยังไม่ได้รับความสนใจจากพรรคการเมืองในการนำามาใช้ในยุทธศาสตร์ของการหาเสียงเลือกต้ัง จนเมื่อมีการ
ปรับเปลี่ยนระบบเลือกตั้งในการเลือกตั้งปี ค.ศ. 2009 ผู้สมัครหลายคนได้ใช้บริการของสำานักโพลเพื่อวัดความนิยม
และเสียงสนับสนุนจากผู้คนในพื้นที่ เพื่อจะได้นำามาใช้ในการวางแผนหาเสียงเลือกตั้ง โดยสิ่งหนึ่งที่สามารถสะท้อน
ถึงบทบาทของสำานักโพลในการเลือกตั้งคือ จำานวนของสำานักโพลที่ในช่วงการเลือกตั้งปี ค.ศ. 1999-2004 มีสำานัก 
โพลดัง ๆ เพียงแค่สำานักโพลของหนังสือพิมพ์ Kompas และขององค์กรภาคเอกชน LembagaSurvei Indonesia 
(LSI) แต่มาในช่วงการเลือกตั้งปี ค.ศ. 2009 ก็ได้มีจำานวนสำานักโพลเพิ่มขึ้น เช่น LingkaranSurvei Indonesia, 
Indo Barometer, CIRRUS Surveyor Group เป็นต้น(Qodari, 2010, pp. 124-125)
 อน่ึง หากผู้สมัครคนใดมีคะแนนดีหรืออยู่ในอันดับต้น ๆ ของผลโพลแล้ว ก็จะมีส่วนช่วยต่อการตัดสินใจ
ของพรรคการเมืองในการให้ความสนับสนุนแก่ผู้สมัครคนดังกล่าว รวมไปถึงการได้รับสนับสนุนจากนักธุรกิจหรือ ผู้
สนับสนุนรายอื่น ๆ ซึ่งมักจะให้การสนับสนุนแก่ผู้สมัครที่สามารถคาดหมายได้ว่า จะสามารถชนะการเลือกตั้งได้ ดัง
ปรากฎในคำาสัมภาษณ์ของนาย FahmiIdrisนักการเมืองพรรค Golkar (PartaiGolonganKarya) ว่า
 “การบริจาคจากนักธุรกิจนั้น ส่วนมากก็จะเป็นไปแบบนี้ คือ เงินบริจาคกว่าร้อยละ 85 มักจะตกไปอยู่กับ 
ผู้สมัครที่มีโอกาสหรือแนวโน้มที่จะชนะการเลือกตั้งได้มากที่สุด ส่วนเงินที่เหลือก็จะกระจายไปอยู่กับผู้สมัคร 
รายอื่น ๆ ” (“Fahmi idris,” 2009, para. 10)
 ดังนั้นแล้ว โพลจึงไม่ได้มีบทบาทแค่วัดความนิยมของผู้สมัครและนำามาใช้ในการวางแผนหาเสียงเลือกตั้ง
เท่าน้ัน แต่ยังมีส่วนอย่างมากต่อผู้สมัครในการระดมทุนและความสนับสนุนเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกต้ังอีกด้วย 
(Qodari, 2010, pp. 128-129)
 อีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำาคัญต่อการหาเสียงของผู้สมัครหลายคน นอกจากเรื่องของการทำาโพล การโฆษณา
หาเสียงผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ การใช้ทีมงานมืออาชีพเข้ามาช่วยในการหาเสียงแล้ว ก็คือ การสร้างเครือข่าย
ความอุปถัมภ์ต่อประชาชนในพื้นที่ โดยสามารถจำาแนกได้ 3 รูปแบบหลัก คือ
 1. การแจกสิง่ของทีม่กัจะแจกเวลาผูส้มคัรลงพืน้ทีช่มุชนไปหาเสยีง หรอืไมก่เ็วลาทมีงานหาเสยีงของผู้สมัคร
ลงไปหาเสียงกับประชาชน โดยทั่วไปแล้ว สิ่งของที่จะเอาไปแจกมักจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาหรือไม่ก็แจก
สิ่งของจำาพวกอาหาร เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยว ข้าว นำ้ามันปรุงอาหาร เป็นต้น สิ่งของที่เอาไปแจกนี้ก็มักจะมีตราสัญลักษณ์
ต่าง ๆ ที่สามารถสื่อความหมายถึงผู้สมัคร เผื่อให้ประชาชนสามารถจดจำาผู้สมัครที่แจกสิ่งของนี้มาได้ (Aspinall, 
2014a, para. 6-7)
 2. ผู้สมัครได้ให้การสนับสนุนจัดงานต่าง ๆ เช่น การแสดงดนตรี งานแข่งขันกีฬาต่าง ๆ เป็นต้น ในรูปของ
อาหาร เครื่องดื่ม หรือไม่ก็รางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน นอกจากนี้ บางทีผู้สมัครก็จะมีการนำาเอาบริการต่าง ๆ เข้ามา
รว่มในการจัดงานดว้ย ทีเ่ปน็ทีน่ยิมกนัมาก คอื บรกิารตรวจสขุภาพและรกัษาโรคโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยใด ๆ  (Aspinall, 
2014a, para. 10)
 3. การบริจาคช่วยเหลือต่าง ๆ  ให้แก่ชุมชน โดยส่วนมากมักจะเป็นการบริจาคข้าวของอุปกรณ์ให้แก่องค์กร
ต่าง ๆ ในชุมชน เช่น เครื่องเสียง เก้าอี้ โต๊ะ เต็นท์ผ้าใบ เป็นต้น รวมไปถึงการบริจาคเงินหรือให้ความช่วยเหลือใน
การซ่อมแซมบูรณะสาธารณูปโภค (ถนน คลองชลประทาน) และสถานท่ีทางศาสนา (มัสยิด โบสถ์คริสต์) ผู้สมัคร
หลายคนมักจะพึ่งพาวิธีนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกล่าวหาในเรื่องซื้อเสียง เนื่องจากผู้สมัครมองว่า ถ้าให้เงินหรือของกำานัล
แกป่ระชาชนแบบตวัตอ่ตวั มกัจะถกูตัง้คำาถามสงสยัวา่เปน็การซือ้เสยีงได ้ในขณะทีก่ารใหค้วามชว่ยเหลอืแกท่ัง้ชมุชน
เช่นนี้ จะถูกยอมรับว่าเป็นเรื่องของการช่วยพัฒนาชุมชนหรือกิจกรรมการกุศลมากกว่า (Aspinall, 2014a, para. 
12-13)
 การสร้างความอุปถัมภ์เช่นนี้ ถือเป็นหัวใจสำาคัญของการหาเสียงของผู้สมัครเลยก็ว่าได้ โดยจากการลงพื้นที่
สำารวจของ Edward Aspinall (2014a, para. 5)ในช่วงการเลือกตั้งปี ค.ศ. 2014 จากที่ได้สัมภาษณ์ผู้สมัครมากว่า 
60 คน ส่วนใหญ่ก็มักจะมีการแจกจ่ายสิ่งของหรือเข้าไปให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ แก่ประชาชน มีเพียงแค่สองสาม
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รายเท่านั้นที่บอกว่าไม่ได้แจกจ่ายให้อะไรเลยแก่ประชาชน
 จะเห็นไดว้า่ ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้มคีวามพยายามทีจ่ะใชว้ธิกีารหาเสียงต่าง ๆ  เพ่ือดึงดูดและสร้างฐานคะแนน
เสียงจากประชาชนในพื้นท่ีให้ได้ ซึ่งก็เนื่องด้วยระบบเลือกต้ังที่เปลี่ยนไป ทำาให้ยุทธศาสตร์หลักของการหาเสียงได้
เปลีย่นแปลงไป การหาเสยีงของผูส้มคัรกลายเปน็แกนหลักสำาคญัของการหาเสียงเลือกต้ัง ส.ส. ไปแล้ว แต่ถงึอยา่งไร
กต็าม การหาเสยีงในระดบัพรรคการเมอืงกย็งัคงมอียู ่ทางพรรคต่าง ๆ  ยงัคงมกีารจัดทำานโยบายเพ่ือใชใ้นการหาเสยีง 
เลือกตั้งออกมา แต่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า นโยบายของแต่ละพรรคไม่ได้มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญเท่าไรนัก 
โดยทุกพรรคจะมีนโยบายทางเศรษฐกิจแบบชาตินิยม (Economic Nationalism) และสนับสนุนหลักการพื้นฐาน
ของระบอบประชาธิปไตย (จะมีที่แตกต่างออกไปบ้าง ก็คือ พรรค Gerindra (PartaiGerakan Indonesia Raya) 
ท่ีค่อนข้างสุดโต่งไปในทางชาตินิยม) การไม่มีนโยบายท่ีแตกต่างกันอย่างชัดเจนเช่นนี้ ทำาให้ไม่มีการวิเคราะห์ และ
จัดถกเถียงในเรื่องนโยบายระหว่างผู้นำาของแต่ละพรรคในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งเลย (Aspinall, 2014b, p. 100; 
Lane, 2014, para. 17) แต่ละพรรคจึงขาดสิ่งสำาคัญที่จะช่วยแยกแยะหรือสร้างความแตกต่างจากพรรคอื่น ๆ 
รวมทั้งถูกมองว่า การหาเสียงของทางพรรคเป็น“สงครามทางอากาศ (Air War)” คือ เป็นการหาเสียงในอีกระดับ
หนึง่ทีแ่ยกตา่งหากและไมไ่ดม้กีารเชือ่มโยงกบัการหาเสียงในระดับ “สงครามภาคพ้ืนดิน (Ground War)” ของเหลา่
ผู้สมัครรับเลือกตั้งมากเท่าใดนัก(Aspinall, 2014b, p. 101) ดังสะท้อนได้จากคำาให้สัมภาษณ์ของผู้สมัครที่ได้กล่าว
ไว้แล้วข้างต้น ในประเด็นที่ไม่ได้มีการหยิบยกหรือพูดถึงพรรคในการหาเสียงเลือกตั้งของตนเท่าไรนัก
 อยา่งไรกต็าม ความนยิมชมชอบหรอืเป็นทีรู่จ้กักนัดใีนหมูป่ระชาชนของผูน้ำา หรอืแกนนำาคนสำาคญัในพรรค
ก็มีส่วนต่อการช่วยดึงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง ส.ส. ได้ โดยเฉพาะในกรณีที่แกนนำาของพรรคลงสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นประธานาธิบดี ดังเช่น ในการเลือกตั้งปี ค.ศ. 2014 ได้เกิดปรากฎการณ์ความโด่งดังของนาย JokoWidodo หรือ
ที่มักเรียกกันว่า Jokowi โดยนาย Jokowi เป็นผู้สมัครลงชิงชัยตำาแหน่งประธานาธิบดีจากพรรค PDIP ด้วยบุคลิก 
ที่ดูเรียบง่าย ติดดิน เข้าถึงประชาชน และมีผลงานดีสมัยยังดำารงตำาแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีของเมือง Surakarta 
และผูว้า่การแหง่กรงุจาการต์าทำาใหไ้ดร้บัการกลา่วถงึและเปน็ทีรู้่จักของประชาชนทัว่ไป (Bulkin, 2014, para. 3-5) 
จนมีการทำาโพลคาดการณ์ออกมาว่า ความนิยมในตัวนาย Jokowi จะช่วยให้พรรค PDIP สามารถชนะการเลือกตั้ง
เป็นที่หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงถึงร้อยละ 25-30 ได้ (Aspinall, 2014c, para. 1)และด้วยความโด่งดังของนาย Jokowi 
นี้ ก็ส่งผลดีต่อการช่วยหาเสียงของผู้สมัคร ส.ส. จากพรรค PDIP เช่นกัน ดังเช่นตัวอย่างของผู้สมัคร ส.ส. จากพรรค 
PDIP ในเขตพื้นที่สุลาเวสีตะวันออก-เฉียงใต้ (Southeast Sulawesi) คือ นาง IbuRatna ที่ได้บอกกล่าวไว้ว่า ใน
ช่วงระหว่างลงพื้นที่หาเสียง เมื่อแนะนำาตัวกับชาวบ้านว่า มาจากพรรค PDIP แล้ว ชาวบ้านก็มักจะตอบโดยทันทีว่า 
“โอ๊ย Jokowi นี่” จากนั้นก็จะต้อนรับเข้าบ้านอย่างอบอุ่น (Warburton, 2014, para. 3-5)
 แต่ความโด่งดังของนาย Jokowi เช่นนี้ ก็ไม่ได้รับประกันว่า จะช่วยให้ผู้สมัครของพรรค PDIP สามารถชนะ
การเลือกตั้งได้มากตามที่โพลได้คาดการณ์เอาไว้ เพราะเมื่อผลของการเลือกตั้งจริงออกมา ถึงแม้พรรค PDIP จะได้
คะแนนเสยีงมากมาเป็นอนัดบั 1 แตก่ไ็ดค้ะแนนเสยีงมาเพยีงรอ้ยละ 19 ซึง่เหตทุีไ่ดค้ะแนนเสยีงตำา่กวา่โพลทีไ่ด ้คาด
การณ์ไว้ เนื่องจากถึงนาย Jokowi จะโด่งดังเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป และการช่วยเลือกพรรค PDIP จะส่งผลดี
ตอ่การเสนอชือ่นาย Jokowi ในการเข้าชงิชยัตำาแหนง่ประธานาธบิดี แต่เรือ่งนีก้เ็ปน็เรือ่งของทางพรรคมากกวา่ ไมไ่ด้
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยตรงของประชาชนในแต่ละพื้นที่ของเขตเลือกตั้ง แสดงให้เห็นว่า ประชาชนอินโดนีเซีย
ส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกผู้สมัครจากการหาเสียง นโยบาย และผลงานของผู้สมัครมากกว่า เพราะสิ่งนี้เท่ากับเป็น
ผลประโยชน์โดยตรงที่ประชาชนจะได้รับ หากผู้สมัครคนนั้นสามารถชนะการเลือกตั้งได้ ในขณะที่การตัดสินใจจาก
นโยบายของพรรคการเมืองหรือในตัวของผู้สมัครประธานาธิบดีดูจะไม่ใช่แรงจูงใจหลักที่ประชาชนส่วนใหญ่ 
นำามาใช้ในการตัดสินใจเลือกลงคะแนนเสียง (Aspinall, 2014c, para. 1-5)
 ดังนั้นแล้ว ปัจจัยตัดสินใจหลักที่จะชี้ขาดว่า ผู้สมัครคนไหนจะสามารถชนะการเลือกตั้งได้ ก็คือ กลยุทธ์ใน
การหาเสียงของผู้สมัครแต่ละคนเอง รวมไปถึงเรื่องของผลงานและนโยบายของผู้สมัคร เพราะต้องไม่ลืมว่า ในการ
เลือกตั้ง ส.ส. ของอินโดนีเซีย เขตเลือกตั้งจะเป็นแบบผู้สมัครหลายคน (Multi-Member Districts) ฉะนั้น จึงเกิด
ภาวะที่ผู้สมัครจากพรรคเดียวกันต้องแข่งขันกันเอง การใช้กลไกของพรรคเข้ามาช่วยในการหาเสียงจึงอาจส่งผลเสีย
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อีกด้านหนึ่งที่ทำาให้ผู้สมัครไม่สามารถแยกตัวตนที่ชัดเจนออกจากผู้สมัครคนอื่น ๆ  ของพรรคเดียวกันได้ กลยุทธ์ของ
การหาเสยีงเฉพาะตวัจงึเปน็เรือ่งสำาคญัมากทีจ่ะทำาใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีได้รับรู้วา่ ทำาไมจึงควรเลือกผู้สมคัรคนนี ้ไมใ่ช่
ผู้สมัครคนอื่นจากพรรคเดียวกัน

การแข่งขันหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร
 ภายใต้ระบบเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเปิดของอินโดนีเซีย ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะสามารถชนะการ
เลือกตั้งได้จะมาจากคะแนนเสียงที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ โดยไม่มีเรื่องของลำาดับบัญชีรายชื่อเข้ามาเกี่ยวข้อง
แบบในระบบบัญชีรายชื่อปิดของไทย ด้วยกฎเกณฑ์เช่นนี้ทำาให้ผู้สมัครนอกจากจะต้องแข่งขันกับผู้สมัครจากต่าง
พรรคการเมืองด้วยแล้ว ยังจะต้องแข่งขันกับผู้สมัครจากพรรคเดียวกันเองด้วย และยิ่งเมื่อพิจารณาถึงกฎเกณฑ์
ของการเลอืกตัง้ทีอ่นญุาตใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้สามารถลงคะแนนเสียงได้เพียงหนึง่คะแนนเสียงเทา่นัน้ กน็า่จะยิง่สรา้ง
สภาวะกดดนัใหแ้กก่ารแขง่ขนัระหวา่งผูส้มคัรจากพรรคเดียวกนัใหม้มีากยิง่ข้ึนไปด้วย ดังท่ีผู้สมคัรหลายคนมองวา่ ใน
การแข่งขันหาเสียงเลือกตั้ง สิ่งที่ท้าทายพวกเขามากที่สุด กลับไม่ใช่การแข่งขันกับผู้สมัครจากต่างพรรค แต่เป็นการ
แข่งขันในระหว่างผู้สมัครจากพรรคเดียวกันเองซ่ึงสามารถแย่งชิงและตัดฐานคะแนนเสียงกันเองได้ (Dewi, 2014, 
para. 13)
 “ผมไมเ่คยเหน็สติก๊เกอรห์าเสยีงของผู้สมคัรถกูแปะทบัโดยสต๊ิกเกอร์จากผู้สมคัรต่างพรรคเลยนะ ส่วนใหญ่
เทา่ทีผ่มสงัเกตเหน็มาจะเป็นผูส้มคัรจากพรรคเดยีวกนัเองนีแ่หละทีไ่ปแปะสติก๊เกอรข์องตวัเองทบัสติก๊เกอรห์าเสยีง
ของผู้สมัครพรรคเดียวกัน”
 คำาพูดข้างต้นของ Boy BernardiSadikin ประธานสาขาพรรค PDIP ที่กรุงจาการ์ตา (Dewi, 2014, para. 
14) ได้สะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันหาเสียงระหว่างผู้สมัครจากพรรคเดียวกันที่พยายามแย่งชิงคะแนนเสียงจาก
ประชาชนในเขตพื้นที่ ด้วยสภาวะการแข่งขันเช่นนี้ ผู้สมัครหลายคนจึงได้พยายามวางจุดยืนและแนวนโยบายของ
ตนให้แตกต่างจากแนวนโยบายของพรรค เพื่อสร้างความแตกต่างจากผู้สมัครจากพรรคเดียวกันเอง (Richardson, 
2014, para. 9) การแข่งขันกับผู้สมัครจากพรรคเดียวกันเองจึงเป็นหนึ่งในสาเหตุสำาคัญที่สามารถอธิบายถึงการ
ที่ผู้สมัครไม่ค่อยพึ่งพาหรืออาศัยพรรคมากเท่าใดนักในการแข่งขันหาเสียง รวมไปถึงประเด็นที่การหาเสียงในระดับ
พรรคถูกมองว่าเป็น การหาเสียงในอีกระดับหนึ่งที่ไม่ค่อยมีการเชื่อมโยงกับการหาเสียงของผู้สมัครในพื้นที่
 การแขง่ขนัหาเสยีงของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ ส.ส. ในอนิโดนเีซยีจงึดำาเนนิไปอยา่งเขม้ขน้ แมว้า่บางพรรค อยา่ง
พรรค PDIP จะมีมาตรการเพื่อป้องกันความขัดแย้งของการหาเสียงในระหว่างผู้สมัครจากพรรคเดียวกันเอง โดย
การกำาหนดให้การโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครในบางพ้ืนที่ของเขตเลือกต้ังต้องดำาเนินการขออนุญาตจากทางพรรค
เสียก่อน (Dewi, 2014, para. 15) แต่กระน้ัน ด้วยสภาวะการแข่งขันเช่นน้ี คงยากท่ีจะหลีกเล่ียงความขัดแย้ง ระหว่าง 
ผู้สมัครจากพรรคเดียวกันไปได้ท้ังหมด โดยพบว่า หลังการเลือกต้ังในปี ค.ศ. 2014 ได้มีการย่ืนเร่ืองร้องเรียน เก่ียวกับ
การเลือกตั้งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญกว่า 716 เรื่อง ซึ่ง 118 เรื่องจากเรื่องร้องเรียนทั้งหมดนี้เป็นการร้องเรียนเนื่องจาก
ความขัดแย้งระหว่างผู้สมัครจากพรรคเดียวกัน (Junaidi & Della-Giacoma, 2014, para. 2) โดยตัวอย่างของเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าว ได้แก่ การอ้างว่า คะแนนเสียงของตัวเองถูกขโมยและยักย้ายถ่ายโอนไปให้แก่ผู้สมัครคนอื่นจาก
พรรคเดียวกัน ทำาให้ตนเองได้รับคะแนนเสียงน้อยกว่าที่ควรจะเป็น จนไม่สามารถชนะการเลือกตั้งได้ เช่น กรณีของ 
YorrysRaweyai ผู้สมัครจากพรรค Golkar ในเขตพื้นที่ปาปัว (Papua) ที่อ้างว่า ตัวเองควรได้คะแนนเสียง 51,132 
คะแนน แต่คะแนนเสียงจำานวน 25,107 ของตนได้ถูกถ่ายโอนไปให้แก่นาย Elion Numberi ผู้สมัครจากพรรค
เดียวกัน ทำาให้นาย Elion Numberi ชนะการเลือกตั้ง และตนเองต้องพ่ายแพ้การเลือกตั้งไป เป็นต้น (Junaidi & 
Della-Giacoma, 2014, para. 12) โดยกรณีเรื่องร้องเรียนความขัดแย้งระหว่างผู้สมัครจากพรรคเดียวกันนี้สามารถ
จำาแนกเรื่องร้องเรียนตามพรรคต่าง ๆ ได้ดังนี้
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ข้อมูลในแผนภูมิจาก Junaidi and Della-Giacoma (2014)

 แตต่วัเลขเรือ่งรอ้งเรยีนของความขดัแยง้ระหวา่งผูส้มคัรจากพรรคเดยีวกนัในแผนภมูขิา้งตน้นี ้ไมไ่ดส้ะทอ้น
ถึงเรื่องความขัดแย้งของผู้สมัครจากพรรคเดียวกันได้ทั้งหมด เพราะมีบางพรรคที่มีมาตรการไม่อนุญาตให้ผู้สมัคร
สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ด้วยตนเอง เช่น พรรค Gerindra และ PDIP (Junaidi & 
Della- Giacoma, 2014, para. 13)แต่อย่างน้อยก็เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจริงระหว่าง
ผู้สมัครจากพรรคเดียวกัน
 ลักษณะของการแข่งขันหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ในอินโดนีเซียเช่นนี้เป็นลักษณะของการแข่งขันหาเสียง        
เลือกตั้งที่ไม่เกิดขึ้นในการเลือกตั้ง ส.ส. ภายใต้ระบบบัญชีรายชื่อปิดของไทย เพราะด้วยรูปแบบของระบบบัญชี 
รายชื่อปดิของไทยไดส้่งผลใหไ้มม่กีารแขง่ขันหาเสยีงของผูส้มคัรในระบบบญัชรีายชือ่ทัง้จากต่างพรรคการเมอืงและ
ภายในพรรคเดยีวกนั การหาเสยีงทีเ่กดิขึน้จะเปน็การหาเสียงในระดับพรรคการเมอืงท่ีมกีารชภูาพลักษณข์องหวัหนา้
และแกนนำาพรรค ควบคู่ไปกับแข่งขันในการออกนโยบายมาจูงใจคะแนนเสียงจากประชาชน และก็จะมีผู้สมัครใน
ระบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นหัวหน้าหรือแกนนำาพรรคที่ออกมาช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต
ในการหาเสียงในเขตพื้นที่ต่าง ๆ หรือมีการจัดเวทีตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้หัวหน้าและแกนนำาพรรคได้ขึ้นปราศรัย                    
แตท่ัง้นีก้เ็ปน็ไปเพือ่ชว่ยสรา้งฐานคะแนนเสยีงใหแ้กผู้่สมคัรแบบแบง่เขตและทางพรรคมากกวา่ ไมไ่ด้มเีปา้หมายหลกั
เพื่อมุ่งหวังสร้างฐานคะแนนเสียงส่วนบุคคลให้แก่ตัวของหัวหน้าและแกนนำาพรรคแต่อย่างใด
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บทสรุป
 จากเรื่องของยุทธศาสตร์และการแข่งขันหาเสียงเลือกต้ังที่กล่าวมา สามารถที่จะสรุปเนื้อหาในภาพรวมได้
ดังนี้

ไทย อินโดนีเซีย

ยุทธศาสตร์หลัก ของ
การหาเสียงภายใต้
ระบบบัญชีรายชื่อ

เป็นการหาเสียงในระดับพรรคการเมือง
ที่แข่งขันกันในด้านชื่อเสียงและนโยบาย
พรรค และมีการชูศักยภาพ/ภาพลักษณ์
ของหัวหน้าและแกนนำาพรรคด้วย

ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะลงพื้นที่ออกหา
เสียงเอง มีการอาศัยทีมงานมืออาชีพ 
เข้ามาช่วย และสร้างเครือข่ายอุปถัมภ์
กับประชาชนในเขตพื้นที่

การหาเสียงในแนวทาง
อื่น

ใช้ช่องทางของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบ
แบ่งเขต ในการช่วยส่งสารหาเสียงของ
ทางพรรคไปยังประชาชนในเขตพื้นที่
เลือกตั้ง
ในขณะเดียวกัน ผู้สมัครแบบแบ่งเขต
ก็ได้มีการใช้ภาพลักษณ์และนโยบายของ
พรรคมาช่วยในการหาเสียงด้วย

มีการหาเสียงในด้านนโยบายของทาง
พรรค แต่ไม่ได้เชื่อมโยงกับการหาเสียง
ของผู้สมัครเท่าไรนัก

การแข่งขัน หาเสียง
ของผู้สมัคร

ไม่มีการแข่งขันหาเสียงระหว่างผู้สมัคร
ทั้งต่างพรรคและภายในพรรคเดียวกัน

มีการแข่งขันหาเสียงของผู้สมัครทั้งต่าง
พรรคและภายในพรรคเดียวกัน

 จะเหน็ไดว้า่ ระบบเลอืกตัง้แบบบัญชีรายชือ่ทัง้ของไทยและอนิโดนเีซยีไดม้ผีลตอ่ยทุธศาสตรข์องการหาเสยีง
เลือกตั้ง ส.ส. ให้เป็นไปตามแนวคิดของ Pippa Norris (2004, pp. 230-234) โดยระบบบัญชีรายชื่อปิดของไทยที่
มีลกัษณะของบตัรเลอืกตัง้แบบเนน้พรรคการเมอืงไดส้ง่ผลใหเ้กดิยทุธศาสตรข์องการหาเสยีงในระดบัพรรคการเมือง 
และเน่ืองจากระบบเลือกต้ัง ส.ส. ของไทยเป็นระบบท่ีดำาเนินควบคู่กันไประหว่างระบบบัญชีรายช่ือและระบบแบ่งเขต 
การเข้ามาของระบบบัญชีรายชื่อจึงช่วยเสริมศักยภาพของพรรคให้มีการแข่งขันหาเสียงในระดับพรรค กอปรกับ
ภายใต้ระบบเลือกตั้งแบบแบ่งเขตก็ไม่ได้มีสภาวะของการแข่งขันของผู้สมัครจากพรรคเดียวกันแบบในการเลือกตั้ง
ของอินโดนีเซีย ทำาให้การเช่ือมโยงของการหาเสียงระหว่างพรรคกับผู้สมัครเป็นไปได้มากกว่าในอินโดนีเซีย และส่ง
ผลดีช่วยให้ผู้สมัครแบบแบ่งเขตได้อาศัยภาพลักษณ์และนโยบายของทางพรรคเข้ามาช่วยในการหาเสียง และในอีก
ด้านหนึ่งก็ช่วยให้การหาเสียงของพรรคสามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นด้วย
 ในขณะท่ีระบบบัญชีรายชื่อเปิดของอินโดนีเซียที่มีลักษณะของบัตรเลือกตั้งแบบจัดลำาดับความชอบ เมื่อ
พิจารณาจากกฎเกณฑ์ของระบบเลือกตั้งที่ใช้มาต้ังแต่การเลือกต้ังปีค.ศ. 2009 แล้ว จะพบว่า คะแนนเสียงส่วน
บุคคลกลายเป็นกุญแจสำาคัญสำาหรับผลแพ้-ชนะการเลือกต้ัง โดยที่ลำาดับบัญชีรายชื่อไม่ได้มีผลต่อการจัดสรรที่นั่ง
ในสภาแล้ว ด้วยความสำาคัญของคะแนนเสียงส่วนบุคคลเช่นนี้ ยุทธศาสตร์การหาเสียงเลือกตั้งจึงเน้นไปที่การหา
เสียงของทางผู้สมัครเอง ส่วนการหาเสียงของพรรคการเมืองยังคงมีอยู่ แต่ก็ได้ลดความสำาคัญลงไป แม้ว่าจะมีเรื่อง
ของความโด่งดัง เป็นที่นิยมของหัวหน้าพรรคหรือตัวของผู้สมัครประธานาธิบดี แต่ก็เป็นเพียงปัจจัยที่มีส่วนช่วยให้ผู้
สมัครสามารถหาเสียงเข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้นมากกว่า ไม่ได้เป็นปัจจัยชี้ขาดหลักต่อผลแพ้-ชนะการเลือกตั้ง และ
เมื่อพิจารณาในประเด็นของระบบบัญชีรายชื่อเปิดของอินโดนีเซียที่อนุญาตให้ประชาชนสามารถลงคะแนนเสียง
ได้เพียงคะแนนเดียว การแข่งขันหาเสียงเพื่อแย่งชิงคะแนนเสียงจากประชาชนจึงเป็นไปอย่างเข้มข้น ผู้สมัครต้อง
พยายามมีจุดยืน มีแนวนโยบายที่จะสร้างความแตกต่างโดยเฉพาะจากผู้สมัครพรรคเดียวกัน ฉะนั้น กลยุทธ์ของการ
หาเสียงเฉพาะตวัของผู้สมัครจึงเป็นเรือ่งที่สำาคญัที่ผู้สมัครแต่ละคนตอ้งให้ความสนใจ และทำาให้ผู้สมคัรไม่อาจพึง่พา
กลไก ชื่อเสียง และนโยบายของทางพรรคได้ทั้งหมดความเชื่อมโยงของผู้สมัครที่มีต่อพรรคจึงมีน้อยลง
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บทคัดย่อ
 บทความวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และ 
พ.ศ.2558 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “กระบวนการจัดทำารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2558” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษากระบวนการจัดทำารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2558 ตั้งแต่
เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดการลงประชามติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2558 รวบรวมสารัตถะ
สำาคญัทีร่ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2558 นำามาบญัญติัไว ้โดยการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบภาพรวม
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2558 ในประเด็นที่มา เจตนารมณ์ สาระสำาคัญ กระบวนการ
เริ่มต้น องค์กรท่ีทำาหน้าท่ียกร่าง คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ การสิ้นสุดลงของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
หรอืกรรมาธกิารยกรา่งรฐัธรรมนญู และการลงประชามติ ซ่ึงเหมอืนและแตกต่างไปจากรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศักราช 2550 

คำ�สำ�คัญ: กระบวน, เปรียบเทียบ, การร่างรัฐธรรมนูญ

บทนำา
 ในระยะเวลาเพียง 8 ปีที่ผ่านมานับจาก พ.ศ. 2549 -2558 สังคมการเมืองไทยประกาศบังคับใช้รัฐธรรมนูญ
แหง่ราชอาณาจกัรไทยถงึ 4 ฉบับ กลา่วคอืรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2540 รฐัธรรมนญูแหง่ราช
อาณาจกัรไทย ฉบับช่ัวคราว พทุธศกัราช 2549 รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2550 และรฐัธรรมนญู
แหง่ราชอาณาจกัรไทย ฉบับช่ัวคราว พทุธศกัราช 2557 ซึง่ในขณะนีก้ย็งัดำาเนนิการรา่งรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัร
ไทย ฉบบัปฏริปู พทุธศกัราช 2558 ยงัไมแ่ลว้เสร็จซ่ึงเปน็ร่างใหมค่ร้ังท่ีสอง หลังจากร่างแรกถูกสมาชกิสภาปฏริปูแหง่
ชาติ (สปช.) ลงมติไม่รับร่างและตกไปในที่สุด กล่าวอย่างตรงไปตรงมาได้ว่าการร่างรัฐธรรมนูญสองครั้งหลังสุดของ
สังคมการเมืองไทยนั้นล้วนเกิดมาจากเหตุการณ์รัฐประหาร โดยคณะรัฐประหารที่มีชื่อว่า “คณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” (คปค.) ได้ทำาการยึดอำานาจจากรัฐบาลรักษาการของ 
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร เม่ือวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ.2549 นำาโดยพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก ใน
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 ซึ่งมีผลโดยตรงทำาให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 สิ้นสุดลง 
และต่อเนื่องไปจนถึงได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 และ
โดยบทบญัญติัของรฐัธรรมนูญช่ัวคราวดงักลา่วกระบวนการรา่งรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 
จึงได้ถือกำาเนิดขึ้นและผ่านการลงประชามติจากประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงก่อนประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 
พ.ศ.2550 ทั้งนี้เพื่อการจัดวางโครงสร้างทางสถาบัน และกฎกติกาในทางการเมืองการปกครองของประเทศไทยขึ้น
ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ขณะที่การรัฐประหารครั้งหลังสุดเกิดข้ึนเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 โดยคณะรัฐประหาร
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ที่มีชื่อว่า “คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ” (คสช.) ได้ทำาการยึดอำานาจจากรัฐบาลรักษาการของ นางสาว
ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นำาโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งมีผลโดยตรงทำาให้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลง และมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ซึ่งโดยบทบัญญัติมาตรา 32 –39 ของ
รัฐธรรมนูญชั่วคราวดังกล่าว (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557, 2557) ได้ระบุ
ถึงกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปฏิรูป พุทธศักราช 2558 โดยให้มีองค์กรในการจัดทำา
ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นเป็นการเฉพาะ เรียกว่า คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีหน้าท่ีจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญให้
แล้วเสร็จภายใน 120 วัน และองค์กรดังกล่าวประกอบไปด้วยสมาชิก 36 คน อายุไม่ตำ่ากว่า 40 ปี มีสัญชาติไทย
โดยการเกิด ไมเ่ปน็ผูด้ำารงตำาแหนง่ทางการเมอืง และกรรมาธกิารยกรา่งรฐัธรรมนญูนีเ้มือ่พน้จากตำาแหนง่แลว้กห็า้ม
ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองอื่น ๆ อีกเป็นเวลา 2 ปี และในประการสำาคัญคือ เมื่อจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว 
ให้เสนอร่างรัฐธรรมนูญต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อร่างรัฐธรรมนูญนั้น
ทั้งฉบับ โดยสภาปฏิรูปแห่งชาติต้องมีมติภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญ และจากสภาพข้อเท็จจริง
ทางการเมืองที่ปรากฎ คือ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติโดยเสียงข้างมากลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป พ.ศ. 
2558 ด้วยจำานวน 135 เสียง ลงมติรับร่าง 105 เสียง และงดออกเสียง 7 เสียง จากจำานวนสมาชิกสภาปฏิรูปทั้งหมด 
247 คน
 สิง่ทีน่า่สนใจในการศกึษานี ้คอื กระบวนการร่างรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย ฉบบัปฏรูิป พุทธศกัราช 
2558 ถอืเปน็ความพยายามอกีครัง้ของการจดัระเบยีบการปกครองประเทศโดยกลุ่มผู้กอ่การรัฐประหารท่ีต้องการจะ
สร้างสมดุลในอำานาจทางการเมืองของกลุ่มพลังทางการเมืองต่าง ๆ ที่มีอยู่จริงในสังคมการเมืองไทย ซึ่งถือเป็นการ
วางโครงสร้างทางการเมือง (Political infrastructure) ของประเทศไทยอีกครั้ง หลังจากที่เคยประสบความสำาเร็จ
มาแลว้กบัการผลติสรา้งรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550ท่ีสามารถวางกติกาใหมท่ี่ประกาศใชม้า
ไม่ตำ่ากว่า 7 ปี แม้จะถูกล้มเลิกโดยอำานาจรัฐประหารในที่สุด โดยผู้เขียนได้นำากระบวนการร่างรัฐธรรมนูญแห่ง ราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาวางเป็นหลักเพื่อเปรียบเทียบกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปฏิรปู พทุธศกัราช 2558 แมจ้ะมคีวามนา่สนใจถงึทีม่าวา่มาจากคณะรัฐประหารด้วยกนัทัง้คู ่แต่ในเนือ้หาและความ
สำาคัญกลับให้คุณค่าต่ออุดมการณ์ประชาธิปไตยที่แตกต่างกัน และในส่วนท้ายเป็นข้อวิพากษ์เปรียบเทียบถึงฐานคติ
การร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปฏริปูนีว้า่มกีารรา่งอยูบ่นหลกัการทีว่า่ “ประชาธปิไตยเปน็เกมเดยีวในเมอืง” หรอืเปน็เพยีง
เกมเดียวที่เล่นกันในสังคมการเมืองของไทยหรือไม่ (The only game in town) เพราะหากคณะผู้ร่างหรือชนชั้น
นำา สถาบันการเมือง กองทัพและประชาชน ให้ความสำาคัญกับประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญในแง่ท่ีว่ารัฐธรรมนูญ
จะต้องบรรจุทั้งอุดมการณ์และวิธีการหรือกระบวนการท่ีอยู่บนวิถีของประชาธิปไตยเพ่ือให้การยอมรับในระบอบ
ประชาธิปไตยว่าเป็นเกมเดียวในเมืองที่ทุกคนพร้อมจะเล่น และรัฐธรรมนูญที่กำาลังร่างนั้นต้องวางกรอบในการนำา
ไปสู่ระบอบการปกครองประชาธิปไตยอย่างแท้จริง (Democratic regime)
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พุทธศักราช 2550
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ที่มา คณะรัฐประหารที่มีชื่อว่า “คณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระ
มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” (คปค.)ทำาการ
รัฐประหารรัฐบาลของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชิน
วัตร ในวันที่ 19กันยายน พ.ศ.2549 นำาโดย
พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหาร
บก ซึ่งต่อมาคณะปฏิรูปฯ ได้ออกประกาศฉบับ
ที่ 3 เพื่อยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
พ . ศ . 2 5 49  ไ ด้ ป ร ะก าศ ใช้ รั ฐ ธ ร รม นูญ
แห่ งราชอาณาจักร ไทย (ฉบับชั่ วคราว ) 
พุทธศักราช 2549 (ศาสตรินทร์ ตันสุน,2555)

คณะรัฐประหารท่ีมีชื่อว่า “คณะรักษาความ
สงบเรียบร้อยแห่งชาติ” (คสช. )ทำาการ
รัฐประหารรัฐบาลรักษาการของ นางสาว ยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นำาโดยพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ซึ่ง
ต่อมาคณะรักษาความสงบฯได้ออกประกาศ
ฉบับที่ 5/2557 เพ่ือให้รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลง
ชั่วคราวและเมื่อวันที่22กรกฎาคมพ.ศ.2557 
ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

เจตนารมณ์ เพือ่ให้ประชาชนไดร้บัประโยชนจ์ากรฐัธรรมนญู
นี้ 4 ประการ คือ
1. คุม้ครอง สง่เสรมิ ขยายสทิธแิละเสรภีาพ ของ
ประชาชนอย่างเต็มที่
2. ลดการผูกขาดอำานาจรัฐ และเพิ่มอำานาจ
ประชาชน
3. การเมืองมีความโปร่งใส มีคุณธรรม และ
จริยธรรม
4. ทำาให้องค์กรตรวจสอบมีความอิสระ เข้มแข็ง 
และทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่ อ ให้ ป ระชาชน ได้ รั บประ โยชน์ จ าก
รัฐธรรมนูญนี้ 4 ประการ คือ
1. สร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ยกระดับราษฎร
(subject) ให้เป็นพลเมือง (citizen) มีทั้งสิทธิ 
เสรีภาพ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อบ้าน
เมือง
2. การเมืองใสสะอาดและสมดุลกำาหนด
ลักษณะผู้นำาการเมืองที่ดี พรรคการเมืองที่ดี 
มีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ผู้สมัครแสดงภาษี
ย้อนหลัง 3 ปี
3. หนุนสังคมที่เป็นธรรมว่าด้วยการปฏิรูป
ท้ังกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ระบบ
ภาษี ระบบบำานาญแห่งชาติ ระบบราชการ 
ตำารวจ ท้องถิ่น การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติ 
เศรษฐกิจ
4. นำาชาติสู่สันติสุข เสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ จึงให้มีคณะกรรมการเสริมสร้าง
ความปรองดองแห่งชาติ จำานวน 15 คนและมี
กฎหมายว่าด้วยการเสริมสร้างความปรองดอง
แห่งชาติ
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สาระสำาคัญ 1. คุ้มครองส่งเสริมขยายสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนอย่างเต็มที่
2. ลดการผูกขาดอำานาจรัฐและเพิ่มอำานาจ
ประชาชน
3. การเมืองมีความโปร่งใสมีคุณธรรมและ
จริยธรรม
4. ทำาให้องค์กรตรวจสอบมีความอิสระเข้มแข็ง
และทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ

1. ขยายสิทธิ เพิ่มส่วนร่วมทางการเมืองและ
การบริหาร ประชาชนจัดทำาร่างกฎหมายสภา
ต้องพิจารณาใน 180 วัน แม้ยุบสภาหรือหมด
วาระก็ไม่ตกไป มีสมัชชาพลเมือง มีสภาตรวจ
สอบภาคพลเมือง ลงประชามติได้ในหลาย
ประเด็น
2. ทำาการเมืองให้สมดุลระหว่างการเมืองของ
นักการเมืองและการเมืองของพลเมือง สมดุล
ระหว่างสภาบนและสภาล่าง สภาผู้แทนเป็น
สภาการเมืองเสียงข้างมาก แต่วุฒิสภาจะเป็น
สภาพหนุยิมของพลเมอืงหลายสาขาอาชพีเพือ่
ถ่วงดุล ทำาการเมืองให้ใสสะอาด กกต.เป็น ผู้
ออกกฎ แต่ให้กจต.เป็นจัดการเลือกตั้ง
3. จัดระบบภาษีระดับชาติและท้องถิ่น ลด
ความเหลื่อมลำ้าทางเศรษฐกิจ จัดสรรค่าใช้จ่าย
รายหัวโดยตรง รัฐต้องเป็นผู้จัดให้มีการศึกษา
ภาคบังคับ
ตั้ง องค์กรบริหารการพัฒนาภาค ทำาหน้าที่
พัฒนาจังหวัดตามภูมิภาค
4. กรรมการเสริมสร้างความปรองดองแหง่ชาติ
จำานวน 15 คนมีวาระเพียง 5 ปี เว้นแต่จะลง
ประชามตติอ่อายใุหไ้มเ่กนิ 5 ป ีมกีลไกแยกจาก
การบริหารประเทศตามปกติ และสามารถตรา
กฎหมายได้โดยเริ่มที่วุฒิสภา และยังมีสภาขับ
เคลื่อนการปฏิรูปประเทศอีก 200 คน

กระบวนการ
เริ่มต้น

คณะปฏิรูปฯ ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจกัรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พทุธศกัราช 2549 
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมพ.ศ.2549และบทบัญญัติใน
มาตรา 19 ถึง 32 ให้มีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้น 
โดยมีองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการร่างรัฐธรรมนูญ 
อาทิ สมชัชาแหง่ชาต ิสภารา่งรฐัธรรมนญู พรอ้ม
ท้ังระบุท่ีมาของสมาชกิสภารา่งรฐัธรรมนญู และ
หน้าที่ในการจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้ง
ฉบับเพื่อใช้เป็นแนวทางการปกครองประเทศ 

คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.)
ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช2557 เมื่อวัน
ที่ 22กรกฎาคมพ.ศ.2557และบทบัญญัติใน
มาตรา 32 ถึง 39 ให้มีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้น 
โดยมอีงคก์รทีเ่กี่ยวข้องกบัการรา่งรัฐธรรมนูญ 
อาทิ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภา
ปฏิรูปแห่งชาติ พร้อมทั้งระบุที่มาของสมาชิก
สภาร่างรัฐธรรมนูญ ภาระหน้าที่และการให้
ความเห็นในการจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ทั้งฉบับ
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ขั้นตอน
ดำาเนินงาน

จากการที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติเป็น
คณะบุคคลที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
2549 มาตรา 34 อันประกอบด้วยบุคคลตาม
ประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ฉบับที่  24 ลงวันท่ี 29 กันยายน 
พุทธศักราช 2549 คณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
ชาติแต่งตั้ง “คณะกรรมการกำากับดูแลการ
สรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ (กดส.)” และ
คณะอนุกรรมการให้คำาแนะนำาและวินิจฉัยการ
ดำาเนินการขององค์กรหรือคณะบุคคล เพื่อคัด
เลือก “สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ” จำานวนไม่เกิน 
2,000 คน ให้ทำาหน้าที่คัดเลือกกันเอง เพื่อให้ได้
สมาชกิสมชัชาแหง่ชาตท่ีิสมควรเปน็สมาชกิสภา
ร่างรัฐธรรมนูญจำานวน 200 คน
หลังจากที่มีการคัดเลือกรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการเป็นสมาชกิสมชัชาแหง่ชาติแลว้ 
ไดน้ำาสง่รายชือ่ใหแ้กค่ณะมนตรคีวามมัน่คงแหง่
ชาติ นำารายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เพือ่มพีระบรมราชโองการแตง่ตัง้สมาชกิสมชัชา
แหง่ชาต ิตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมีจำานวน 
36 คน ประกอบด้วย
1. ประธานกรรมาธิการตามที่คสช.เสนอ
2. ผู้ซึ่งสภาปฏิรูปแห่งชาติเสนอ 20 คน
3. ผู้ซ่ึงสภานติิบญัญติั คณะรัฐมนตรี และคสช.
เสนอฝ่ายละ 5 คน
4. อายุไม่ตำ่ากว่า 40 ปี มีสัญชาติไทยโดยการ
เกิด
5. ไม่เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง
6. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องจัด
ทำาร่างให้แล้วเสร็จในระยะเวลา 120 วัน
7. ยกร่างรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมเรื่อง การ
รบัรองความเปน็ราชอาณาจกัรหนึง่เดยีวมิอาจ
แบ่งแยกได้
8. การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน
มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขท่ีเหมาะสมกับ
สภาพสังคมของไทย
9. กลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน ตรวจ
สอบและขจัดการทจุริตและประพฤติมชิอบทัง้
ในภาครัฐและเอกชน
10. กลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้ ผู้
เคยต้องคำาพิพากษาเข้าดำารงตำาแหน่งทางการ
เมืองอย่างเด็ดขาด
11. กลไกสร้างเสริมความเข้มแข็งของหลัก
นติิธรรม คณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาล
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ที่มาของ
สมาชิก
สภาร่าง

รัฐธรรมนูญ

จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ที่กำาหนดให้
สมัชชาแห่งชาติคัดเลือกสมาชิกด้วยกันเอง 
จากจำานวน 1,982 คน ให้เหลือเพียง 200 
คน (สมัชชาแห่งชาติเป็นอันสิ้นสุดลง) เพื่อ
จัดทำาบัญชีรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญให้คณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งชาติพิจารณากลั่นกรองให้
เหลือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรที่จะเป็น
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จำานวน 100 คน
*ทั้งนี้ ให้สมาชิกสมัชชาแห่งชาติแต่ละคนมี
สิทธิเลือกได้คนละไม่เกิน 3 รายชื่อและให้
ผู้ได้คะแนนเสียงสูงสุดเรียงไปตามลำาดับจน
ครบ 200 คน เป็นผู้ได้รับเลือกในกรณีที่มี
คะแนนเสียงเท่ากันในลำาดับใดอันจะทำาให้มี
ผู้ได้รับเลือกเกิน 200 คนให้ใช้วิธีจับสลาก
*ในกรณีที่สมัชชาแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ไม่แล้ว
เสร็จภายในกำาหนดเวลาให้คณะมนตรีความ
มั่นคงแห่งชาติเลือกสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ 
จำานวน 100 คนเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
เพื่อนำาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯแต่งตั้งต่อไป และให้ประธานคณะ
มนตรคีวามมัน่คงแหง่ชาตเิป็นผูล้งนามรบัสนอง
พระบรมราชโองการ

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 36 คน
แม้จะดูเหมือนว่ามาจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง
สภานิติบัญญัติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะ
รัฐมนตรี และคสช. แต่จากที่มาทั้งหมดก็
ล้วนมาจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ทั้งสิ้น ไม่มีกระบวนการเลือกกันเองซึ่งต่าง
จากที่มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ปี 2549 แม้ว่าจะมีการแต่งต้ังจากคณะ
มนตรีความมั่นคงแห่งชาติเช่นกันก็ตาม แต่
ยังเปิดโอกาสให้มีการเลือกกันเองเพื่อหา
ตัวแทน เข้าไปเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ก่ อนคมช . จ ะ เ ลื อ กอี ก ชั้ น หนึ่ ง ใ นที่ สุ ด

ประธาน
สภาร่าง

รัฐธรรมนูญ

รองศาสตราจารย์ นรนิติ เศรษฐบุตร ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

กรอบเวลา ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน



โลกาภิวัฒน์ ภูมิภาคอภิวัฒน์ ท้องถิ่นอภิวัฒน์: นัยต่อสังคมไทย
Globallzation Regionalization and Localization:

Implications for Thai Society 1/4
เล่มที่

131

หัวข้อ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปฏิรูป พุทธศักราช 2558

ขั้นตอนการ
ทำางาน

กระบวนการทำางาน 13ขั้นตอนคือ
1. สมัชชาแห่งชาติคัดเลือกสมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ
2. สภาร่างรัฐธรรมนูญแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญ 
3. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 
4. จัดทำาร่างรัฐธรรมนูญและเอกสารชี้แจงความ
แตกต่างกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 พร้อมด้วยเหตุผลในการ
แก้ไขไปยังสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ องค์กร 
12 องค์กร
5. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเผยแพร่
ร่างรัฐธรรมนูญและเอกสารชี้แจงให้ประชาชน
ทั่วไปทราบ
6. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
7. คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาความเห็นและ
แปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติม
8. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
พจิารณาความเหน็ทีไ่ดร้บัมาและคำาแปรญตัตมิา
จดัทำารายงานการแกไ้ขเพิม่เตมิหรอืไมแ่กไ้ขเพิม่
เติมพร้อมท้ังเหตุผลเผยแพร่ให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป
9. นำาเสนอร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวต่อสภาร่าง
รฐัธรรมนญูเพือ่พจิารณา (พจิารณาเพือ่ใหค้วาม
เหน็ชอบหรอืไมเ่หน็ชอบรา่งรฐัธรรมนญูทัง้ฉบบั
และเฉพาะมาตราที่สมาชิกยื่นคำาขอแปรญัตติ)
10. สภาร่างรัฐธรรมนูญจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญ
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ 180 วัน
11. เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
12. จดัใหม้กีารออกเสยีงประชามตวิา่จะใหค้วาม
เหน็ชอบหรอืไมเ่หน็ชอบรา่งรฐัธรรมนญูทัง้ฉบบั
13. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญดำาเนิน
การยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
เฉพาะที่จำาเป็นเพื่อประโยชน์แห่งการจัดให้มี
การเลอืกตัง้เพือ่เสนอตอ่สภานติิบญัญติัแหง่ชาติ
(ศาสตรินทร์ ตันสุน, 2555)

กระบวนการทำางาน ขั้นตอนคือ
1 .  การแต่ง ต้ังคณะกรรมาธิการยกร่ าง
รัฐธรรมนูญจำานวน 36 คน โดยแต่งตั้งให้แล้ว
เสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการเรียก
ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นครั้งแรก
2. การเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญของสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 
31 บัญญัติให้สภาปฏิรูปแห่งชาติเสนอความ
เห็นหรือข้อเสนอแนะต่อกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญภายใน 60 วัน นับแต่มีการประชุม
สภาปฏิรูปแห่งชาติครั้งแรกเพื่อประโยชน์ใน
การจัดทำารัฐธรรมนูญ
3. การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะต้อง
ทำาให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่ได้ความ
เห็นหรือข้อเสนอแนะจากสภาปฏิรูป และ
การจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญนอกจากข้อเสนอ
ของสภาปฏิรูปแล้วให้นำาความเห็นหรือข้อ
เสนอแนะของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะ
รัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
และความเห็นของประชาชนมาประกอบการ
พิจารณา นอกจากนี้ยังมีการวางกรอบการร่าง
รัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมเร่ืองท่ีต้องการปฏิรูป
อีก 10 ด้านด้วยกัน
4. เมื่อยกร่างแล้วเสร็จ ให้กรรมาธิการยก
ร่างเสนอร่างรัฐธรรมนูญต่อประธานสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ และจัดให้มีการประชุมเพื่อ
เสนอแนะอีกครั้งภายใน 10 วันนับแต่ได้รับ
ร่าง นอกจากนี้ยังต้องส่งให้คณะรัฐมนตรี
และคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
อีกด้วย และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
มีสิทธิในการใช้เวลาแก้ไขเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จ
อีกภายใน 60 วัน
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5. การพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็น
ชอบร่างรัฐธรรมนูญ หลังจากที่กรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จให้ เสนอร่าง
รัฐธรรมนูญต่อสภาปฏิรูป โดยสภาปฏิรูปแห่ง
ชาติต้องลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบภายใน 
15 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญ โดยที่
สภาปฏิรูปจะแก้ไขร่างนั้นมิได้
6. หลังจากการลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
แล้ว ให้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติสิ้นสภาพ
ไปโดยทันที
7. หากร่างรัฐธรรมนูญผ่านความเห็นชอบ
ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจัดทำา
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญต่อ และนำาไปสู่
การประชามติของประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียง
8. แตห่ากรา่งรฐัธรรมนญูไมผ่า่นการลงมตขิอง
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ให้หัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ จำานวน 21 คน ภายใน 
30 วันนับจากวันลงมติของสภาปฏิรูปแห่ง
ชาติและทำาหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จ
ภายใน 180 วันก่อนเสนอให้ประชาชนผู้มีสิทธิ
ออกเสียงลงประชามติว่าจะรับหรือไม่รับร่าง
รัฐธรรมนูญดังกล่าว

การรับฟัง
ความคิด
เห็นและ

การประชา
พิจารณ์

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 มาตรา 26  ได้
กำาหนดให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
เมื่อจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ให้จัดทำา
คำาชี้แจงว่าร่างรัฐธรรมนูญที่จัดทำาขึ้นใหม่นั้น
มี “ความแตกต่างกับรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ในเรื่องใด
พรอ้มดว้ยเหตผุล” ในการแกไ้ขไปยงัสมาชกิสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ องค์กรและให้คณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ
และเอกสารชี้แจงให้ประชาชนท่ัวไปทราบ 
ตลอดจนส่งเสริมและจัดให้มีการรับฟังความคิด
เห็นของประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง ผ่าน
แบบสอบถามของคณะกรรมาธิการรับฟังความ
คิดเห็น และร่างรัฐธรรมนูญฯ ฉบับรับฟังความ
คิดเห็น โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญพยายามที่จะ
ให้เกิดการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายและ
กว้างขวาง

กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญร่วมกับสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน ร่วมเผยแพร่สาระและ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่าง
รัฐธรรมนูญ โดยจัดเวทีในภูมิภาคในจังหวัด
ขอนแก่น เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช และ
ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ถอืเป็นการ
จัดเวทีนอกเหนือไปจากที่ต้องรับฟังความคิด
เห็นและข้อเสนอจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญฯ 
ชัว่คราวไดก้ำาหนดไวแ้ลว้ (คณะกรรมาธกิารยก
ร่างรัฐธรรมนูญ, 2558)
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ขั้นตอน
ในการ

พิจารณา
เพื่อลงมติ
ของรัฐสภา
ต่อร่างรัฐธร

รมนูญฯ

เมื่อสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญได้รับร่าง
รัฐธรรมนูญและเอกสารจากการจัดให้มีการรับ
ฟังความคิดเห็นจากประชาชนและองค์กรต่าง 
ๆ แล้วหากประสงค์จะแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติม
ให้ทำาได้เมื่อมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญลงชื่อ
รับรองไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำานวนสมาชิก
สภาร่างรัฐธรรมนูญที่มีอยู่และในมาตรา 28  ได้
กำาหนดระยะเวลาการทำางานไวว้า่เมือ่พน้กำาหนด 
30 วันนับแต่วันท่ีส่งเอกสารตามมาตรา 26 ให้
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณา
ความเห็นท่ีได้รับมาตามมาตรา 26และคำาแปร
ญัตติตามมาตรา 27 พร้อมทั้งจัดทำารายงาน
การแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่แก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้ง
เหตุผล เผยแพร่ให้ทราบเป็นการทั่วไปแล้วนำา
เสนอรา่งรฐัธรรมนญูตอ่สภารา่งรฐัธรรมนญูเพือ่
พิจารณา(การพิจารณาของสภาร่างรัฐธรรมนูญ
เป็นการพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญท้ังฉบับและเฉพาะ
มาตราท่ีสมาชิกยื่นคำาขอแปรญัตติ)อย่างไรก็
ดี ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2550 สมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญได้ลงมติต่อร่างรัฐธรรมนูญฯโดย 
เห็นชอบ 98 เสียง จากจำานวนสมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญทั้งหมด 100 คน (มีสมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญไม่ได้เข้าร่วมประชุมลงมติ 2 คน)

สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติสามารถเสนอ
ความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อกรรมาธิการยก
ร่างได้ถึงสองครั้งก่อนตัดสินใจลงมติเห็นชอบ
หรือไมเ่หน็ชอบต่อร่างรัฐธรรมนญูดังกล่าว คือ 
(อภิวัฒน์ สุดสาว, 2558) 
นับตั้งแต่ 
1. ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการ
ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติครั้งแรก
2.เมื่อครบระยะเวลา 120 วันที่กรรมาธิการ
ยกร่าง
รัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่ง
ชาติ
ต้องประชุมพิจารณาเสนอแนะหรือให้ความ
เห็น
ให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน
3.หลังจากที่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนำา
กลับไปแกไ้ขและส่งกลับมาอกีคร้ังหนึง่แลว้ จงึ
ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติมีการพิจารณาเพื่อให้
ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ
นั้นทั้งฉบับ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับร่าง
กลับคืน
มาอย่างไรก็ดี วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ลงมติไม่เห็นชอบ 135 เสียง
เห็นชอบ 105 เสียง
งดออกเสียง 7 เสียง
จากจำานวนสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติทั้งหมด
247 คน
เป็นผลให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปตกไปทั้ง
ฉบับ พร้อมการสิ้นสภาพของสภาปฏิรูปและ
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมด
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การลง
ประชามติ

วันที่ 19 สิงหาคม 2550 คือวันลงประชามติของ
ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง โดยเป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 มาตรา 29    ให้
สภาร่างรัฐธรรมนูญจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญและ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่
วันเปิดประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญครั้งแรก
เมื่อจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วให้เผยแพร่
ให้ประชาชนทราบและจัดให้มีการออกเสียง
ประชามตวิา่จะใหค้วามเหน็ชอบหรือไมเ่หน็ชอบ
ร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับซึ่งต้องจัดทำาไม่เร็วกว่า 
15 วัน และไม่ช้ากว่า 30 วันนับแต่วันที่เผยแพร่
ร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว
ในการออกเสียงประชามติถ้าประชาชนผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งโดยเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียง
ประชามติเห็นชอบให้นำาร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่มาใช้บังคับแล้วให้ประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาตินำาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูล
กระหม่อมถวายและเมื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
แล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้
บังคับได้
โดยผลการลงประชามติมีดังนี้
ผู้มีสิทธิออกเสียง 45,092,955 คน
ผู้มาใช้สิทธิออกเสียง  25,978,954 คน
 คิดเป็นร้อยละ  57.61
เห็นชอบ 14,727,306 เสียง
 คิดเป็นร้อยละ  56.61
ไม่เห็นชอบ 10,747,441 เสียง
 คิดเป็นร้อยละ  41.37

ไม่มีการลงประชามติ

จำานวน 15 หมวด 309 มาตรา และบทเฉพาะกาล 315 มาตรา

ลำาดับของ
รัฐธรรมนูญ

ฉบับที่ 18 ไม่มี

ประกาศใช้
เมื่อ

วันที่ 24 สิงหาคม พุทธศักราช 2550 ไม่มี

ผู้ลงนาม
รับสนอง
พระบรม

ราชโองการ

นายมีชัย ฤชุพันธุ์
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ไม่มี
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การสิ้น
สุดลงของ
สมาชิก
สภาร่าง

รัฐธรรมนูญ

การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550ในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2550 (ศาสตรินทร์ ตัน
สุน,2555)

ไม่มี

เหตุแห่ง
การยกเลิก

เกิดการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ(คสช.) ยึดอำานาจการปกครองในวันที่ 
22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 และมีประกาศคสช.
ฉบับที่ 5 และ 11 ให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ส้ินสุด
การบังคับใช้

ไม่มี

ระยะเวลา
การบังคับใช้

6 ปี 9 เดือน 28 วัน ไม่มี

 จากตารางเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กับร่างรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย ฉบับปฏิรูป พุทธศักราช 2558 เห็นได้ว่ามีความเหมือนกันอย่างมากระหว่างรัฐธรรมนูญทั้งสอง
ฉบับนี้ทั้งในแง่ความเป็นมา ขั้นตอนการยกร่างรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติแต่ละมาตรา และระยะเวลาที่ใช้ในการยก
ร่างจนแล้วเสร็จ ซึ่งตารางข้างต้นได้อธิบายรายละเอียดในประเด็นสำาคัญ หากพิจารณาจากแต่ละประเด็นนั้นพบ
ว่า กระบวนการที่มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญถึงที่สุดแล้วมาจากการ
สั่งการของคณะรัฐประหารทั้งสิ้น (กลุ่มงานประธานรัฐสภา สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558) แม้จะ
พยายามออกแบบวิธีการเลือกสมาชิกทำาหน้าท่ีในการร่างรัฐธรรมนูญให้ซับซ้อนและดูเหมือนว่าหลากหลายอย่างไร
ก็ตาม และผู้ที่มายกร่างรัฐธรรมนูญจำานวนหนึ่งก็มีทัศนคติทางการเมืองหรือความนิยมทางการเมืองท่ีสอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวกับคณะรัฐประหาร หรือขณะที่ผู้ที่ยกร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2558 ก็เคยเข้าร่วมรณรงค์และขึ้น
เวทปีราศรยัตอ่ตา้นรฐับาลพรรคเพือ่ไทยมาแล้วเปน็ท่ีประจักษ ์ทำาใหก้ารพิจารณาการวางกรอบแนวคดิในการยกรา่ง
รฐัธรรมนญูกไ็มน่า่จะเปน็เรือ่งทีเ่กนิความคาดหมายเทา่ใดนกัทีเ่นือ้หาอาจไมต่่างจากรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศักราช 2550 และมีความมุ่งหมายประการสำาคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อทำาให้ฝ่ายตรง
ข้ามทางการเมืองมีโอกาสในการได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งน้อยที่สุดหรือแม้แต่การพยายามออกแบบองค์กรอิสระ 
องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ เพื่อทำาหน้าที่ติดตามตรวจสอบตลอดจนกำากับดูแลรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างใกล้
ชิดต่อไป ก็สะท้อนคติที่ว่าผู้ยกร่างคงยังไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอยู่ดี
 เป็นที่น่าสนใจว่าความมั่นคงยั่งยืนของรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยไทยมักจะถูกทำาลายลงอยู่บ่อยครั้ง 
สาเหตุหนึ่งผู้ศึกษาให้นำ้าหนักกับประเด็นท่ีว่า ความมั่นคงยั่งยืนของระบอบการปกครองที่เรียกว่าประชาธิปไตยจะ
เกิดขึน้ไดน้ั้นกต็อ่เมือ่กฎเกณฑ์ กตกิา และสถาบนัในสงัคมการเมอืงนีส้ามารถทีจ่ะลงหลกัปกัฐานหยัง่รากลกึลงไปใน
สังคมการเมืองนั้นได้ และทุกฝ่ายในสังคมการเมืองนั้นให้การยอมรับว่า ระบอบการปกครองอย่างประชาธิปไตย คือ 
เกมเดียวในเมือง (the only game in town) หมายถึงประชาธิปไตยเป็นรูปแบบประการเดียวที่เล่นกันอยู่ภายใน
สังคม (Diamond, 1996) เป็นเกมเดียวที่ทุกฝ่ายทั้งประชาชนหรือมวลชน สถาบันการเมือง และชนชั้นนำาต่างเห็น
พ้องต้องกันว่ามีเพียงวิถีทางแห่งประชาธิปไตยนี้เท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไปในทิศทางอื่น ๆ  ได้โดยที่ไม่
จำาเป็นต้องหันหรือไปพึ่งวิธีการอื่นนอกเหนือไปจากวิถีแห่งประชาธิปไตย โดยเฉพาะกลไกหลักสำาคัญภายในสังคม
การเมือง คอื นักการเมอืง ทหารและกองทพั ภาคประชาชน ตอ้งให้การยอมรับร่วมกันในวิถีแห่งประชาธิปไตยว่าคือ
เกมเดยีวทีเ่ราตา่งพรอ้มจะเลน่ และแกไ้ขปญัหาทางการเมอืงทีเ่กดิขึน้ดว้ยกฎเกณฑ ์กตกิาภายใตร้ะบอบประชาธปิไตย 
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ซึง่หมายความวา่ระบอบประชาธปิไตยกต็อ้งกลายเปน็สถาบนัทางการเมอืงทีผู่ค้นในสงัคมการเมอืงนัน้ใหก้ารยอมรบั
ด้วยนั่นเอง
 หากแตม่ขีอ้สงสยัถงึชนชัน้นำา นกัการเมอืง ทหารและกองทัพ รวมถึงประชาชนจำานวนหนึง่ในสังคมการเมอืง
ไทยว่าเอาเข้าจริงแล้วเราให้การยอมรับระบอบประชาธิปไตยกันอย่างจริงจังหรือไม่ ถ้ายอมรับจริงทำาไมเมื่อเกิด
วิกฤติการณ์ทางการเมืองในแต่ละครั้ง ผู้คนจำานวนหนึ่งในสังคม สถาบันการเมือง และชนชั้นนำายังเรียกหาวิธีการ
อื่นที่นอกเหนือไปจากระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ ทั้งที่ยังมีช่องทางอื่น ๆ ในการดำาเนินการตามครรลอง
ประชาธิปไตย ทำาไมยังเรียกหาผู้นำาหรือคณะบุคคลที่ไม่ได้เข้าสู่อำานาจทางการเมืองด้วยวิถีทางประชาธิปไตย ทำาไม
ประชาชนจำานวนหนึ่งยังให้ความชื่นชมยินดีต่อผู้ปกครองท่ีมาด้วยวิธีทางท่ีผิดซำ้าร้ายยังเชื่อกันด้วยว่า การท่ีมาจาก
วิธีการที่ผิดก็ยังดีกว่าระบอบประชาธิปไตยที่เต็มไปการโกง คอร์รัปชั่น ฉ้อฉลในอำานาจ และการร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2558 ก็ดูเหมือนไม่ได้ให้การยอมรับว่าประชาธิปไตย คือ เกมเดียวในเมืองที่หากจะ
นำาสังคมการเมืองกลับสู่ประชาธิปไตย เราต้องเลือกเล่นเกมดังกล่าว คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดที่ผ่าน
มาจึงเลือกที่จะกำาหนดกรอบการร่าง และได้ผลลัพธ์มามีลักษณะท่ีแตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ที่แม้ว่าจะมาจากการรัฐประหารเช่นเดียวกัน แต่ความเป็นประชาธิปไตยในมุมของผู้ศึกษา
ยังถือว่ามีอยู่สูงกว่า ดังท่ีปรากฎว่าในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2558 นั้นนอกเหนือจาก
รูปแบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีลดจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนลง และพยายามทำาให้การเลือกตั้งแบบ
บัญชีรายชื่อมันกระจายตัวมากกว่ากระจุกตัวไว้ที่พรรคใหญ่ แล้วการกำาหนดว่านายกรัฐมนตรีไม่จำาเป็นต้องเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมถงึการใหส้มาชกิวฒุสิภามาจากการสรรหากึง่หนึง่และทีเ่หลอืใหม้าจากการเลอืกตัง้แต่
ละจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน แต่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังจะสามารถเลือกได้ในรายชื่อบุคคล ภายในจังหวัดนั้นที่
ผ่านการตรวจสอบมาแล้ว ไม่สามารถเลือกได้โดยอิสระ (ทีมงานโฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ, 2558) 
มีสมัชชาคุณธรรม สภาพลเมือง และองค์กรอื่น ๆ ที่ขาดการเชื่อมโยงกับประชาชนและอำานาจหน้าที่ในการทำางาน
ก็ไม่ได้ระบุไว้แน่ชัด และที่สำาคัญที่สุด คือ การเสนอให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ 
(คปป.)โดยเฉพาะประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นวางหลักการถึงความจำาเป็นที่ต้องมีคณะกรรมการชุดนี้
เนื่องจากว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปฯ (คณะอนุกรรมการบันทึกเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญและการ
จัดทำาจดหมายเหตุการณ์ยกร่างรัฐธรรมนูญในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ, 2558) มาทำาหน้าที่กำากับการ
ปฏิรูปรวมทั้งสร้างความปรองดองคู่ขนานไปกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และหากรัฐบาลปกติคุมสถานการณ์ไม่
อยูก่ส็ามารถใชอ้ำานาจพเิศษโดยคณะกรรมการยทุธศาสตร์ฯได้ โดยไมต้่องรัฐประหารยกเลิกรัฐธรรมนญูอกีคร้ัง และ
รฐัธรรมนูญฉบบัทีย่กรา่งนีถ้อืวา่เหมาะสมกบัสภาพสงัคมไทยซึง่มกีารทจุรติ ขดัแยง้และถงึทางตนัจนตอ้งรฐัประหาร 
การมีคณะกรรมการดังกล่าวก็เพื่อป้องกันเหตุดังกล่าว ผู้เขียนขอสรุปว่าการให้ข้อมูลเช่นนี้ต่อสาธารณะถือเป็นการ
ยืนยันว่าคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ปฏิเสธความเชื่อหรือให้การยอมรับว่าประชาธิปไตยเป็นเกมเดียวใน
เมอืงเพราะนอกเหนอืไปจากความพยายามทีจ่ะคดิสร้างกลไกเพ่ือสกดักัน้นกัการเมอืงทีม่าจากวถิปีระชาธปิไตยแลว้ 
ความพยายามของคณะกรรมาธกิารยกรา่งรฐัธรรมนญูทีจ่ะตัง้องคก์รใหมโ่ดยเฉพาะคณะกรรมการยทุธศาสตรป์ฏิรปู
และการปรองดองแห่งชาติ (คปป.) มาเพื่อทำางานคู่ขนานกับรัฐบาลในภาวะปกติที่มาจากการเลือกต้ังด้วยนั้น ยิ่ง
สามารถเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ฐานคตขิองการรา่งรฐัธรรมนญูชดุทีเ่พ่ิงถกูลงมติจากสมาชกิสภาปฏรูิปแหง่ชาติไมเ่หน็
ชอบด้วยเสียงข้างมาก และร่างรัฐธรรมนูญตกไปในที่สุดนั้นร่างขึ้นมาด้วยฐานคติความคิดทางการเมืองที่ไม่ได้เชื่อว่า 
ประชาธปิไตยเปน็เกมเดยีวในเมอืง และดว้ยสภาพความเปน็จริงของสังคมการเมอืงไทยในเวลานีท้ีก่ำาลังจะมกีารรา่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใหม่ อีกครั้งหลังจากที่ฉบับก่อนหน้าตกไปในชั้นสภาปฏิรูป และหากกรอบ
แนวคดิการวางแนวทางการรา่งรฐัธรรมนญูฉบบันีไ้มไ่ด้ต่างจากฉบบัทีแ่ล้ว เราอาจต้องยอมรับกนัอยา่งจริงจังได้แลว้
ว่าไม่ว่าจะอย่างไรระบอบประชาธิปไตยก็ไม่ใช่เป็นเพียงเกมเดียวในเมืองสำาหรับชนชั้นนำา สถาบันการเมือง และ
ประชาชนจำานวนหนึ่งในสังคมการเมืองไทย
 แต่สำาหรับสิ่งที่น่ากังวลใจของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ไม่ว่าฉบับใดก็ตาม คือหากรัฐธรรมนูญ 
เป็นกฎเกณฑ์ กติกา หรือหลักการสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ เป็นเคร่ืองมือในการจัดระเบียบความสัมพันธ์
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ของโครงสร้างอำานาจทางการเมือง และในสังคมการเมืองไทยช่วงเวลานี้ก็มีความพยายามในการร่างรัฐธรรมนูญอีก
ครั้งโดยกรรมการร่างธรรมนูญ (กรธ.) โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ หนึ่งในสมาชิกคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ 
(คสช.) ซึ่งหากร่างเสร็จและผ่านการลงประชามติจะถือเป็นกฎ กติกา ฉบับที่ 20 นับแต่มีการอภิวัฒน์การปกครอง
มาเปน็เวลา 83 ป ีซึง่ผูเ้ขยีนคดิวา่ผูค้นในสงัคมการเมอืงไทยไมจ่ำาเปน็ทีต้่องใชรั้ฐธรรมนญูฯ กนัอยา่งส้ินเปลืองขนาด
นี้ หากบุคลากรทางการเมืองหรือผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองทั้งหลายที่มีบทบาททางการเมืองพยายามที่จะปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา อย่างเคร่งครัดให้ความเคารพในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ อย่างจริงจัง และที่สำาคัญคือประชาชน
พลเมืองทั่วไปที่ต้องดำาเนินชีวิตประจำาวันอยู่ในสังคมการเมืองไทยนี้ ไม่เพิกเฉย ดูดาย หรือขาดความสนใจต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งจะเป็นเหตุผลชั้นดีที่ทำาให้รัฐธรรมนูญฯ ถูกบิดเบือน นำาไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อ
สร้างประโยชน์ให้กับผู้มีอำานาจ หรือใช้ในการทำาลายล้างฝ่ายตรงข้าม กระทั่งการกล่าวอ้างรัฐธรรมนูญเป็นเหตุแห่ง
วกิฤตขิองการเมอืงจนตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงการปกครองและยกเลิกการบงัคบัใชรั้ฐธรรมนญูในทีสุ่ดนัน้ กล่าวอยา่ง
ถึงที่สุด คือ เกราะกำาบังแก่รัฐธรรมนูญชั้นดี คือ ประชาชนพลเมืองไทยต้องมีความตระหนักรู้ถึงสิทธิ หน้าที่ ของตน
และตระหนักถึงความสำาคัญของรัฐธรรมนูญที่จำาเป็นต้องปกป้องรักษาไว้ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยใน
สงัคมการเมอืงไทยใหก้า้วพน้วงจรอบุาทวอ์ยา่งทีเ่คยเปน็มาและเราในฐานะผูค้นสว่นใหญใ่นสงัคมการเมอืงไทยจะได้
เหน็พอ้งตอ้งกนัดว้ยวา่ประชาธปิไตยนัน้ควรจะต้องเปน็เกมเดียวในเมอืงไทยท่ีทุกคนทุกฝ่ายพร้อมจะเล่นอยา่งจรงิจงั
เสียที
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บทคัดย่อ
 ประชาชนคนไทยกำาลังจะได้ใช้สิทธิทางการเมืองครั้งสำาคัญว่าด้วย “การออกเสียงประชามติ” เป็น     
ครั้งท่ีสอง ภายใต้สภาวการณ์ทางการเมืองที่ไม่ปกติเฉกเช่นกรณีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญเมื่อ    
ปี 2550 ที่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยและข้อคำาถามต่าง ๆ นานาต่อกระบวนการในการร่างรัฐธรรมนูญและเนื้อหาร่าง
รัฐธรรมนูญ บทความนี้มีวัตถุประสงค์วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ และให้ข้อเสนอแนะถึงแนวทางการเสริมสร้างความ
รู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญก่อนการออกเสียงประชามติในปี 2559 อันเป็นแนวทางเฉพาะ
หน้าในระยะสั้น และแนวทางการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเนื้อหารัฐธรรมนูญฉบับถาวร อันเป็น
แนวทางในระยะยาว

คำ�สำ�คัญ: แนวทางการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ, ประชาชน, ร่างรัฐธรรมนูญ, การออกเสียงประชามติ ปี 2559

Abstract
 Thai people are going to exercise political right of second referendum beneath abnormal 
political situation like constitutional draft referendum in 2007 which had been doubtfulness and 
questions on constitutional draft process and constitutional draft content. This article aims to 
analyze, criticize, give advices in short term about guideline for cognition reinforcement to Thai 
people on constitutional draft content before Referendum in 2016, and give advices in long 
term about guideline for cognition reinforcement to Thai people on the content of permanent 
constitution.

Key Words: guideline for cognition reinforcement, Thai people, constitutional draft, referendum, 2016

บทนำา
 ก่อนการวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ และให้ข้อเสนอแนะถึงแนวทางการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนในเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญก่อนการออกเสียงประชามติในปี 2559 อันเป็นแนวทางเฉพาะหน้าในระยะสั้น 
และแนวทางการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเนื้อหารัฐธรรมนูญฉบับถาวร อันเป็นแนวทางในระยะ
ยาว ผู้เขียนขอกล่าวถึงความหมายของประชามติและการออกเสียงประชามติ ประเภทของการออกเสียงประชามติ 
การออกเสียงประชามติในต่างประเทศ และการออกเสียงประชามติในประเทศไทย เพื่อเป็นฐานความรู้ความเข้าใจ
เบื้องต้น ดังนี้
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ความหมายของประชามติและการออกเสียงประชามติ
 คำาว่า “ประชามต”ิ ไดร้บัการนยิามไวใ้นพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 ผา่นคำาทีเ่ปน็ภาษา
อังกฤษ 2 คำา คือ 1) plebiscite หมายถึง มติของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศที่แสดงออกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
ท่ีใดที่หนึ่ง และ 2) referendum มติของประชาชนท่ีรัฐให้สิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองร่างกฎหมายสำาคัญที่ได้
ผ่านสภานิติบัญญัติแล้ว หรือให้ตัดสินในปัญหาสำาคัญในการบริหารประเทศ (ราชบัณฑิตยสภา, 2558)
 สำานกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ไดใ้หค้วามหมายของ “การออกเสยีงประชามต”ิ วา่ (ปรยีวรรณ, 2558) 
คอืกระบวนการในการแสดงความเหน็ของประชาชนด้วยการลงคะแนนออกเสียงเพ่ือตัดสินใจวา่ จะใหค้วามเหน็ชอบ
หรอืไมเ่หน็ชอบในเรือ่งทีม่คีวามสำาคญัและมผีลกระทบตอ่ประโยชนไ์ดเ้สยีของประเทศชาต ิหรอืกระทบตอ่สทิธแิละ
เสรีภาพของประชาชน ก่อนที่จะนำามติหรือการตัดสินใจนั้นออกเป็นกฎหมาย หรือนำาไปปฏิบัติเพื่อบังคับใช้เป็นการ
ทั่วไป ซึ่งการออกเสียงประชามติเป็นรูปแบบหน่ึงของประชาธิปไตยแบบโดยตรงที่ให้ประชาชนสามารถแสดงความ
คิดเหน็และตดัสนิใจในเรือ่งทีม่คีวามสำาคญัและกระทบต่อสิทธเิสรีภาพของตนเองได้ ถอืเปน็มาตรการถว่งดุลอำานาจ
องค์กรหรือสถาบันที่เป็นตัวแทนของประชาชนมิให้ดำาเนินการใด ๆ โดยมิได้ฟังเสียงที่แท้จริงของประชาชน
 นอกเหนือจาก 2 คำานิยามข้างต้น ยังมีคำานิยามอื่น ๆ จากนักวิชาการและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและ
ตา่งประเทศ ซึง่ผู้เขยีนมไิดน้ำามาอธบิายในบทความนี ้ดว้ยมคีวามเหน็วา่ คำานยิามทีใ่หไ้วโ้ดยสำานกังานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีความชัดเจนและความครอบคลุมพอสมควรสำาหรับการทำาความเข้าใจในเนื้อหาส่วนอื่น ๆ  ในลำาดับ
ถัดไป
 กรณีเรื่องนิยามของคำาว่าประชามติ ผู้เขียนพบข้อมูลที่น่าสนใจเชิงประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเมื่อปี 
พ.ศ. 2537 มีแถลงการณ์จากสถาบันทางการศึกษาและการนำาเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ ณ ขณะนั้น ว่าด้วยเรื่อง 
“ประชามติ” ที่มีนัยแตกต่างจากยุคปัจจุบัน ดังพิจารณาได้จากเนื้อหาบางส่วนต่อไปนี้ (สมาคมพัฒนาสังคม, 2537)
 ในแถลงการณ์เกี่ยวกับการทำาการสำารวจประชามติในประเทศไทย มีเนื้อหาบางส่วน เขียนไว้ว่า
 “แท้จริงแล้ว การสำารวจประชามติ (Public Opinion Survey) ที่ตรงตามหลักวิชาการอย่างสมบูรณ์และ
ถูกต้องนั้น ยังไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทย ทั้งนี้เพราะว่าเรายังขาดศูนย์สำารวจประชามติ (Public Opinion Center) 
ที่จะทำางานในเรื่องนี้อย่างเป็นระบบครบวงจร ขาดการจัดตั้งนักสำารวจประชามติ (Pollster) ที่จะต้องมีองค์ความรู้
พื้นฐานด้านการวิจัยและมีความรวดเร็วฉับไวในการดำาเนินการ...”
 และในการนำาเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์บางฉบับ มีเนื้อหาบางส่วน เขียนไว้ว่า
 “... ภายหลังจากที่มีการแถลงแนวความคิดการปรับปรุงการเดินรถของรถประจำาทางในกรุงเทพฯ               
ของคณะ ส.ส. มานะ แล้ว สมาคมพัฒนาสังคม (นิด้า) และชมรมวิชาการเทคโนโลยีสังคม (เกริก) เห็นว่า โครงการ
ดงักลา่วเปน็แนวความคดิเกีย่วพนักบัระบบขนสง่มวลชนทีม่ผีลกระทบต่อประชาชนของกรงุเทพมหานครในด้านการ
แก้ปัญหาจราจร ดังนั้น ทางสถาบันทั้ง 2 แห่ง จึงได้ประสานงานกับคณะผู้เสนอ นำาความคิดดังกล่าวมาดำาเนินการ
สำารวจประชามติของชาวกรุงเทพมหานคร โดยจัดทำาแบบสำารวจ แบบสอบถาม จำานวน 10,000 ราย หาข้อมูลจาก
ตัวแทนผู้ใช้บริการรถเมล์ รถยนต์ส่วนตัว จากทั้งผู้ที่พำานักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน ชานเมือง และปริมณฑล 
โดยเริ่มดำาเนินการตั้งแต่ราวปลายเดือนธันวาคมจนกระทั่งกลางเดือนมกราคมนี้ ...”
 ผู้เขียนวิเคราะห์ว่า ในยุคสมัยนั้นมีการใช้คำาว่า “การสำารวจประชามติ” แทนคำาว่า “การสำารวจความคิด
เหน็” อาจดว้ยเพราะมจีดุประสงคต์อ้งการสำารวจความคดิเหน็ของประชาชนโดยมนียัเชงิมุง่ส่ือสารกบัสังคมใหไ้ด้รบัรู้
ถึงนำ้าหนักของความต้องการที่เข้มข้น ในลักษณะเป็น “มติ” อันเป็นที่เห็นพ้องต้องกันของประชาชน แล้วส่งอิทธิพล
ตอ่การตดัสนิใจของผูบ้รหิารหนว่ยงานภาครฐัในทศิทางคลอ้ยตาม “มติ” นัน้ สำาหรบัยคุปจัจบุนัผูเ้ขยีนมคีวามเหน็วา่ 
การใช้คำามีความเปลี่ยนแปลงไป โดยใช้คำาว่า “การสำารวจความคิดเห็น” แทนการใช้คำาว่า “การสำารวจประชามติ” 
เพราะผู้ใช้คำา อาทิ นักวิชาการ สื่อมวลชน เป็นต้น ได้จำาแนกแยกแยะการใช้คำา 2 คำานี้ ออกจากกันอย่างชัดเจน
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ประเภทของการออกเสียงประชามติ
 การออกเสียงประชามติโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ (กฤช เอื้อวงศ์, 2550)
 1) การออกเสียงประชามติแบบบังคับ (Obligatory Referendum or Compulsory Referendum)
 หมายถึง การออกเสียงประชามติที่ เขียนบังคับไว้ ในกฎหมายว่า ก่อนการดำาเนินการในเรื่อง 
ใด ๆ  ตอ้งจัดให้มกีารออกเสียงประชามตเิพือ่ขอความเหน็ชอบหรือไมเ่ห็นชอบจากประชาชนกอ่น หากเสียงข้างมาก
ให้ความเห็นชอบ จึงจะสามารถดำาเนินการได้ ยกตัวอย่างเช่น มาตรา 29 วรรคสอง และมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 บัญญัติไว้ว่า “เมื่อจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ให้เผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและจัดให้มีการออกเสียงประชามติว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ... 
ถ้าประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงเห็นชอบ ให้นำาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาใช้บังคับ
ได้” เป็นต้น
 2) การออกเสียงประชามติแบบทางเลือก (Optional Referendum)
 หมายถึง การออกเสียงประชามติที่มีบทบัญญัติเขียนไว้ว่า ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐอาจจัดให้มีการออกเสียง
ประชามติเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องนั้น ๆ ก่อนที่จะดำาเนินการ หรืออาจเปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถเขา้ช่ือเพือ่ขอใหจ้ดัทำาประชามตใินเรือ่งทีเ่หน็วา่มคีวามสำาคญัและกระทบตอ่สทิธเิสรภีาพของประชาชน ยก
ตัวอย่างเช่น กรณีประเทศสวิสเซอร์แลนด์ท่ีรัฐธรรมนูญได้เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังจำานวน 
50,000 คนขึ้นไป หรือมลรัฐจำานวน 8 มลรัฐขึ้นไป ร้องขอต่อสภามนตรีแห่งสมาพันธรัฐ ให้จัดให้มีการออกเสียง
ประชามตเิก่ียวกบักฎหมายหรอืการดำาเนนิกจิการใด ๆ  ของรฐั โดยตอ้งรอ้งขอภายใน 90 วนั นบัแตว่นัทีไ่ดม้ปีระกาศ
กำาหนด เป็นต้น
 การออกเสียงประชามติยังสามารถแบ่งตามระดับหรือพื้นที่ในการออกเสียงประชามติได้หลายลักษณะ เช่น 
การออกเสียงประชามติในระดับชาติ ระดับมลรัฐ (มีกรณีตัวอย่างในสหรัฐอเมริกาและสวิสเซอร์แลนด์) และระดับ
ท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับเรื่องที่จะทำาประชามติวา่ มีขอบเขตกว้างขวางเพียงใด รวมทั้งได้มีบทบัญญตัิเขียนรองรับไว้สำาหรบั
การจัดทำาประชามติในระดับนั้น ๆ หรือไม่

การออกเสียงประชามติในต่างประเทศ 
 จากการสืบค้นข้อมูลในลักษณะภาพรวมทั่วโลก พบว่า การออกเสียงประชามติได้เกิดขึ้นก่อนหน้า       
ปี ค.ศ. 1900 โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ซึ่งมีจำานวนมากถึง 57 ครั้ง และมีมาอย่างต่อเนื่องอย่าง
สมำ่าเสมอในแต่ละช่วงทศวรรษ โดยนับตั้งแต่ก่อนปี ค.ศ. 1900 – ค.ศ. 1993 มีจำานวนรวมทั้งหมด 414 ครั้ง กรณี
ประเทศอื่น ๆ และภูมิภาคอื่น ๆ มีจำานวนครั้งของเหตุการณ์การออกเสียงประชามติมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกัน
ไป ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1 (Butler & Ranney, 1994)
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ตารางที่ 1 การออกเสียงประชามติทั่วโลกในแต่ละช่วงทศวรรษ ตั้งแต่ก่อนปี ค.ศ. 1900 – ค.ศ. 1993

ช่วงเวลา
(ค.ศ.)

สวิสเซอร์แลนด์ ยุโรป

เอเชีย
ตะวันตก
เฉียงใต้
(Near 
East)

เอเชีย
อเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้

ออสเตรเลีย
และ

นิวซีแลนด์
รวม

ก่อน 
1900

57 11 - - 3 - 71

1901-10 12 2 - - - 4 18

1911-20 15 6 - - 3 5 29

1921-30 28 8 1 - 2 6 45

1931-40 23 17 - - 7 6 53

1941-50 21 15 1 1 3 11 52

1951-60 32 6 8 5 3 5 59

1961-70 30 14 18 4 4 7 77

1971-80 87 18 36 14 8 14 177

1981-90 76 33 24 6 10 4 153

1991-93 33 19 5 - 6 2 65

รวม 414 149 93 30 49 64 799

 ยกตัวอย่างประเด็นที่มีการจัดทำาประชามติขอรับฟังเสียงจากประชาชนในแต่ละประเทศ เช่น
 รัฐธรรมนูญที่มีการแก้ไขบางส่วน
 รัฐธรรมนูญที่มีการแก้ไขทั้งฉบับ
 ร่างกฎหมาย
 ภาษี
 การป้องกันประเทศ
 การประกันสังคม
 การศึกษา
 การเกษตร
 การทำาแท้ง
 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ
 การพาณิชย์
 การเลือกตั้งวุฒิสมาชิก
 การบิน
 หนี้สินของมลรัฐ
 การบริการทางสังคม
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 การปกครองท้องถิ่น
 ระบบการเลือกตั้ง
 วาระการดำารงตำาแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 พลังงานนิวเคลียร์
 การเข้าร่วมประชาคมยุโรป
 กฎระเบียบของรัฐสภา 
 สาธารณรัฐอิสลาม
 เป็นต้น

 เม่ือกล่าวถึงยุคปัจจุบัน กรณีเหตุการณ์ล่าสุดในต่างประเทศท่ีได้รับความสนใจและติดตามของสังคมโลก 
คือ การจัดทำาประชามติที่สหราชอาณาจักรประเด็นเรื่อง การแยกตัวเป็นรัฐอิสระของสกอตแลนด์จาก 
สหราชอาณาจักร ซึ่งผลออกมาว่า ไม่แยกตัว โดยมีผู้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 2,001,926 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.30 และผู้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,617,989 คน คิดเป็นร้อยละ 44.70 (สำานักข่าวบีบีซี, 2558)

การออกเสียงประชามติในประเทศไทย
 คำาว่า “การออกเสียงประชามติ” ได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญไทยหลายฉบับที่ผ่านมา โดยฉบับ
แรก ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492 มาตรา 174-176 ดังรายละเอียดแสดงการเปรียบเทียบ
ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบบทบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับต่าง 
ๆ จนถึงปัจจุบัน

รัฐธรรมนูญ 
พ.ศ....

มาตรา เหตุในการจัดให้มีการ
ออกเสียงประชามติ

การกำาหนด
วันออกเสียง

ผลการออกเสียง

พ.ศ 2492
พ.ศ. 2511
พ.ศ. 2517

ม.174-176
ม.170-172
ม.229-231

กรณีมีการเสนอแก้ไข
รัฐธรรมนูญและ พระ
มหากษัตริย์ทรงเห็น
ว่า ประเด็นที่แก้ไขเพิ่ม
เติมนั้นอาจกระทบต่อ
ประโยชน์ได้เสียสำาคัญ
ของประเทศชาติหรือ
ประชาชน อาจจัดให้มี
การออกเสียงประชามติ 
ว่าเห็นชอบหรือไม่เห็น
ชอบกับ ร่างรัฐธรรมนูญ
นั้น

ภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันที่มีพระราช
กฤษฎีกาหรือวันที่
มีประกาศพระบรม
ราชโองการให้มีการ
ออกเสียงประชามติ

หากเสียงข้างมากของ
ประชาชนที่มาออกเสียงเห็น
ชอบร่างรัฐธรรมนูญ พระ
มหากษัตริย์จะได้ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยภายในสามสิบ
วัน นับแต่วันประกาศผล
ประชามติ
ถ้าไม่มีเสียงข้างมากเป็น
ประชามติเห็นชอบ ร่าง
รัฐธรรมนูญ ก็ให้ร่าง
รัฐธรรมนูญนั้นตกไป
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พ.ศ. 2534
แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม
เติม
(ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2539

ม.211
ปัณรส
โสฬส

กรณีที่สภาร่าง
รัฐธรรมนูญได้จัดทำา
ร่างรัฐธรรมนูญนำาเสนอ
ต่อรัฐสภาเพื่อขอความ
เห็นชอบ หากมีคะแนน
เสียงให้ความเห็นชอบ
ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ของทั้งสองสภา ให้
ดำาเนินการจัดให้มีการ
ออกเสียงประชามติ ว่า
เห็นชอบหรือไม่เห็น
ชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ
ที่สภาร่างรัฐธรรมนูญ
เสนอ

วันออกเสียงต้องไม่
ก่อนเก้าสิบวัน แต่
ไม่ช้ากว่าหนึ่งร้อย
ยี่สิบวัน นับแต่วัน
ที่ประธานรัฐสภา
ประกาศให้มีการออก
เสียงประชามติ

หากปรากฎว่าประชาชนโดย
เสียงข้างมากเห็นชอบกับ
ร่างรัฐธรรมนูญ ให้ประธาน
รัฐสภาทูลเกล้าถวายเพื่อ
ทรงลงพระปรมาภิไธยและ
ประกาศใช้ แต่ถ้าเสียงข้าง
มากไม่เห็นชอบหรือมีผู้มา
ใช้สิทธิออกเสียงเป็นจำานวน
ไม่ถึงหนึ่งในห้าของจำานวน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ร่าง
รัฐธรรมนูญนั้นตกไป

พ.ศ. 2540 ม.214 กรณีคณะรัฐมนตรีเห็น
ว่ากิจการในเรื่องใดอาจ
กระทบถึงประโยชน์ได้
เสียของประเทศชาติ
หรือประชาชน นายก
รัฐมนตรีโดยความเห็น
ชอบของคณะรัฐมนตรี
อาจปรึกษาสภาผู้แทน
ราษฎรและประธาน
วุฒิสภา เพื่อประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาให้มี
การออกเสียงประชามติ
ได้

วันออกเสียงต้องไม่
ก่อนเก้าสิบวัน แต่
ไม่ช้ากว่าหนึ่งร้อย
ยี่สิบวัน นับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา

หากผลปรากฎว่ามีผู้มาใช้
สิทธิออกเสียงเป็นจำานวน
ไม่มากกว่าหนึ่งในห้าของ
จำานวนผู้มีสิทธิออกเสียง ให้
ถือว่าประชาชนโดยเสียงข้าง
มากไม่เห็นชอบ แต่ถ้ามี ผู้
มาใช้สิทธิออกเสียงมากกว่า
หนึ่งในห้าของจำานวนผู้มีสิทธิ
ออกเสียง และปรากฎว่าผู้
ออกเสียงประชามติโดยเสียง
ข้างมากให้ความเห็นชอบ ให้
ถือว่าประชาชนโดย เสียง
ข้างมากเห็นชอบ
การออกเสียงประชามติให้มี
ผลเป็นเพียงการให้คำาปรึกษา
แก่คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น
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พ.ศ. 2549 ม.29 31 และ 
32

กรณีที่สภาร่าง
รัฐธรรมนูญได้จัดทำาร่าง
รัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว 
ให้เผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบและจัดให้มีการ
ออกเสียงประชามติ
ว่า จะให้ความเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบร่าง
รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ

วันออกเสียงต้องไม่
เร็วกว่าสิบห้าวันและ
ไม่ช้ากว่าสามสิบวัน 
นับแต่วันที่เผยแพร่
ร่างรัฐธรรมนูญ

ถ้าประชาชนเสียงข้างมาก
ของผู้มาออกเสียงเห็นชอบ 
ให้นำาร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่มาใช้บังคับ แต่ถ้าเสียง
ข้างมากไม่เห็นชอบ ให้คณะ
มนตรีความมั่งคงแห่งชาติ
ประชุมร่วมกับคณะรัฐมนตรี
เพื่อนำารัฐธรรมนูญที่เคย
ประกาศใช้บังคับมาแล้วฉบับ
ใดฉบับหนึ่งมาปรับปรุงให้
แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันออกเสียง และนำา
ขึ้นทูลเกล้าเพื่อประกาศใช้
เป็นรัฐธรรมนูญ

พ.ศ. 2550 ม.65 ในกรณีที่คณะรัฐมนตรี
เห็นว่ากิจการในเรื่องใด
อาจกระทบถึงประโยชน์
ได้เสียของประเทศชาติ
หรือประชาชน นายก
รัฐมนตรีโดยความเห็น
ชอบของคณะรัฐมนตรี
อาจปรึกษาประธาน
สภาผู้แทนราษฎรและ
ประธานวุฒิสภาเพื่อ
ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาให้มีการออก
เสียงประชามติได้

หลักเกณฑ์และ
วิธีการออกเสียง
ประชามติให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ

หลักเกณฑ์และวิธีการออก
เสียงประชามติให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการออก
เสียงประชามติ
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พ.ศ. 2557
แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม
เติม
(ฉบับที่ 1)
พ.ศ. 2558

ม.37 37/1 เมื่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ
มีมติเห็นชอบด้วยกับ
ร่างรัฐธรรมนูญตาม
วรรคสอง (ที่ร่างโดย
คณะกรรมาธิการยก
ร่างรัฐธรรมนูญ) ให้
แจ้งคณะรัฐมนตรีทราบ 
และให้คณะรัฐมนตรี
แจ้งคณะกรรมการการ
เลือกตั้งทราบโดยเร็ว 
โดยให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการการเลือก
ตัง้ในการดำาเนนิการใหม้ี
การออกเสียงประชามติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และระยะเวลาที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศกำาหนดโดย
ความเห็นชอบของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ
และประกาศในราชกิจ
จานุเบกษา ทั้งนี้ ให้
นำาพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ พ.ศ. 2552 
ในส่วนที่เกี่ยวกับ ความ
ผิดและบทกำาหนด
โทษมาใช้บังคับแก่
การดำาเนินการออก
เสียงประชามติตาม
รัฐธรรมนูญนี้ด้วย

ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกา
ศกำาหนดวันออก
เสียงประชามติตาม
วรรคสี่ซึ่งต้องไม่เร็ว
กว่า สามสิบวันแต่
ไม่ช้ากว่าสี่สิบห้า
วันนับแต่วันที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้ง
ส่งร่างรัฐธรรมนูญให้
แก่ผู้มีสิทธิออกเสียง
ประชามติได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละแปดสิบ
ของครัวเรือนทั้งหมด
ที่ผู้มีสิทธิออกเสียง
ประชามติมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน

ถ้าผู้มีสิทธิออกเสียง
ประชามติโดยเสียงข้าง
มาก เห็นชอบด้วยกับร่าง
รัฐธรรมนูญ ให้นายกรัฐมนตรี 
นำาร่างรัฐธรรมนูญขึ้น
ทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศใช้ใน
ราชกิจจานุเบกษา
(ไม่ได้มีการบัญญัติข้อความ
ต่อว่า ถ้าผู้มีสิทธิออก
เสียงประชามติโดยเสียง
ข้างมากเห็นชอบด้วยกับ
ร่างรัฐธรรมนูญ แล้วจะมี
กระบวนการดำาเนินการ
อย่างไรต่อไป)

ที่ม�: (กฤช เอื้อวงศ์, หน้า 25-28, 2550) ในส่วนของข้อมูล พ.ศ. 2492-2549 (สภาผู้แทนราษฎร, 2558) 

ในส่วนของข้อมูล พ.ศ. 2550 และ (สถาบันพระปกเกล้า, 2558) ในส่วนของข้อมูล พ.ศ. 2557

 จากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในตารางที่ 2 นับต้ังแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492 จนถึง 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558 การออก
เสียงประชามติเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว คือ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2549 และครั้งที่สองที่กำาลังจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2559 ภายใต้บทบัญญัติของ
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558
 ประชาชนคนไทยกำาลังจะได้ใช้สิทธิทางการเมืองครั้งสำาคัญว่าด้วย “การออกเสียงประชามติ” เป็นครั้งที่
สอง ภายใต้สภาวการณ์ทางการเมืองท่ีไม่ปกติเฉกเช่นกรณีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี 2550 ที่มี
ข้อเคลือบแคลงสงสัยและข้อคำาถามต่าง ๆ นานาต่อกระบวนการในการร่างรัฐธรรมนูญและเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ 
ผู้เขียนขอแสดงบทวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ในลำาดับต่อไป

บทวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
 ผู้เขียนได้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบประเด็นสำาคัญต่าง ๆ ในช่วงที่มีการร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550 และ 
ปี 2559 ไว้ในตารางที่ 3 ว่าด้วยเรื่อง สภาวการณ์ สภาที่ทำาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการร่างรัฐธรรมนูญ คณะผู้ยกร่าง
รัฐธรรมนูญ ข้อเคลือบแคลงสงสัยของสังคมในประเด็นสำาคัญ ๆ ท่ีนำาไปสู่การไม่ให้การยอมรับและการไม่รับร่าง
รัฐธรรมนูญ และปัญหาและอุปสรรคของการออกเสียงประชามติ ซ่ึงเป็นบทวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเพ่ือให้เห็น 
ภาพรวมในระดับหนึ่ง
 ผู้เขียนมีประเด็นความคิดเห็นเชิงวิพากษ์เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
 1) ข้อเคลือบแคลงสงสัยของสังคมในประเด็นเรื่องที่มาแห่งการร่างรัฐธรรมนูญ คงไม่สามารถย้อนเวลากลับ
ไปเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ หากแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลสามารถดำาเนินการต่าง ๆ ในลักษณะ
คลายปมข้อเคลือบแคลงสงสัยของสังคมได้ ด้วยความคิดและการกระทำาที่แสดงออกให้สังคมประจักษ์ว่า ไม่ได้ชี้นำา
และแทรกแซงกระบวนการในการร่างรัฐธรรมนูญทั้งในเชิงความคิดและการกระทำา ซ่ึงหากทำาเช่นนี้ได้อย่างแท้จริง 
ถือว่าพอจะช่วยบรรเทาความรู้สึกเชิงลบของคนในสังคมให้มีทัศนคติที่ดีขึ้นได้ แต่ในทางตรงกันข้าม หากไม่สามารถ
กระทำาได ้ก็ยิง่เปน็การตอกยำา้ปมขอ้เคลอืบแคลงสงสยัของสงัคมเพิม่มากขึน้ อนันำามาซ่ึงการออกเสยีงประชามตท่ีิไม่
สมบูรณ์ในท้ายที่สุด
 2) คณะรกัษาความสงบแหง่ชาตแิละรัฐบาลต้องไมเ่ดินซำา้รอยกับกรณกีารออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนญู
ป ี2550 ทีม่กีารตัง้ธงไวล้ว่งหนา้เชงิมุง่หมายทำาลายล้างหรือทอนอำานาจทางการเมอืงต่อฝ่ายตรงขา้ม และกดีกันมิให้
ฝ่ายตรงข้ามกลับมามีอำานาจได้อีก 
 3) คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลต้องหนุนเสริมให้การออกเสียงประชามติอยู่ภายใต้บรรยากาศ
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง โดยเปิดโอกาสให้ทั้งฝ่ายที่เห็นควรให้รับร่างรัฐธรรมนูญและฝ่ายที่เห็นควรไม่ให้รับร่าง
รัฐธรรมนูญมีโอกาสรณรงค์ในเป้าหมายของตนอย่างเต็มที่ตามวิถีทางประชาธิปไตย และแลกเปลี่ยนกับกลุ่มต่าง ๆ 
ได้อย่างอิสระเชิงสร้างสรรค์ โดยปราศจากการใช้กลไกของรัฐเพื่อประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือ 
โดยอ้อม
 4) คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลต้องช่วยและหนุนเสริมให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้ง
องค์กรและภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกันขบคิดหาวิธีการที่มีสัมฤทธิผลในการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อ
เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง (ไม่มากก็น้อยก่อนการออกเสียงประชามติ) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นการพลิก
วกิฤตใหเ้ปน็โอกาสแหง่การทำาความเขา้ใจและแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัของคนในสงัคม (ผูเ้ขยีนมองวา่ ไม่ควร
ปล่อยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งคิดและกำาหนดวิธีการดังกล่าวเพียงองค์กรเดียว)
 หากคณะรกัษาความสงบแหง่ชาตแิละรัฐบาลพยายามยดึถอืและดำาเนนิการตามแนวทางขา้งต้น ผู้เขยีนเชือ่
มั่นว่าสภาวการณ์แห่งการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 จะเป็นไปในทิศทางบวกเพิ่มมากขึ้น ไม่มากก็
น้อย ซึ่งถือเป็นโจทย์ที่ยากและท้าทายเป็นอย่างยิ่ง ว่าจะทำาได้หรือไม่ (ขอเพียงแค่คิดจะเปลี่ยน หลายสิ่งหลายอย่าง
ย่อมสามารถถูกเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกได้เสมอ)



บทความฉบับเต็ม
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ปี 2015
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบประเด็นสำาคัญต่าง ๆ ในช่วงที่มีการร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550 และ ปี 2559

ประเด็น ร่างรัฐธรรมนูญปี 2550
ที่นำาไปสู่การออกเสียงประชามติ

ร่างรัฐธรรมนูญปี 2559
ที่นำาไปสู่การออกเสียงประชามติ

สภาวการณ์ อยู่ในสภาวการณ์ท่ีไม่ปกติ กล่าวคือ อยู่
ภายใต้บรรยากาศที่ต่อเนื่องจากการทำา
รัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 
โดย “คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข” (คปค.) ซึ่งความขัดแย้งระหว่างฝ่าย
ต่าง ๆ ในทางการเมืองยังคงมีความคุกรุ่นอยู่ 
อาทิ พรรคการเมือง กลุ่มเคลื่อนไหวทางการ
เมือง ประชาชน สื่อมวลชน เป็นต้น

อยู่ในสภาวการณ์ที่ไม่ปกติ กล่าวคือ อยู่ภาย
ใตบ้รรยากาศทีต่อ่เนือ่งจากการทำารฐัประหาร
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดย “คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ” (คสช.) ซ่ึงความ
ขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในทางการเมือง
ยังคงมีความคุกรุ่นอยู่ อาทิ พรรคการเมือง 
กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง ประชาชน 
สื่อมวลชน เป็นต้น

สภาที่ทำาหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 (ส.ส.ร.) 
มีหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 โดยสมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญนี้ ได้รับการสรรหามาจากสมาชิก
สมัชชาแห่งชาติ พ.ศ. 2549 จำานวน 1,982 
คน ลงมติคัดเลือกกันเอง เหลือ 200 คน และ
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ทำาการคัด
เลือกเหลือ 100 คน 

สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จำานวน 250 คน 
โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือก
บุคคลท่ีเห็นสมควรได้รับการแต่งต้ังเป็น
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจากบัญชีรายชื่อ
ที่คณะกรรมการสรรหาประจำาจังหวัดเสนอ 
จังหวัดละ 1 คน จำานวน 77 คน และคัดเลือก
จากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาด้าน
ตา่ง ๆ  จำานวน 11 ดา้น เสนอ จำานวน 173 คน

คณะผู้ยกร่าง
รัฐธรรมนูญ

สมาชกิสภารา่งรฐัธรรมนญูคัดเลือกกนัเองให้
เหลือ จำานวน 25 คน และคณะมนตรีความ
มั่นคงแห่งชาติคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิอีก 10 
คน รวมเป็น 35 คน เพื่อทำาหน้าท่ีเป็นคณะ
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติแต่งต้ังคณะ
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จำานวน 36 
คน ประกอบด้วย
 ประธานคณะกรรมาธิการตามที่คณะ
รกัษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) เสนอ จำานวน 
1 คน
 สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เสนอ จำานวน 
20 คน
 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เสนอ 
จำานวน 5 คน
 คณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอ จำานวน 5 คน 
 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
เสนอจำานวน 5 คน
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ข้อเคลือบแคลง
สงสัยของสังคม

ในประเด็นสำาคัญ 
ๆ ที่นำาไปสู่การ
ไม่ให้การยอมรับ
และการไม่รับ
ร่างรัฐธรรมนูญ

1) ท่ีมาของร่างรัฐธรรมนูญขาดความชอบ
ธรรม ด้วยเพราะมาจากเหตุแห่งการทำา
รัฐประหาร
2) บุคคลที่เข้าไปมีบทบาทสำาคัญในการ
ร่างรัฐธรรมนูญยังผูกขาดเฉพาะกับบุคคล
จากวงการศาลและนักวิชาการมหาวิทยาลัย
เท่านั้น
3) การรา่งรฐัธรรมนญูไมไ่ดเ้กดิจากการแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น ถกเถียงหรือต่อรองใน
ประเด็นต่าง ๆ  ระหว่างกลุ่มการเมือง กลุ่มข้า
ราชการประจำา กลุม่ผลประโยชนต์า่ง ๆ  ตลอด
จนประชาชนทั่วไป ตรงกันข้าม กระบวนการ
รา่งรฐัธรรมนญูฉบบันีก้ลบัตกอยูภ่ายใตก้าร ชี้
นำาของคณะรัฐประหารและกลุ่มบุคคลเพียง
ไมกี่คน โดยมีความมุ่งหมายเพียงเพื่อการ ทำา
ลายล้างทางการเมืองต่อฝ่ายตรงข้าม และ
กีดกันมิให้ฝ่ายตรงข้ามกลับมามีอำานาจได้อีก
4) ไม่มีการสร้างระบบถ่วงดุลที่เหมาะสมให้
ศาลยุติธรรมต้องตกอยู่ภายใต้การตรวจสอบ
ขององค์กรอื่น
5) กระบวนการออกเสียงประชามติมีความ
ไม่สมบูรณ์ในเชิงหลักการที่ควรเป็น กล่าว
คือ การออกเสียงประชามติต้องอยู่ภาย
ใต้บรรยากาศประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
ปราศจากการกดดันทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ทั้งโดยชัดเจนและโดยปริยายจากผู้มีอำานาจ 
ปราศจากการทำาลายความน่าเชื่อถือของอีก
ฝา่ยดว้ยขอ้กลา่วหาทีไ่มม่เีหตผุลทางวชิาการ
รองรับ ต้องเปิดให้ทั้งฝ่ายที่เห็นควรให้รับร่าง
รัฐธรรมนูญและฝ่ายที่เห็นควรไม่ให้รับร่าง
รัฐธรรมนูญมีโอกาสรณรงค์ในเป้าหมายของ
ตนอย่างเต็มท่ีตามวิถีทางประชาธิปไตย โดย
ปราศจากการใชก้ลไกของรฐัเพือ่ประโยชนแ์ก่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

ในช่วงที่ผู้เขียนกำาลังเขียนบทความนี้ เป็น
ช่วงที่มีการสรรหา “คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ” จำานวน 21 คน เพ่ือมาดำาเนินการ 
ร่างรัฐธรรมนูญ ด้วยเพราะก่อนหน้านั้น 
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558 ที่ประชุม
สภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติ ไม่เห็นชอบร่าง
รัฐธรรมนูญ 135 เสียง ต่อ 105 เสียง งด
ออกเสียง 7 เสียง ส่งผลให้ร่างรัฐธรรมนูญ
ที่ ร่ า ง โดย  “คณะกรรมาธิ ก ารยกร่ า ง
รฐัธรรมนญู” ตกไป ซึง่ถอืไดว้า่ เปน็หนึง่ในขอ้ 
วิพากษ์วิจารณ์และข้อเคลือบแคลงสงสัย
ของสังคม ท่ีมองว่า สปช.ถูกแทรกแซง ชี้นำา 
ให้ลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ด้วยเพราะ
สถานการณบ์ง่ชีถ้งึความเสีย่งในระดบัสงู หาก
รา่งรฐัธรรมนญูผา่นการรบัรองจาก สปช.แล้ว 
หนทางข้างหน้าจะต้องเผชิญกับการคัดค้าน
และต่อต้านจากหลายฝ่าย อันนำามาซ่ึงความ
ขัดแย้งรอบใหม่ และร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่าน
การออกเสียงประชามติในท้ายที่สุด
ในส่วนของข้อเคลือบแคลงสงสัยของสังคม
ในประเด็นสำาคัญ ๆ อื่น ที่นำาไปสู่การไม่
ให้การยอมรับและการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 
ผู้เขียนมองว่าคล้ายกับกรณีสภาวการณ์การ
ออกเสียงประชามติปี 2550 เรื่องที่มา ผู้ร่าง 
กระบวนการ เป็นต้น โดยละไว้ยังไม่กล่าว
ถึงในส่วนของเนื้อหา ด้วยเพราะขณะเขียน
บทความ ยังไม่เห็นเนื้อหาที่จะมีการร่างโดย
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
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ปัญหาและ
อุปสรรคของ
การออกเสียง
ประชามติ

1) มีการนำาเอาประเด็นเกี่ยวกับบุคคลที่เป็น
ปรปักษ์ทางการเมืองระหว่างฝ่ายที่เป็นผู้ทำา
รฐัประหารกบัฝา่ยทีถ่กูรฐัประหารเขา้มาเกีย่ว
โยงกับเงื่อนไขในการออกเสียงประชามติ
2) ผู้มาออกเสียงประชามติมุ่งความสนใจไป
ที่ “ประเด็นทางการเมือง” มากกว่าเนื้อหา
สาระในมาตราต่าง ๆ ของร่างรัฐธรรมนูญ
3) ระยะเวลาสำ าหรับการเผยแพร่ ร่ าง
รัฐธรรมนูญ มีเพียง 19 วัน ไม่พอสำาหรับการ
ศกึษาทำาความเข้าใจในเนือ้หารา่งรฐัธรรมนญู 
309 มาตรา
4) อื่น 

ผู้เขียนวิเคราะห์ว่า เมื่อใกล้ถึงเวลาในการจัด
ให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 
2559 ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ มีแนวโน้ม
เกิดขึ้นคล้ายกับกรณีการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี 2550 ยกเว้นเร่ืองของ
ระยะเวลาสำาหรับการเผยแพร่ที่เพิ่มจำานวน
วันมากขึ้น 

ที่ม�: ประมวลจ�กสื่อต่�ง ๆ ท�งออนไลน์ โดยในส่วนของข้อเคลือบแคลงสงสัยของสังคมในประเด็นสำ�คัญ ๆ ที่นำ�ไปสู่ก�รไม่

ให้ก�รยอมรับและก�รไม่รับร่�งรัฐธรรมนูญ อ้�งอิงจ�ก (วีระ สมคว�มคิด, 2550) และในส่วนของปัญหาและอุปสรรคของ

การออกเสียงประชามติ อ้างอิงจาก (นันทวัฒน์ บรมานันท์ และคณะ, 2550)

 ในลำาดับต่อไป ผู้เขียนขอนำาเสนอข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนใน
เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญก่อนการออกเสียงประชามติในปี 2559 อันเป็นแนวทางเฉพาะหน้าในระยะสั้น และแนวทาง
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเนื้อหารัฐธรรมนูญฉบับถาวร อันเป็นแนวทางในระยะยาว ดังนี้

แนวทางการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญก่อน
การออกเสียงประชามติในปี 2559 (แนวทางเฉพาะหน้าในระยะสั้น)
 ผู้เขียนขอนำาเสนอข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเนื้อหาร่าง
รัฐธรรมนูญก่อนการออกเสียงประชามติในปี 2559 อันเป็นแนวทางเฉพาะหน้าในระยะสั้น ดังแสดงไว้ในแผนภาพ
ที่ 1 ซึ่งอธิบายขยายความได้ว่า
 สิ่งสำาคัญประการแรกสุดในมุมมองของผู้เขียนซึ่งเปรียบเสมือนเป็นด่านแรกที่ควรพิจารณา คือ การปรับ
เปลีย่นทศันคตแิละวธิคีดิของคณะรกัษาความสงบแหง่ชาตแิละรฐับาลทีเ่ปดิกวา้งมากยิง่ขึน้ อนันำาไปสูก่ารเปดิโอกาส
และช่องทางให้กับฝ่ายต่าง ๆ ในสังคมได้มีส่วนร่วมอย่างอิสระเชิงสร้างสรรค์ในกระบวนการออกเสียงประชามติ ซึ่ง
เป็นการมองถึงอนาคตข้างหน้าที่ว่า ทำาอย่างไรถึงจะก่อให้เกิดการยอมรับได้จากทุกฝ่ายทุกภาคส่วนของสังคม (โดย
เฉพาะอยา่งยิง่จากฝา่ยตา่ง ๆ  ทีเ่ปน็คูข่ดัแยง้ทางการเมอืงทีผ่่านมา) หากไมส่ามารถผ่านด่านแรกนีไ้ปได้ สภาวการณ์
แห่งการใช้ “ปมประเด็นทางการเมือง” มาขับเคลื่อนต่อสู้ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือหลาย ๆ ฝ่าย จะเกิดขึ้นดังเช่น
กรณปี ี2550 ซึง่จะสง่ผลใหค้วามพยายามในการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแกป่ระชาชนในเนือ้หารา่งรฐัธรรมนญู
ก่อนการออกเสียงประชามติในปี 2559 ในด่านต่อไป (ขั้นต่อไป) ย่อมลดทอนพลังลง อันนำาไปสู่ความไม่สมบูรณ์หรือ
ความล้มเหลวในการออกเสียงประชามติของประชาชนในท้ายที่สุด
 ในกรณีที่สามารถผ่านด่านแรกมาได้ โจทย์ที่ท้าทายประการต่อมา คือ ภายใต้ระยะเวลาอันจำากัด ควรมี
แนวทางหรือวิธีการอย่างไร ที่มีสัมฤทธิผลในการเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ
อย่างแท้จริง (ไม่มากก็น้อยก่อนการออกเสียงประชามติ) โดยไม่ใช่เป็นแค่การเน้นผลสำาเร็จจากรูปแบบภายนอก
แต่เพียงประการเดียว เช่น การแจกร่างรัฐธรรมนูญให้กระจายอย่างครอบคลุม การรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิมาออกเสียง
ประชามติให้มากที่สุด เป็นต้น สำาหรับโจทย์นี้ ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะว่า ควรเน้นในหลักการที่ว่า “การเปิดกว้างโดย
ไม่ปิดกั้น” ในช่องทางต่าง ๆ ท่ีเป็นไปได้ ภายใต้การหนุนเสริมของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลที่มีต่อ



โลกาภิวัฒน์ ภูมิภาคอภิวัฒน์ ท้องถิ่นอภิวัฒน์: นัยต่อสังคมไทย
Globallzation Regionalization and Localization:

Implications for Thai Society 1/4
เล่มที่

151

คณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมท้ังเปิดโอกาสให้องค์กรและภาคส่วนต่าง ๆ สามารถเข้ามาร่วมกันขบคิดหาวิธีการ
ที่มีสัมฤทธิผลในการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งในมุมมองของผู้เขียน มี
วิธีการและช่องทางต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้
 1) การกำาหนดใหม้อีงคก์รหรอืภาคสว่นตา่ง ๆ  ในสงัคมเขา้มาชว่ยในกระบวนการออกเสยีงประชามต ิดงัเช่น
กรณกีารออกเสยีงประชามตทิีส่หราชอาณาจกัรในชว่งทีผ่า่นมา วา่ เหน็ดว้ยหรอืไมเ่หน็ดว้ยกบัแยกตวัของสกอตแลนด์
ออกจากสหราชอาณาจกัร ทีเ่ปดิใหม้กีารลงทะเบยีนสำาหรบับคุคลหรอืองคก์รตา่ง ๆ  ในสงัคมทีป่ระสงคจ์ะเขา้มารว่ม
ชว่ยรณรงคใ์หข้อ้มลูและเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแกป่ระชาชนกอ่นวนัออกเสียงประชามติ (กรณนีีผู้้เขยีนเหน็วา่
น่าสนใจมาก ซึ่งคาดว่าในอนาคตคงมีผู้ศึกษาเชิงลึกต่อไปว่ามีกระบวนการในการดำาเนินการอย่างไร และอาจนำามา
ปรับใช้กับประเทศไทยก็เป็นได้)
 2) การใช้สื่อทุกรูปแบบเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เช่น สื่อ สิ่ง
พิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ ทวีตเตอร์ เฟซบุ๊ค เป็นต้น
 3) การจัดให้มีเวทีสนทนาแลกเปลี่ยนเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระในร่างรัฐธรรมนูญ ผ่านรายการต่าง ๆ  ทาง
วิทยุและโทรทัศน์ รวมทั้งสื่อออนไลน์
 4) การใช้ช่องทางสถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศสำาหรับการจัดให้มีเวทีย่อยขึ้น เพื่อ
ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นิสิต นักศึกษาในแต่ละแห่ง
 5) การใช้ช่องทางประชาคมหมู่บ้านทั่วประเทศสำาหรับการจัดให้มีเวทีย่อยขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์และเสริม
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในแต่ละพื้นที่
 สำาหรบัเวททีีจ่ดัใหม้ขีึน้ตามขอ้ 3) – 5) ต้องเฟ้นหาและกำาหนดตัวผู้อำานวยเวททีีม่คีณุสมบติัเชงิทกัษะ ความ
รู้ความชำานาญ และประสบการณ์ในการเป็น “ผู้อำานวยกระบวนการหรือวิทยากรกระบวนการ” (Facilitator) มา
ดำาเนินกระบวนการในแต่ละเวที ซึ่งตรงจุดนี้ผู้เขียนมองว่าเป็นข้อจำากัดอย่างยิ่ง ว่า จะหาผู้ที่มีคุณสมบัตินี้ในจำานวน
มากคนสำาหรับเวทีทั่วประเทศได้อย่างไร
 6) อื่น ๆ 

 ทั้งนี้ วิธีการและช่องทางต่าง ๆ ข้างต้นต้องยึดถือในหลักการการให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างรอบด้าน 
ทุกแง่มุม โดยไม่เลือกนำาเสนอในลักษณะชี้นำาหรือเฉพาะส่วนที่ต้องการ
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  คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลด าเนินการต่าง ๆ ในลักษณะคลายปมข้อเคลือบแคลงสงสัยของสังคม ด้วย
ความคิดและการกระท าที่แสดงออกให้สังคมประจักษ์ว่า ไม่ได้ชี้น าและแทรกแซงกระบวนการในการร่างรัฐธรรมนูญทั้งใน
เชิงความคิดและการกระท า  

 คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลต้องไม่ตั้งธงไว้ล่วงหน้าเชิงมุ่งหมายท าลายล้างหรือทอนอ านาจทางการเมืองต่อ
ฝ่ายตรงข้าม และกีดกันมิให้ฝ่ายตรงข้ามกลับมามีอ านาจได้อีก  

 คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลต้องหนุนเสริมให้การออกเสียงประชามติอยู่ภายใต้บรรยากาศประชาธิปไตย
อย่างแท้จริง โดยเปิดโอกาสให้ทั้งฝ่ายที่เห็นควรให้รับร่างรัฐธรรมนูญและฝ่ายที่เห็นควรไม่ให้รับร่างรัฐธรรมนูญมีโอกาส
รณรงค์ในเป้าหมายของตนอย่างเต็มที่ตามวิถีทางประชาธิปไตย และแลกเปล่ียนกับกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างอิสระเชิง
สร้างสรรค์ โดยปราศจากการใช้กลไกของรัฐเพื่อประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

 คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลต้องช่วยและหนุนเสริมให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้งองค์กรและภาคส่วน
ต่าง ๆ ร่วมกันขบคิดหาวิธีการท่ีมีสัมฤทธิผลในการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญอย่าง
แท้จริง (ไม่มากก็น้อยก่อนการออกเสียงประชามติ) โดยมีวิธีการและช่องทางต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้ 

1) การก าหนดให้มีองค์กรหรือภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมเข้ามาช่วยในกระบวนการออกเสียงประชามติ  
2) การใช้ส่ือทุกรูปแบบเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์ 

วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ ทวีตเตอร์ เฟซบุ๊ค เป็นต้น 
3) การจัดให้มีเวทีสนทนาแลกเปล่ียนเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระในร่างรัฐธรรมนูญ ผ่านรายการต่าง ๆ ทางวิทยุ

และโทรทัศน์ รวมทั้งสื่อออนไลน์ 
4) การใช้ช่องทางสถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศส าหรับการจัดให้มีเวทีย่อยขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์

และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นิสิต นักศึกษาในแต่ละแห่ง 
5) การใช้ช่องทางประชาคมหมู่บ้านทั่วประเทศส าหรับการจัดให้มีเวทีย่อยขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์และเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในแต่ละพื้นที่ 
6) อื่น ๆ   

1) การก าหนดให้มีองค์กรหรือภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมเข้ามาช่วยในกระบวนการออกเสียงประชามติ ดังเช่นกรณี
การออกเสียงประชามติที่สหราชอาณาจักรในช่วงที่ผ่านมา ว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับแยกตัวของสกอตแลนด์ออก
จากสหราชอาณาจักร ที่เปิดให้มีการลงทะเบียนส าหรับบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ ในสังคมที่ประสงค์จะเข้ามาร่วมช่วย
รณรงค์ให้ข้อมูลและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนก่อนวันออกเสียงประชามติ (กรณีนี้ผู้เขียนเห็นว่าน่าสนใจ
มาก ซึ่งคาดว่าในอนาคตคงมีผู้ศึกษาเชิงลึกต่อไปว่ามีกระบวนการในการด าเนินการอย่างไร และอาจน ามาปรับใช้กับ
ประเทศไทยก็เป็นได้) 
 2) การใช้ส่ือทุกรูปแบบเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์ 

วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ ทวีตเตอร์ เฟซบุ๊ค เป็นต้น 
 3) การจัดให้มีเวทีสนทนาแลกเปล่ียนเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระในร่างรัฐธรรมนูญ ผ่านรายการต่าง ๆ ทาง

วิทยุและโทรทัศน์ รวมทั้งสื่อออนไลน์ 

  

การออกเสียงประชามติของประชาชนการออกเสียงประชามติของประชาชน   
ที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ภายใต้สภาวการณ์ที่ไม่ปกติและระยะเวลาอันจ ากัดที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ภายใต้สภาวการณ์ที่ไม่ปกติและระยะเวลาอันจ ากัด  

แผนภาพที่ 1 แนวทางการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญก่อนการออกเสียง
ประชามติในปี 2559 (แนวทางเฉพาะหน้าในระยะสั้น)



โลกาภิวัฒน์ ภูมิภาคอภิวัฒน์ ท้องถิ่นอภิวัฒน์: นัยต่อสังคมไทย
Globallzation Regionalization and Localization:

Implications for Thai Society 1/4
เล่มที่

153

แนวทางการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเนื้อหารัฐธรรมนูญฉบับ
ถาวร (แนวทางในระยะยาว)
 ในช่วงระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา ผู้เขียนได้ศึกษา ค้นคว้า และทำาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research)        
ทัง้ในและนอกชัน้เรยีน เพือ่ทดลอง “นวตักรรมประชาธปิไตยทีน่ำาไปสูก่ารพฒันาการเมอืงไทย” ดังแสดงในแผนภาพ  
ที ่2 (วรีะ เลศิสมพร, 2557) ท่ีมุง่เสรมิสรา้งองคค์วามรูต้า่ง ๆ  ทางการเมอืงการปกครอง อนันำาไปสูก่ารเสรมิสรา้งภาวะ
ความเป็นพลเมืองในท้ายที่สุด ภายใต้การใช้กระบวนการ “ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้” (Learner Center) 
กระบวนการ“ประชาเสวนา” (Citizen Dialogue) และกระบวนการ “วิทย�กรกระบวนก�ร” (Facilitator) เป็น
หลักสำาคัญ ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าว พบว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการคร้ังนี้มีความน่าพึงพอใจในระดับหนึ่ง ได้แนวทาง
การเสริมสร้างภาวะความเป็นพลเมืองที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 1 แนวทาง คือ แนวทางการชวนสนทนา เรื่อง “การเมืองกับ
ชีวิต” (Politics and Life) ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีดีท่ีช่วยเปิดมุมมองและขยายความเข้าใจว่าด้วยเร่ืองการเมืองกับ
ชีวิตเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติให้มองเรื่อง “การเมือง” ในแง่บวกมากขึ้น 
 ผูเ้ขยีนวเิคราะหว์า่แนวทางเชน่นีม้นียัสำาคญัตอ่พฒันาการทางการเมอืงไทย ทีห่ากสามารถนำาไปปรบัประยกุต์
ใชด้ำาเนนิการอยา่งแทจ้รงิ จรงิจงั และตอ่เนือ่ง ทัง้กรณผู้ีทีเ่รียนอยูใ่นสถานศกึษาและกรณปีระชาชนคนทัว่ไปทีไ่ม่ได้
อยู่ในสถานศึกษา จะช่วยเสริมสร้างภาวะความเป็นพลเมืองของคนไทยให้เพิ่มมากขึ้น และเมื่อใดที่ภาวะความเป็น
พลเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นทั้งประเทศในสัดส่วนที่สูงเพียงพอ เมื่อนั้นการพัฒนาการเมืองไทยย่อมมีทิศทางเป็นไปใน
เชิงบวกตามมาชนิดหวังผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริง จริงจัง และต่อเนื่อง
 ผู้เขียนมีความเห็นว่า สามารถนำาแนวทางจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการข้างต้น มาเป็นแนวทางสำาหรับ
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเนื้อหารัฐธรรมนูญฉบับถาวร อันเป็นแนวทางในอนาคตช่วง
ระยะยาว โดยกำาหนดหัวข้อเพิ่มเติมในกระบวนการดังกล่าว คือ แนวทางการชวนสนทนา เรื่อง “รัฐธรรมนูญ
กับชีวิต” (Constitution and Life) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเนื้อหา
รัฐธรรมนูญแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่รีบร้อน ดำาเนินกระบวนการกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะประสบ
กับความมีสัมฤทธิผล 
 ท้ังน้ี ผู้เขียนได้วางแผนงานในอนาคตไว้ว่า จะดำาเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการในประเด็นหัวข้อ 
อื่น ๆ ต่อเนื่องจากประเด็นหัวข้อ แนวทางการชวนสนทนา เรื่อง “การเมืองกับชีวิต” ได้แก่
 แนวทางการชวนสนทนา เรื่อง “ประชาธิปไตยกับชีวิต”
 แนวทางการชวนสนทนา เรื่อง “รัฐธรรมนูญกับชีวิต”
 แนวทางการชวนสนทนา เรื่อง “พลเมืองใจอาสากับชีวิต”
 เป็นต้น
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 ประชาธิปไตยกับชีวิต“ แนวทางการชวนสนทนา เรื่อง” 

 รัฐธรรมนูญกับชีวิต“ แนวทางการชวนสนทนา เรื่อง” 

 พลเมืองใจอาสากับชีวิต“ แนวทางการชวนสนทนา เรื่อง” 

 เป็นต้น 

 

การ“ แนวทางหรือหลักสูตร
เสริมสร้างองค์ความรู้ทางการ
เ มื อ ง ก า ร ป ก ค ร อ ง ใ ห้ กั บ
นักเรียน นิสิต และนักศึกษาใน
สถานศึกษา”  
โดยใช้รูปแบบ วิธีการ และ
กระบวนการสำคัญ ได้แก่ 
Learner Center 
Citizen Dialogue 
และ Facilitator

การมีองค์ความรู้ทางการเมือง
มี การปกครองอย่างแท้จริง
ทัศนคติ มุมมอง ค่านิยม 
อุดมการณ์ ในเชิงบวกต่อ
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย รู้จัก
คิดวิเคราะห์และใช้เหตุผล
ใ น เ รื ่อ ง ที ่ เ กี ่ย ว ข้ อ ง กั บ
การเมืองและเรื่องอื่น ๆ

นำไปสู่ 
ภาวะความเป็น

พลเมือง 
)Citizenship(

บู รณ า ก า ร กั บ น วั ต ก ร ร ม
เช่น ประชาธิปไตยอื่น ๆ 
โครงการจัดทำหลักสูตร โต
สร้างเป็น เป็นต้น ไปไม่โกง
หลักสูตรต่อเนื ่องตั ้งแต่ชั ้น
ใช้) อนุบาลถึงมหาวิทยาลัย
ผนวกเข้ากับการ (ทั้งประเทศ
พยายามคิดค้นหาแนวทางใน
การสร้างองค์ความรู้เหล่านี้กับ
กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้อยู่ใน
ประชาชน ) สถานศึกษา
(ทั่วไป 

การสร้างรากฐานความแข็งแกร่งของความเป็นพลเมือง 
)Citizenshipให้กับคนในชาติ (

การพัฒนา 
การเมืองไทย

การพัฒนา 
เศรษฐกิจและ

สังคม

แผนภาพที่ 2 นวัตกรรมประชาธิปไตยที่นำาไปสู่การพัฒนาการเมืองไทย

(อ้างอิงจาก วีระ เลิศสมพร, 2557)
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การปฏิรูประบบราชการภายใต้มาตรา 44
Bureaucratic reform under Article 44.

สามารถ บุญรัตน์7

อาจารย์ประจำาวิทยาลัยสงฆ์เลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทคัดย่อ
  บทความวชิาการชิน้พยายามทีจ่ะศกึษาวเิคราะหถ์งึการปฏริปูระบบราชการภายใตม้าตรา 44 พบวา่ การใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 เปรียบเสมือนดาบอาญาสิทธิ์ของพระเจ้าแผ่นดินจะต้อง
มคีวามระมดัระวงัในการใชอ้ำานาจทีจ่ะสง่ถงึความขดัแยง้เชงิสถาบนัทางการเมอืงการปกครองโดยเฉพาะในระดบัทอ้ง
ถิน่ทีม่คีวามเขม้แข็งอยา่งมาก นบัไดว้า่ความรอบคอบในการติดสนิใจของผูน้ำาจะชว่ยใหเ้กดิการเปลีย่นไปในทศิทางที่
ชันเจนและเป็นรูปธรรม นอกจากนี้การนำามาตรา 44 มาใช้ในการปฏิรูประบบราชการในระดับท้องถิ่นซึ่งอาจจะต้อง
พจิารณาขอ้เทจ็จรงิ และการทำาความเขา้ใจในบรบิทของสังคมไทยกนัอยา่งจริงจังท่ีจะกอ่ใหเ้กดิความเปล่ียนแปลงไป
ในทิศทางที่ดีขึ้น
  การปฏิรูประบบราชการในระดับจังหวัดอาจจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัเพือ่ปรบัเปลีย่นโครงสรา้งการบรหิารโดยเฉพาะอำานาจหนา้ทีข่องผูน้ำา และสมาชกิในระดบัทอ้งถิน่เมือ่ปฏบัิติ
หน้าที่ครบ 4 ปีหมดวาระลง ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด และสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งเข้าไปบริหารจัดการองค์กร
ทันที ซึ่งหมายถึง การควบอำานาจทั้งสำานักงานจังหวัดและสำานักองค์การบริหารส่วนจังหวัด และจะต้องระบุวาระ
การดำารงตำาแหนง่ของผูว้า่ราชการจงัหวดัจนกวา่จะเกษยีณอายรุาชการเสยีกอ่น และจดัใหม้กีารเลอืกตัง้ใหมต่ามรปู
แบบประชาธิปไตยดังเดิม ส่วนองค์การบริหารส่วนตำาบลก็เฉกเช่นเดียวกัน จะต้องแก้ไขเพิ่มพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำาบลการยุบรวมไปไว้กับอำานาจหน้าที่ และการบริหารจัดการของนายอำาเภอนั้น ๆ เพื่อปูทางให้กับการ
เลือกตั้งในระดับองค์การบริหารส่วนอำาเภอ ส่วนตำาแหน่งผู้ใหญ่กำานันให้เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนอำาเภอตาม
กฎหมายจบครบวาระการดำารงตำาแหน่ง 4 ปี และจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ส่วนกรณีของเทศบาลให้รักษาไว้ดังเดิม
เพราะมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดีมากอยู่แล้ว

คำ�สำ�คัญ: การปฏิรูป, ระบบราชการ, ศตวรรษที่ 21.

Abstract
  Article piece trying to study and analyze the bureaucratic reform under Article 44 of the 
Constitution of the Kingdom of Thailand BE 2557 as Absolute Power Sword of God has to be 
careful in the use of power to be transmitted. The institutional political opposition, especial-
ly at the local level has greatly strengthened. Since its discretion in the decisions of leaders 
to contribute to the change in direction is clear and tangible. In addition, using Article 44 to 
be used in bureaucratic reform at the local level, which may have to consider the facts. And             
understanding the social context of Thailand seriously to cause a change in a better direction.
 Bureaucratic reform at the provincial level may need to be amended Act, the Provincial 
Administration to modify the management structure of the authority of the leader. And members 
at the local level when performing a full four-year term of office to the governor. And members 
elected by the corporate management immediately, which means the merger of the Provincial 
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Office and the Office of the Provincial Administration. And must specify the term of office of the 
governor until it was retired before. And new elections are held according to the original form 
of democracy. The Community is the same lemmings. Amendment to the Act will be merged 
into the Community with authority. And management of the sheriff is to pave the way for the 
election of the district administration. Public policemen as members of the district administration 
by completing a full term of four years and provide for new elections. In the case of municipalities 
to maintain the original, because it is effective in managing very well.

Keywords: reform, Bureaucratic, Article 44.

บทนำา
  การปฏริปูระบบราชการในประเทศไทย เปน็ปญัหาทีห่นกัอยา่งมากเพราะการสะสมไวซ่ึ้งปญัหามากมายใน
ระบบการบริหาราชการแบบเก่าทำาให้การปฏิรูปทำาได้ลำาบาก เพราะระบบราชการไทย ขาดระบบข้อมูลสนับสนุน 
ขาดบูรณาการระหว่างหน่วยงานการกระจายอำานาจการตัดสินใจไปในระดับต่าง ๆ  ไม่เหมาะสม การขาดอุดมการณ์
ของชาติที่กำาหนดกรอบเป้าหมายระยะยาว การแทรกแซงจากผู้มีอิทธิพลและการเมือง การที่ราชการยังหวงอำานาจ
อยู่ การขาดกลไกการรับฟังประชาชนท่ีดีพอ และยังเหตุผลนานัปการประการที่ประชาชนยังรอคอยการปฏิรูป
ประเทศไทยอย่างจริงจังจากผู้มีส่วนรับผิดชอบ (กพร. ออนไลน์) เพราะเมื่อตุลาคม 2545 โดยนับจากวันที่
พระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม 
มผีลบงัคบัใช ้และกอ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของสว่นราชการใหม ่และเกดิกระแสความสนใจของขา้ราชการ
และประชาชนในวงกวา้งอยา่งทีไ่มเ่คยเปน็มากอ่นในอดีต ส่ิงทีเ่กดิขึน้จริงเมือ่เกดิการปฏรูิประบบราชการได้แก่ การ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากทัง้การเกดิ โครงสรา้งใหม ่วธิคีดิใหม ่และระบบทำางานใหม ่ส่งผลดังนี ้(1) ขา้ราชการต้องปรบั
ตัวเองให้เหมาะสมกับสภาพความเปลี่ยนแปลง จึงอาจเกิดแรงต่อต้านจากข้าราชการบางส่วนที่ปรับตัวไม่ทันหรือไม่
อยากปรับตัว (2) การแข่งขันกันทำางานระหว่างส่วนราชการ 20 กระทรวง โดยเฉพาะ 6 กระทรวงใหม่ที่เกิดขึ้น ภาย
หลัง (3) ประชาชนสนใจเข้ามาตรวจสอบผลงานอย่างใกล้ชิด เพราะหวังว่าการเปลี่ยนแปลง ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์
ตอ่การพฒันาประเทศ และประชาชนจะไดป้ระโยชนอ์ยา่งแทจ้ริงจากการบริหารจัดการภาครัฐชดุใหม ่(4) ต้องระวงั
มิให้ข้าราชการสนใจแต่โครงสร้างและการเข้าสู่ตำาแหน่งที่สูงขึ้น โดยละเลยถึงปรัชญาที่แท้จริงของการปฏิรูปที่มุ่งวิธี
ทำางานใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม
  จะเห็นได้ว่า นับตั้งแต่พระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ออกประกาศใช้ใน
ระบบราชการเพือ่มุง่หวงัในการบรหิารราชการทีส่ง่ผลตอ่ความสงบสขุภายในประเทศแตก่ลบัไมส่ามารถจะทีจ่ะทำาให้
ระบบราชการเป็นไปตามความคาดหวงัจากประชาชนยิง่กลบัเพิม่ความรนุแรงทีม่ปีจัจยัมาจากภาคการเมอืงทำาใหเ้กดิ
ความขดัแยง้ในระดบัวกิฤตกิารณท์ีไ่มเ่คยเกดิขึน้มากอ่นถงึแมว้า่หลักการทางกฎหมายและแนวทางการปฏรูิประบบ
ราชการมพีดูกลา่วถงึและเรยีนรอ้งอยา่งตอ่เนือ่งกต็ามจนกระทัง่การเขา้ยดึอำานาจทางการทหารหรอืการทำารฐัประหาร
โดยคณะ คสช. เพื่อเข้ามาสู่จึงทำาให้เกิดอำานาจตามมาตรฐาน 44 ระบุว่า ในกรณีที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติเห็นเป็นการจำาเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของ
ประชาชนในชาติ หรือเพื่อป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระทำาอันเป็นการบ่อนทำาลายความสงบเรียบร้อยหรือ
ความมั่นคงของชาติ ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอก
ราชอาณาจกัร ใหห้วัหนา้คณะรกัษาความสงบแหง่ชาติโดยความเหน็ชอบของคณะรักษาความสงบแหง่ชาติมอีำานาจ
สั่งการระงับยับยั้ง หรือกระทำาการใด ๆ ได้ ไม่ว่าการกระทำานั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือ
ในทางตุลาการ และให้ถือว่าคำาสั่งหรือการกระทำา รวมทั้งการปฏิบัติตามคำาสั่งดังกล่าว เป็นคำาส่ังหรือการกระทำา 
หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้และเป็นท่ีสุด ท้ังนี้ เมื่อได้ดำาเนินการดังกล่าวแล้ว ให้รายงาน
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว
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  ซึง่หมายถงึ การใหอ้ำานาจหวัหนา้คณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ (คสช) เพียงผู้เดียวในการส่ังการเพ่ือปรับปรงุ 
พฒันา รวมไปถงึการตดัสนิใจในทกุกระบวนการเปลีย่นแปลงทัง้หมดในประเทศนัน่หมายรวมไปถงึระบบราชการทีเ่ป็น
กลไกสำาคัญในการทำางานของรัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
และองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล ซึง่เปน็องคก์รทีใ่กลช้ดิกบัประชาชนมากทีส่ดุยอ่มไดร้บัความสนใจเปน็พเิศษ โดยเฉพาะ
การปรับเปลี่ยนระบบผู้นำาการบริหารองค์การปกครองท้องถิ่นจากการเลือกตั้งให้เป็นระบบสรรหาแทน เป็นต้น ซึ่ง
เป็นอำานาจการตัดสินใจของหัวหน้า คสช. ที่เกิดจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 (ฉบับชั่วคราว) 
ดังนั้น การปฏิรูประบบราชการในระดับท้องถิ่นหรือระดับจังหวัดซึ่งเขียนเห็นว่า แม้ว่าจะอยู่ในช่วงไม่ปกติในการใช้
อำานาจของรัฐบาลในปัจจุบันแต่น่าจะมีการใช้อำานาจตามมาตรา 44 เพื่อการปรับเปลี่ยนระบบที่สอดคล้องกับสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองมากขึ้น เช่น การปรับเปลี่ยนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ไปอยู่ในอำานาจของผู้ว่า
ราชการจังหวัด ในระยะเวลา 4 ปี และจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนบุคลากรให้ยุบรวมหน่วยงานที่
ซำ้าซ้อนกันอยู่มาก ส่วนในระดับองค์การบริหารส่วนตำาบลให้ยุบรวมกับไว้กับนายอำาเภอในระยะเวลา 4 ปีและจัดให้
มีการเลือกตั้งใหม่ สำาหรับการบริหารเทศบาลให้คงอย่างนั้น ส่วนชื่ออาจจะกำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ พ.ศ. แก้ไข
เพิ่มเติมต่อไป 
  กล่าวได้ว่า การปฏิรูประบบราชการในประเทศไทยมีลำาดับการปรับเปล่ียนโดยตลอดเวลาจวบจนมาถึง
ปัจจุบันก็ยังไม่สามารถจะกำาหนดรูปแบบการบริหารระบบราชการที่ดีที่สุดได้ทำาให้ประเทศไทยไม่สามารถจะ
ตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนและความพอใจของผู้มีอำานาจทางการเมืองการบริหารได้อย่างแท้จริงเพราะตัวของผู้นำา
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง การเรียกร้องของประชาชนที่มีต่อระบบราชการไทยมีอย่างต่อเนื่องเพราะถึง
แม้ว่าจะมีกฎหมายหรอืพระราชบญัญตักิารบรหิารราชการกีฉ่บบักต็ามประชาชนกย็งัไมส่ามารถไดร้บัประโยชนต์าม
ที่ระบบประชาธิปไตยคาดหวัง ดังนั้น มาตรา 44 ของหัวหน้า คสช หรือ นายกรัฐมนตรีในปัจจุบันน่าจะใช้อำานาจ
และการตดัสนิใจทีม่อียูเ่พือ่มองถงึการเปลีย่นแปลงของระบบราชการทีม่ปีระสิทธภิาพในเชงิภารกจิของรัฐโดยเร่ิมที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดนั่นเอง

การบริหารและโครงสร้างอำานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน
 กรณีบทบาทหน้าที่และการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
  บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2540 (แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2546) หมวด 4 ว่าด้วยอำานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ระบุไว้ 9 ประการ ได้แก่ มาตรา 54 
ระบุว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำานาจหน้าที่ดำาเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
1) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 2) จัดทำาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการ
จัดทำาแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกำาหนด 3) สนับสนุนสภาตำาบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นใน
การพัฒนาท้องถิ่น 4) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำาบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
5) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตำาบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 6) อำานาจหน้าที่ของจังหวัด
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 เฉพาะภายในเขตสภาตำาบล 7) คุ้มครอง ดูแล 
และบำารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(7 ทวิ) บำารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน และ8) จัดทำากิจการใด ๆ อันเป็นอำานาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขต
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั และกจิการน้ันเป็นการสมควรใหร้าชการสว่นทอ้งถิน่อืน่รว่มกนัดำาเนนิการหรอืใหอ้งคก์าร
บริหารส่วนจังหวัดจัดทำา

การกำากับดูแล
  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 77 ระบุว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำานาจ
กำากับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับของ
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ทางราชการ....การกำากบัดแูลองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเปน็ไปตามพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจังหวดั พ.ศ. 
2540 หมวดที่ 6 มาตราที่ 77-80 ความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำานาจกำากับดูแลการปฏิบัติราชการ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไป ตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ... ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจ
สั่งเพิกถอนมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซ่ึงมิใช่ข้อบัญญัติได้ ในกรณีท่ีปรากฎ ว่ามตินั้นฝ่าฝืนกฎหมาย       
กฎ หรือระเบียบข้อบังคับของทางราชการ หรือเป็นมติที่นอกเหนืออำานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด            
ในมาตรา 79 ในกรณทีีน่ายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัละเลยไมป่ฏบิตักิารตามอำานาจหนา้ที ่หรอืปฏบิตักิารไม่ชอบ 
ด้วยอำานาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อยของประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัด เสนอให้รัฐมนตรีสั่ง 
ใหน้ายกองค์การบรหิารสว่นจงัหวดัพน้จากตำาแหนง่ คำาสัง่ของรฐัมนตรใีหเ้ปน็ทีส่ดุ (องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัแพร,่ 
ออนไลน)์ อยา่งไรกต็ามมกีารกำาหนดโครงสรา้งการบรหิารขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั (ตามพ.ร.บ.องคก์ารบรหิาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ.2540) ดังนี้

กรณีบทบาทหน้าที่และการบริหารของเทศบาล
 ความคิดในเรื่องการจัดตั้งเทศบาล เริ่มปรากฎตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ในรูปของรัฐธรรมนูญลักษณะปกครอง
คณะนคราภิบาล พ.ศ.2461 โดยใช้กับเมืองจำาลอง “ดุสิตธานี” ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2476 ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายการปกครองท้องถิ่นฉบับแรก โดยมีจุดมุ่งหมายที่สำาคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก 
ประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะ ประการที่สอง เป็นสถาบันการสอนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
เทศบาลจัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงมีการจัดต้ังมาต้ังแต่ พ.ศ.2476 ซ่ึงในปัจจุบันตาม 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ได้แบ่งรูปแบบการบริหารกิจการเทศบาลเป็น 2 รูปแบบ 
คือ การบริหารกิจการเทศบาลรูปแบบคณะเทศมนตรีและการบริหารกิจการเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรีซึ่งจะ
เป็นการบริหารในรูปแบบให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนโดยการจัดทำาประชามติ
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การกำากับดูแลเทศบาล
  การกำากับดูแลองค์เทศบาลเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  2496 แก้ไขเพิ่มรวม 13 ฉบับ พ.ศ.
2552 ล่าสุดเป็นฉบับที่ 13 ปรากฎอยู่ในส่วนที่ 6 ว่าด้วยการควบคุมเทศบาล มาตราที่ 71-75 มีสาระสำาคัญ ดังนี้ 
ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัมอีำานาจหน้าท่ีควบคมุดแูลเทศบาลในจงัหวดันัน้ใหป้ฏบิตักิารตามอำานาจหนา้ทีโ่ดยถกูตอ้งตาม
กฎหมาย ในการนี้ให้มีอำานาจหน้าที่ชี้แจงแนะนำาตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสาร
หรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวน
ก็ได้ ให้นายอำาเภอมีอำานาจหน้าที่ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลตำาบลในอำาเภอนั้น ให้ปฏิบัติการตาม
อำานาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย 
  การกำากับดูแลเทศบาลนั้น จะมีใกล้ชิดผู้ปกครองโดยตรงในเมื่อเห็นว่าจำาเป็นที่จะให้เทศบาลใดอยู่ในความ
ควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทยโดยตรงก็ให้ทำาได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาให้
เทศบาลใดอยู่ในความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทยตามความในวรรคก่อน บรรดาอำานาจและหน้าที่ของนาย
อำาเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดอันเกี่ยวกับเทศบาลนั้น ให้เป็นอำานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายจะเห็นได้ว่าเครื่องมือในการกำากับดูแลเทศบาลทั้ง 5 ประการ
ขา้งตน้ เปน็เครือ่งมอืทีม่รีะดบัในการควบคมุทีแ่ตกตา่งกนัโดยเริม่ตัง้แตก่ารควบคมุดแูลระดบัทัว่ไปจนกระทัง่ถงึการ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด (มรุต วันทนากร และ สาวดรุณี หมั่นสมัคร, ออนไลน์) โครงสร้างการบริหารเทศบาล ตาม 
พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552) ดังนี้

กรณีบทบาทหน้าที่และการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำาบล
  องค์การบริหารส่วนตำาบล มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็น ราชการบริหารส่วน
ทอ้งถิน่รูปแบบหนึง่ ซึง่จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัสิภาตำาบลและองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล พ.ศ. 2537 และทีแ่ก้ไข
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เพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 (สารานุกรมเสรี, ออนไลน์) ซึ่งอำานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำาบล คือ 
1. อำานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำาบลตามพระราชบัญญัติสภาตำาบลและองค์การบริหารส่วนตำาบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 มีดังนี้ 1) มีอำานาจหน้าที่ในการพัฒนาตำาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม และ2) มีหน้าท่ีท่ีต้องทำาในเขตองค์การบริหารส่วนตำาบล ตามมาตรา 67 (กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย, 2542) 
  องค์การบริหารส่วนตำาบลตามพระราชบัญญัติสภาตำาบลและองค์การบริหารส่วนตำาบล พ.ศ. 2537 และ
ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3 พ.ศ. 2542 จัดรูปแบบโครงสร้างการบริหารเป็นองค์กรหลัก ในการบริหารส่วนท้องถิ่น มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล แบ่งโครงสร้างของการบริหารออกเป็น 2 ส่วน (นันทวัฒน์ บรมานันท์ และแก้วคำา ไกรสรพงษ์, 2544) 
ดังนี้
  1. สภาองค์การบริหารส่วนตำาบล ก่อนที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2550) จะประกาศใช้บังคับ สภา
องค์การบริหารส่วนตำาบลประกอบด้วยสมาชิกโดยตำาแหน่งอันได้แก่ กำานัน ผู้ใหญ่บ้านของทุกหมู่บ้านในตำาบลและ
แพทย์ประจำาตำาบล กับสมาชิกซึ่งได้รับการเลือกตั้งอันได้แก่ สมาชิกที่ราษฎรในแต่ละหมู่บ้านในตำาบลนั้นเลือกตั้ง
หมู่บ้านละ 2 คน แต่ต่อมา เมื่อรัฐธรรมนูญประกาศใช้บังคับ จึงได้มีการแก้ไขโครงสร้างของสภาองค์การบริหารส่วน
ตำาบล เสียใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรา 285 แห่งรัฐธรรมนูญที่กำาหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง 
มีกำาหนดคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
 2. คณะนายกบริหารองค์การบริหารส่วนตำาบล เดิมคณะนายกบริหารองค์การบริหารส่วนตำาบลประกอบ
ด้วย กำานันและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลซ่ึงเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่เกิน 2 คน และจากสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำาบลซึ่งได้รับเลือกตั้งไม่เกิน 4 คนแต่ต่อมาก็ได้มีการแก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 285 ที่
กำาหนดให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือมาจากความ
เห็นชอบ ของสภาท้องถิ่น จึงมีการแกไ้ขมาตรา 58 ของกฎหมายว่าด้วยสภาตำาบลและองค์การบริหารส่วนตำาบลเสีย
ใหม่ โดยกำาหนดให้คณะนายกบริหารองค์การบริหารส่วนตำาบลประกอบด้วยนายกบริหารคนหนึ่งและนายกบริหาร
จำานวน 2 คน ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล แล้วเสนอให้นาย
อำาเภอเป็น ผู้แต่งตั้ง โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำาบล 

โครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำาบล 
 1. โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำาบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำาบล และคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำาบล 
 2. สภาองค์การบริหารส่วนตำาบล ประกอบด้วย สมาชิกหมู่บ้านละ 2 คน โครงสร้างองค์การบริหารส่วน
ตำาบล แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) 
 3. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบล ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล 1 คน และรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล 2 คน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล 1 คน (โกวิทย์ พวงงาม, 2546)

การกำากับดูแลองค์การบริหารส่วนตำาบล
 การกำากบัดแูลองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเปน็ไปตาม พระราชบญัญติัสภาตำาบลและองคก์ารบริหารส่วนตำาบล 
พ.ศ. 2537 มาตราที่ 90-92  ปรากฎอยู่ในส่วนที่ 5 ว่าด้วยการกำากับดูแลองค์การบริหารส่วนตำาบล  ดังนี้  ให้นาย
อำาเภอมีอำานาจกำากับดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของ องค์การบริหารส่วนตำาบลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อ
บังคับของทางราชการในการปฏิบัติการตามอำานาจหน้าที่ของนายอำาเภอตามวรรคหนึ่ง ให้นายอำาเภอมีอำานาจเรียก
สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล กรรมการบรหิาร พนกังานสว่นตำาบล และลกูจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบล
มาชี้แจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใด ๆ จากองค์การบริหารส่วนตำาบลมาตรวจสอบได้
  กล่าวได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มีการปรับปรุงเปล่ียนระบบการบริหารราชการมาโดยลำาดับจาก
สรรหามาสูส่นามการเลอืกตัง้เพือ่เข้าสูย่คุของประชาธปิไตยทีม่ปีระชาชนเปน็ผูเ้ลอืกผูน้ำาของตนเองในทอ้งถิน่นัน้ แต่
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กระนัน้เจตนารมณแ์มว้า่จะมลีกัษณะทีต่รงกบัความเปน็ประชาธปิไตยกต็ามแต่ในทางความเปน็จริงระบบการบริหาร
องค์กรย่อมขึ้นกับอำานาจของนายกองค์กรนั้นอย่างเต็มรูปแบบทำาให้มองเห็นถึงกระแสความเคลื่อนไหวทางอำานาจ
ที่ประชาชนยังไม่เข้าถึงสิทธิเสรีภาพของตนเองเพราะเหมือนกับมอบอำานาจให้กับผู้ที่ได้รับการเลือกจนหมดสิ้น ซึ่ง
ประชาชนได้แต่เพียงสิทธิ์อันชอบธรรมตามกฎหมายในการเลือกตั้งแต่ละครั้งเท่านั้น แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การกำากับ
ดูแลหน่วยงานท้องถิ่นยังขึ้นอยู่กับระบบราชการที่มาจากการแต่งตั้งนั่น ถูกควบคุมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและนาย
อำาเภอในท้องถิ่นซึง่มลีกัษณะในสายบงัคบับัญชาทัง้ 2 ฝา่ย คือ ฝ่ายท้องถิน่กบัฝ่ายท้องที่ซึง่ทั้งสองฝา่ยทีผ่า่นมคีวาม
ขดัแยง้ในเชงิผลประโยชนแ์ละการทำางานทีซ่ำา้ซอ้นโดยเฉพาะการแยง่ฐานเสียงจากประชาชนทำาใหร้ะบบการพัฒนา
ทอ้งถิน่ไมเ่ปน็ไปตามความคาดหวงัของประชาชน นอกจากนีร้ะหวา่งองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั องคก์ารบรหิารสว่น
ตำาบล และเทศบาลกย็งัมพีืน้ท่ีทับซอ้นกนัอยูใ่นเชงิการจดัการพืน้ทีเ่พราะบางหนว่ยงานมงีบประมาณมากแตพ่ืน้ทีด่แูล
กลับไม่ชัดเจน บางหน่วยงานมีงบประมาณน้อยแต่กลับมีพื้นที่ดูแลมาทำาให้ไม่สอดคล้องกับความจริงมากนัก แต่ถึง
อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่อำานาจของสายการบังคับบัญชาจะมาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งซึ่งทำาให้ความรู้สึกของ
ประชาชนกลบัมองไปทีฝ่า่ยทอ้งทีโ่ดยเฉพาะบทบาทหนา้ทีข่องผูใ้หญก่ำานนัมไิดบ้คุคลทีข่บัเคลือ่นการพฒันาทอ้งถิน่
อกีตอ่ไปจงึมขีอ้ไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบกนัอยูเ่พราะฐานเงินเดือนไมไ่ด้แตกต่างกนัโดยนยัท่ีสำาคญัท่ีเปน็รวมท้ังเปน็แหลง่
ของอิทธิพลในระดับท้องถิ่นที่ส่งถอดไปสู่การเมืองระดับชาติเพราะกฎหมายได้ระบุไว้ให้เป็นไปตามโครงสร้างและ
บทบาทหน้าที่ ดังนั้น หัวหน้า คสช. จะต้องมององคาพยพทั้งหมดในระดับจังหวัดที่จะทำาให้เกิดการปฏิรูประบบการ
บรหิารราชการแบบบรูณาการมากยิง่ขึน้จงึจะสามารถทำาใหก้ารขบัเคลือ่นการพฒันาทอ้งถิน่เปน็ไปอยา่งราบรืน่และ
สอดคล้องกับการดำาเนินชีวิตของประชาชนท้องถิ่นด้วยการใช้มาตรา 44 เพื่อการปฏิรูประบบราชการเสียใหม่

การปฏิรูปโครงสร้างและระบบการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้มาตรา 44
  การปฏิรูปโครงสร้างและระบบการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายใต้มาตรา 44 เป็นเง่ือนที่
สำาคัญที่จะทำาให้การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารองค์ท้องถิ่น รวมทั้งการยุบรวมหน่วยงานที่ทำางานซำ้าซ้อนกันอยู่
ทำาให้เกิดประสิทธิภาพและการบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบอีกทั้งยังสามารถลดงบประมาณ
ของรัฐลงได้เห็นได้ชัดเพราะบางหน่วยหรือบางองค์กรที่มีอยู่ยังเป็นภาระของรัฐบาลอย่างมาก รวมทั้งหมดสามารถ
ลดความขัดแย้งในระดับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีที่จะนำาไปสู่ระบบการบริหารแบบสมัคคีบูรณาการ ในท่ีนี้ผู้เขียนจะ
ยกมาอธิบายไว้เฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำาบล ส่วนเทศบาลมีความเห็นว่ามีความ
ชัดเจนในการบริหารจัดการองค์กรได้ดีอยู่แล้วจึงให้เป็นไปตามรูปแบบเดิมต่อไปซึ่งจะได้อธิบายขยายความแนวคิด
การปฏิรูประบบราชการในระดับจังหวัดและท้องถิ่นดังต่อไปนี้

การปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารแบบสมัคคีบูรณาการกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  การปฏิรูประบบราชการในระดับจังหวัดอาจจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัเพือ่ปรบัเปลีย่นโครงสรา้งการบรหิารโดยเฉพาะอำานาจหนา้ทีข่องผูน้ำา และสมาชกิในระดบัทอ้งถิน่เมือ่ปฏบัิติ
หน้าที่ครบ 4 ปีหมดวาระลง ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด และสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งเข้าไปบริหารจัดการองค์กร
ทันที ซึ่งหมายถึง การควบอำานาจทั้งสำานักงานจังหวัดและสำานักองค์การบริหารส่วนจังหวัด และจะต้องระบุวาระ
การดำารงตำาแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัดจนกว่าจะเกษียณอายุราชการเสียก่อน และจัดให้มีการเลือกต้ังใหม่ตาม
รูปแบบประชาธิปไตยดังเดิม

 โครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
   1. โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดทำาหน้าที่แทนนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจนกว่าจะเกษียณอายุราชการหรือภายในระยะเวลา 4 ปี เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ 
ส่วนนายกเก่าเม่ือหมดวาระลงให้ทำาหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษากับผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนงาน และผู้อำานวยการ 
ต่าง ๆ ให้ทำาหน้าที่เป็นสมาชิกองค์กรใหม่ซึ่งจะแบ่งกันทำาหน้าที่แยกเป็นส่วนที่มีอยู่ ได้แก่ ส่วนปลัดจังหวัดกำากับ
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ดูแลฝ่ายข้าราชการประจำาทั้งหมดที่มีอยู่ และส่วนปลัดองค์การบริหารจังหวัดให้กำากับดูแลฝ่ายการพัฒนาท้องถิ่น            
ซึ่งเทียบเท่ากับฝ่ายสมาชิกการเมืองและเป็นสมาชิกสภาองค์กรท้องถิ่นระดับจังหวัด
  2. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย สมาชิกสภาซ่ึงให้นายอำาเภอเป็นสมาชิกโดยตำาแหน่ง      
เข้ามาทำาหน้าที่โดยตัวแทนของประชาชนภายในระยะเวลาของสภาองค์กรท้องถิ่นระดับจังหวัดนั้น ๆ 
 3. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด จำานวน 1 คน โดยกำาหนด
ให้เรียกช่ือใหม่หรือชื่อเดิมเหมือนกันทั่วทั้งประเทศโดยการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยองค์กรท้องถิ่นระดับจังหวัด 
และรองผู้ว่าราชการจังหวัดจำานวน 4 คน และเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดจำานวน 1 คนมาโดยการแต่งตั้งจาก   
ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง
  4. อำานาจหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีลักษณะการบริหารแบบ CEO มากนักที่รวมเอาบทบาทหน้าที่ของ
นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเดมิเขา้ไปซึง่เท่ากบัใหอ้ำานาจเต็มแกผู้่วา่ราชการจังหวดัใหก้ารส่ังการและรับผดิชอบ
ภายใต้อำานาจใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย
 ทัง้นีก้ารปรบัเปลีย่นโครงสรา้งองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัเดิมใหผู้้มอีำานาจเดิมยงัคงมบีทบาทในการทำางาน
จนกว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งรอบใหม่ เช่น การแต่งตั้งให้เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อลดกระแสความขัดแย้ง
รอบใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น การแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาองค์การบริหารจังหวัด เป็นต้น ซ่ึงจะเห็นได้ว่า การปฏิรูป
โครงสร้างจะใช้ระยะเวลาไปถึง 4 ปี ที่จะสามารถทำาระบบหน่วยงานภายในมีความชัดเจนและลงตัวในบทบาท และ
อำานาจหนา้ทีข่องการปรบัตวัของบุคลากรท่ีจะทำาใหเ้กดิการบรหิารแบบสามคัคบีรูณาการในระดบัจงัหวดัทีป่ราศจาก
ความขัดแย้งซึ่งสามารถจะเสริมความสามัคคีเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกันได้

 องค์การบริหารแบบสมัคคีบูรณาการกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  องค์การบรหิารแบบสมคัคบีรูณาการกรณอีงคก์ารบริหารส่วนจังหวดัเปน็การผสานแนวความคดิในรูปแบบ
การบริหารแบบเก่าในลักษณะการยุบหน่วยงานเดิมที่มีความซำ้าซ้อนในเชิงการบริหารและการกำากับดูแลเพื่อให้การ
บริหารมีความเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้นภายใต้การส่ังการจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพียงแต่ผู้เดียวแต่กระนั้นการตรวจ
สอบให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของรัฐบาลกลางที่จะกำาหนดงานเพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระดับจังหวัดหรือท่ี
เรียกว่าผู้ตรวจการอันขึ้นตรงต่อสำานักนายกรัฐมนตรีแต่จะต้องไม่แทรกแซงการทำางานในระดับจังหวัดเพ่ือให้เกิด
ความหลากหลายในเชิงการพัฒนาความเป็นเอกลักษณะของท้องถิ่นซ่ึงเป็นไปตามความต้องการและความคาดหวัง
จากประชาชนผา่นการเลอืกตัง้และประชามต ิประชาคม และประชาพจิารณท์อ้งถิน่ นอกจากนี ้องคก์ารบรหิารแบบ
สามคัคบีรูณายังมองถึงองคาพยพท่ัวท้ังจงัหวดัทีท่ำางานประสานแบบนำา้หน่ึงใจเดียวกนัซ่ึงมหีนา้ทีใ่นการดูแลทอ้งถิน่
เปรียบพี่ที่ดูแลน้องให้คำาปรึกษา แนะนำา ช่วยเหลือองค์กรท้องถิ่นในระดับล่างลงไปรวมไปถึงงบประมาณอย่างเพียง
พอต่อการบริหารจัดการพื้นที่ในทุก ๆ ด้าน
  กลา่วไดว้า่ องคก์ารบรหิารแบบสามคัคบีรูณาการกรณอีงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เปน็การระบบการบรหิาร
แบบรวมศูนย์ในระดับจังหวัดเพราะเห็นว่า มีความศักยภาพในการทำางานและการพัฒนาท้องถิ่นได้มากกว่าการ
แยกอำานาจหน้าท่ีระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ในขณะที่ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างทางการบริหารจะต้องออกเป็นกฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน พร้อมกันทั่วประเทศให้เป็นระบบ
และรูปแบบโครงสร้างและการบริหารเป็นแบบเดียวกันทั้งหมด และจัดการเลือกต้ังให้เป็นไปตามคำามั่นสัญญาของ
หัวหน้ารัฐบาลและระบุไว้ในกฎหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ดังนั้น การปฏิรูปโครงสร้างและการ
บรหิารแบบสมคัคบีรูณาการกรณอีงคก์ารบรหิารส่วนจังหวดั จะเกดิข้ึนได้กด้็วยความร่วมมอืและความเหน็สอดคลอ้ง
กันระหว่างองค์กรท้องถ่ินระดับจังหวัดโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะปฏิรูปและลดอำานาจของตนเอง
เพื่อยกฐานะความเจริญทางด้านการเมือง ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจในจังหวัดให้เติบโตไปด้วยความปรองดอง               
ความสามัคคี มีความเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพราะคนในจังหวัดเดียวกันก็น่าจะพูดคุยกันง่ายกว่าในระดับชาติ อีกทั้ง 
หน่วยงานอื่น ๆ ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีซำ้าซ้อนให้ยุบรวมกันทั้งหมดหรือสามารถผสานงานการปฏิบัติงานโดยปราศจาก
ความขัดแย้งภายในท่ีมีการควบคุมดูแลจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีการจัดการเลือกต้ังจะต้องมอบอำานาจให้
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กับกลุ่มงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทั้งหมดซึ่งเทียบเท่ากับนายทะเบียนระดับจังหวัดซึ่งใน
ปัจจุบันมิได้มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการเลือดตั้งให้มีความซ้ือสัตย์สุจริตมากที่สุดเพราะมีทั้งรับผิดและรับชอบไป
พร้อมกันที่สามารถทำาหน้าที่แทน กกต.ระดับจังหวัดได้ หน่วยงานดังกล่าวให้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แห่งชาติจากส่วนกลาง

 การปฏิรูปโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำาบล
  การปฏิรปูโครงสรา้งขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลกเ็ฉกเชน่เดยีวกนั จะตอ้งแกไ้ขเพิม่พระราชบญัญตัอิงคก์าร
บรหิารสว่นตำาบล พ.ศ.....พรอ้มทัง้การระบุการยบุหนว่ยงานไปรวมไปไวก้บัอำานาจหนา้ที ่และการบรหิารจดัการของ
นายอำาเภอนั้น ๆ เพื่อปูทางให้กับการเลือกตั้งในระดับองค์การบริหารส่วนอำาเภอ ส่วนตำาแหน่งผู้ใหญ่กำานันให้เป็น
สมาชิกองค์การบริหารส่วนอำาเภอตามกฎหมายจบครบวาระการดำารงตำาแหน่ง 4 ปี และจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ 
 1. โครงสร้างองค์การบริหารส่วนอำาเภอ ประกอบด้วย นายอำาเภอทำาหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วน
อำาเภอ (โดยรวมเอาองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลทัง้หมดไวใ้นส่วนของอำาเภอ ) จนกวา่จะเกษยีณอายรุาชการหรือภายใน
ระยะเวลา 4 ปี เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ส่วนนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลเก่าเมื่อหมดวาระลงให้ทำาหน้าที่
เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล หัวหน้าส่วนงาน และผู้อำานวยการต่าง ๆ ให้ทำาหน้าที่เป็นส่วนหน้าที่ที่มี
อยู่ก่อนแล้ว ได้แก่ ส่วนปลัดอำาเภอให้กำากับดูแลฝ่ายข้าราชการประจำาทั้งหมดที่มีอยู่ และส่วนปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำาบลให้กำากับดูแลฝ่ายการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเทียบเท่ากับฝ่ายสมาชิกการเมืองและเป็นสมาชิกสภาองค์กรท้อง
ถิ่นระดับอำาเภอ
  2. สภาองค์การบริหารส่วนอำาเภอ ประกอบด้วย นายอำาเภอเป็นประธานสภาโดยตำาแหน่ง (ชั่วคราว) ให้
นายกองค์การบริหารส่วนอำาเภอเดิมให้ปรับเปลี่ยนมาเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนอำาเภอและให้คัดเลือก
กันใหม่(ชั่วคราว) ส่วนประธานและรองประธานให้สรรหาจากการเลือกต้ังแบบเปิดเผยโดยสัดส่วนจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนอำาเภอเข้ามาทำาหน้าที่โดยตัวแทนของประชาชนภายในระยะเวลา 4 ปีแล้วจึงกำาหนดให้มีการ
เลือกตั้งใหม่
 3. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย นายอำาเภอจำานวน 1 คน โดยกำาหนดให้เรียกชื่อ
ใหมห่รอืชือ่เดมิเหมอืนกนัท่ัวท้ังประเทศโดยการออกพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยองคก์รทอ้งถิน่ระดบัอำาเภอและรองนายก
อำาเภอจำานวน 4 คน และเลขานุการนายอำาเภอจำานวน 1 คนมาโดยการแต่งต้ังจากผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ 4 ปีเช่นกัน แล้วจึงกำาหนดให้มีเลือกตั้งใหม่ 
  4. อำานาจหน้าที่นายอำาเภอซึ่งเป็นผู้นำาการบริหารขององค์การบริหารส่วนอำาเภอจะมีลักษณะการบริหาร
แบบ CEO ที่รวมเอาบทบาทหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลเดิมเข้าไปซึ่งเท่ากับให้อำานาจเต็มแก่                 
นายอำาเภอให้การสั่งการและรับผิดชอบภายใต้อำานาจใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยในภายหลัง
 ส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลเดิมให้ปรับเปล่ียนวิธีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารให้กำานัน
ผูใ้หญบ่า้นเขา้มาเป็นสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเหมอืนกบัพระราชบญัญติัองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล ฉบบั
ก่อน ๆ  ที่จะมีการกำาหนดโครงสร้างใหม่ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 เมื่อปรับแล้วจะต้องให้มีสิทธิ์ในการเสนอโครงการ
เพื่อการพัฒนาหมู่บ้านได้เช่นกันซึ่งให้เป็นลักษณะดังนี้ตลอดระยะเวลา 4 ก่อนที่จะให้มีการเลือกตั้งใหม่ซึ่งเป็นลด
อิทธิพลมืดในระดับท้องถิ่นได้มากว่าที่เป็นอยู่ รวมทั้ง การลดงบประมาณในการจัดบุคลากรที่ไม่จำาเป็นต่อโครงสร้าง
การบริหารในรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นด้วยการแต่งต้ังจากนายอำาเภอซ่ึงเป็นผู้กำากับดูแลองค์การบริหาร ส่วนอำาเภอ
ทั้งหมด
 
องค์การบริหารแบบสมัคคีบูรณาการกรณีองค์การบริหารส่วนตำาบล
 องค์การบริหารแบบสามัคคีบูรณาการกรณีองค์การบริหารส่วนตำาบลเป็นอีกรูปแบบที่คงให้นำ้าหนักมาก
เป็นพิเศษกับนายอำาเภอในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนอำาเภอเพราะมีความเกี่ยวข้องกับผลได้ผลเสียต่อ
ประชาชนในพื้นที่หรือในท้องถิ่นอย่างแท้จริง แต่ก็ยังคงมองถึงองคาพยพด้วยบริหารแบบอำานาจหนึ่งเดียวของ นาย
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อำาเภอทีม่อีงคก์ารตรวจสอบอยา่งสภาองคก์ารบริหารส่วนอำาเภอเขา้มาทำาหนา้ทีแ่ละใหค้ำาปรึกษา นำาเสนอแนะการ
บรหิารงานเพือ่ประโยชนข์องประชาชนอยา่งเตม็ที ่อกีทัง้ การจดัหนว่ยงานขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเดมิใหเ้ป็น
ศนูยก์ลางของการพฒันาทุกดา้นในระดบัตำาบลแตร่บันโยบายมาจากนายอำาเภอโดยตรง ซึง่มปีลดัองคก์ารบรหิารสว่น
ตำาบลเปน็ผูท้ำาหนา้ทีใ่นการรบัคำาสัง่จากสว่นอำาเภออกีทัง้ใหก้ำานนัและผูใ้หญบ่า้นเขา้มาเปน็สมาชกิในสว่นตำาบลเพือ่
ลดความขดัแยง้และลดการทำางานทีซ่ำา้ซอ้นระหวา่งทอ้งทีก่บัทอ้งถิน่ลงไปใหเ้กดิการปฏบิตัแิบบสามคัคบีรูณาการซึง่
สามารถเพิ่มบทบาทให้กับท้องที่ในการเสนอโครงการพัฒนาหมู่บ้าน ส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลให้
ปฏิบตัหิน้าทีจ่นกวา่หมดวาระขององคก์รบรหิารสว่นอำาเภอหรอืนายอำาเภอจะหมดวารลงไปและจดัใหม้กีารเลอืกตัง้
ขึ้นในรอบใหม่อีกครั้งรวมทั้งกำานันผู้ใหญ่บ้านด้วย ซึ่งก็เท่ากับว่า จะมีหมู่บ้านละ 2 คนเหมือนเดิมแต่บทบาทหน้าที่
ของกำานันผู้ใหญบ่า้นหมดลงเพราะลงเลอืกตัง้ดว้ย สว่นระบบการเลอืกตัง้ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่หีนา้ท่ีรบั
ผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งทั้งในระดับจังหวัด และอำาเภอนั้น ๆ 
 การปฏิรูประบบและโครงสร้างการบริหารแบบสามัคคีบูรณาการในระดับอำาเภอจะสามารถลดภาระด้าน
งบประมาณให้ประเทศที่สามารถจะบูรณาการบทบาทหน้าที่ของท้องที่กับท้องถิ่นให้สามารถทำางานร่วมกัน
ได้อีกทั้ง ช่วยบทบาทในการปฏิบัติงานแบบประสานงานกันได้ในระดับหมู่บ้านเพราะกำานันผู้ใหญ่สามารถจะเสนอ
แผนโครงการผ่านการเป็นตัวแทนจากประชาชนโดยมิใช่เป็นเพียงผู้ปกครองเหมือนที่ผ่านมาแต่จะเป็นนักการเมือง
ท้องถิ่นไปโดยอัตโนมัติซึ่งสามารถจะตอบสนองต่อความต้องการให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้อย่างเต็มศักยภาพที่
ควรจะเป็นมากกว่าการเป็นกำานันผู้ใหญ่บ้างเพียงอย่างเดียว
  กล่าวได้ว่า การปฏิรูปโครงสร้างและระบบการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้มาตรา 44 ทั้ง
ในสว่นขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั องคก์ารบรหิารสว่นอำาเภอมกีารปรบัปรงุ เปลีย่นแปลงโครงสรา้งอยา่งมากมาย
ทีส่ามารถหลายบทบาทจะตอ้งปรบัตวัในการบริหารจัดการองคก์รเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินอยา่งตรงกบัเปา้หมายทีค่วร
จะเป็น เช่น การปฏิรูประบบผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำาเภอที่มาจากการแต่งตั้ง ให้มาเป็นการเลือกตั้งในระยะ
เวลา 4 ปีที่อยู่ในตำาแหน่ง การปรับเปลี่ยนบทบาทของนายองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำาบลให้กลายมากเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดและรองนายอำาเภอซึ่งเทียบกับรองนายกในองค์กรและสามารถ
เป็นที่ปรึกษาไปในตัวให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำาเภอที่มีการบริหารแบบสามัคคีบูรณาการในระดับจังหวัด 
อีกทั้งการเพิ่มบทบาทหน้าท่ีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถจัดการเลือกตั้งในระดับจังหวัดที่มีหน้าที่ใน
ความรบัผดิชอบใหเ้กดิความซือ่สตัยส์จุรติธรรมบทพ้ืนฐานของการปฏบิติังานในระดับจังหวดันัน้เอง นอกจากนี ้การ
ปรับเปลี่ยนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สจ.) มาเป็นสมาชิกสภาจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำาบล (ส.อบต.) ให้มาเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนอำาเภอจนกว่าจะมีการจัดการเลือกต้ังในรอบใหม่ อีกทั้ง
การเพิ่มบทบาทให้กับกำานันผู้ใหญ่บ้านให้เข้ามาสู่กิจกรรมทางการบริหารในส่วนสมาชิกสภาท้องถิ่นในระดับตำาบล
จนกว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งในรอบใหม่ เพราะการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดจะเกิดขึ้นได้
ก็ด้วยอาศัยการศึกษาและทำาความเข้าใจในแก่นแท้ของความต้องการของประชาชนผ่านการทำาประชาพิจารณ์และ
ประชามติเป็นเบื้องต้น ให้สามารถลดความขัดแย้งบนพื้นฐานผลประโยชน์ภายในระยะเวลา 4 ปี ก่อนการเลือกตั้ง
รอบใหม่และนำาอำานาจตามมาตรา 44 มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั่วทั้งประเทศ ซึ่งเชื่อแน่ว่า ความขัดแย้ง
จะกลายเปน็ความสามคัคดีว้ยการบรหิารแบบบรูณาการทอ้งทีก่บัทอ้งถิน่เขา้ด้วยมสีทิธอิยา่งเสมอภาคไมแ่บง่แยกใน
การดำาเนินงานให้กับประชาชนอย่างแท้จริง ดังนั้น การใช้อำานาจตามมาตร 44 แม้ว่าจะมีอำานาจในการสั่งการก็ตาม
แต่ก็ควรมีมาตรการด้วยการศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิรูปองค์กรในระดับจังหวัด
โดยเฉพาะกำานันผู้ใหญ่บ้านที่ยังคงยึดติดอยู่กับตำาแหน่งที่มีบทบาทน้อยในการพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง
  ส่วนการกำากบัดแูลใหเ้ปน็ไปการตรากฎหมายทีใ่หห้นว่ยงานหรอืองคก์รอสิระทีส่งักดัสำานกังานนายกรฐัมนตร ี
หรอืกระทรวงมหาดไทยโดยตรงผา่นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่หีนา้ทีใ่นการเสนอ และแตง่ตัง้บคุคลทีไ่ดร้บัการ
เลือกตั้งและการตรวจสอบการปฏิบัติไปยังรัฐบาลกลางให้มีความโปร่งใส และยุติธรรม
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การสรุปผลการวิเคราะห์
  การปฏิรูปโครงสร้างและระบบการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้มาตรา 44 จะมีลักษณะ
การบริหารแบบสามัคคีบูรณาการในระดับจังหวัดและระดับอำาเภอที่จะต้องปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงตำาแหน่ง
ต่าง ๆ รวมทั้งการยุบ เลิกหน่วยงานในระดับจังหวัดเข้าด้วยเพื่อให้การบริหารมีศูนย์กลางในการสั่งการซ่ึงมิใช่การ
รวมอำานาจไวแ้ตเ่พียงผูเ้ดยีว จะกำาหนดองคก์รท่ีเขา้มาตรวจสอบผา่นหนว่ยงานจากรฐับาลกลางอยา่งองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ซึง่ขึน้ตรงตอ่สำานกังานนายกรฐัมนตรหีรอืกระทรวงมหาดไทยเปน็ผูก้ำากบัดแูลอยา่งใกลช้ดิ ซีง่การปฏิรปู
ระบบราชการภายใต้มาตรา 44 ในระดับจังหวัดอาจจะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จงัหวัด เพือ่ปรับเปลีย่นโครงสรา้งการบรหิารโดยเฉพาะอำานาจหนา้ทีข่องผูน้ำา และสมาชกิในระดบัทอ้งถิน่เมือ่ปฏบิตัิ
หน้าที่ครบ 4 ปีหมดวาระลง ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด และสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งเข้าไปบริหารจัดการองค์กร
ทันที ซึ่งหมายถึง การควบอำานาจทั้งสำานักงานจังหวัดและสำานักองค์การบริหารส่วนจังหวัด และจะต้องระบุวาระ
การดำารงตำาแหนง่ของผูว้า่ราชการจงัหวดัจนกวา่จะเกษยีณอายรุาชการเสยีกอ่น และจดัใหม้กีารเลอืกตัง้ใหมต่ามรปู
แบบประชาธิปไตยดังเดิม ส่วนองค์การบริหารส่วนตำาบลก็เฉกเช่นเดียวกัน จะต้องแก้ไขเพิ่มพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำาบลในการยุบรวมไปไว้กับอำานาจหน้าที่ และการบริหารจัดการของนายอำาเภอนั้น ๆ การปรับบทบาท
หน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลเดิมให้เป็นรองผู้บริหารส่วนอำาเภอเพื่อปูทางให้กับการเลือกตั้งในระดับ
องค์การบริหารส่วนอำาเภอ ส่วนตำาแหน่งผู้ใหญ่กำานันให้เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนอำาเภอตามกฎหมายจบครบ
วาระการดำารงตำาแหนง่ 4 ป ีและจดัใหม้กีารเลอืกตัง้ใหมซ่ึง่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จะมหีนา้ทีใ่นการจดัการเลือก
ตัง้ในระดบัจงัหวดัทัง้หมดอยา่งโปรง่ใสและยตุธิรรม สว่นกรณขีองเทศบาลใหร้กัษาไวด้งัเดมิเพราะมปีระสทิธภิาพใน
การบริหารจัดการที่ดีมากอยู่แล้ว 
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ระบอบการปกครองไทยในทศวรรษที่ 8
Thailand regime in eight decades.

ศตวรรษ สงกาผัน8
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บทคัดย่อ
 บทความวชิาการชิน้นีพ้ยายามทีจ่ะศกึษาวเิคราะหถ์งึระบอบการปกครองไทยพบวา่ เคร่ืองมอืสำาคญัในการ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ คือการปกครองที่สามารถจะพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามท่ีสังคมต้องการท่ีจะต้อง
แสดงบทบาทใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมโดยรวมปจัจบุนัสงัคมไทยกำาลงักา้วเขา้สูท่ศวรรษที8่ อนัเปน็
ยคุทีไ่ดม้าซึง่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุซึง่มคีวามสลบัซบัซอ้นมกีาร
เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ทำาใหก้ารปกครองของไทยถงึเวลาปรบัเปลีย่นอกีครัง้สามารถสรา้งผลผลติใหส้อดคลอ้งกับ
ความต้องการบริบทของสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมท้ังผลผลิตทางคุณลักษณะของผู้ท่ีสำาเร็จหลักสูตรการ
เป็นผู้นำาองค์กรต่าง ๆ รวมไปถึงผู้นำาระดับชาติในทางปกครองทุกระดับโดยผ่านการปกครองในระบบเป็นหลัก
 สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงระบบผู้นำาทางการปกครองอยู่ตลอดเวลาและมีอัตราการเปลี่ยนแปลงผู้นำาที่
รวดเรว็มากนกัคดิในแวดวงตา่ง ๆ  ของไทยตา่งให้ความสนใจกบัสภาพสงัคมไทยเปน็อยา่งยิง่เรยีกสงัคมของมนษุยชาติ
ในอนาคตในชื่อที่แตกต่างกันประกอบด้วย 2 ยุค ได้แก่ยุคคลื่นลูกที่สามถูกมองว่าการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
จะเปน็การเปลีย่นแปลงทีม่ลีกัษณะทัง้โลกไมว่า่จะเปน็ด้านเศรษฐกจิสังคมการเมอืงการปกครองวฒันธรรมฯลฯโดยมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นตัวขับเคลื่อนนอกจากนี้แล้วยังถูกเรียกในชื่ออื่น ๆ  และยุคโลกไร้พรมแดนยุคโลกาภิวัฒน์จะ
เนน้เรือ่งกลัยาณมติรมกีารเปลีย่นรปูแบบของคนจากต่างคนต่างปดิไปสูต่่างคนต่างเปดิเปน็โลกทีก่า้วขา้มสงัคมทีเ่นน้
การแข่งขันไปสู่การร่วมสร้างสรรค์

คำ�สำ�คัญ: การปรับเปลี่ยน,ระบอบการปกครอง,สังคมไทย

Abstract
 Article piece trying to study and analyze the regime in Thailand in were an important 
tool in the development of society and the country is ruled to be able to develop a feature 
based society wants to enact, in accordance with the changes. of the society Thailand today’s 
society Are entering an era in which eight decades acquisition democratic regime with the King 
as Head of State, which is complex. A quick change The governor of Thailand’s time to change 
again. Productivity can comply with the requirements social context of ThailandefficientlyThe 
output characteristics of successful leadership courses for various organizations, including the 
national leader in the region at all levels. Through the system of government is key. 
 Thailand is changing social systems, political leaders of all time. The change in leadership at 
a very fast rate.Thailand thinkers in the field of international society to pay attention to Thailand as 
well. The society of the future in the name of humanity consists of two different eras, including the 
third wave was seen as the transformation of the world will change the look of the world, whether 
it be the economy. Social, political, cultural, etc.The modern technology-driven addition to being 
called by another name, and the borderless world. Globalization Is focused on changing the form 
of goodwill from people close to the open man. Across the world societies to join the race.

Keywords : Modifications,Regime, Thai society.
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บทนำา
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ซึ่งมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศโดยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำานาจอธิปไตยผ่านทาง
นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ กล่าวคือ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 80 ปีที่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลง
การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ซึ่งถ้าพูดถึงในกาลสมัยก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มาสู่ระบอบประชาธิปไตย กษัตริย์เปรียบเหมือนสมมติเทพมีอำานาจสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวทั้งในด้านการปกครองรวม
ทั้งการจัดการบริหารประเทศทั้งทางด้านกฎหมายด้านการทหารตัดสินคดีต่าง ๆ และอำานาจทั้งหมดจะอยู่ที่กษัตริย์
แตเ่พยีงผูเ้ดยีวจนนำามาสูก่ารปกครองโดยคนสว่นมากในยคุปจัจุบนัหรือทีเ่รียกกนัวา่การปกครองโดยประชาชนเพือ่
ประชาชนและประชาชน หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ได้มีพระราชหัตถเลขาได้ทรง
วางอำานาจในการปกครองในระบอบกษัตริย์ที่มีอำานาจเบ็ดเสร็จแต่เพียงผู้เดียวคืนให้กับประชาชนให้มีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยโดยให้มีผู้นำาทางการเมืองเข้ามานั่งบริหารปกครองประเทศโดยเสียงข้างมากที่มาจากเสียง
ประชาชนใหก้ารสนับสนุนเลอืกเข้ามาเป็นตวัแทนในการจดัสรรผลประโยชนข์องประเทศทีม่มีากมายมหาศาลเพือ่ผล
ประโยชน์เหล่านี้จะคืนสนองสู่ประชาชนในรูปแบบลักษณะการอุปโภคบริโภคและความอยู่ดีกินดีของประชาชนที่ไร้
ข้อครหาแบบเสมอภาคเท่าเทียมกัน แต่กลับไม่เป็นอย่างที่คิดเนื่องด้วยปัจจัยหลาย ๆ  ด้านที่ผู้ที่มีอำานาจส่วนใหญ่ยัง
หลงระเริงมัวเมากับความโลภ เห็นผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม มีการเล่นพรรคเล่นพวกเข้ามาใช้อำานาจใน
การแทรกแซงองค์กรอิสระมีการจาบจ้วงสบันหลักทั้งสามประกอบไปด้วย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทำาให้
การไหลเวยีนของระบบเศรษฐกจิในการพฒันาสงัคมประเทศชาตไิมเ่ปน็ไปตามระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตย 
จงึทำาใหป้ระชาชนผูม้สีทิธติามระบอบประชาธปิไตยออกมาเรียกร้องความยติุธรรมสิทธเิสรีภาพและความเสมอภาคที่
เทา่เทยีมกนัในสงัคมตามรฐัธรรมนญูทีไ่ดก้ำาหนดเอาไว ้ทำาใหเ้กดิความสับสนในสังคมประเทศวา่ประเทศไทยควรจะ
เดนิหนา้หรอืถอยหลงัหรอืหยดุอยูก่บัท่ีและกย็งัไมรู่อ้กีวา่จะไปทางไหนดี และประชาชนผูท้ีอ่อกมาเรยีกรอ้งสทิธติา่ง ๆ                                                                                                                     
เหล่านี้ก็ล้วนมีอุดมคติทางการเมืองท่ีแตกต่างกันไปโดยมีพรรคการเมืองหรือตัวนักการเมืองเองเป็นขวัญใจพวกเขา
เหล่าน้ันจึงนำามาซ่ึงการแบ่งข้างกันเห็นได้อย่างชัดเจนและมีการเผชิญหน้ากันในเวลาต่อมาทำาให้การเมืองไทยมคีวามไม่
นิ่งในทางการปกครองประเทศส่งผลให้สังคมเกิดความไม่ไว้วางใจผู้นำาในการบริหารประเทศและนำามาซ่ึงเศรษฐกิจ
ตกตำ่านักลงทุนไม่กล้าที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนื่องด้วยไม่กล้าเสี่ยงส่งผลให้คนในวัยทำางานว่างงานกันเยอะ
เพิม่มากขึน้นำามาซึง่สงัคมวุน่วายอาชญากรลน้เมอืง ทำาใหส้งัคมประเทศไทยตกอยูใ่นสภาวะวาดกลวัระแวงไมก่ลา้เดนิ
ทางไปไหนมาไหนเพยีงลำาพงัคนเดยีว โดยเฉพาะการออกมาเรียกร้องทางการเมอืงของประชาชนทำาใหสั้งคมไทยทีอ่ยู่
ในเมืองเกิดความวุน่วายกลลาหล ในทีส่ดุวงจรอบุาทกก์ห็วนคนืกลบัมาอกีครัง้โดยระบอบทหารออกมายตุคิวามสงบ
ของสังคมชุมชนเมืองหลวงกระจ่ายไปสู่ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในเวลาต่อมาตามลำาดับ โดยกลุ่มของผู้มีอำานาจทาง
ทหารและผูมี้อาวธุไดท้ำาการยดึอำานาจทางการปกครองของผูน้ำาประเทศและคณะบรหิารทำาใหก้ารบรหิารประเทศโดย
นายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนยุติบทบาทลงจะเห็นได้ว่าระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ของประเทศไทยท่ีมีนายกรัฐมนตรีมาเกือบ 29 กว่าคน มีรัฐธรรมนูญกว่า 20 ฉบับ และก็มีนายกรัฐมนตรีเพียงไม่
ก่ีท่านที่อยู่ครบวาระที่มาจากระบบการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยที่สังคมทั่วโลกให้การยอมรับในระบอบนี้ 
จึงทำาให้นานาอารยประเทศไม่ให้การยอมรับการบริหารประเทศของผู้นำาที่มาจากระบบเผด็จการทหาร เนื่องด้วย
ประเทศไทยต้ังแต่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ประเทศไทยมีการยึดอำานาจกันบ่อยครั้งมากจึงทำาให้
นายกรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอยู่ไม่ครบวาระ
 อาจกล่าวได้ว่าเป็นเพราะระบอบการปกครองของไทยท่ีมีนักการเมืองเข้าไปแทรกแซงการทำางานของฝ่าย
ข้าราชการประจำามากจนเกินไปจึงทำาให้การสนองนโยบายของฝ่ายประจำาต่อรัฐบาลไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกำาหนด
เอาไว้นำามาซ่ึงความแตกแยกทางความคิดและการปฏิบัติงานไม่มีอิสระมากเท่าท่ีควร และนักบริหารท่ีมีอำานาจทางการ
เมืองตลอดจนนักการเมืองเองได้เข้าไปแทรกแซงองค์กรอิสระมีการเล่นพรรคเล่นพวกจาบจ้วงสถาบันเบ้ืองสูงและมีการ
ทุจริตคอร์รัปช่ันกันอย่างแพร่หลายในทุกวงการท้ังข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำาท่ีมีตำาแหน่งหน้าท่ีสูง ๆ 
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ลักษณะการปรับเปลี่ยนรูปแบบประชาธิปไตย
รูปแบบประชาธิปไตย มีรูปแบบที่สำาคัญ 2 รูปแบบ คือ
      1. ประชาธิปไตยแบบโดยตรง คือ การปกครองที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองโดยตรง เป็นการแสดง
ความคิดเหน็ การรว่มประชาพจิารณ ์การประชมุ อภปิรายปญัหารว่มกนั ซึง่เหมาะสำาหรบัประเทศทีม่ปีระชากรนอ้ย
ตัวอย่างเช่น นครรัฐกรีกในสมัยโบราณ
      2. ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน หรือประชาธิปไตยโดยทางอ้อมหมายถึง ประชาชนเลือกตัวแทนเข้าไปทำา
หน้าที่ใช้อำานาจอธิปไตยทางด้านบริหาร ด้านนิติบัญญัติ และด้านตุลาการแทนตน ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนนี้ 
สามารถแบ่งรูปแบบของรัฐบาลออกเป็น 3 ระบบ คือ
            2.1 ระบบรัฐสภามีหลักการว่ารัฐสภามีอำานาจในการออกกฎหมายให้ความเห็นชอบใน
การจัดตั้งรัฐบาล และควบคุมการทำางานของรัฐบาล ส่วนศาลหรือตุลาการ ทำาหน้าที่โดยอิสระในการตัดสินอรรถคดี
ต่าง ๆ ประเทศที่เป็นแม่แบบ คือ อังกฤษ ประมุขของประเทศที่ปกครองระบบรัฐสภา มีทั้งแบบพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข และประธานาธิบดีเป็นประมุข ซึ่งไม่มีบทบาททางการเมือง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร 
ประเทศที่ปกครองระบบนี้ ได้แก่ อินเดีย ญี่ปุ่น ไทย ฯลฯ
           2.2 ระบบประธานาธิบดี การปกครองระบบนี้แบ่งแยกอำานาจนิติบัญญัติ อำานาจบริหาร 
และอำานาจตุลาการ เป็นอิสระจากกัน แต่ยังมีการยับยั้งและถ่วงดุลอำานาจเพื่อไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้อำานาจเกิน
ขอบเขต ประชาชนเลือกประธานาธิบดี ทำาหน้าที่ประมุขของประเทศ และประมุขของฝ่ายบริหาร ประเทศที่ใช้ รูป
แบบนี้ คือ สหรัฐอเมริกา บราซิลอินโดนีเซีย ฯลฯ
           2.3 ระบบกึ่งรัฐสภา กึ่งประธานาธิบดีเป็นการผสมผสานระหว่างระบบรัฐสภาและระบบ
ประธานาธิบดี ประชาชนเลือกประธานาธิบดีไปทำาหน้าที่เป็นประมุขของประเทศและเป็นประมุขของฝ่ายบริหาร
ประธานาธบิดเีปน็ผูแ้ตง่ตัง้นายกรฐัมนตรแีละคณะรฐัมนตร ีและยงัมอีำานาจยบุสภาได ้รฐัสภามอีำานาจควบคมุรฐับาล
และออกกฎหมาย ถ้ารัฐสภามีมติไม่ไว้วางใจ คณะรัฐมนตรีต้องลาออก แต่ประธานาธิบดีไม่ต้องลาออก ตัวอย่าง 
ฝรั่งเศส รัสเซีย เป็นต้น9  
 ประชาธิปไตยมีความหมาย 3 ลักษณะคือ ประชาธิปไตยในฐานะอุดมคติ หรือในฐานะที่เป็นแนวความคิด
ทางการเมืองประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นวิถีชีวิตและประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นระบบการเมือง”10 จรูญ สุภาพ
กล่าวว่า “ประชาธิปไตยนั้นอาจมีความหมายแคบกับความหมายกว้าง
 ความหมายแคบ หมายถึง การที่ประชาชนมีอำานาจในการปกครอง คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
เข้าร่วมกำาหนดนโยบายต่าง ๆ ในการปกครอง เพื่อประโยชน์ของประชาชน นั่นเอง
 ความหมายกว้าง หมายถึง “การดำาเนินชีวิตของประชาชนที่มีการยอมรับสิทธิและเสรีภาพ ความสำาคัญ
และประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งกันและกันโดยมีเหตุผลเป็นเคร่ืองนำาทางเพ่ือความผาสุกร่วมกัน ท้ังนี้ เพ่ือต้องการ
ให้บุคคลมีเสรีภาพในการปกครองตนเอง มีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ การเป็นเจ้าของทรัพย์สินการใช้ทรัพย์สิน
การศึกษาการสัมพันธ์ติดต่อระหว่างกันการเลือกนับถือศาสนาและการใช้ชีวิตตามความพอใจของตนเอง”11

 จรูญ ยังได้ให้หลักการของระบอบประชาธิปไตยไว้ว่า 1) หลักท่ีถือว่าประชาชนเป็นแหล่งท่ีเกิดและเป็น
เจ้าของอำานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ 2) หลักการในการมีส่วนร่วมของประชาชน 3) การใช้หลักเหตุผล              
4) หลักการปกครองโดยเสียงข้างมากโดยไม่ละเมิดสิทธิของฝ่ายข้างน้อย 5) กฎหมายหรือหลักนิติธรรมและ 
6) หลักความเสมอภาค12

9 Suteevichapron,ระบอบประชาธิปไตย,[ออนไลน์],แหล่งข้อมูล:http://krusutee.blogspot.com /2011/01/democracy.html [21 

มิ.ย. 2557].

10  กระมล ทองธรรมชาต ิและคณะ, หลกัประชาธปิไตย, (กรงุเทพมหานคร : คณะรฐัศาสตรจ์ฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, 2531),หนา้117–122.

11 จรูญ สุภาพ,ระบบการเมืองเปรียบเทียบ,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วัฒนพานิช, 2535),หน้า17.

12 อ้างแล้ว,หน้า53.
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 จากหลักการดังกล่าวการเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองของประชาชนจึงเป็นกระบวนการที่สำาคัญ
ยิ่งกล่าวโดยสรุปได้ว่าประชาธิปไตยมีความหมายครอบคลุม 3 ด้านสำาคัญ คือ
 1) ประชาธิปไตยมีลักษณะที่เป็นแนวคิด อุดมการณ์ หรืออุดมคติ ที่เชื่อว่า มนุษย์หรือประชาชนต่างมีสิทธิ 
เสรีภาพและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันตามธรรมชาติเคารพในศักด์ิศรี ความเป็นมนุษย์ซ่ึงกันและกันและ
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
 2) ประชาธิปไตย ในระบบการเมืองการปกครองรูปแบบหนึ่งที่ประชาชนของประเทศมีสิทธิมีอำานาจและมี
โอกาสทีจ่ะเขา้ไปมสีว่นรว่มหรอืกำาหนดตวัผูน้ำาในการบรหิารประเทศในลกัษณะทีป่ระชาชนมอีำานาจในการปกครอง
ตนเอง 
 3)ประชาธปิไตยในลกัษณะเป็นวถิชีวีติทีป่ระชาชนสว่นใหญใ่ชใ้นการดำาเนนิชวีติประจำาวนัซึง่ไดแ้กบ่คุลกิภาพ
ประชาธิปไตย เช่นความมีเหตุผลการเคารพซึ่งกันและกันทั้งในความเป็นมนุษย์และความสามารถของแต่ละบุคคล
การเคารพในกฎเกณฑ์ของสังคมการใช้สติปัญญาเพื่อการแก้ปัญหาอย่างสันติการมีความอดทนอดกลั้นต่อความคิด
เหน็ทีแ่ตกตา่งกนัรวมทัง้การดำาเนนิชวีติอยา่งมเีสรภีาพภายใตก้ฎหมายและการรว่มมอืกนัเพือ่ประโยชนต์อ่สว่นรวม

แนวคิดระบบราชการที่มีต่อระบอบการปกครอง
 แนวคดิเกีย่วกบัระบบราชการของMax Weberเปน็แนวคดิระบบราชการทีม่กีรอบการวเิคราะหท์ีว่า่ ยิง่รฐัมี
การพัฒนาและมีการขยายตัวของชุมชน เมือง การศึกษา เศรษฐกิจ ฯลฯเพิ่มมากขึ้นเท่าใด“รัฐ”ก็ยิ่งต้องพึ่งพาอาศัย
ระบบราชการ ซึ่งทำาหน้าที่เสมือนกลไกของรัฐที่จะให้บริการหรือจัดการแก้ไขปัญหาในสังคมเพิ่มขึ้นการมองความ
สัมพันธ์ระหว่างรัฐกับระบบราชการดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าระบบราชการขยายตัวไปพร้อม ๆ กับการฝึกฝนอบรมจะยิ่ง
ทำาใหร้ะบบราชการมผีูเ้ชีย่วชาญ ผูช้ำานาญการพิเศษทีร่อบรู้ปญัหาทางเทคนคิมากกวา่ผู้ปกครอง ทีเ่ปน็ผู้ควบคมุระบบ
ราชการเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ  รฐัสมยัใหมม่คีวามเปน็ประชาธปิไตยมากขึน้ตวัแทนของประชาชนทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้เขา้มาดำารง
ตำาแหน่งทางการเมืองในฐานะ “ผู้ปกครอง” ก็จะพบว่า ตัวเองต้องเผชิญกับปัญหาที่มีความยุ่งยากทางเทคนิคสูง 
ทำาใหร้ะบบราชการในฐานะทีเ่ป็นเครือ่งมอืของรฐั และเปน็แหลง่ความรูค้วามชำานาญจะเริม่มอีทิธพิลเหนอืผูค้วบคุม
ระบบ เพราะผู้มีอำานาจทางการเมือง เมื่อเข้ารับตำาแหน่งจำาเป็นต้องพึ่งพาอาศัย “ข่าวสารข้อมูล” และความรู้ความ
เชี่ยวชาญของระบบราชการก่อนท่ีจะทำาการตัดสินใจในขั้นสุดท้าย เพื่อการกำาหนดเป็นนโยบายและสั่งการ เพราะ
ผู้ปกครองหรือผู้มีอำานาจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมีกำาหนดระยะเวลา ตามรัฐธรรมนูญ และการเมือง
ยังไม่เข้มแข็ง ฉะนั้นระบบราชการจะยังคงรักษาความได้เปรียบเหนือระบบการเมืองได้ ตราบที่ยังคงรักษาความลับ
เก่ียวกับความรู้เอาไว้ โดยปราศจากการบอกเล่าหรือเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบ กระบวนการวางแผนต่าง ๆ 
จนถึงขัน้ตอนการตดัสนิใจในระบบราชการจงึเปน็ความลบัทาง การบรหิาร ซึง่สาธารณชนจะถกูกนัออกไปจากระบบ
ราชการโดยสิ้นเชิงสำาหรับการขยายตัวของ บทบาท และอิทธิพลของข้าราชการในประเทศที่กำาลังพัฒนา13

 ระบบราชการตามแนวคิดของ Max Weber ได้เสนอความคิดการจัดองค์การแบบระบบราชการว่าเป็นวิธี
การจัดองค์การที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าวิธีอื่นใด สังคมที่ดีต้องมีการจัดการบริหารในหน่วยงานของรัฐให้เป็นไป
ตามหลักขององค์การแบบระบบราชการ14

 อย่างไรก็ดีเมื่อวิเคราะห์การดำาเนินงานของระบบราชการจะเห็นได้ว่ายังมีปัญหาอยู่มากแม้ว่าจะมีความทัน
สมัยก็ตาม โดยเฉพาะในเรื่องความล่าช้าในการบริหารงานเพราะมีสายการบังคับบัญชาที่ยาวเกินไปมีการรวมศูนย์
อำานาจที่จุดเดียวและมีขนาดใหญ่เกินไปด้วยเหตุดังกล่าวจึงได้ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณเพื่อเลี้ยงดู
ข้าราชการและระบบราชการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีความเสียเปรียบภาคเอกชน เนื่องจากขนาดขององค์กรที่ทำาให้
เกดิปญัหาความลา่ชา้ในการใหบ้รกิาร โอกาสทีจ่ะแขง่ขนัอยา่งเสรีเทา่เทยีมกนักบัภาคเอกชนจึงเปน็เร่ืองยาก ระบบ
ราชการเปน็ระบบการบรหิารจดัการทีอ่าศยัแผนงานและโครงการของกรมต่าง ๆ  ทีเ่ปน็ราชการบริหารส่วนกลาง ซึง่

13 ไพบูลย์ ช่างเรียน,สังคมการเมืองและการปกครองของไทย,(กรุงเทพมหานคร:สำานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช,2527),หน้า 107.

14 พิทยา บวรวัฒนา,รัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีและแนวการศึกษา(ค.ศ1887-1970),พิมพ์ครั้งที่6:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2543,หน้า20.
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อิงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรอบในการทำางาน มีงบประมาณของแต่ละกรมตั้งไว้ที่ส่วนกลาง 
ระบบราชการเป็นระบบท่ีมีความเข้มข้นมาก เนื่องจากในระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา การบริหารจัดการที่อิงแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีผลให้เกิดการขยาย ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของหน่วยงานระดับกรมออกเป็นก
องและหน่วยงานของกรมในพื้นท่ีต่าง ๆ ทุกจังหวัดขณะเดียวกันรัฐบาลก็ไม่ได้เน้นความสำาคัญของการกระจายอำา
นาจและการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ ท่ีส่วนย่อยของกรมดำาเนินการในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทำา
 ในกรณีของประเทศไทย ดังที่ทราบกันอยู่ว่าระบบราชการได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ตั้งแต่
ก่อนสมัยรัชกาลที่ 5 ในยุคระบบเศรษฐกิจแบบศักดินา และต่อมาเมื่อระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป การกระจาย
ของสนิคา้และเศรษฐกจิจากเมอืงหลวงเริม่ออกไปสูช่มุชนทอ้งถิน่ ระบบราชการทีเ่ติบโตตามระบบเศรษฐกจิกไ็ด้ขยาย
บทบาทออกไปสู่ชุมชนท้องถิ่น ด้วย ทำาให้อำานาจบริหารจัดการต่าง ๆ  อยู่ในมือของภาครัฐ นอกจากนี้ ความอ่อนแอ
ของสถาบนัการเมอืงในอดตีทีข่าดการพฒันาอยา่งต่อเนือ่งทำาใหก้ารเมอืงไมส่ามารถพัฒนาความเขม้แขง็ได้ทดัเทยีม
กบัระบบราชการแตไ่ดม้กีารพฒันามากข้ึนเมือ่รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 ประกาศใช ้และ
สงัคมไทยโดยสว่นรวมทีผ่า่นมายงัไมค่อ่ยมคีวามรูเ้กีย่วกบัเรือ่งของการปกครองทอ้งถิน่และการจดัการเกีย่วกบัทอ้งถ่ิน
ผู้ที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการปกครองท้องถิ่น เช่น บุคคลที่จบทางด้านการเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ และการบริหารรัฐกิจ เมื่อจบการศึกษาก็จะเข้ารับราชการเป็นส่วนใหญ่ หรือไม่ก็ให้การบริการด้านชุมชน
ที่ตนอาศัยอยู่ ทำาให้ความรู้เรื่องของการปกครองถูกจำากัดไว้เฉพาะในกลุ่มข้าราชการ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
หรอืผูป้กครองกอ่นครบกำาหนดเวลาตามรฐัธรรมนญู บอ่ยคร้ัง ทำาใหข้าดความต่อเนือ่งในการกระจายอำานาจไปสู่ทอ้ง
ถิน่และทำาใหป้ระเทศไทยมกีารบรหิารประเทศในลกัษณะทีเ่ปน็รฐัรวมศนูยอ์ำานาจสูส่ว่นกลางโดยมรีะบบราชการเปน็
สถาบันที่บริหาร ข้าราชการทำาการตัดสินใจกำาหนดนโยบายด้านต่าง ๆ  และสั่งการมาโดยตลอดแม้ว่าจะมีหน่วยงาน
ราชการในสว่นภมูภิาคกเ็ป็นเพยีงการรบัมอบอำานาจหรอืทำาตามคำาสัง่จากสว่นกลาง เพือ่แบง่เบาภาระของหนว่ยงาน
ในสว่นกลางเทา่นัน้อำานาจการตดัสนิใจในดา้นตา่ง ๆ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่เร่ืองของงบประมาณและการแต่งต้ังผู้นำาทอ้ง
ถิ่นยังขึ้นอยู่ กับส่วนกลางเป็นหลัก15

 ปัญหาของระบบราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาชนบทถือว่าเป็นสาเหตุท่ีทำาให้โครงการของรัฐ
เข้าไม่ถึงชาวชนบทเพราะโครงการต่าง ๆ ของทางราชการมักจะดำาเนินการไปเพื่อความสะดวกแก่การทำางานของ
ขา้ราชการเอง หรอืยดึหลกัความคุม้ประโยชนข์องหนว่ยงานของตนเพือ่การประชาสมัพนัธร์วมทัง้การกำาหนดโครงการ
โดยส่วนกลางมักจะมีการพิจารณาเฉพาะแง่มุมที่ตนเอง เป็นผู้รับผิดชอบไม่ได้มองภาพรวมหรือความต้องการของ
ท้องถิ่นเป็นหลักในการตัดสินใจอีกส่วนหน่ึง คือ ระบบราชการมีความสัมพันธ์กับนโยบายการกระจายอำานาจได้แก่
กำานันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ีพ.ศ.2547หรือเป็นเจ้า
หน้าที่ของรัฐที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยกฎหมายมีเจตนารมณ์ท่ีจะให้กำานันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแลความ
สงบเรียบร้อยภายในท้องท่ีของตนซึ่งอำานาจหน้าที่ของกำานันผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวจะมีมากมายครอบคลุมทุกด้าน ทั้ง
ในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยการสง่เสรมิอาชพีการจัดเกบ็ภาษอีากรการทำาทะเบยีนราษฎร์เปน็ต้นด้วยเหตุนีท้ำาให้
กำานันผู้ใหญ่บ้านกลายเป็นบุคคลที่มีความสำาคัญต่อท้องถิ่น หรือเป็นผู้นำาของท้องถิ่นนั้น ๆ ไปโดยปริยายดังนั้นเมื่อ
มีกระแสการ กระจายอำานาจไปสู่องค์การบริหารส่วนตำาบลทำาให้กำานันและผู้ใหญ่บ้านบางพื้นที่เกรงว่าตนเองจะสูญ
เสียอำานาจจึงได้ออกมาต่อต้านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อม16

15 ชัยอนันต์   สมุทวณิช,100ปีแห่งการปฏิรูประบบราชการ: วิวัฒนาการของอำานาจรัฐและอำานาจการเมือง, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2535),หน้า16-17.

16 ตระกูล   มีชัย,การกระจายอำานาจในประเทศไทย: ความก้าวหน้าและข้อพิจารณา, (เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการสถาบัน,

2554),หน้า12-14.
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คุณลักษณะของสังคมไทย
 ประเทศไทย เป็นชาตท่ีิมวัีฒนธรรมขนบธรรมเนยีมประเพณทีีส่บืทอดกนัมาเปน็เวลานาน ลกัษณะของสงัคม
ไทยเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่าง ๆ ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามยังมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยอยู่ สรุป
ได้ดังนี้ 

สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม
   อาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักทางเศรษฐกิจไทยมาแต่ดั้งเดิม ทั้งยังเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งทำาเงินเข้าประเทศปีละมาก ๆ แสดงให้เห็นถึงความสำาคัญของการเกษตรใน
สังคมไทย ลักษณะของสังคมเกษตรได้หล่อหลอมชีวิตจิตใจของคนไทยให้รักอิสระอยู่อย่างเรียบง่าย มีจิตใจอ่อนโยน
เอือ้เฟือ้เผือ่แผเ่กือ้กลูกนัและกนั แมว้ถีิชวีติในปจัจบุนัจะเปลีย่นแปลงไปจากเดิม มกีารแขง่ขนักนัในทางธรุกจิมากขึน้ 
แต่จากการที่สังคมไทยเป็นสังคมชาวพุทธ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันทำาให้สมาชิกในสังคม สามารถปรับตัวเข้าหากัน
ได้อย่างสงบสุข ไม่มีปัญหาการขัดแย้งกันเหมือนในสังคมประเทศอื่น ๆ บางประเทศแต่ในยุคปัจจุบันวัฒนธรรมอัน
ดีงามเหล่านั้นกำาลังถูกกลืนจากสังคมทางการเมืองเนื่องด้วยวัฒนธรรมทางการเมืองกำาลังถูกสร้างข้ึนโดยผู้มีอำานาจ
มีการจัดสรรผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่ไม่ลงตัวของนักการเมืองและเป็นปัญหาที่กำาลังเกิดขึ้นในสังคมไทยคือการ
แบ่งข้างทางการเมืองของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดเจนถึงจะมีนโยบายความปรองดองของชาติก็ตามนั้นเป็นเพียง
เสียงสะท้อนออกมาจากผู้ที่มีอำานาจทางการปกครองแต่ในทางปฏิบัติประชาชนเหล่านั้นได้มีแนวคิดทางการเมือง
แบบอนุรักษ์นิยมถูกกลืนเข้าสายเลือดไปแล้วยากที่จะหวนคืนกลับมาสู่สภาพเดิม

สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความผูกพันกันในระหว่างเครือญาติกันอย่างใกล้ชิด 
  ทัง้นีเ้นือ่งจากการท่ีสงัคมไทยเป็นสงัคมเกษตร จงึจำาเปน็ต้องอาศยัแรงงานของคนในครอบครวัเปน็สว่นใหญ ่
ทำาให้ครอบครัวของคนไทยแต่เดิมเป็นครอบครัวใหญ่ มีพ่อแม่ ลูก หลาน ปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติอื่น ๆ รวมอยู่
ดว้ยเปน็สายสมัพนัธท์างระบบเครอืญาต ิเกดิความผูกพัน หว่งใยดูแลทกุขสุ์ขกนั เปน็สายสัมพันธอ์นัแนน่แฟ้นทีต่อ้ง
อุปการะเกื้อกูลกัน กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และญาติผู้ใหญ่ จึงทำาให้ระบบสายสัมพันธ์แบบครอบครัวใหญ่ในสมัยก่อน
มคีวามผกูพนัธร์กัใครใ่กลชิ้ดกนัมากพึง่พาอาศยักนัมแีนวความคดิทางการปกครองไปในแนวเดยีวกนัจะยดึหลกัความ
คิดผู้นำาครอบครัวเป็นใหญ่ไม่กล้าตัดสินใจเพียงลำาพังในการเลือกผู้นำาทางการปกครองของชุมชนและหมู่บ้าน ดังนั้น
การปกครองของผู้นำาชุมชนสมัยก่อนจะเป็นแบบภราดรภาพหรือแบบเครือญาติ

สังคมไทยเป็นสังคมที่ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา 
 สงัคมไทยเปน็สงัคมทีน่บัถอืศาสนาพทุธเปน็สว่นใหญแ่ละขนบธรรมเนยีมประเพณทีางพุทธศาสนามบีทบาทสำาคัญใน
การดำาเนนิชวีติของคนไทยทัง้ภาคเหนอืกลางใตแ้ละอสีาน ซึง่สงัคมไทยจะใหค้วามเคารพนบัถอืพระพทุธศาสนาตัง้แต่
อดตีจนถงึปจัจบุนัซึง่จะเหน็ไดจ้ากพธิกีรรมทางศาสนาพุทธนบัต้ังแต่เกดิมาสังคมคนไทยจะมพิีธกีรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับ
พทุธศาสนาตลอดจนกระทัง่ตายเพราะมคีวามเชือ่ทีว่า่ศาสนาพุทธเปน็แหล่งรวบรวมจิตใจคนไทยทัง้ชาติและยงัเป็น
ทีย่ดึเหนีย่วใหค้นไทยดำารงตนใหต้ัง้มัน่อยูใ่นความดจีงึทำาใหส้งัคมไทยเปน็สงัคมแหง่การยดึมัน่ในพระพทุธศาสนามา
อย่างช้านานและยังทำาให้ระบบการปกครองของสังคมไทยในระดับผู้นำาให้การยอมรับในพระพุทธศาสนาปราศจาก
อคติใด ๆ 

สังคมไทยเป็นสังคมที่เทิดทูนสถาบันกษัตริย์
 เนือ่งจากประเทศไทยมกีารปกครองในระบอบกษตัรยิม์าตัง้แตโ่บราณ ทรงมฐีานะเปน็พระเจา้แผน่ดนิ ยดึถอื
หลักทศพิธราชธรรม ในการปกครองประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุข ถึงแม้ในปัจจุบันการปกครองของไทยได้เปลี่ยนจาก



บทความฉบับเต็ม
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ปี 2015
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ระบอบราชาธปิไตยมาเป็นประชาธปิไตย พระมหากษตัรยิก์ย็งัคงไดร้บัการเคารพเทดิทนูอยา่งเชน่ในอดตี โดยเฉพาะ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช รชักาลปจัจบุนั ทรงตรากตรำางานหนกัเพือ่พสกนกิรของพระองค ์ทรง
เป็นมิ่งขวัญ และศูนย์รวมแห่งความสามัคคีของคนในชาติ ได้รับการยกย่องเทิดทูนอย่างสูงในสังคมไทย จะเห็นได้
จากโครงการพระราชดำาริท่ีท่านทรงวางกรอบแนวคิดและสร้างสรรค์เป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวไทย
และชาวต่างประเทศท่ัวโลก ส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการต่าง ๆ มากมาย จนเป็นที่ยอมรับจาก
สังคมในประเทศและต่างประเทศให้การเทิดทูนเคารพอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก

สังคมไทยเป็นสังคมที่ให้ความสำาคัญในเรื่องอาวุโส ให้เกียรติยกย่องผู้ใหญ่
  สังคมไทยมีวัฒนธรรมการอ่อนน้อมถ่อมตนผู้น้อยให้ความเคารพผู้ใหญ่มีมาอย่างช้านานมาแล้วและสังคม
ไทยยงัเปน็สงัคมใหก้ารชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัมกีารต้อนรบัขบัสูแ้ขกบา้นแขกเมอืงจงึทำาใหร้ะบบการนบัถอืผูม้คีวาม
อาวโุสกวา่สบืทอดกนัมาตามลำาดบั ซึง่ถอืเปน็ลกัษณะเด่นของสังคมไทย ซ่ึงจะพบเหน็ได้ในทกุกลุ่มทกุชัน้ โดยพ่อแม่ 
ผูป้กครองจะสัง่สอนลกูหลานกนัตอ่ ๆ  มาใหเ้ดก็มสีมัมาคารวะตอ่ผูท้ีอ่าวโุสสงูกวา่ ซึง่ในทางพทุธศาสนากลา่วรบัรอง
ว่าเป็นความดีงาม ผู้ที่ปฏิบัติจะได้รับความสุขความเจริญจึงทำาให้ความเคารพนับถือคือผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่กลายเป็น
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมจากรุ่นสู่รุ่น

บทสรุป
 ปัญหาของระบบราชการไทยท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาชนบทถือว่าเป็นสาเหตุที่ทำาให้โครงการของ
รัฐเข้าไม่ถึงชาวชนบทเพราะโครงการต่าง ๆ  ของทางราชการมักจะดำาเนินการไปเพื่อความสะดวกแก่การทำางานของ
ขา้ราชการเอง หรอืยดึหลกัความคุม้ประโยชนข์องหนว่ยงานของตนเพือ่การประชาสมัพนัธร์วมทัง้การกำาหนดโครงการ
โดยส่วนกลางมักจะมีการพิจารณาเฉพาะแง่มุมที่ตนเอง เป็นผู้รับผิดชอบไม่ได้มองภาพรวมหรือความต้องการของ
ทอ้งถิน่เปน็หลกัซึง่สงัคมไทยในชนบทแตก่อ่นเป็นสงัคมเกษตรกรรมชาวชนบทยงัไมม่คีวามตืน่ตวัในทางการเมอืงการ
ปกครองมากเทา่ทีค่วร จนทำาใหถ้งึชว่งระยะเวลาของการเปล่ียนผ่านระบบเกษตรกรรมมาเปน็อตุสาหกรรมจึงทำาให้
สังคมชนบทมีความตื่นตัวทางการเมืองการปกครองมากขึ้น โดยเฉพาะการต่ืนตัวทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น
ท่ีรัฐได้กระจ่ายอำานาจมาสู่ท้องถิ่นให้บริหารจัดการปกครองตนเองโดยอิสระ ซ่ึงจะเห็นได้ว่านี้เป็นเพียงระบอบการ
ปกครองที่อาศัยหลักนิตินัยเป็นพื้นฐานในการปกครองต่อความเป็นจริง แต่ถ้าจะมองตามลักษณะของสังคมชนบท
จะไม่ปฏิบัติตามหลักนิตินัยมากนักส่วนใหญ่จะปฏิบัติตามหลักพฤตินัยมากกว่า เพราะบางเรื่องส่วนท้องถิ่นยังถูก
ควบคุมจากส่วนกลางอยู่จึงไม่ได้อิสระทางการปกครองตนเองมากเท่าที่ควร จึงทำาให้การบริหารงานบางเรื่องเกิด
ความล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์กับยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นแล้วส่วนกลางควรให้อำานาจหน้าที่ใน
การบริหารจัดการการปกครองแก่ท้องถ่ินโดยอิสระจริง ๆ ปราศจากการควบคุมกำากับดูแลจากส่วนกลางที่เคยเป็น
มา ซึ่งจะทำาให้ระบอบการปกครองไทยมีความสอดคล้องกับความต้องการของชาวท้องถิ่นโดยแท้จริงและรูปแบบ
ประชาสามัคคีแบบพุทธในชนบทและในเมืองก็จะเกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป
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บทคัดย่อ
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์วิจัยวัตถุประสงค์ที่ 1 การบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวของท้องถิ่น 
คือ การพัฒนาให้มีการจัดตลาดนำ้าย้อนยุคแนว Retro Market วัตถุประสงค์ที่ 2 ศึกษาความเป็นอัตลักษณ์ของท้อง
ถิ่นและการอนุรักษ์ความเป็นต้นตำารับ วิธีการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการดำาเนินการวิจัย คือ การศึกษาข้อมูลเอกสาร 
การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิค สโนบอล ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ผลการศึกษาข้อที่1 จังหวัดได้
มีการดำาเนินการสร้างแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ตลาดนำ้าเมืองลิกอร์ ซึ่งเป็นการจัดการตลาดนำ้า Retro Market 
การวางแผน ได้แก่ การกำาหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว การวางแผนการใช้ที่ดินส่วนการดำาเนิน
งานอื่น ได้แก่ การทำาการตลาด การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ เทศบาลนครได้ดำาเนินการ คือ การปรับแต่งภูมิทัศน์
ของเมือง การบริหารจัดการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม ตลาดสุขภาพ ซึ่งขาดอัตลักษณ์ความเป็น
ท้องถิ่น ผลการศึกษาข้อ 2 ความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นในเรื่องความเป็นพื้นบ้านพบได้น้อย การอนุรักษ์ความ
เป็นต้นตำารับยังไม่มี 

คำ�สำ�คัญ: การบริหารจัดการการท่องเที่ยวท้องถิ่น, เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

Abstract
 Local tourism management on the identity crisis case study : City municipality, Nakhon 
Si Thammarat. Nakhon Si Thammarat Province.
  In this research study. A research purposes the objective one management of the tourist 
area of the district is developed with a Floating retro-themed Retro Market. Objective the second, 
the identity of the local and the conservation of traditional research methods were used to. 
The research is to study the documents. The Observer and interview techniques Snow Ball. 
Study results The first study found that the province has implemented to create new sources 
of attraction. Floating City Ligor which is dealing Floating Retro Market planning including 
determining the capacity to accommodate tourists. Land use planning the other operations 
include the marketing and product development. City municipality has taken is to refine the city’s 
landscape. Management includes the management of food and beverage. Health market, which 
lacks a local identity. The study is the second of a local identity in a rare folk. Conservation is 
not authentic.
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บทนำา
 ในกระแสการบริหารจัดการท่องเที่ยวท้องถิ่นมาแรงในยุคปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
ได้โหนกระแสการท่องเท่ียวหลัก เพื่อพัฒนารายได้เข้าสู่จังหวัดต่าง ๆ ภายในประเทศไทย อาจดูเหมือนการกระทำา                                                                                                                    
เช่นนั้นจะเป็นลักษณ์ของวัฒนธรรมของท้องถิ่นในยุคนี้ ประกอบกับความพร้อมด้านศักยภาพทางการท่องเที่ยวของ
แหล่งท่องเที่ยวได้เอื้ออำานวยให้ท้องถิ่นได้มีการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเองอย่าง
เป็นรปูธรรมและมคีวามชัดเจน ดัง่ภาพท่ีฉายใหเ้หน็อยา่งตอ่เนือ่งและยาวนาน และสบืเนือ่งจากกระแสการทอ่งเทีย่ว
หรือทิศทางแนวโน้มทางการท่องเท่ียวได้มีการขยับตัวอย่างต่อเนื่องนั้น กระแสการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ หรือการ
ท่องเที่ยวที่ตอบสนองการท่องเที่ยวในปัจจุบัน เรื่องการหวนระลึกถึงอดีตในสมัยวัยเด็ก หรือ Retro Retro ลักษณะ
การเท่ียวแบบ Retro Retro น้ันมีความเป็นอักลักษณ์และอัตลักษณ์ในตนเอง ด้วยเหตุและผลเช่นน้ีเอง ทำาให้ท้องถ่ิน 
ในฐานะทีเ่ปน็หนว่ยงานทีเ่ลก็ทีส่ดุในการปกครองตนเอง นัน่ไดห้มายถงึ ทอ้งถิน่มคีวามสามารถในการบรหิารจดัการ
พืน้ทีข่องตนเองได ้ลดการพึง่พางบประมาณจากหนว่ยงานรัฐใหน้อ้ยลง ทอ้งถิน่ทีข่บัเคล่ือนภารกจิทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 
คือ เทศบาลนครฯ นั้นมีความพร้อม ทั้งทางด้านบุคลากร งบประมาณ วิธีการบริหารจัดการที่สามารถบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวท้องถิ่นก่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นพลวัต
 เทศบาลนครหากศึกษาจะพบว่าเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนั้นได้ดำาเนินการสร้างแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม (Cultural Tourism) โดยการผสมผสานแนวคิดความเป็นอดีตดั้งเดิม Retro Retro ซึ่งเป็นกลิ่นไอ
วัฒนธรรมของท้องถ่ินชาวปักษ์ใต้เข้าไว้ด้วยกัน ทั้งนี้ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ดำาเนินการสร้างตลาดนำ้าแห่ง
แรก ช่ือ โครงการตลาดริมนำ้าเมืองลิกอร์ โดยตลาดริมนำ้าเมืองลิกอร์ จะจัดขึ้นทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เปิดให้
บริการครั้งแรกในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ภายในงานจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
 ส่วนที่ 1 บริเวณหลังกำาแพงเมืองเก่า จะเป็นโซนสำาหรับให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพโดยมีการตกแต่งสถานที่
อย่างสวยงาม  
 ส่วนที่ 2 บริเวณหลังกำาแพงเมืองเก่า โซนด้านหลัง จะจำาหน่ายของกิน  อาหารเพื่อสุขภาพ และสินค้าของ
ชุมชน 
 ส่วนที่ 3 บริเวณฝั่งสนามหน้าเมือง จะจัดกิจกรรมบนเวที การแสดงของเยาวชนและชุมชน การแสดงดนตรี
ในสวน  ซึง่ตอนนีท้างเทศบาลนครนครศรธีรรมราช ไดจ้ดัเตรยีมการดำาเนนิงานตา่ง ๆ  เพือ่เปน็การเตรยีมความพรอ้ม
ในทกุดา้น รองรบัการเปดิตลาดรมินำา้เมอืงลกิอร์เพ่ือผลักดันใหเ้ปน็สถานท่ีท่องเท่ียวสำาหรับชาวนครศรีธรรมราชและ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวมายังนครศรีธรรมราช
 ในการดำาเนินงานน้ี จึงเป็นท่ีมาของการวิจัย โดยผู้วิจัยมุ่งศึกษาการบริหารจัดการตลาดริมนำา้ของเทศบาลนคร 
นครศรีธรรมราช ในการดำาเนินงานมีการบริหารจัดการพื้นที่อย่างไร ภายใต้กรอบแนวคิดแบบย้อนยุค Retro Retro 
และศึกษาความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและการอนุรักษ์ความเป็นต้นตำารับ

วัตถุประสงค์วิจัย
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการวิจัย 2 ข้อ ดังนี้
 วตัถปุระสงคท่ี์ 1 การบรหิารจดัการพืน้ทีท่อ่งเทีย่วของทอ้งถิน่ในการพฒันาใหม้กีารจดัตลาดนำา้ยอ้นยคุแนว 
Retro Market 
 วัตถุประสงค์ที่ 2 ศึกษาความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและการอนุรักษ์ความเป็นต้นตำารับ 

วิธีการวิจัย
 ในการดำาเนินการงานวิจัย ผู้วิจัยได้กำาหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการดำาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้ (1) การ
ศึกษาข้อมูลเอกสาร (documentary Research) (2) การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant 
Observation Research) และ (3) การสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคสโนบอล (Snow ball technique)
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ผลการศึกษาวิจัย
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวของท้องถิ่น คือ การพัฒนาให้มีการจัดตลาดริมนำ้า
ย้อนยุค (Retro Market) 
 วตัถปุระสงคท์ี ่2 ศกึษาความเปน็อตัลกัษณข์องทอ้งถิน่และการอนรัุกษค์วามเปน็ต้นตำารับโดยผลการศกึษา
ปรากฎ ดังนี้
 ผลการศึกษาข้อท่ี 1 พบว่า เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการดำาเนินการ
สร้างแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ตลาดริมนำ้าเมืองลิกอร์ ซึ่งเป็นการจัดการตลาดนำ้า โดยใช้แนวคิดตลาดนำ้าแบบย้อน
ยุค (Retro Market) ภายใต้โครงการตลาดนำ้าเมืองลิกอร์ โดยตลาดริมนำ้าเมืองลิกอร์ จะจัดขึ้นทุกวันศุกร์สุดท้ายของ
เดือน เปิดให้บริการครั้งแรกในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ดังภาพปรากฎที่ 1 แสดงการทำาประชาสัมพันธ์ “ตลาด
ริมนำ้า เมืองลิกอร์” 

ภาพที่ 1 การทำาประชาสัมพันธ์ “ตลาดริมนำ้า เมืองลิกอร์”

ที่ม� : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช, 2558

 ภายในงาน เทศบาลฯ ได้มีการแบ่งพื้นที่ทางการท่องเที่ยวนั้นออกเป็น 3 ส่วน อันได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 บริเวณหลังกำาแพงเมืองเก่า โดยกำาแพงเมืองนครศรีธรรมราชนั้นเป็นเคร่ืองแสดงถึงความเก่า
แก่ ความแข็งแกร่ง ความเจริญรุ่งเรือง และ ประวัติศาสตร์อันยาวนาน กำาแพงเมืองนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ริม
คลอง หน้าเมือง ถนน มุมป้อม อำาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช การ สร้าง ปรากฎหลักฐาน จากตำานานเมือง
นครศรีธรรมราชว่าสร้างข้ึนในสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เมื่อตั้งเมืองขึ้นที่ หาด ทรายแก้ว แล้วจึงสร้างกำาแพง 
เมืองเป็นกำาแพงดิน มีคูล้อมรอบสันนิษฐานว่า มีการบูรณะกำาแพง เมืองส่วนต่าง ๆ กันมาหลายครั้งทุกครั้ง คง 
พยายามรักษา แนวกำาแพงเดิมไว้จะเป็นโซนสำาหรับให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพโดยมีการตกแต่งสถานที่ ดังภาพที่ 2 
ปรากฎให้เห็นถึงการตกแต่งสถานที่หลังกำาแพงเมืองเก่า 
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ภาพที่ 2 ปรากฎให้เห็นถึงการตกแต่งสถานที่หลังกำาแพงเมืองเก่ากลางวันและกลางคืน

 ส่วนที่ 2 บริเวณหลังกำาแพงเมืองเก่า โซนด้านหลัง จะจำาหน่ายของกิน  อาหารเพื่อสุขภาพ และสินค้าของ
ชุมชน ดังภาพที่ 3 แสดงการจัดตลาดสินค้าชุมชน
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ภาพที่ 3 การจัดตลาดสินค้าชุมชน

 
 ส่วนที่ 3 บริเวณฝั่งสนามหน้าเมือง จะจัดกิจกรรมบนเวที การแสดงของเยาวชนและชุมชน การแสดงดนตรี
ในสวน  ซึง่ตอนน้ีทางเทศบาลนครนครศรธีรรมราช ไดจ้ดัเตรยีมการดำาเนนิงานตา่ง ๆ  เพือ่เปน็การเตรยีมความพรอ้ม
ในทกุดา้น รองรบัการเปดิตลาดรมินำา้เมอืงลกิอรเ์พ่ือผลักดันใหเ้ปน็สถานท่ีท่องเท่ียวสำาหรับชาวนครศรีธรรมราชและ
นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามายังนครศรีธรรมราชดังปรากฎในภาพที่ 4 แสดงการแสดงเยาวชน/ชุมชนและภาพที่ 5 แสดง
การจัดตลาดสุขภาพ

 
ภาพที่ 4 แสดงการแสดงเยาวชน/ชุมชน ในส่วนพื้นที่ใกล้เคียงกันมีการจัดนัดสุขภาพ ภาพที่ 5 ดังปรากฎในภาพ
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ภาพที่ 5 การจัดตลาดสุขภาพ

ภูมิหลังประวัติเชิงพื้นที่
 ประวตับิรเิวณหลงักำาแพงเมอืงเกา่ โดยกำาแพงเมอืงนครศรธีรรมราชนัน้เปน็เครือ่งแสดงถงึความเกา่แก ่ความ
แข็งแกร่ง ความเจริญรุ่งเรือง และ ประวัติศาสตร์อันยาวนาน กำาแพงเมืองนครศรีธรรมราชต้ังอยู่ริมคลอง หน้าเมือง ถนน 
มุมป้อม อำาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช การ สร้าง ปรากฎหลักฐาน จากตำานานเมืองนครศรีธรรมราช
ว่าสร้างข้ึนในสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เม่ือต้ังเมืองข้ึนท่ี หาด ทรายแก้ว แล้วจึงสร้างกำาแพง เมืองเป็นกำาแพงดิน 
มีคูล้อมรอบสันนิษฐานว่า มีการบูรณะกำาแพง เมืองส่วนต่าง ๆ กันมาหลายครั้งทุกครั้งคงพยายามรักษาแนว
กำาแพงเดิม
 ใน พ.ศ.1950 สมเด็จพระราเมศวรแห่งกรุงศรีอยุธยาตีล้านนาไทยได้ได้กวาดต้อนผู้คนมาไว้ที่เมือง
นครศรธีรรมราช ชาวลา้นนาไทยจงึนำาเอาแบบอยา่งการ สร้างกำาแพงเมอืงมาจากเมอืงเชยีงใหม ่มาซ่อมกำาแพงเมือง
นครศรีธรรมราช โดยทำาเปน็ กำาแพงแบบปกัเสาพนูดนิ ในราว พ.ศ. 2100 เมือ่ชาวโปรตเุกสนำาวธิกีารสรา้งแบบก่ออิฐ 
และตั้งฐานปืนใหญ่เข้ามากำาแพง ในการจัดตกแต่งสถานที่ในครั้งนี้ ทางเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ได้ดัดแปลง
เป็นกำาแพงก่ออิฐขึ้นเพื่อให้เป็นป้อม ปราการที่แข็งแรงโซนสำาหรับให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพโดยมีการตกแต่งสถานที่ 
(ดังภาพที่ปรากฎ 2-4) 

เมืองลิกอร์ 
 “ลิกอร์”  (Ligor)  (Joaquim  de  Campos,1959,  p.225) เป็นชื่อที่พ่อค้าชาวโปรตุเกสซึ่งเข้ามาติดต่อ 
ค้าขายกับไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น คือในสมัยรัชกาลของสมเด็จพระรามาธิบดีที่สอง หรือเมื่อ พ.ศ. 2061 
อันเปน็ชาวยโุรปชาตแิรกทีไ่ดเ้ขา้มาตดิตอ่คา้ขายกบัไทยใชเ้รยีกตามพรลงิคห์รอืนครศรธีรรมราช และพบวา่ทีไ่ดเ้รยีก
แตกต่างกันออกไปเป็น“ละกอร์”  (Lagor) ก็มีนักปราชญ์สันนิษฐานว่า คำาว่า “ลิกอร์” นี้ ชาวโปรตุเกสคงจะเรียก
เพี้ยนไปจากคำาว่า “นคร”อันเป็นคำาเรียกชื่อย่อของ “เมืองนครศรีธรรมราช” ทั้งนี้เพราะชาวโปรตุเกสไม่ถนัดในการ
ออกเสียงตัว “น” (N) จึงออกเสียงตัวนี้เป็น “ล” (L) ดังนั้นจึงได้เรียกเพี้ยนไปดังกล่าว และในที่สุดชื่อ “ลิกอร์” นี้
กลายเป็นชื่อที่ชาวตะวันตกรู้จักอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
 
อัตลักษณ์
 อัตลักษณ์” ทิศกร สอนใจ (23 มิถุนายน 2551) ได้อธิบายว่า มาจากภาษาบาลีว่า อตฺต + ลักษณ 
โดยที่ “อัตตะ” มีความหมายว่า ตัวตน, ของตน ส่วน “ลักษณะ” หมายถึง สมบัติเฉพาะตัว หากมองเพียง
แค่รูปศัพท์ “อัตลักษณ์” จึงเหมาะจะนำามาใช้หมายถึงลักษณะเฉพาะตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยความหมายโดย
รวม หมายถึง ตัวตนท่ีแสดงให้เห็นถึงสมบัติเฉพาะตัว การสร้างตลาดนำ้าเมืองลิกอร์จึงต้องสร้างความเป็นตัว
ตนให้ปรากฎขึ้น สิ่งท่ีเห็นได้คือ คำาท่ีใช้เรียกหรือ ชื่อ “เมืองลิกอร์” เป็นคำาที่ใช้เรียกเพื่อใช้ในการแสดงตัวตน 



บทความฉบับเต็ม
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ปี 2015
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา1/4

เล่มที่

182

ลักษณะตลาดนำ้าย้อนยุค ตลาดริมนำ้าเมืองลิกอร์
 การดำาเนินการทำาตลาดริมนำ้าเมืองลิกอร์ แบบ Retro-Retro โดยพิจารณาการจัดทำาตลาดนำ้าย้อนยุคใน
แบบการตลาดย้อนยุคแบบ Retro-Retro หรือเรียกว่า Retro แบบดั้งเดิม (นันทพร สุวรรนาวุธ และคณะ, 2553)  
คือ การนำาเอาสินค้าหรือบริการที่ได้ใช้งาน ทั้งที่ได้หายไปแล้วหรือลดกระแสความนิยมลงกลับมาปรับปรุงให้
เกิดเป็นกระแสใหม่อีกครั้ง โดยใช้เอกลักษณ์ของสินค้าเดิมเป็นจุดเด่นหรือเป็นจุดขาย โดยที่การตลาดย้อนยุคแบบ 
Retro-Retro หรือเรียกว่า Retro แบบดั้งเดิม นำาเอาสินค้าหรือบริการที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ทั้งที่ได้หายไปแล้วหรือ
ลดกระแสความนิยมลงกลับมาปรับปรุงให้เกิดเป็นกระแสใหม่อีกครั้ง โดยใช้เอกลักษณ์ของสินค้าเดิมเป็นจุดเด่น 
ตัวอย่างเช่น ตลาดย้อนยุคที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่ในประเทศไทย เช่น ที่ตลาดนำ้าอัมพวา ตลาดร้อยปีคลองสวน ตลาด
ร้อยปีสามชุก เป็นต้น ในการทำาการตลาดนำ้าแบบย้อนยุค ใช้โมเดลการตลาดย้อนยุคแบบ Retro- Retro (นันทพร                               
สุวรรนาวุธ และคณะ, 2553) มีองค์ประกอบอยู่ 3 ประการ ได้แก่  
 (1) สินค้าหรือบริการที่นำา Retro-Retro Marketing สินค้า สถานที่ควรจะมีเรื่องราวในอดีตที่สามารถเชื่อม
โยงมาถึงยุคปัจจุบัน โดยพิจารณาถึงการรักษาเสน่ห์และกลิ่นอายของความเป็น Retroหากนำาเทคโนโลยีเข้ามาอาจ
ทำาให้กลบทับความเป็น Retro ดั้งเดิมซึ่งนั่นก็หมายถึง หากต้องทำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ก็ต้องไม่ลืมพิจารณา Core 
Value หลัก
 (2)  สินค้าในปัจจุบันล้วนนำา Functional benefit มาเป็นตัวดึงดูดลูกค้า สำาหรับ Retro-Retro Marketing 
เป็นลักษณะของการขายสินค้า Emotional benefit  ที่มีอยู่ในความเป็น Retro จะเป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกอยาก
รับรู้ความประทับใจในอดีต กล่าวคือใช้อารมณ์มาสัมผัสกับลูกค้านั่นเอง
 (3)   การนำาการตลาดแบบRetro-Retro มาใช้ให้ประสบความสำาเร็จได้นั้น ตอบโจทย์ทุกกลุ่มทุกวัยและ
กระจายไปในวงกว้าง จากการที่ Retro-Retro มีกลุ่มลูกค้าดั้งเดิมอยู่แล้ว การนำาการตลาดแบบปากต่อปาก (Word 
of Mouth) มาประกบจะช่วยให้ขยายฐานลูกค้าใหม่จากปู่ย่า สู่รุ่นพ่อแม่ และมีการสืบทอดไปยังรุ่นลูกหลาน
 ในโครงการตลาดริมนำ้าเมืองลิกอร์ มีความเป็นมาเป็นไปตามโครงการที่เกิดขึ้นมาก่อน เช่น เรื่องเล่าชาว      
ลิกอร์ ซึ่งลิกอร์นี้ก็หมายถึง ชาวนครศรีธรรมราช ในโครงการเดิมได้มีบอกเล่าความเป็นมาในอดีตต่าง ๆ ซึ่งได้ ริเริ่ม
ตลาดนำ้าเมืองลิกอร์เป็นเวลาต่อมา 

ภาพที่ 6 กำาแพงเมืองเก่า ในตลาดริมนำ้าเมืองลิกอร์

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 โครงการตลาดริมนำา้เมืองลิกอร์มีความสอดคล้องกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ซ่ึงหมายถึง (นิคม จารุมณี, 
2536) การท่องเที่ยวเพื่อชมสิ่งที่แสดงความเป็นวัฒนธรรม เช่น ปราสาท พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ประเพณี วิถีการดำาเนินชีวิต ศิลปะทุกแขนง และสิ่งต่าง ๆ ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองที่มีการพัฒนาให้เหมาะสม
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กับสภาพแวดล้อม การดำาเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละยุคสมัย ผู้ท่องเที่ยวจะได้รับทราบประวัติความเป็นมา 
ความเช่ือ มุมมองความคิด ความศรัทธา ความนิยมของบุคคลในอดีตที่ถ่ายทอดมาถึงคนรุ่นปัจจุบันผ่านสิ่งเหล่านี้
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม นั้นคือ แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบุรุษ
ได้สร้างสมและถ่ายทอดเป็นมรดกสืบทอดกันมา แหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้ประกอบด้วย งานประเพณี วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของผู้คน การแสดงศิลปวัฒนธรรมสินค้าพื้นเมือง การแต่งกาย ภาษา เป็นต้นก่อให้เกิดการสืบทอดและการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมเมืองลิกอร์ 

การวางแผน (Plan) กับการบริหารจัดการท่องเที่ยวท้องถิ่น (LocalTourism Management) 
 ในการบริหารจัดการท้องถิ่นผู้บริหารหรือนักบริหาร ได้มีการวางแผนแหล่งท่องเที่ยวที่จะการรองรับ 
นักท่องเที่ยว ในประเด็นการวางแผนด้านความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (ทท.) (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2554) โดยมีสูตรในการคำานวณความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว 

สูตรวิธีการคำานวณ 
 ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว = จำานวนมากที่สุดของนักท่องเที่ยวที่สามารถเข้ามาพักได้
  จำานวนพื้นที่ที่สามารถใช้ได้
 
โดย มีเงื่อนไข 
 ถ้า 1 ตารางกิโลเมตร = รองรับได้ 100 คน
  ถ้าพื้นที่ 500 ตารางกิโลเมตร = รองรับได้ 50,000 คน

 เพราะหากนักท่องเท่ียวหรือประชาชนเดินทางท่องเที่ยวมากเกินกว่าสามารถของพื้นที่ท่องเที่ยวรองรับได้ 
จะก่อให้เกิดปัญหาทางสภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยวตามมา เช่น ปัญหาขยะ การจัดหาถึงขยะ ห้องนำ้า ลานจอด
รถ ความแออับของคน การแย่งการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นต้น 
 ในการศึกษาวิจัยประเด็นความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อให้การศึกษามีทิศทางมากขึ้น ผู้วิจัยได้ศึกษา 
การสร้างมาตรฐานคุณภาพท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ทัศนียา บริพิศ, 2557) 
 1) การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม
 2) ความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
 โดยในการศกึษาครัง้นีผู้ว้จิยัไดเ้ลอืก การสรา้งกรอบมาตรฐานคณุภาพการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมมา 2 หลกั 
เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมและ ความโดดเด่นวัฒนธรรม ซึ่ง
จะก่อให้เกิดการเรียนรู้โดยสอดคล้องกับการที่ท้องถิ่นต้องสร้างความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม 6 ด้าน (ทัศนียา บริพิศ 
2557, ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ 2546) โดยสามารถสรุป ดังตารางที่ 1 แสดงองค์การสร้างความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม 
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ตารางที่ 1 องค์การสร้างความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม 
ความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม

1 ความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิต 
ภูมิปัญญา และองค์ความรู้

พิจารณาจากเอกลักษณ์เฉพาะตนทางวัฒนธรรมความแตกต่าง
ของวถิชีวีติจากชมุชนอืน่ และคณุคา่ทีค่วรอนรัุกษแ์ละสืบสานต่อ
ไปเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย วิถีชีวิต การแต่งกาย 
ลกัษณะของกจิกรรมประเพณทีีอ่ยูอ่าศยั อาหารการกนิ เครือ่งมอื
ใช้สอยในชีวิตประจำาวัน ลักษณะสิ่งประดิษฐ์ระเบียบแบบแผนใน
การอยู่ร่วมกัน ฯลฯ

2 ความผูกพันของท้องถิ่นต่อแหล่งท่อง
เที่ยวทางวัฒนธรรม

พจิารณาจากความสมัพนัธข์องแหลง่ทอ่งเทีย่วทางประวตัศิาสตร์
กับชุมชนท้องถิ่นเช่น การมีประเพณี ความเชื่อ ตำานาน นิทานพื้น
บ้าน นิทานปรัมปรา

3 ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม ความงดงามทางด้านศิลปวัฒนธรรมหรือการสร้างความประทับ
ใจแก่ผู้พบเห็น พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นวิถี
ชีวิตหรือวัฒนธรรมนั้น ๆ อาทิเช่น การแต่งกายรูปแบบกิจกรรม 
ศลิปกรรมของงานหตัถกรรม สถาปตัยกรรมของทีอ่ยูอ่าศยั อาหาร
การกินเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำาวัน ฯลฯ

4 ความสามารถในการสืบทอด
ภูมิปัญญาและองค์ความรู้อย่างต่อ
เนื่อง

พิจารณาจากความยาวนานของการสืบทอดภูมิปัญญาและองค์
ความรู้มาตั้งแต่อดีตและยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันโดยจะเห็นได้จาก
วิถีชีวิต การแต่งกาย เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ซ่ึงแม้จะมีการ
เปลีย่นแปลงตามกาลเวลาไปบ้างแต่ยังมีบางกลุ่มในชุมชนที่ยังคง
สืบทอดภูมิปัญญาเหล่านั้นอยู่อย่างเห็นได้ชัด

5 ความต่อเนื่องของการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี

พิจารณาจากจำานวนกิจกรรมที่จัดขึ้นในแต่ละปีซึ่งแสดงถึงการ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่

6 ความเข้มแข็งในการรักษาเอกลักษณ์ พิจารณาจากชุมชนท้องถิ่นมีความสนใจในการรักษาเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมและประเพณีของตนรวมถึงการมีหน่วยงานและ
องค์กรจากภายนอกให้ความสำาคัญกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น

 ผลการศึกษาวิจัยครั้ง โดยมีกรอบการศึกษา ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวท้องถิ่น ดังนี้
 (1) ผลการศึกษาการวางแผน ได้แก่ การกำาหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเท่ียวนั้นไม่ปรากฎ 
และการวางแผนการใช้ที่ดิน หรือการวางแผนการใช้ที่ดินนั้นได้ดำาเนินการแล้ว คือ การแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน 
อันได้แก่ ส่วนที่ 1 บริเวณหลังกำาแพงเมืองเก่า จะเป็นโซนสำาหรับให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพโดยมีการตกแต่งสถานที่ 
 ส่วนที่ 2 บริเวณหลังกำาแพงเมืองเก่า โซนด้านหลังจำาหน่ายของกิน  อาหารเพื่อสุขภาพ และสินค้าของชุมชน ส่วน
ที่ 3 บริเวณฝั่งสนามหน้าเมือง จะจัดกิจกรรมบนเวที การแสดงของเยาวชนและชุมชน การแสดงดนตรีในสวน
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 (2) ผลการดำาเนินงานอื่น ๆ ได้แก่ การทำาการตลาด การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ เทศบาลนครได้ดำาเนิน
การ ได้แก่ การปรับแต่งภูมิทัศน์ของเมือง การบริหารจัดการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการอาหารและเคร่ืองด่ืม ตลาด
ชุมชน และตลาดสุขภาพพบว่า เทศบาลนคร นครศรีธรรมราชได้ทำาการตลาด (Market) ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ 
และสิ่งสิ่งพิมพ์ออนไลน์ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการทำาการตลาด ตลอดจนการปรับปรุงข้อมูลตลาดนำ้าเมืองลิกอร์ 2-3 
ระยะ ผลการศึกษาการทำาการตลาดของตลาดริมนำ้าเมืองลิกอร์ ขาดความเป็น Retro-Retro ผลการพัฒนาสินค้า
และผลิตภัณฑ์ พบว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์นั้น ไม่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น สินค้านั้นขาดความเป็น Retro -Retro 
ผลการศึกษาการปรับแต่งภูมิทัศน์ของเมือง พบว่าทางเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ได้ดำาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อใช้ในการท่องเท่ียว ตั้งแต่ในช่วงท่ีปรากฎชันเจนใน ปี พ.ศ. 2557- ปัจจุบัน อันได้แก่ (1) ปรับปรับแต่งต้นไม้ 
การตัดกิ่งไม้ใหญ่ (2) การปรับปรุงระบบทางระบายนำ้า (3) ปรับปรุงผิวถนนบริเวณหลังกำาแพงเมืองเก่า (4) ตกแต่ง
และปรับประดา หลังกำาแพงเมืองเก่าและสภาพบริเวณโดยรอบเป็นการจัดตกแต่งสถานที่แนวปัจจุบันเช่น ตุ๊กตา
ต่าง ๆ คล้าย ๆ ตุ๊กตาหิมะและสัตว์อื่น ๆ ซึ่งไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์ชาวและไม่ดึงอดีตในสมัย
วัยเยาว์ของเมืองนิกอร์ การประดับตาและการตกแต่งสถานท่ีขาดความเป็นอัตลักษณ์เมืองลิกอร์ในส่วนการจัดการ
อาหารและเครื่องดื่ม จากการสัมภาษณ์ พบว่าการจัดพื้นที่ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ความเป็นอัตลักษณ์ยังพบได้
น้อย กล่าวคือ สินค้าด้านอาหารและเครื่องดื่มสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปส่วนตลาดชุมชน ขาดความเป็น
ชุมชนเมืองลิกอร์ ตลอดรวมถึง อาหารสุขภาพเช่นเดียวกัน ซ่ึงขาดอัตลักษณ์ความเป็นเมืองลิกอร์ ซ่ึงเหตุผลจะขอ
อธิบายในการอภิปรายผลต่อไป
 ผลการศึกษาวิจัยข้อ 2 ในด้านความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยความหมายของอัตลักษณ์ท้องถิ่น หมาย
ถึง ความเป็นเฉพาะด้านของท้องถิ่น อันได้แก่ สินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนคร อันได้แก่ อาหารพื้นเมือง อาทิ
เช่น ขนมจีน ข้าวยำาปักษ์ใต้ ผักเหนาะ เป็นต้น ขนมท้องถิ่นได้แก่ ขนมลา พอง ขนมบ้าและดีซัม เป็นต้น สินค้าของ
ที่ระลึก อันได้แก่ การแกะสลักหนังตะลุ ของที่ระลึกวัดพระมหาธาตุ เป็นต้นในเรื่องความเป็นพื้นบ้าน วิถีชีวิตความ
เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ การแต่งกายแบบชาวมุสลิม การนุ่งผ้าขาวม้า การกินหมาก การ
นั่งร้านนำ้าชาวิจารณ์การเมืองจนเป็นศิลปะหรือเป็นอัตลักษณ์ การละเล่น ได้แก่ การชนวัว ชนไก่ เป็นต้น ศิลป
วัฒนธรรม เช่น การรำารองแง็ง ตะลีตรีบัส เป็นต้น ผลจากการศึกษาพบว่าสิ่งที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นเมืองลิ
กอร์พบได้น้อย ผลจากการสัมภาษณ์ แบบ Snow technique พบว่า ความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านความเป็นอดีต
ของสถานที่นั้นยังน้อย ในส่วนของลักษณะของการอนุรักษ์ความเป็นต้นตำารับตลาดริมนำ้าเมืองลิกอร์นั้นยังไม่มี ทาง
ตลาดนำ้าเมืองลิกอร์ยังไม่การอนุรักษ์ความเป็นต้นตำารับความเป็นท้องถิ่นชาวปักษ์ใต้

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
 ในการวจิยัในวตัถปุระสงคก์ารวจิยัขอ้ท่ี 1การบริหารจัดการพ้ืนท่ีท่องเท่ียวของท้องถ่ินในการพัฒนาใหม้กีาร
จัดตลาดนำ้าย้อนยุคแนว Retro Market ในลักษณะการวางแผนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (1) การวางแผน 
ได้แก่ การกำาหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวนั้นไม่ปรากฎ อันเนื่องมาจากการขาดการวางแผน
จากเทศบาลฯ และการขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในการวางแผนพื้นที่การ
ท่องเทียวการวางแผนการใช้ที่ดิน หรือการวางแผนการใช้ที่ดินนั้นได้ดำาเนินการแล้ว อันเนื่องมาจากการแบ่งพื้นที่ใน
การจัดงานออกเป็น 3 ส่วน อันได้แก่ ส่วนที่ 1 บริเวณหลังกำาแพงเมืองเก่า จะเป็นโซนสำาหรับให้นักท่องเที่ยวถ่าย
ภาพโดยมีการตกแต่งสถานที่อย่างสวยงาม  ส่วนที่ 2 บริเวณหลังกำาแพงเมืองเก่า โซนด้านหลัง จะจำาหน่ายของกิน  
อาหารเพื่อสุขภาพ และสินค้าของชุมชน ส่วนท่ี 3 บริเวณฝ่ังสนามหน้าเมือง จะจัดกิจกรรมบนเวที การแสดงของ
เยาวชนและชุมชน การแสดงดนตรีในสวน (2) ส่วนการดำาเนินงานอื่น ๆ ได้แก่ การทำาการตลาด การพัฒนาสินค้า
และผลิตภัณฑ์ เทศบาลนครได้ดำาเนินการ ได้แก่ การปรับแต่งภูมิทัศน์ของเมือง การบริหารจัดการต่าง ๆ ได้แก่ การ
จัดการอาหารและเครื่องดื่ม ตลาดสุขภาพ เทศบาลนคร นครศรีธรรมราชได้ทำาการตลาด (Market) ผ่านช่องทางสื่อ
ออนไลน์และสิ่งสิ่งพิมพ์ออนไลน์ซึ่งการทำาการตลาดดังกล่าวไม่สามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่ม หรือการมีป้ายบอกงานยัง
ไม่ชัดเจน นำามาติดตั้งเป็นช่วงเวลา ตลอดจนการที่ระยะเวลาการเปิดตลาดนำ้านั้นนาน ๆ จะมีครั้ง ทำาให้ประชาชน
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ลืมที่จะเดินทางไปเที่ยว การจัดทำาตลาดของตลาดริมนำ้าเมืองลิกอร์ นั้นยังขาดความเป็น Retro-Retro อันเนื่องมา
จาก การทำาการตลาดต้องมีการเชื่อมโยงเรื่องราวในอดีตมาจึงถึงปัจจุบัน ซึ่งที่นี้ยังไม่มีและด้วยเหตุนี้เองทำาให้การ
ทำาการตลาดแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) จึงไม่เกิดขึ้นพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ สินค้าและผลิตภัณฑ์
นั้นขาดความเป็น Retro-Retro อันเนื่องมาจาก สินค้าไม่มีความเชื่อมโยงความเป็นอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ตัวสินค้า
ขาดการกระตุ้นที่ทำาให้เกิดความประทับใจในอดีต ไม่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ท้องถ่ิน อันเนื่องมาจากเทศบาลขาดการ
ศึกษาความเป็นอัตลักษณ์ของเมืองลิกอร์ การปรับแต่งภูมิทัศน์ของเมืองเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ได้ดำาเนิน
การปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อใช้ในการท่องเที่ยว ตั้งแต่ในช่วงที่ปรากฎชันเจนใน ปี พ.ศ. 2557- ปัจจุบัน อันได้แก่  
(1) ปรับปรับแต่งต้นไม้ การตัดกิ่งไม้ใหญ่ (2) การปรับปรุงระบบทางระบายนำ้า (3) ปรับปรุงผิวถนนบริเวณหลัง
กำาแพงเมืองเก่า (4) ตกแต่งและปรับประดา หลังกำาแพงเมืองเก่าและสภาพบริเวณโดยรอบเป็นการจัดตกแต่งสถาน
ที่แนวปัจจุบันเช่น ตุ๊กตาต่าง ๆ คล้าย ๆ ตุ๊กตาหิมะและสัตว์อื่น ๆ ซึ่งไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์ชาว
นครศรีธรรมราช เพราะการประดับตาและการตกแต่งสถานที่ดังที่กล่าวมาข้างต้น ทำาให้ตลาดริมนำ้าเมืองลิกอร์ต้อง
พัฒนาการท่องเท่ียวย้อนอดีตแบบ Retro- Retro ใหม่ ในส่วนการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม จากการสัมภาษณ์ 
พบว่าการจัดพื้นที่ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ความเป็นอัตลักษณ์ยังพบได้น้อย กล่าวคือ สินค้าด้านอาหารและเครื่อง
ดื่มสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป ในประเด็น ตลาดชุมชนและอาหารสุขภาพเช่นเดียวกัน ซ่ึงขาดอัตลักษณ์
ความเป็นท้องถิ่น อันเนื่องมาจากเทศบาลฯไม่ได้คัดเลือกร้านคุณภาพและร้านท่ีคงความเป็นอัตลักษณ์ความเป็น
ท้องถิ่นดั้งเดิม เพราะสินค้าตลาดและอาหารสุขภาพของชาวปักษ์ใต้ ได้แก่ ข้าวยำา ขนมจีนแกงไตปลา ผักเหนาะ 
เป็นต้น และขาดการคัดสรรผู้ค้าที่ขายสินค้าชุมชนที่จะสะท้อนให้เห็นถึงเมืองลิกอร์ ซึ่งสินค้าชุมชน อาจจะคัดเลือก
จาก OTOP 5 ดาวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับรางวัลสินค้าพื้นเมืองของจังหวัด หรือคัดจากโครงการดี เด่น 
โดน ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
 วัตถุประสงค์ที่ 2 ศึกษาความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น วิถีชีวีตในชาวลิกอร์ดั้งเดิมนั้นยังขาดและการ
อนุรักษ์ความเป็นต้นตำารับยังไม่มี เพราะเทศบาลฯไม่ได้มีการศึกษาการจัดการตลาดแบบย้อนยุคอย่างท่องแท้ ใน
ด้านความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถ่ินในเรื่องความเป็นพื้นบ้านพบได้น้อย ความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านสถานที่นั้น 
อัตลักษณ์ในบางเบา กล่าวคือ การบ่งบอกถึงความเป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวน้อย และในด้านความมีอัตลักษณ์ด้าน
สินค้า (Product) ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวไม่มีProduct ที่เป็นอัตลักษณ์ เช่น งานทำาเครื่อง
ถมเงิน งานเกาะสลักหนังตะลุ เป็นต้น เพราะไม่ได้รับการส่งเสริมการสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของชาวลิกอร์

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
 (1.1) คัดเลือกสินค้าและบริการที่บ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นและเลือกสินค้า ร้านค้าที่มีคุณภาพ
สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเมืองลิกอร์
 (1.2) จัดสรรโควตาให้กับผู้จำาหน่ายสินค้าในงานที่ผ่านการจัดเลือกคุณภาพสินค้าและบริการ
 (1.3) ตั้งเกณฑ์การพิจารณาสินค้าชุมชน ตลาดสุขภาพ เพื่อตรวจสอบความพึงพอใจ (Emotional Benefit)
2. ข้อเสนอแนะเชิงเทคนิค
 แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ินดังนี้ การค้นค้าวิจัย การปลูกจิตสำานึกประชาชน การร่วมอนุรักษ์ 
เพื่อให้ ชนรุ่งหลังรับมรดกทางวัฒนธรรม โดยการฟื้นฟูวัฒนธรรมดั้งเดิมที่จะสูญหาย การสร้างปราชญ์ชุมชน
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 (3.1) ออกนโยบายให้ผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องรับปัญหาการขาดความเป็นอัตลักษณ์ศึกษาและร่วมระดมสมอง 
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
 (3.2) ในการออกกฎ ระเบียบการวางแผงขายสินค้า บริการต่าง ๆ ภายในงาน ต้องเน้นความเป็นสินค้า
ดั้งเดิมในอดีต สินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นเท่านั้น เป็นต้น
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บทคัดย่อ
 ปัจจุบันนี้ปัญหาด้านหนึ่งที่สำาคัญของนานาชาติทั่วโลกคือปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของปัญหาที่ทุกประเทศกำาลังเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตเพื่อ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านมลภาวะต่าง ๆ ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาที่ผิดส่วนและไม่
สมดุล ประเทศไทยนั้นได้เผชิญวิกฤติเหล่านี้เช่นกัน ในส่วนของภาครัฐได้กำาหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ
แก้ไขปัญหาเหล่าน้ี แต่โดยธรรมชาติแห่งความเป็นรัฐนั้นเป็นโครงสร้างองค์การที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนเป็นอย่าง
มาก จึงทำาให้ในการแก้ไขปัญหานั้น รัฐจึงใหญ่เกินไปที่จะเข้าถึง ส่วนบางปัญหานั้นใหญ่เกินไปที่ประชาชนจะจัดการ
ได้ทั้งหมด ดังนั้นในบทความนี้จึงได้นำาเสนอภาพของสิ่งที่เรียกว่าภาคประชาสังคมในประเทศไทย โดยเน้นไปในด้าน
บทบาทของภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในระดับท้องถิ่น เพื่อให้เห็นภาพของฟันเฟืองที่มีขนาดเล็กไปจนถึงระดับกลาง ที่ได้ทำาการขับเคลื่อนเพื่อ
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยภาพลักษณ์ของความเป็นรัฐนั้น ใน
กระบวนการประชาสังคมจะสะท้อนออกมาในบทบาทของการเป็นพี่เลี้ยงหรือผู้สนับสนุน ส่วนเอกชนหรือกลุ่มทุน
นั้นจะอยู่ในสถานะเดียวกันกับรัฐ คือเป็นผู้สนับสนุนเช่นกัน ในการสนับสนุนจะเป็นการทำาให้ภาพของกระบวนการ
ประชาสังคมที่เป็นการดำาเนินโครงการและกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนานั้น ดำาเนินไปอย่าง
เป็นระบบและราบรื่น โดยมีการสนับสนุนด้านงบประมาณทั้งที่เป็นตัวเงินและวัตถุ บุคลากรและทรัพยากรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ ซึ่งบทบาททั้งภาครัฐและเอกชนสำาหรับภาคประชาสังคมนั้นได้ถูกขีดไว้แล้ว หากมีการ
ครอบงำาและแทรกแซงกระบวนการประชาสงัคม ประชาชนจะเปน็ผู้สูญเสียอำานาจและอดุมคติในการดำาเนนิงานนัน้ 
ซึ่งจะทำาให้ภาพของประชาสังคมสูญหายไป ถึงแม้ว่าภาคประชาสังคมในประเทศไทยนั้นถือกำาเนิดและเป็นที่รู้จักไม่
นาน แตเ่ปน็เหมือนภาพสะทอ้นของการเตบิโตของประชาธปิไตยในสงัคมไทย เปรยีบเทยีบไดว้า่เปน็สว่นตอ่ยอดของ
ประชาธปิไตย ถงึภาคประชาสงัคมมคีวามหลากหลาย หากวา่แต่ละกลุ่มเปน็ดังส่วนต่อยอดของการแกไ้ขปญัหาและ
พฒันาในแตล่ะดา้น โดยเฉพาะสีด่า้นท่ีเป็นหวัใจในการต้องได้รบัการพฒันาไปพรอ้มกนัเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื นัน้คอื
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในบทความนี้ได้หยิบยกและนำาเสนอ
ประเด็นหลักไปในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งไปที่บทบาทของภาคประชาสังคมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของไทยโดยผ่านกรณีศึกษาที่เป็นปฏิบัติการเกิดขึ้นจริง

คำ�สำ�คัญ: ประชาสังคม, ท้องถิ่นไทย, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, มูลนิธิฮักเมืองน่าน, เครือข่ายฮักเมืองน่าน

Abstract
 Presently, one of the problems in worldwide is natural resource and environment. Every 
country confronts these problems which are reduction of economic production factors and pollutions. 
The causes of them are wrong and unbalanced development and also Thailand confronts these 

17 อาจารย์ประจำาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่



โลกาภิวัฒน์ ภูมิภาคอภิวัฒน์ ท้องถิ่นอภิวัฒน์: นัยต่อสังคมไทย
Globallzation Regionalization and Localization:

Implications for Thai Society 1/4
เล่มที่

189

problems. In government sectors determine public policies for supporting and solving these 
problems. But the nature of state has large and complicated organization structure so that it 
cannot reach and solve these problems efficiently. However, these problems are very difficult for 
people to manage only themselves. Therefore, in this article tries to present Thai civil societies 
which are focused on the role of them to solve the natural resource and environment problems 
in the local level. It can show off the small dynamics to middle dynamics that is the sustainable 
natural resource and environment problems solving. The image or role of government sectors 
and private sectors are only supporters for civil societies. They can support civil societies by 
budget (money and materials), manpower and other resources which are useful and concerned. 
The image or role of government sectors and private sectors are limited and can not interfere 
the civil society process. If they interfere civil society process, people lose the power to control 
and implement this process and their ideals. Because it made the image of civil societies are 
disappeared. Although, Thai civil societies are new and young, they can reflect the democracy 
is developed in Thai society. It is call the new top of democracy. In reality, the civil societies 
are diverse but they can solve the problems in each way and dimension. Especially, four parts 
for sustain development; economy, society, politics and natural resources. In this article, tries 
to present the main issues which are focused on the role of civil society for natural resources 
and environment management in Thai local area by practical case study.

บทนำา
 ปจัจุบันนีห้ลายประเทศในโลกเกดิการพฒันาทางการเมอืงไปตามกระแสหลกัของโลก เพือ่ใหไ้ปในทศิทางที่
สอดรับกับระบบเศรษฐกิจที่มีความเป็นทุนนิยมสูงขึ้น โดยที่ระบบการเมืองเอื้อให้ระบบเศรษฐกิจดำาเนินไปได้ด้วยดี 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศทีม่รีะบบการเมอืงเสรนียิมประชาธปิไตยทีเ่อือ้ใหร้ะบบเศรษฐกจิแบบทนุนยิมขยายตวัได ้
อนัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการทีป่ระชาชนนัน้มเีสรภีาพและมสีว่นรว่มทางการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม สว่นในประเทศไทย
สิ่งที่เป็นตัวชี้วัดถึงการมีพัฒนาการทางการเมือง ที่ประชาชนได้มีเสรีภาพและส่วนร่วมทางการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมได้อย่างชัดเจน ในฐานะที่เป็นกฎหมายแม่บท นั้นคือกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540 
เป็นต้นมา ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ รวมไปถึงบทบัญญัติภายใน
รัฐธรรมนูญเองได้แสดงให้ถึงหลักการส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในหมวดท่ี 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
มาตรา 46 บุคคลซึ่งรวมตัวกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำารุง
รักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย่างสมดุลและยั่งยืนทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
และหมวดที่ 5 ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 76, 78 และ 79 ที่ประชาชนมีสิทธิได้รับการ ส่งเสริมและ
สนบัสนนุโดยรฐั ในการมสีว่นรว่มของประชาชนในการกำาหนดนโยบาย การตดัสนิใจทางการเมอืง การวางแผนพฒันา
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐทุกระดับ รัฐต้องกระจายอำานาจให้ท้องถิ่น
พึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความ
พรอ้มใหเ้ปน็องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ขนาดใหญ ่โดยคำานงึถงึเจตนารมณข์องประชาชนในจงัหวดันัน้ รฐัตอ้งส่งเสรมิ
และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บำารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล รวมทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริม บำารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามหลักการพฒันาทีย่ัง่ยนื ตลอดจนควบคมุและกำาจดัภาวะมลพษิทีม่ผีลตอ่สขุภาพอนามยั สวสัดภิาพ และคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน 
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 ส่วนรัฐธรรมนูญ ปีพ.ศ. 2550 ได้บัญญัติไว้โดยเพิ่มส่วนที่ 12 เรื่องสิทธิชุมชน ในมาตรา 66 – 67 บุคคลซึ่ง
รวมกันเปน็ชุมชน ชมุชนทอ้งถิน่ หรอืชมุชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ ยอ่มมสีทิธอินรุกัษห์รอืฟืน้ฟจูารตีประเพณ ีภมูปิญัญาทอ้ง
ถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำารุงรักษา และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน มาตรา 67 สิทธิของ
บุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บำารุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำารงชีพอยู่ได้อย่าง
ปกตแิละตอ่เนือ่งในสิง่แวดลอ้ม ท่ีจะไมก่อ่ให้เกดิอนัตรายตอ่สขุภาพอนามยั สวสัดภิาพ หรอืคณุภาพชวีติของตน ย่อม
ได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม และหมวดที่ 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 8 แนวนโยบายด้านที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มาตรา 85 รัฐต้องดำาเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปน้ี กำาหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้คำานึงถึงความสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนนำ้า วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ และกำาหนดมาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ
จากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย
 กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและดำาเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือ สิทธิในที่ดิน เพื่อ
ประกอบเกษตรกรรมอยา่งทัว่ถงึโดยการปฏริปูทีด่นิหรอืวธิอีืน่ รวมทัง้จดัหาแหลง่นำา้เพือ่ใหเ้กษตรกรมนีำา้ใชอ้ยา่งพอ
เพยีงและเหมาะสมแกก่ารเกษตร จดัใหม้กีารวางผงัเมอืง พัฒนา และดำาเนนิการตามผังเมอืงอยา่งมปีระสิทธภิาพและ
ประสทิธผิล เพือ่ประโยชนใ์นการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยนื จัดใหม้แีผนการบริหารจัดการทรัพยากร
นำ้าและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนอย่างเป็นระบบ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สงวน บำารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลส่งเสริม 
บำารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกำาจัดภาวะมลพิษที่
มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของ ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องมีส่วนร่วมในการกำาหนดแนวทางการดำาเนินงาน
 เมื่อพิจารณาจากรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ปีพ.ศ. 2540 และ 2550 จะเห็นได้ว่ารายละเอียดของรัฐธรรมนูญ ปี 
พ.ศ. 2550 นัน้ มกีารเพิม่เตมิในดา้นสทิธชิมุชนใหป้ระชาชนมสิีทธใินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ด้วยตนเอง รวมไปถึงกับการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยังมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติแนวนโยบายพื้น
ฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 8 คือ แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มาตรา 85 ที่รัฐต้องมีการ
จัดการให้เป็นระบบและเพิ่มการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการถูกวางแนวทางไว้
ในรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับนี้ ได้เอื้อให้เกิดภาพความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในรูปแบบที่เรียกว่า “ภาค
ประชาสังคม” โดยปัจจุบันประชาชน ชุมชนและกลุ่มท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ แต่ละลุ่มนำ้าตื่นตัวในการสร้างความร่วม
มือท้องถิ่น เพื่อเป็นเครือข่ายองค์กรท้องถ่ิน เช่น เครือข่ายการอนุรักษ์ป่า เครือข่ายป่าชายเลนของประมงพื้นบ้าน
ภาคใต้ เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก และการประสานประโยชน์และจัดต้ังกลุ่มของประชาคมในจังหวัดด้านต่าง ๆ 
เช่น ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในบทความนี้จะนำาเสนอในส่วนบทบาทของภาค
ประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของไทย

1. ความหมายของประชาสังคม
 สามารถให้นิยามได้หลายประการดังต่อไปนี้
 1.1 พื้นที่การเมืองสาธารณะ (public sphere) 
  พื้นท่ีการเมืองสาธารณะของประชาชนซึ่งกำาเนิดมาจากการก่อตัวของวัฒนธรรมคนชั้นกลาง และ
ขยายปริมณฑลไปสู่ชนชั้น กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย และสนใจเข้าร่วมในพื้นที่การเมืองสาธารณะนี้ ดัง
น้ันประชาสงัคม จงึเป็นพืน้ท่ีท่ีเกดิกจิกรรม มไิดห้มายถงึประชาชนทัง้หมด หรอืสงัคมทัง้หมด ทีไ่มไ่ด้มกีารเคลือ่นไหว
ทางการเมืองสาธารณะ
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 1.2 กระบวนการของประชาชนในการสร้างพื้นที่การเมืองสาธารณะของตนเอง
   โดยไม่ตกอยู่ภายใต้พื้นที่การเมืองของรัฐ (political society) ของทุน ดังนั้นประชาสังคมจึงต้อง
เป็นอิสระจากรัฐและทุน
 1.3 เวทีแห่งการต่อสู้ทางอุดมการณ์ของฝ่ายต่าง ๆ 
  ไม่ว่าจะเป็นทุนนิยม สังคมนิยม โดยรัฐหรือทุนที่พยายามครอบงำาพื้นที่ดังกล่าว แต่ไม่สามารถ
ครอบงำาได้ทั้งหมด เวทีแห่งนี้จึงมีความหลากหลาย ซับซ้อน ท้ังขัดแย้งและร่วมมือข้ึนอยู่กับยุทธศาสตร์การต่อสู้
ของฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งอาจจะใช้ความรุนแรงหรือสันติวิธีก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของประชาสังคมนั้น ๆ ประชาสังคมจึงไม่
ได้มีความหมายเป็นเวทีแห่งความสมานฉันท์อย่างเดียว 
 1.4 กลุ่มปฏิบัติการ (actors) 
  ในภาคประชาสังคมไม่จำาเป็นต้องเป็นไปตามเกณฑ์ “ชนชั้น” ที่ใช้ผลประโยชน์ (economic 
interest) เป็นตัวแบ่งตามแนวการวิเคราะห์มาร์กซิสต์แบบเก่า แต่เป็นไปตามแนวที่กรัมชี่เสนอ คือ “กลุ่มทาง
ประวัติศาสตร์” (historical block) ที่เกิดจากกลุ่มต่าง ๆ ของชนชั้นต่าง ๆ มาร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับกลุ่มอื่น ทั้งนี้
โดยกลุ่มต่าง ๆ  ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมจะพยายาม ครอบครองความเป็นเจ้าทางอุดมการณ์ (hegemony) โดย
การครอบงำาความคิดของประชาชน และกำาหนดวัฒนธรรมหลักในสังคม ดังนั้น เราจึงเห็นการเกาะตัวของกลุ่มต่าง 
ๆ ข้ามชนชั้นมาจากฐานอุดมการณ์ความคิดมากกว่าเรื่องฐานผลประโยชน์แต่เพียง อย่างเดียว 
 1.5 เป็นการรวมกลุ่มของประชาชน 
  ได้แก่ เครือข่าย กลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ สถาบัน องค์กร หรือชุมชนที่มีกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ทางสังคม เป็นต้น เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาสังคมให้หมดไป เน้นการแก้ปัญหามวลรวมของสังคมเป็นใหญ่ โดยมุ่งเน้นถึง
ประโยชน์ระยะยาวของชาติและประชาชนเป็นสำาคัญ วิธีการแก้ปัญหานี้อาจสร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนบาง
กลุ่ม แต่ แนวนโยบายนี้เน้นการขับเคลื่อนของประชาชนมวลรวมเป็นหลัก ในการมีส่วนร่วมเข้ามาแก้ปัญหา ไม่ใช่
ให้เพียงกลุ่มคนใดเข้ามาแก้ไขเพียงกลุ่มเดียว
 1.6 ชัยอนันต์ สมุทรวณิช (2540: 39-40) 
  ใช้ศัพท์ว่า “วิถีประชา” หมายถึง การรวมกลุ่มขององค์กรต่าง ๆ ในเอาตัวกิจกรรมเป็นศูนย์กลาง
ปราศจากการจัดตั้ง ซึ่งเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมในการดำาเนินกิจกรรมพัฒนาทุกฝ่าย ในระดับพื้นที่ อาจเป็น 
จังหวัด อำาเภอ ตำาบล หมู่บ้าน หรือ พื้นที่ในเชิงเศรษฐกิจ
 1.7 ชูชัย ศุภวงศ์ (2540: 165) 
  ให้ความหมายของ “ประชาสังคม” ว่า หมายถึง การที่ผู้คน สังคม สภาพการณ์ หรือสภาพปัญหา
ในสังคมที่สลับซับซ้อนยากแก่การแก้ไข รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการนำาไปสู่การก่อจิตสำานึก (Civic 
consciousness) ร่วมกันเป็นกลุ่มหรือ องค์กร (Organization/Civic group) ทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน หรือ 
ภาคสังคม (ประชาชน) ในลักษณะเป็นทุนร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาหรือกระทำาการบางอย่าง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ทั้งที่ด้วยความรัก ความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกันภายในระบบการบริหารจัดการโดยมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
 1.8 เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (2542: 35)
   ได้ให้ความเห็นว่า ประชาสังคม หมายถึง เครือข่าย กลุ่มชมรม สมาคม มูลนิธิ สถาบันและชุมชนที่
มีกิจกรรมหรือมีการเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างรัฐ (State) กับปัจเจกชน (Individual) โดยเน้นจุดของประชาสังคม ได้แก่ 
ไม่ชอบและไม่ยอมให้รัฐครอบงำาหรือบงการ แม้ว่าจะยอมรับความช่วยเหลือจากรัฐและมีความร่วมมือกับรัฐได้ แต่มี
ความสามารถชีน้ำากำากบัและคดัคา้นรฐัไดพ้อสมควร ไมช่อบลทัธปิจัเจกชนนยิมสดุขัว้ซึง่สง่เสรมิใหค้นเหน็แกต่วั ตา่ง
คนตา่งอยูแ่ก่งแยง่แขง่ขนักนัจนไมเ่หน็ประโยชนส์ว่นรวม หากแตส่นบัสนนุใหป้จัเจกชน รวมกลุม่รวมหมูแ่ละมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยไม่ปฏิเสธการแสวงหาหรือปกป้องผลประโยชน์เฉพาะ
 กล่าวโดยสรุปแล้ว ความหมายของ “ประชาสังคม” หมายถึง การรวมตัวกันเองของประชาชน ก่อให้เกิด
เป็น กลุ่ม องค์กร สถาบัน และ ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทางการเมืองหรือมีวัตถุประสงค์ร่วม
กันในการสร้างจิตสำานึกต่อการรวมกลุ่มกันในการทำากิจกรรมร่วมกัน ภายใต้ความรัก ความเอื้ออาทร และความ
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รู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันของชุมชน มีการติดต่อสื่อสารกันเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย และมีการจัดการที่ดี ก่อให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกันในการกระทำา อันนำาไปสู่พลังในการแก้ไขปัญหา ป้องกันปัญหา พัฒนาและฟื้นฟูชุมชนและสังคม
ของตนเอง และพัฒนาศักยภาพของชุมชน สังคม บุคคลให้มีความสามารถที่จะพึ่งตนเองได้ และนำาไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน ภายใต้การจัดการที่มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย (Civic Network) 

2. ลักษณะของประชาสังคม
 โครงการวิจัยและพัฒนาประชาสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล 
 (อนุชาติ พวงสำาลี อาภรณ์ จันทร์สมวงศ์ และพีรพัฒน์ โกศลศักดิ์สกุล, 2542 : 290-291) ซึ่งเน้น
  2.1 ความหลากหลาย 
  ทัง้ความหลากหลายในการรวมตวั ความหลากหลายเชงิพ้ืนที ่รูปแบบกจิกรรม ประเด็นความสนใจ 
และกลุม่คนทีม่ารวมตวักนั จะชว่ยใหก้ลุม่มลีกัษณะการเรยีนรูร้ว่มกนัสงูเพราะตอ้งการความเขา้ใจซึง่กนัและกนั ความ
หลากหลายมีหลายลักษณะดังนี้ ความหลากหลายในลักษณะพื้นที่ เช่น มีการร่วมตัวกันโดยอาศัยพื้นที่ หรืออาณา
บริเวณเป็นพื้นที่ขอบเขตพื้นที่ อาทิ กลุ่มจังหวัด จังหวัด อำาเภอ ตำาบล หมู่บ้าน ชุมชนเขตละแวกบ้าน หรือขอบเขต
เชิงภูมิศาสตร์ เช่น ลุ่มนำ้า แม่นำ้า เป็นต้น ความหลากหลายในลักษณะของกิจกรรม ในองค์กรนั้นมีการ ผสมผสาน
กิจกรรมหลาย ๆ ด้านเข้าด้วยกัน รูปแบบของกิจกรรม อาทิ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาสาสมัครหมู่บ้าน 
เป็นต้น ความหลากหลายของลักษณะของการรวมตัวกันอาจพิจารณาได้หลายมิติ เช่น การรวมตัว อาทิ กลุ่ม ชมรม 
องค์กร สมาคม สถาบัน มูลนิธิ สมาพันธ์ สหกรณ์ คณะกรรมการ เป็นต้น ความหลากหลายของกลุ่มคนท่ีมารวม
ตัวกัน ตั้งแต่ อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนาความเชื่อ การศึกษา ฐานะ อาชีพ ซึ่งการรวมตัวกันโดยมีการยอมรับความ
หลากหลายของประชาสังคมในที่นี้เท่ากับเป็นการยอมรับว่ารัฐสามารถเป็นส่วนหนึ่งของประชาสังคมได้ด้วย 
 2.2 ความเป็นชุมชน 
  เน้นความรว่มมอืท่ีมมีากกวา่ความขดัแยง้ซ่ึงนำาไปสูค่วามแตกแยกและใชอ้ำานาจ ซ่ึงการมคีวามเปน็
ชุมชนนั้นหมายถึง มีทั้งในลักษณะที่เป็นอาณาบริเวณที่สามารถติดต่อกันถึงกันได้ หรือเป็นชุมชนภายในกลุ่มองค์กร
ที่รวมตัวกันด้วยความรัก ความผูกพัน ความเอื้ออาทรความสนใจ หรือมีผลประโยชน์ร่วมกันเกิดและเติบโตบน
พื้นฐานแห่งความรัก ความเมตตา ความเอื้ออาทร และความสามัคคีอันเป็นความสัมพันธ์กันในแนวราบ 
 2.3 มีฐานสำานึกสาธารณะ 
  การเกิดขึ้นของประชาสังคมต้องเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและอยู่บนเงื่อนไขและสำานึกของความเป็น
พลเมือง (civic consciousness) มิใช่การแต่งตั้ง-จัดตั้งโดยกลไกอำานาจรัฐรวมทั้งการมีจิตสำานึกเพื่อส่วนรวม นั่นคือ
การทำาใหป้ระชาชนเกดิสำานกึแหง่ความเปน็พลเมอืง (Citizenship) สำานกึถงึพลังของตนเองวา่จะสามารถเปล่ียนแปลง
แก้ไขภายในชุมชนได้ 
 2.4 เป็นกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
  การรวมกลุม่กนัตอ้งสามารถผลกัดนัใหเ้กดิการกระทำาหรอืมกีจิกรรมรว่มกนั เพือ่ใหเ้กดิกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน อันเป็นการเรียนรู้ที่มีการปฏิบัติร่วมกันเป็นกระบวนการท่ีต้องการอาศัยเวลาและการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติร่วมกัน (Interactive Learning Through Active) อย่างต่อเนื่องในลักษณะของสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Society) 
 2.5 มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเป็นเครือข่ายประชาสังคม 
  เป็นกระบวนการความสัมพันธ์ทางสังคมบนช่องทางการติดต่อส่ือสารในลักษณะต่าง ๆ  ท่ีเช่ือมโยง กบั
ความรับรู้ การติดต่อสัมพันธ์กันของผู้คน ทั้งโดยตรงและผ่านกิจกรรม จนกลายเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ 
(communication and networking) ซึ่งกลุ่มประชาสังคมที่จะมีความยั่งยืนนั้นต้องมีระบบการจัดการที่ดี มีระบบ
สือ่สารแลกเปลีย่น ตลอดจนเครอืข่ายแหง่การเรยีนรูร้ว่มกนั ซ่ึงจะนำาไปสูพ่ลงัในการเชือ่มโยงสงัคมใหม้คีวามเขม้แขง็
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3. องค์ประกอบประชาสังคม
 นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ได้เคยอธิบายเมื่อครั้งที่มีการเสวนา
ผู้อำานวยการกองวิชาการและกองแผนของทุกกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย วันที่ 18 พฤษภาคม 
2543 ไว้ว่าประชาสังคมควรมีองค์ประกอบหลัก ๆ อย่างน้อย 3 ประการ ดังนี้ 
 3.1 ต้องประกอบด้วยชุมชนเข้มแข็งเล็ก ๆ (Basic Unit) หลายชุมชน
  มีจำานวนมากพอ มีความหลากหลาย ซ่ึงเป็นรากฐานของการท่ีจำาเป็นขอประชาสังคม ชุมชนเข้มแข็ง 
เล็ก ๆ เหล่านี้ จะต้องมีขนาดที่ไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป คือ ประมาณ 100 คน และมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 
(face to face) แบบเครือญาติ เป็นการรวมตัวเพื่อพูดถึงปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาสาธารณะ แต่เป็นปัญหาของชุมชน
เล็ก ๆ ของตนเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของตัวเองและตกผลึกทางความคิด เกิดเป็นภูมิต้านทานอย่างช้า ๆ การ
พึ่งพาตัวเองเท่ากับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเป็นยูนิต (unit) 
 3.2 ต้องมีการเคลื่อนไหวแบบประชาคม (Civic movement) 
  ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวในแนวราบ ในลักษณะเครือข่ายที่อยู่ระดับเสมอกัน ทำาให้เกิดการรวมตัว
กันขึ้นชั่วคราวและสลายไป ซึ่งมีความสัมพันธ์แบบคนแปลกหน้า เป็นการเคลื่อนไหวในประเด็นสาธารณะเป็นหลัก
มากกว่าเป็นสถาบัน โดยมีจุดศูนย์กลาง (Nucleus) เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง 
 3.3 ต้องมีจิตสำานึกแบบสาธารณะ 
  คือ จิตสำานึกความเป็นพลเมือง ซึ่งในสังคมไทยจะเป็นจิตสำานึกแบบพึ่งพามาเป็นเวลาช้านาน และ
การสรา้งจิตสำานกึสาธารณะจะกระทำาไดย้าก เพราะตอ้งทำาลายจติสำานกึแบบพึง่พาใหห้มดไป ตอ้งมทีศิทางการทำางาน
ที่ดี โดยได้ใช้โอกาสของสถานการณ์ให้เกิดประโยชน์ ตัวอย่าง เช่น การสูญเสียเงินจากท้องพระคลังเมื่อปี 2541 
ทำาให้เกิดกลุ่มคนจำานวนหนึ่งก่อความเคลื่อนไหว กระตุ้นสังคมไทยให้รู้ว่า ถึงเวลาแล้วที่สังคมจำาเป็นที่จะต้องเข้าไป
เกี่ยวข้อง และมีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น 

4. กระบวนการประชาสังคม
 กระบวนการ ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525) หมายถึงปรากฎการณ์
ธรรมชาตทิี่ค่อย ๆ  เปลี่ยนแปลงอย่างมีระบบไปสู่อย่างหนึ่งหรือลำาดับของการกระทำาซึ่งดำาเนินต่อเนื่องกันไป
จนสำาเร็จลง ณ ระดับหนึ่ง ดังนั้น กระบวนการประชาสังคม หมายถึง ลำาดับของการกระทำาที่ก่อให้เกิดการรวมกัน
ของประชาชนที่มีความคิด จิตสำานึกร่วมกัน ทำางานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาหรือกระทำาการบางอย่างเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ของกลุ่ม เพื่อพัฒนาฟื้นฟูกลุ่มให้บรรลุวัตถุประสงค์
 กระบวนการที่เรียกว่าเป็นประชาสังคมนั้น มีองค์ประกอบหรือขั้นตอนไว้ดังนี้
 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ (2540: 13-15) กล่าวว่า กิจกรรมหรือกระบวนการที่จะเรียกว่าเป็นประชาสังคม
นั้นจะต้องประกอบไปด้วย องค์ประกอบที่สำาคัญ 3 ประการ คือ
 4.1 จิตสำานึกประชาสังคม (Civic Consciousness) 
  ความคิดและความยอมรับในเรื่องการรวมตัวกันอย่างอิสระด้วยความรัก ความยอมรับในความคิด
เหน็ของกันและกนัในอนัทีจ่ะเรยีนรูร้ว่มกนั หรอืแกไ้ขปญัหาทีเ่ผชญิอยู ่การรวมตวักนัจงึเปน็ลกัษณะหุน้สว่นรว่มกัน 
(Partnership) เป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ มีอิสระและมีการเรียนรู้ร่วมกัน 
 4.2 โครงสร้างองค์กรประชาสังคม (Civic Organization) 
  กลุม่การรวมตวัอาจเป็นทางการหรอืไมเ่ปน็ทางการกไ็ด้ เปน็กลุม่ทีร่วมตัวกนัเฉพาะคราว เฉพาะเรือ่ง
ต่อเนื่องก็ได้สมาชิกอาจจะเป็นบุคคลในภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือภาคประชาชนก็ได้ จำานวนสมาชิกไม่จำากัดประเด็นที่
สำาคัญต้องมีจิตสำานึกประชาคมครบถ้วน การมีองค์กร หมายถึง มีระบบการจัดการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ใน
การปฏิบัติและนำาไปสู่การแก้ปัญหา
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 4.3 เครือข่ายสังคม (Civic Network) 
  โครงการและกระบวนการซึ่งเช่ือมโยงสมาชิกในกลุ่มหรือเชื่อมโยงองค์กรประชาสังคมต่าง ๆ เข้า
ดว้ยกันปจัจัยสำาคญัของเครอืขา่ยประชาสงัคม คอื ระบบการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ และการประชาสมัพนัธก์นัด้วย
ความสมานฉันท์เครือข่ายประชาสังคมจะเป็นสิ่งที่ช่วยรวมพลังจิตสำานึกของสมาชิก และองค์กรประชาสังคมต่าง ๆ 
ให้เกิดเป็น “อำานาจที่สาม” ที่มีความเข้มแข็งในสังคมขึ้นมา

5. การก่อตัวประชาสังคมในประเทศไทย
 กระแสประชาสังคมก่อตัวมากจากสาเหตุหลายประการดังนี้ (สุวิทย์ วิบูลย์ผลประเสริฐ, 2540: 12) 
 5.1 วิกฤติในสังคมไทย รัฐ และทุนไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตามลำาพัง หรือเป็นวิกฤตระดับโลก เช่น วิกฤติ
สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน
 5.2 การก่อกำาเนิด และการขยายตัวของชนชั้นกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อค้า นักธุรกิจ นักวิชาการที่มีการ
ศึกษาและมีฐานะทางเศรษฐกิจ
 5.3 พัฒนาการของกระบวนการประชาธิปไตย ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงออกในทางความ
คิดเห็นได้อย่างอิสระ
 5.4 ระบบการติดต่อสื่อสาร สังคมในยุคข้อมูลข่าวสาร และระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการ
รับรู้ข่าวสาร และเกิดการรวมตัวกันอย่างสะดวก โดยบางครั้งไม่จำาเป็นที่จะต้องพบปะกันโดยตรง
 5.5 ปัญหาเรื่องความไร้ประสิทธิภาพ และความไม่โปร่งใส จากหน่วยงานและการบริหารงานของรัฐ รวม
ถึงท้องถิ่น

6. จุดเริ่มต้นของประชาสังคมในประเทศไทย
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) ที่สะท้อนให้เห็นการเริ่มต้นของภาพความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เป็นรูปแบบของภาคประชาสังคม
ตามนโยบาย มีดังต่อไปนี้
 6.1 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของคนทุกคนท้ังในด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาให้มีสุขภาพพลานามัย      
แขง็แรงมคีวามรูค้วามสามารถและทักษะในการประกอบอาชพีและสามารถปรบัตัวใหท้นัต่อกระแสการเปลีย่นแปลง
ทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและการปกครอง
 6.2 เพือ่พฒันาสภาพแวดลอ้มของสงัคมใหม้คีวามมัน่คงและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของครอบครวัและชมุชน
ให้สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตคนรวมทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้น
 6.3 เพือ่พฒันาเศรษฐกจิของประเทศใหเ้จรญิเติบโตอยา่งมเีสถยีรภาพมัน่คงและสมดุลเสรมิสรา้งโอกาสการ
พัฒนาศักยภาพของคนในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและได้รับผลจากการพัฒนาที่เป็นธรรม
 6.4 เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์สามารถ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน
 6.5 เพื่อปรับระบบบริหารจัดการเปิดโอกาสให้องค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการพัฒนาประเทศมากขึ้น

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 8 ที่แสดงให้เห็นภาพของ
ภาคประชาสังคม มี 4 ประการด้วยกัน ดังนี้
 1. การพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาคน
  เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวของชุมชนการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเองและสังคมการพัฒนาระบบความมั่นคงทางสังคมเพื่อสร้างหลักประกันต่าง ๆ แก่ประชาชนการเสริมสร้าง      
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ขีดความสามารถในระบบอำานวยความยุติธรรมและระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน
 2. การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาของภูมิภาคและชนบทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
อย่างทั่วถึง
  การกระจายโอกาสและความเจรญิดว้ยการพฒันาพืน้ทีใ่นภมูภิาคการเพิม่ศกัยภาพขององคก์รชุมชน
การส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน การกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และบริการ
ทางสังคม 
 3. การพัฒนาประชารัฐ 
  เป็นการพฒันาภาครฐัใหม้สีมรรถนะและพนัธกจิหลกัในการเสรมิสรา้งศกัยภาพและสมรรถนะของ
คนทำาใหค้นในสงัคมเปน็พนัธมติรกบัเจา้หนา้ทีข่องรฐัและมสีว่นรว่มในการพฒันาประเทศซึง่ประกอบดว้ยแนวทางการ
พฒันาเพือ่เสรมิสรา้งหลกันติธิรรมในการบรหิารรัฐกจิการจัดการแกไ้ขความขดัแยง้ในสังคมด้วยสันติวธิสีนบัสนนุให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของภาครัฐการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบราชการ
 4. การบริหารจัดการเพื่อให้มีการทำาแผนพัฒนาฯไปดำาเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  
  ไดแ้กก่ารแปลงแผนไปสูก่ารปฏบิติัด้วยระบบการจัดการในระดับพ้ืนทีต่ามภารกจิของหนว่ยราชการ
และการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในสังคมการพัฒนากลไกของรัฐในการปฏิบัติงานการเร่งรัดพัฒนาระบบกฎหมายการ
เพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานกลางในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
 ดังนั้นลักษณะของจุดเริ่มต้นของประชาสังคมในประเทศไทย จึงมีลักษณะดังต่อไปนี้
  1. เน้นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการกำาหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นทุกระดับ
  2. ภาคราชการ NGOs ภาคธุรกิจ นักวิชาการ และองค์กรประชาชนในท้องถิ่น
  3. ใช้ชื่อเรียกว่า “เวทีประชาคม” เป็นรากฐานในการพัฒนาไปสู่สังคมพลเมือง ประชาสังคม (Civil 
Society) 
  4. เป็นทางเลือกในการหาทางออกของปัญหา ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
  5. มคีวามเชือ่พืน้ฐานวา่หากสังคมใดทีก่ารรวมตัวของประชามคมมคีวามเขม้แขง็ และสามารถเขา้ไป
มีส่วนร่วมในการปกครองหรือกำาหนดนโยบายสำาคัญ ๆ ของประเทศแล้วนั้น สังคมจะได้รับการพัฒนาไปในทิศทาง
ที่ถูกต้อง ยั่งยืน และตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่ในสังคมได้ 

7. บทบาทภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของไทย 
กรณีตัวอย่างมูลนิธิฮักเมืองน่าน (เครือข่ายฮักเมืองน่าน)
 7.1 ที่มา
  มูลนิธิฮักเมืองน่าน หรือ เครือข่ายฮักเมืองน่าน เป็นชื่อเครือข่ายประชาชนพลเมืององค์กรชุมชน
ที่จังหวัดน่าน ซึ่งต่อมาได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิเมื่อปี พ.ศ. 2540 ริเริ่มโดยพระปลัดสงวน จารุวณโณ เจ้าอาวาสวัด
อรัญญาวาส ซ่ึงต่อมาได้รับยศเป็น พระครูพิทักษ์นันทคุณ ซ่ึงแปลว่า “ผู้พิทักษ์เมืองน่าน” ซ่ึงเดิมมีช่ือว่า “นันทบุรี” 
โดยแต่ละกลุ่มนั้นมีพัฒนาการกลุ่มของตนในด้านต่าง ๆ ก่อนที่จะมารวมตัวกันเป็นกลุ่มฮักเมืองน่านในปัจจุบัน 
ซึ่งสามารถจำาแนกพัฒนาการของกลุ่มออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้
   1. ระยะเริ่มต้นก่อตัว ( ก่อนปี พ.ศ.2533) โดยกลุ่มแต่ละกลุ่มได้มีการดำาเนินงานของตนเองอย่าง
อิสระในการพัฒนากลุ่มและชุมชนซึ่งพอแยกตามแกนนำา ได้ดังนี้  กลุ่มพระสงฆ์ กลุ่มองค์กรชาวบ้าน กลุ่มลูกหลาน
ชาวบ้าน
  2. ระยะท่ีสอง  (ระหว่างปี พ.ศ. 2533 – 2534) หลังจากที่กลุ่มต่าง ๆ ทั้งกลุ่มพระสงฆ์ กลุ่ม       
ชาวบา้น กลุม่ลกูหลานชาวบ้านไดม้โีอกาสพบปะแลกเปลีย่นการเรยีนรูแ้ละรว่มกจิกรรมกนัในบางโอกาส จงึเกิดการ
รวมตัวกันเฉพาะกิจข้ึน เพื่อจัดการบวชป่าชุมชน ขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดน่านที่บ้านกิ่วม่วง ตำาบลพงษ์ อำาเภอ
สันติสุข ในปี 2533 หลังจากนั้นพิธีกรรมบวชป่าเป็นที่สนใจของคนทั่วไป ทั้งในท้องถิ่นและนอกท้องถิ่นมีการติดต่อ
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ประสานงานด้านแนวคิดและมีการสนับสนุนเงินทุนต่าง ๆ เข้ามายังกลุ่มมากมาย กลุ่มจึงเห็นพร้องต้องกันว่าน่าจะ
มีการตั้งองค์กรขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างอย่างจริงจัง จึงได้ก่อตั้งเป็นองค์กรชื่อว่า “กลุ่มฮักเมืองน่าน” ขึ้นมาโดยมีศูนย์
ประสานงานอยู่ที่วัดอรัญญาวาส อำาเภอเมือง   จังหวัดน่าน ถือว่าเป็นระยะแห่งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มองค์กรต่าง ๆ 
  3. ระยะที่ 3 (ระหว่างปี พ.ศ. 2535 – 2536) ทางกลุ่มฮักเมืองน่านได้ดำาเนินโครงการสืบชะตา
แม่นำ้าน่านน่าน ณ บริเวณริมแม่นำ้าน่าน หน้าค่ายสุริยพงษ์ อำาเภอเมือง จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรม
และส่งเสริมให้ประชาชนมาสนใจร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ ทั้งนี้ ได้มีการร่วมมือจากกลุ่มต่าง ๆ ทั้งพระสงฆ์ 
ชาวบ้าน รัฐ เอกชน ผลจากโครงการสืบชะตาแม่นำ้าน่าน ดังกล่าวได้เกิดองค์กรท่ีช่วยในการดูแลแม่นำ้า และรักษา
พันธุ์สัตว์นำ้ามากข้ึน รวมท้ังกลุ่ม อนุรักษ์ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อีกมากมาย เกิดเครือข่ายกลุ่มองค์กรต่าง ๆ 
ในกลุ่มฮักเมืองน่านอีกหลายเครือข่าย จนได้ตั้งสำานักงานชั่วคราวของกลุ่มฮักเมืองน่านข้ึนโดยเช่าอาคารสำานักงาน
มีหน้าที่ประสานงานและเลขานุการของกลุ่มปฏิบัติงานประจำา และรับผิดชอบในการดำาเนินงานด้านบริหารจัดการ
ต่าง ๆ ร่วมทั้งมีการจัดโครงสร้างขององค์กรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
  4. ระยะที่ 4 (ปี 2536 – 2538 ) ระยะนี้ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำาคัญอย่างยิ่งอีกจุดหนึ่งของ
กลุ่มฮักเมืองน่านหลังจากที่มีสำานักงานและมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนขึ้นแล้วได้มีการระดมทุนจากหน่วยงานทั้งใน
และตา่งประเทศมาสนบัสนนุและบรหิารจดัการงานของกลุ่มฮกัเมอืงนา่น และยงัใหก้ารชว่ยเหลือด้านงบประมาณแก่
กลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ในการดำาเนินงานเช่น ด้านการอนุรักษ์ป่า การอนุรักษ์พันธ์ุปลา การเกษตรผสมผสาน การออมทรัพย์ 
การรวมกลุ่มของเยาวชน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ    รวมทั้งได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันจนเกิด
กิจกรรมสู่ชุมชนมากขึ้น เริ่มมีผู้มาศึกษาดูงานกลุ่มมากขึ้นจนเป็นที่รู ้จักอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ 
ถือเป็นการเรียนรู้ข้ามองค์กร

 7.2 วัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนงาน ในการดำาเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มูลนิธิฮักเมืองน่านมีวัตถุประสงค์ในการดำาเนินงานดังต่อไปนี้ 
  1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคนเมืองน่านโดยไม่แบ่งแยกเผ่าพันธุ์ เชื้อชาติและศาสนา 
  2) เพื่อส่งเสริมให้มีการดำารงรักษาสิ่งแวดล้อม 
  3) เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ นำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 
  4) ดำาเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์ หรือมีส่วนร่วมกับองค์การอื่น ๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ 
  5) ไม่ดำาเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด 
 ส่วนเป้าหมายของมูลนิธิฮักเมืองน่านคือ 
  1) เพื่ออนุรักษ์ป่าและเพิ่มปริมาณป่า 
  2) ฟื้นฟูแหล่งต้นนำ้าและที่พักอาศัยของพืชพรรณและสัตว์ป่า 
  3) อนุรักษ์และปรับปรุงสภาพของดินให้คงสภาพสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
  4) ลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรและมีรายได้จากกิจกรรมอื่น ๆ นอกภาคการเกษตรด้วย
  5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเป้าหมาย
  6) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามเหมาะสม
  7) ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทสู่เมืองหลวง
  8) เพิ่มบทบาทของกลุ่มสตรี เด็ก และเยาวชน

 และแผนงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรชีวภาพและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ของมูลนิธิฮักเมืองน่าน     
ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น
  1) การให้ความรู้ อบรม เทศนา ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  2) ดำาเนินการบวชป่าและสืบชะตาแม่นำ้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี
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  3) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
  4) การสนบัสนนุการอนรุกัษ์ปา่ชมุชน การออกตรวจตราพ้ืนทีป่า่ชมุชน การทำาแนวกนัไฟ การปลกู
ป่าทดแทน การจัดตั้งกองทุนดูแลป่าชุมชน การออกกฎระเบียบของชุมชนในการดูแลรักษาป่า
  5) การสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นำ้า การกันเขตวังปลา การออกกฎระเบียบของชุมชนในการ
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์นำ้า การจัดตั้งกองทุนดูแลวังปลา การปล่อยปลา การไม่ทิ้งขยะสารเคมีลงในลำานำ้า
  6) การรณรงค์การแก้ไขปัญหาขยะ การไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ ข้างถนน แม่นำ้าลำาคลอง
  7) การรณรงค์ลดการใช้สารเคมีในเกษตรกร การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และนำ้าหมักชีวภาพแทนการใช้ 
สารเคมี 
  8) การร่วมผลักดันนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น พระราชบัญญัติป่าชุมชน
  9) การศึกษาดูงาน การจัดเวทีชาวบ้าน เวทีสาธารณะ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 7.3 ความเป็นประชาสังคมและลักษณะประชาสังคมของมูลนิธิฮักเมืองน่าน (เครือข่ายฮักเมืองน่าน)
  -มีความหลากหลาย
   มูลนิธิฮักเมืองน่าน (เครือข่ายฮักเมืองน่าน) เป็นเครือข่ายที่เป็นผลจากการรวมตัวของ
ประชาชนในท้องถ่ินของจังหวัดน่าน ท่ีมีจิตสำานึกรักท้องถิ่นของตน ซึ่งลักษณะการรวมตัวนั้นมีความหลากหลาย
ทั้งวัยและสาขาอาชีพ เช่น พระสงฆ์ ข้าราชการ ครูอาจารย์ แพทย์ พยาบาล นักธุรกิจ นักพัฒนาเอกชน เจ้าหน้าที่
บริหารราชการท้องถ่ิน เกษตรกร รวมไปถึงผู้นำาชุมชนที่มีความสนใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ เกิดการเชื่อมโยง
เครอืขา่ยสมัพนัธก์นัเปน็เครอืขา่ยรว่มแลกเปลีย่นบทเรียนการทำางานของภาคประชาชนในการจัดการตนเอง เพราะ
ได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาพื้นที่ป่าในจังหวัดน่านถูกทำาลายไปมาก เป้าหมายเพ่ืออนุรักษ์ป่าไม้ เพ่ิมปริมาณป่าไม้ 
ฟืน้ฟแูหลง่ตน้นำา้และทีพ่กัอาศยัของพชืพรรณ อนรุกัษพ์นัธุส์ตัวป์า่ และปรบัปรงุสภาพดนิใหค้งสภาพทีส่มบรูณต์าม
ธรรมชาต ิจึงเกดิความตัง้ใจรว่มกนัในการฟืน้ฟจูติสำานกึของประชาชนและฟืน้ฟสูภาพปา่ไม ้โดยรเิริม่กจิกรรมการจัด
ให้มีพิธีบวชป่าสืบชะตาแม่นำ้าขึ้นเป็นครั้งแรก ที่ป่าชุมชนบ้านกิ่วม่วง อำาเภอสันติ โดยกิจกรรมการบวชป่านั้นได้ก่อ
ให้เกิดกระแสการรับรู้และให้ความสำาคัญในเรื่อง “ป่าชุมชน” การบวชป่าเป็นการประยุกต์กิจกรรมให้กับความเชื่อ
และพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อสร้างกระแสรักป่า จนผลท่ีเกิดข้ึนได้ชัดเจนคือ ในหมู่บ้านมีนำ้ากินนำ้าใช้อย่างพอเพียง 
มีอาหารป่า เช่น หน่อไม้ไผ่ ผักหวาน ให้เก็บกินได้อย่างอุดมสมบูรณ์ อีกโครงภายที่อยู่ภายใต้บริบทเดียวกันคือ 
โครงการสืบชะตาแม่นำ้าน่าน เป็นการร่วมมือกันในการดูแลทรัพยากรนำ้าและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นำ้า และเมื่อสามารถ
สร้างกลุ่มจนประสบความสำาเร็จจึงมีท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางมาขอศึกษาดูงาน เพื่อนำาองค์ความรู้
ที่ได้รับกลับไปประยุกต์ใช้
  - มีความเป็นชุมชน
   เนื่องจากวิธีการทำางานของแกนนำามูลนิธิฮักเมืองน่าน เป็นกระบวนการเรียนรู้และการ
ทำางานร่วมกันกับกลุ่มเครือข่ายชาวบ้านท้องถิ่นตามจุดต่าง ๆ การทำางานร่วมกับชาวบ้านตามชุมชนเกิดการเรียนรู้
แบบใกล้ชิดกับชาวบ้าน ธรรมชาติ และชุมชน จึงทำาให้การทำางานร่วมกันนั้นเติบโตบนพ้ืนฐานแห่งความรัก ความ
เมตตากรุณา ความเอื้ออาทร และความสามัคคีอันเป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ
  - มีจิตสำานึกที่เป็นสาธารณะ
   ลักษณะการรวมตัวของผู้คนและกลุ่มองค์กร เครือข่ายต่าง ๆ ที่มีสำานึกรักในเมืองน่าน     
มจีติสำานกึรกัในแผน่ดนิเกดิ ซึง่มเีปา้หมายในการต้องการรักษาประเพณวีฒันธรรม วถิชีวีติความเปน็อยูข่องคนเมือง
น่าน สำานึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ไปจนถึงการเชื่อมโยงพระพุทธศาสนา โดยการนำาหลักธรรม
มาใช้ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยตั้งอยู่บนเงื่อนไขและสำานึกของความเป็นพลเมือง ไม่ใช่
การจัดตั้งและแต่งตั้งโดยกลไกอำานาจรัฐ รวมไปถึงปราศจากการแทรกแซงของอำานาจกลุ่มทุน
  - มีกระบวนการเรียนรู้ 
   จากการทำางานและดำาเนินการศึกษา ประชุม พูดคุยกันอย่างสมำ่าเสมอของกลุ่มชาวบ้าน
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และกลุ่มประชาสังคมต่าง ๆ ทำาให้ระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาคือช่วงเวลาอันมีคุณค่าในการเรียนรู้ และสั่งสม
องค์ความรู้ รวมทั้งมีความเข้าใจในการดำาเนินงานต่าง ๆ เป็นตัวอย่างให้กลุ่มทางสังคมในจังหวัดหรือประเทศอื่น ๆ 
เข้ามาศึกษาเพ่ือเรียนรู้ นำาไปปรับใช้หรือปฏิบัติการในท้องถ่ินของตนเองอย่างมากมาย โดยกระบวนการเรียนรู้เหล่าน้ี 
เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยเวลาปละการปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่ม เครือข่าง องค์กร หรือภาคประชาสังคม 
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องในลักษณะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
  - มีการเชื่อมโยงเครือข่ายและสัมพันธ์กันเป็นเครือข่าย
   การสื่อสารกันในลักษณะต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงความรู้ การติดต่อสัมพันธ์กันของคนในชุมชน
ผา่นกจิกรรม จนกลายเป็นเครอืข่ายสมัพนัธข์องมลูนธิฮิกัเมอืงนา่น (เครอืขา่ยฮกัเมอืงนา่น) ภายหลงัมอีาสาสมคัรเขา้
ร่วมทำางานอย่างต่อเนื่องมากมายในการขยายเครือข่ายเพื่อการแก้ไข พัฒนาและอนุรักษ์ ทั้งที่เป็นคนในเมืองน่านที่
เติบโตมากับกิจกรรมของมูลนิธิและผู้สนใจจากภายนอก เช่น เครือข่ายป้องกันยาเสพติด เครือข่ายการจัดการสังคม 
เครือข่ายเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม สวัสดิการและองค์กรทางการเงิน เครือข่ายครอบครัวเข้มแข็ง เครือข่ายเด็กและ
เยาวชน เครือข่ายสื่อภาคประชาชน เครือข่ายบ้านมั่นคง เครือข่ายสุขภาพ เครือข่ายพระสงฆ์ เครือข่ายศิลปิน
เมืองน่าน เป็นต้น
 7.4 ความเข้มแข็งของมูลนิธิฮักเมืองน่านในฐานะประชาสังคมท้องถิ่น
  มูลนิธิฮักเมืองน่านสามารถสร้างคนรุ่นปัจจุบันให้เป็นกำาลังได้ ทั้งในด้านวิชาการ การประสานงาน 
และงานสื่อได้เป็นจำานวนไม่น้อย สร้างหลักสูตรย่อยต่าง ๆ ซึ่งเป็นการดำาเนินงานที่คู่ขนานไปกับแนวคิดการดำารง
ชีวิตได้เป็นอิสระ เพื่อการพึ่งพาตนเองเป็นสำาคัญ จุดเด่นที่เครือข่ายฮักเมืองน่านแตกต่างจากองค์กรพัฒนาเอกชน
อื่น คือ เน้นการแสวงหาความร่วมมือของกลุ่มต่าง ๆ เพราะมีความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีต่อกัน แม้แต่กับภาครัฐ
หรือ ท้องถิ่น (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำาบล) เพราะอาสาสมัครส่วนหนึ่งเป็นข้าราชการ พนักงานเทศบาล 
นักการเมืองท้องถิ่น ที่เป็นคนในท้องถิ่นของจังหวัดน่าน มีความผูกพันในแบบเครือญาติ และมีการใช้ฐานความ
สัมพันธ์ตามธรรมชาติ มากำาหนดรูปแบบความสัมพันธ์ที่ดี มีความใกล้ชิดสนิทสนม ซึ่งกลุ่มประชาสังคมในจังหวัด
อื่น ๆ อาจมีระบบเช่นนี้น้อยกว่า นอกจากนี้มูลนิธิฮักเมืองน่านยังทำาหน้าที่ในการประสานงานกับภาคประชาสังคม
อ่ืนและคนภายนอกท้องถิ่น เช่น กลุ่มนักวิชาการ นักพัฒนาเอกชน สถาปนิก ศิลปิน เมื่อคนภายนอกเสนอความ
เห็น ความช่วยเหลือ ความร่วมมือ หรือสิ่งใดก็ตาม ชาวบ้านจะร่วมกันคิดและคัดกรองสิ่งเหล่านั้น เพื่อให้ได้สิ่งที่ดี
ที่สุดและเหมาะสมกับท้องถิ่นของตนเองมากที่สุด 
 ประการตอ่มาคอืการจดัการเรยีนรูโ้ดยสือ่ และเปน็การใหข้อ้มลูต่าง ๆ  แกค่นในชมุชนใหไ้ด้รบัขอ้มลูขา่วสาร
โดยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อวิทยุชุมชน โดยได้มีการเรียนรู้เรื่องสื่อภาคประชาชนหลายด้าน โดยเฉพาะด้านวิทยุ
ชุมชน โดยเข้าไปมีส่วนร่วมผลักดันให้เกิด “ชมรมวิทยุชุมชนคนเมืองน่าน” รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
เครือข่ายฮักเมืองน่านและชุมชนต่าง ๆ ผ่านสื่อวิทยุกระแสหลัก สถานีวิทยุ สวท.น่าน เพื่อให้ประชาชนจังหวัดน่าน
ไดร้บัรูข้อ้มลูขา่วสารไดอ้ยา่งทัว่ถงึ มกีารสอนใหก้ลุ่มเยาวชนสามารถทำาส่ือเองได้ด้วยตนเอง โดยทักษะนีส้ามารถเปน็
ความรูท้ีด่ตีดิตวัเยาวชนซึง่สามารถนำาไปประกอบอาชพีในอนาคต และสือ่ทีก่ลุม่เยาวชนไดจ้ดัทำาเองนัน้ตรงตอ่ความ
ต้องการของชุมชน ผลิตได้เองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลอื่นมาจัดทำาให้ เพราะการผลิตสื่อนี้เป็นการผลิต
สื่อภายใต้เครือข่ายของมูลนิธิฮักเมืองน่าน อันเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำาไร ผลิตสื่อออกมาเพื่อคนเมืองน่านทุกคน 
ตามการเสนอความเห็นของ ประเวศ วะสี (2541: 11) ในด้านการสนับสนุนความเป็นประชาสังคมไว้ว่า นโยบาย
และกระแสของสังคมในการสร้างประชาสังคมท่ีเข้มแข็ง การสร้างเครือข่ายภายในชุมชน ได้ช้ีให้เห็นว่า ระบบเครือข่าย 
ข้อมูลข่าวสารและการสร้างเครือข่ายภายในชุมชน มีความสำาคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการเมือง
ภาคประชาชน ที่ส่งผลต่อกระบวนการสร้างประชาสังคมของชุมชน หรือภาคประชาชนในเขตชุมชนนั้น 
 ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ามูลนิธิฮักเมืองน่านได้มีการจัดการเรียนรู้ในการทำาสื่อ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนรู้ และ
เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนท่ีได้รับข้อมูลข่าวสารจากคนในชุมชนด้วยกันจริง ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจริง 
โดยขอ้มลูขา่วสารนัน้เกดิจากการเรยีนรูแ้ละมอืปฏบิติัจรงิ มสีาระ และไมจ่ำาเปน็ต้องมาพบปะกนัโดยตรง แต่สามารถ
รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก



โลกาภิวัฒน์ ภูมิภาคอภิวัฒน์ ท้องถิ่นอภิวัฒน์: นัยต่อสังคมไทย
Globallzation Regionalization and Localization:

Implications for Thai Society 1/4
เล่มที่

199

 และยงัมขีอ้ทีน่า่สงัเกตและนา่สนใจอกีประการคอื เหตุใดมลูนธิฮิกัเมอืงนา่นจึงมคีวามเข้มแข็งตลอดเวลา 20 
ปีที่ผ่านมา ในขณะที่กลุ่มทางสังคมอื่นมักมีช่วงเวลาในการทำางานที่เข้มแข็งและแผ่วเบาสลับกันไป อาจเป็นไปได้ว่า
สำาหรับพ้ืนท่ีแห่งการเรียนรู้น้ี ความร่วมมือท่ีเข้มแข็งน้ันเป็นผลมาจากการใช้ฐานทางวัฒนธรรมเป็นหลัก ระบบเครือญาติ 
การเคารพผู้อาวุโส ทำาให้การดำาเนินงานเป็นไปโดยความร่วมมือที่เป็นธรรมชาติของสังคมมนุษย์ ไม่มีลักษณะเป็น
องค์กรจัดตั้ง แม้ว่ามีมูลนิธิฮักเมืองน่านเป็นตัวหลัก แต่ในทางปฏิบัติไม่ได้เป็นการนำาโดยประธานมูลนิธิอย่างเดียว 
สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือ กลไกความสัมพันธ์แบบดั้งเดิมของท้องถิ่น ที่มีความเข้มแข็ง และมี อัตลักษณ์เป็นของตนเอง มี
พระสงฆ์เป็นผู้นำาทางจิตวิญญาณและดำาเนินงาน มีผู้อาวุโสที่ได้รับการยอมรับให้เป็นที่ปรึกษา ใช้ความสัมพันธ์แบบ 
พีน่อ้ง เพือ่นและเครอืญาตใินการดแูลสขุทุกข์ซึง่กนัและกนั สิง่เหลา่นีจ้งึเปน็เหตผุลทีม่ลูนธิฮิกัเมอืงนา่นและเครอืขา่ย
ภาคีรว่มทัง้หมดนัน้มคีวามเขม้แขง็ตลอดเวลาทีผ่า่นมา ซึง่ความเขม้แขง็นัน้มแีนวโนม้มากขึน้เรือ่ย ๆ  เปน็ความสำาเรจ็
ทีเ่ปน็กำาลงัในการแกไ้ขและพฒันาทีส่ำาคญัของจงัหวดันา่น เพือ่ใหจ้งัหวดันา่นนัน้มคีวามเจรญิในดา้นศลิปวฒันธรรม 
มทีรพัยากรธรรมชาตท่ีิสมบูรณ์ มสีิง่แวดลอ้มทีม่คีณุภาพ วถิชีวีติผูค้นมคีวามใกลช้ดิกบัธรรมชาติและดำาเนนิชวีติตาม
หลักคำาสอนของพระพุทธศาสนาต่อไป 

บทสรุป
 จากกรณศีกึษาจะเห็นไดว่้าเมือ่พจิารณาภาคประชาสงัคมใหด้แีลว้พบวา่ ไมเ่พยีงแตเ่ปน็การแกไ้ขและพฒันา
ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเทา่นัน้ แตภ่าพประชาสงัคมสามารถขยายผลไปสูก่ารแกไ้ขและพฒันาในดา้น
อื่น ๆ  ได้เช่นกัน ตามสี่ด้านแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน อันได้แก่ ด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยขึ้นอยู่กับว่าด้านใดเป็นวาระเร่งด่วนที่ภาคประชาสังคมนั้นต้องการแก้ไขปัญหา ภาพแห่งการ
รว่มมอืในการแกป้ญัหาจากภาคหลายภาคสว่น โดยทีภ่าครัฐและภาคเอกชนนัน้ต้องไมม่บีทบาทนำาหรือสร้างอำานาจ
ครอบงำาประชาสงัคมนัน้ แตท่ัง้สองตอ้งอยูใ่นฐานะเปน็พีเ่ลีย้ง เปน็ผูใ้หก้ารสนบัสนนุใหภ้าคประชาสงัคมนัน้สามารถ
ขบัเคล่ือนการดำาเนนิงานไดอ้ยา่งสะดวกและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ การสนบัสนนุอาจมาในรปูของ ปจัจยัการดำาเนนิ
งาน เช่น งบประมาณบางส่วนที่เป็นตัวเงินและวัตถุ องค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานแก้ไขและพัฒนา 
เป็นต้น โดยภาครัฐและเอกชนต้องไม่มีบทบาทเข้าไปเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง 
 สิ่งที่สำาคัญอีกประการคือภาคประชาสังคม หรือภาคประชาชนนั้น ไม่ว่าจะมีกิจกรรมในการขับเคลื่อน         
ในดา้นใดกต็ามไมว่่าจะเป็น เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มนัน้ ตอ้งเปน็ไปในทางสรา้งสรรค์
และเปน็สนัตวิธิ ีเพือ่การแกไ้ขปญัหาและพฒันาอยา่งเปน็รปูธรรม มใิชก่ารนำาพลงัของมวลชนไปใชใ้นทางทีก่อ่ใหเ้กิด
ผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มเท่านั้น หรือเป็นการใช้อำานาจของพลังมวลชนไปในทางที่ไม่ชอบธรรม สร้างความแตกแยก 
และขัดต่อหลักการประชาธิปไตย เพราะภาคประชาสังคมนั้นได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพา
ตนเอง และประสานประโยชน์ที่สร้างสรรค์ร่วมกับกลุ่มชนอื่น ๆ  ในสังคมได้ หากพิจารณาให้ดีคำาว่า “ประชาสังคม” 
สามารถถูกเรียกได้อีกอย่างว่าเปรียบเสมือนเป็น “ส่วนต่อยอดของประชาธิปไตย”
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ภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ
 บทความฉบับนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาอตัลักษณร่์วมและอดุมการณท์างการเมอืงของกลุ่มเกยใ์นสังคมไทย 
ที่ออกมาเคลื่อนไหวและดำารงอยู่ร่วมกันในสังคมภายใต้บริบทความขัดแย้งและการแบ่งขั้วทางการเมือง ซึ่งเป็นการ
ศึกษาจากเอกสาร ตำาราทางวชิาการ เพือ่ศกึษาวเิคราะหถ์งึแนวคดิและการอยูร่ว่มกนัในสงัคมของกลุม่เกยว์า่มคีวาม
เคลื่อนไหวร่วมกันเพื่อผลักดันประเด็นต่าง ๆ  อาทิ ประเด็นทางการเมือง สิทธิมนุษยชน รวมไปถึงการแสดงถึงความ
เปน็ตวัตนของความเป็นเกยใ์ห้สงัคมเกดิการยอมรบัและการดำารงอยูใ่นสงัคมไทยไดอ้ยา่งบคุคลทัว่ไปภายใตเ้ครอืขา่ย
ผู้มีความหลากหลายทางเพศที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มเกย์และเพศอื่น ๆ ในสังคมมารวมกัน เพื่อสร้างพลังและ
อำานาจการต่อรองเพื่อผลักดันประเด็นที่เรียกร้องให้เป็นที่สนใจและประสบความสำาเร็จ
 การศึกษาในครั้งน้ีผู้ศึกษาได้ทำาการเก็บข้อมูลเชิงลึกในภาคสนามด้วยวิธีการสัมภาษณ์กับผู้นำาองค์กร หรือ
กลุ่มต่าง ๆ ของกลุ่มเกย์ในสังคมไทย อาทิ นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย หรือกลุ่มบางกอกเรนโบว์ เป็นต้น 
ประกอบกับการแจกแบบสอบถามจากสมาชิกให้กลุ่มหรือองค์กรต่าง ๆ ของกลุ่มเกย์ ควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์เชิง
ลึกรายบุคคลโดยทำาการสุ่มจากกลุ่มตัวอย่างของสมาชิกในองค์กรและเกย์ที่ตอบแบบสอบถามและนำามาวิเคราะห์
และอธิบายปรากฎการณ์การรวมตัวและการเคลื่อนไหวของกลุ่มเกย์ในระดับองค์กรและอัตลักษณ์ความเป็นเกย์ใน
ระดบัปจัเจกบคุคลเพือ่หาความสมัพนัธข์องอตัลกัษณค์วามเปน็เกยแ์ละการอยูร่ว่มกนัของเกยใ์นระดบัองคก์รวา่เป็น
เช่นไร และอุดมการณ์ทางการเมืองภายในสถานการณ์ความขัดแย้งและการแบ่งขั้วทางการเมืองนั้นส่งผลกระทบต่อ
กลุ่มเกย์อย่างไร
 ผลการศกึษาพบวา่เกยใ์นสงัคมไทยนัน้ตระหนกัหรอืรบัรูว้า่ความเปน็เกยน์ัน้มลีกัษณะเฉพาะทีแ่ตกตา่งจาก
เพศอื่น ๆ และตนเองก็ตระหนักรู้ถึงอัตลักษณ์ของความเป็นเกย์ดังกล่าวอยู่ในระดับที่มาก โดยระบุถึงลักษณะของ
ความเปน็เกยท์ีแ่ตกตา่งกนัออกไปแตก่ม็ลีกัษณะบางประการรว่มกนั ซึง่เกยก์ลุม่ตวัอยา่งระบถุงึการใชอ้ตัลกัษณร์ว่ม
ของความเปน็เกยเ์ฉพาะในระดบัองคก์รวา่มคีวามสำาคญัและจำาเปน็ตอ่การอยูร่ว่มกนัของเกยท์ีจ่ะรว่มกนัเคลือ่นไหว
ทางสังคม ในขณะท่ีระดับปัจเจกบุคคลนั้นเกย์มักจะไม่ได้ให้ความสำาคัญกับอัตลักษณ์ของความเป็นเกย์อันเนื่องมา
จากไม่ไดส้ง่ผลในแงด่ตีอ่การดำารงอยูใ่นสงัคมมากนกั ทำาใหเ้กยบ์างสว่นยงัคงปกปดิความเปน็ตวัตนและไมแ่สดงออก
ถงึความเปน็เกยอ์อกมาในการดำารงชวีติในสงัคม อกีทัง้ระดบัความสนใจทางการเมอืงของเกยน์ัน้มอียูใ่นระดบัทีน่อ้ย 
อันเน่ืองมาจากเป็นเรื่องท่ีอยู่นอกเหนือความสนใจและไม่มีผลต่อการดำารงชีวิตของเกย์มากนักประกอบกับความ        
เบื่อหน่ายกับสถานการณ์ความขัดแย้งและการแบ่งขั้วทางการเมืองทำาให้เกย์จึงหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงเวลาอยู่ร่วมกัน

คำ�สำ�คัญ: อัตลักษณ์ความเป็นเกย์, เกย์, อัตลักษณ์ร่วม, อัตลักษณ์
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Abstract
 Thisarticle aim to study of a collective identity and political ideology of Gay Group that 
movement and maintainin society in the context of political conflict and polarizationby any 
documentaries and academic texts for analyze the concept and concomitance of Gay Group that 
they keep together to drive in any issue such as political issue, human right also Gay identity 
expression issue for the social acceptation and existence in the society as another people under 
the direction of Sexual Diversity Networkwhich established by various group of gay and another 
sex in the socialthatpropose of Sexual Diversity Network is to make a bargaining power to drive 
the issue successfully.
 In addition, the author use the questionnaires and deep interview to gather the data from 
the leader of each group of gay in Thailand for example, the president of Rainbow Sky Association 
of Thailand, the leader of Bangkok Rainbow Group and also assigned the questionnaire to member 
of each group and deep interview by random sampling together. Then take a data and statistic 
to analyze and explain that how to the aggregate phenomenon of Gay in group or organization 
level and individual level and study of relation between Gay Identity and concomitance of Gay 
in organization level. Include, the political ideology in the context of conflict and polarization that 
how to affected to Gay Group.
 The result from studying found that gay in Thailand were awareness about Gay Identity 
in high level and they know that have a characteristic and difference from another sex. Besides, 
they identify the characteristic of gay in differently for instance, the expression of Femininity 
under male physical and the homosexuality. The representative sample identified about the 
creation of gay identity is necessary to concomitance of gay and drive the issue of them together. 
In contrast,to individual level, most of gay not awareness about gay identity because that not 
benefit for being. So some part of gay were hidden their gay identity. Furthermore, the level 
of political attention of gay is low level because that not affected to being and in the context 
of conflict and polarization they awareness to aggregate and make the power of bargaining. So 
they were avoid to talk about the political issue or political ideology of them. 

Keywords: GAY IDENTITY, COLLECTIVE IDENTITY, GAY

บทนำา
 นับตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 สังคมโลกได้เริ่มมีการถกเถียงและตั้งคำาถามเกี่ยวกับแนวคิดและระบบคิดที่
เรียกว่ายุค “โมเดิร์น” (Modern) ซึ่งเป็นแนวคิดหรือระบบคิดที่ทรงอิทธิพลต่อสังคมโลกมาเป็นเวลาช้านาน 
การตั้งคำาถามต่อแนวคิดหรือระบบคิดแบบโทเดิร์นดังกล่าวทำาให้เกิดแนวคิดหรือระบบคิดแบบใหม่ที่เรียกว่า 
“โพสโมเดิร์น” (Post-modern) หรือ “ยุคนวนิยม” (Post-modernism) ข้ึน โดยเป็นแนวคิดหรือระบบคิดท่ีย้อนแย้ง 
และตั้งคำาถามกับความสมบูรณ์หรือความเป็นอุดมคติของแนวคิดหรือระบบคิดแบบเก่าที่มีมาว่าแนวความคิดหรือ
ระบบคิดดงักลา่วนัน้ใชอ้ธบิายสภาพสงัคมหรอืมนษุยท์ีม่กีารเปลีย่นแปลงเปน็พลวตัอยูต่ลอดเวลาไดอ้ยา่งครอบคลุม
จริงหรือ 
 ผลของการตั้งคำาถามและการคิดแบบรื้อสร้าง (Deconstruction) ที่มุ่งศึกษา และพิเคราะห์ โดยเฉพาะ
กระบวนการสร้างภาพตัวแทนของอัตลักษณ์ที่โจมตีประเด็นของการผลิตซำ้าทางวาทกรรมและครอบงำาระบบความ
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คิดในอดตีทีมี่มาชา้นาน ทำาใหส้งัคมโลกเกดิความเปลีย่นแปลง และเกดิแนวความคดิ หรอืระบบคดิแบบใหมข่ึน้อยา่ง
มากมาย โดยสิ่งหนึ่งที่สำาคัญและไม่ควรมองข้ามนั่นคือ การตั้งคำาถามเกี่ยวกับระบบทวิภาค (Binary System) หรือ
ระบบความคดิแบบสองข้ัว ท่ีมมีาอยา่งช้านานวา่เปน็กรอบแนวคดิหรอืระบบทีน่ยิามสรรพสิง่ในสงัคมโลกนัน้เพยีงพอ
ตอ่การโอบอุม้สภาพสงัคมทีเ่ตม็ไปดว้ยความหลากหลายมากขึน้ทกุวนัหรือไม ่ซ่ึงผลของการต้ังคำาถามนัน้ทำาใหไ้ดค้ำา
ตอบทีท่ลายการนยิามสรรพสิง่ดว้ยระบบทวภิาคนัน้จบสิน้ลง อนัเนือ่งมาจากความหลากหลายทีเ่พิม่มากขึน้ในสังคม
โลกไม่สามารถที่จะนิยามหรือกำาหนดสรรพสิ่งต่าง ๆ ในสังคมโลกได้เพียงแค่ 1 หรือ 2, ถูก หรือ ผิด รวมไปถึงการ
นิยามเพศกระแสหลักอย่าง ชาย หรือ หญิง ฯ อีกต่อไป
 ความลม้เหลวของระบบทวภิาคทางเพศ หรือระบบสองเพศทีเ่หน็ได้ชดัเจนจากการเกดิเพศใหมข่ึน้ในสงัคม
ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางเพศท่ีมีมากกว่าเพศชายและหญิง ทำาให้เรื่องเพศที่เกิดขึ้นในสังคมมีลักษณะเป็น
พลวัต (Dynamic) และเต็มไปด้วยความเปล่ียนแปลง วิวัฒนาการ และความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้าน
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ หรือแม้กระท่ังระบบวิธีคิดท่ีแตกหน่อ ต่อยอด จากรุ่นสู่รุ่น 
ที่ทำาให้มนุษย์หรือคนในสังคมได้เปิดโลกทัศน์ และสร้างกรอบแนวคิด หรือมุมมองใหม่ ๆ ออกมาได้อย่างต่อเนื่อง 
รวมไปถึงความหลากหลายทางเพศ (Sexual diversity) ที่เกิดขึ้นและแตกแขนงแยกย่อยออกไป ทำาให้เห็นถึงความ
ซับซ้อนของระบบการแบ่งเพศมากขึ้นตามไปด้วย
 ปัจจุบันประเด็นของความหลากหลายทางเพศนี้ถือเป็นประเด็นที่น่าสนใจและศึกษา อันเนื่องมาจากกลุ่ม
บุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ (Sexual diversity) ดังกล่าว อันประกอบไปด้วย กลุ่มเลสเบี้ยน (Lesbian), 
กลุ่มเกย์ (Gay), กลุ่มไบเซ็กซ์ชวล (Bisexual), กลุ่มคนข้ามเพศ (Transgender/Transsexual) กลุ่มคนสองเพศ 
(Intersex), และกลุ่มท่ีเรียกตนเองว่า เควียร์ (Queer) หรือที่หลายคนเรียกสั้น ๆ ว่า กลุ่ม LGBTIQ เริ่มมีการเข้า
มามีบทบาทและเป็นที่ยอมรับในสังคมเพิ่มมากขึ้น เพ่ือเรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมทางเพศในสังคม และขอ
พื้นที่ในสังคมเพื่อสร้างจุดยืนและแสดงออกซึ่ง “อัตลักษณ์“ (Identity) ให้สังคมได้รับรู้และยอมรับในตัวตนของ
เขาและเธอ โดยพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความเสมอภาค (Equality) ทางเพศให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างถาวร                
ไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มรณรงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสังคมด้วยการบำาเพ็ญประโยชน์ รวมไปถึงการใช้ 
“อัตลักษณ์” (Identity) ของตัวตนหรือกลุ่มเพื่อแสดงจุดยืนอย่างเข้มแข็ง การปฏิเสธอคติทางเพศ (Sexual bias) 
โดยใช้ความสามารถต่าง ๆ แสดงให้สังคมได้รับรู้และสร้างการยอมรับ หรือการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการตระหนัก
ถึงหลัก “สิทธิมนุษยชน” (Human right) ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างกว้างขวางเพื่อเพิ่มพื้นที่หรือจุดยืนในสังคม
 การศกึษาอตัลกัษณก์บัการเมอืงนัน้มคีวามคล้ายคลึงและมรูีปแบบวธิกีารศกึษาท่ีเปน็ไปในทางเดียวกนั ดว้ย
เหตุที่สังคมหรือการเมืองมีสภาวะเป็นพลวัต (Dynamic) ที่มีความเปลี่ยนแปลง หรือเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง
อัตลักษณ์ (Identity) เองก็เป็นสิ่งที่เป็นพลวัตที่มีการเปลี่ยนแปลง และลื่นไหลอยู่ตลอดเวลาตามช่วงของยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน เห็นได้ชัดจากการนิยามตนเอง (self-identification) ของแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละยุคสมัย หรือการเกิด “อัตลักษณ์ร่วม” (Collective identity) ของกลุ่มในคนในสังคมที่รวมตัวกัน
ขึน้มาใช้เปน็เครือ่งมอืหรอืเป็นตวักลางในการสรา้งความเหนยีวแนน่ของการรวมตวัของกลุม่ อาท ิกลุม่เกย ์หรอืกลุม่
เลสเบี้ยน ฯ ที่อาศัยอัตลักษณ์ร่วมดังกล่าวในการทำากิจกรรมหรือการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นการต่อ
รองเชงิอำานาจ (Bargaining power) กบัแนวคดิและบรรทัดฐานของสังคมท่ีมมีาแต่ยาวนาน เพ่ือการดำารงอยูใ่นสงัคม
 ในสงัคมตะวนัตกกลุม่ผูม้คีวามหลากหลายทางเพศนัน้มกีารรวมตวัทีเ่ปน็เอกภาพ (Unity) และมคีวามเหนยีว
แน่น (Tightness) โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการต่อสู้และต่อรองอำานาจเชิงการเมือง รวมไปถึงสิทธิทางกฎหมาย จึง
ทำาให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนและสร้างพื้นที่ของกลุ่มได้ในระดับที่สังคมให้การยอมรับ โดยอาศัยวัฒนธรรมหรือ
บริบทของสังคมในขณะนั้นมาสร้างอัตลักษณ์ และพัฒนากรอบแนวคิดเพื่อสร้างแบบวัฒนธรรมของตัวเอง จึงเป็นที่
น่าสังเกตว่า หากเรานำากรอบหรือแนวคิด และแนวทางในการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศของสังคม
ตะวันตกมาใช้ศึกษาหรือวิเคราะห์กับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยบ้างแล้ว ผลของการศึกษา 
วิเคราะห์ จะออกมาในลักษณะใด เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เพราะปัจจัยใด
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 หากเราพจิารณาบรบิทของสงัคมไทยและสภาพสงัคมไทยในปจัจบุนัแลว้จะพบวา่ ประเทศไทยหรอืสงัคมไทย
อันมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้น ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นประเทศที่
เปิดโอกาสใหก้บัประชาชนทัว่ไปไดม้เีสรภีาพในการดำาเนนิชวีติได้อยา่งเสรีมากกวา่ประเทศอืน่ ๆ  ในภมูภิาคเดียวกัน
หลายประเทศ จึงเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เกิดความหลากหลายทางเพศได้ไม่ยากนัก ซ่ึงกลุ่มของความหลากหลาย
ทางเพศ (LGBTIQ) ในสังคมไทยที่เกิดขึ้นและยังดำารงอยู่นั้นกำาลังเป็นที่น่าจับตามองในปัจจุบัน โดยเฉพาะประเด็น
ของความเหนียวแน่นภายในกลุ่มท่ีมีต่อประเด็นต่าง ๆ  ในสังคมโลกาภิวัตน์ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาอันส่งผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตของคนทุกคน และทุกกลุ่มในสังคม
 ปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วงตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปีที่ผ่านมาของสังคมไทยเต็มไปด้วยความวุ่นวายทางการ
เมืองเป็นระยะ จนถึงจุดวิกฤติของการเกิดการแบ่งขั้วทางการเมือง (Polarization) ในภาคประชาชนอย่างชัดเจน 
โดยเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มของ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือรู้จักกันในนามของ “กลุ่มเสื้อเหลือง” และ
กลุม่แนวรว่มการตอ่ตา้นเผดจ็การเพือ่ประชาธปิไตยหรอื “กลุม่เสือ้แดง” จงึเปน็ทีน่า่สนใจวา่ ประชาชนทีเ่ขา้รว่มกลุม่
หรอืเปน็สมาชกิกลุม่นัน้ลว้นแตม่กีลุม่ผูม้คีวามหลากหลายทางเพศทัง้เกย ์และเลสเบีย้นรวมเขา้ไปอยูใ่นกลุ่มด้วย ซึง่
มทีัง้แสดงตวัเปน็สมาชกิของกลุม่อยา่งชดัเจนและไมแ่สดงตวัหรอืเปดิเผยจดุยนืทางการเมอืงเพือ่ความปลอดภยัของ
ตัวเองนั้น หากต้องมาดำาเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อกลุ่มเกย์ด้วยกันจะสภาวะหรือเกิดความขัดแย้งหรือไม่ อย่างไร
 การที่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศดังกล่าวโดยเฉพาะกลุ่มเกย์ในสังคมไทยได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการ
เมืองที่แบ่งออกเป็นสองขั้วในทุกวันนี้ ซึ่งกลุ่มเกย์ในสังคมไทยนั้นมีทั้งกลุ่มเกย์ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองและ
เป็นสมาชิกของกลุ่มเสื้อเหลืองและเสื้อแดง มีทั้งเกย์ที่เป็นสมาชิกหรือมีแนวคิดไปทางขั้วใดขั้วหนึ่งทางการเมืองที่
ตระหนักรู้และเข้าใจในจุดยืนหรืออุดมการณ์ทางการเมืองของตัวเองและท่ียังไม่รู้ ไม่แน่ใจ หรือยังไม่เปิดเผยจุดยืน
และอุดมการณ์ทางการเมือง จึงเป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มเกย์ในสังคมไทยที่จัดได้ว่ามีจุดยืนทางการเมืองโดยส่วนตัวอยู่
ในใจของแต่ละบุคคลอย่างชัดเจนทั้งเหมือนกัน ตรงข้ามกัน แต่เมื่อมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มเกย์ด้วยกันเองในสังคม
ไทย อาทิ การเรียกร้องเพื่อความเสมอภาคทางสังคมของเกย์ในการสมรสในสังคมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือ
การเรียกร้องเพื่อให้เกิดการเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเกย์ได้มีโอกาสเท่าเทียมกับเพศกระแสหลักในสังคม เป็นต้น กลุ่ม
เกย์ในสังคมแม้จะไม่รู้จักกันมาก่อน หรือรู้จุดยืนหรืออุดมการณ์ทางการเมืองของกันและกันมาก่อน หรือรู้อยู่แล้ว
วา่ใครมจีดุยนืทีเ่หมอืนหรอืตรงขา้มกบัตวัตน กลบัสะทอ้นภาพของความเปน็หนึง่เดียว (United) โดยร่วมมอืกนัเพือ่
สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเพื่อเรียกร้อง และดำาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เกย์ได้มีพื้นที่ในสังคมได้อย่างไม่มีการแบ่ง
ขั้วทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีปัจจัยภายในกลุ่ม กระบวนการ หรือเงื่อนไขบางอย่างที่ทำาให้เกิดการรวม
กลุ่มรูปแบบนี้ขึ้นได้
 “อัตลักษณ์ของความเป็นเกย์” (Identity of Gay/ Gay Identity) จึงเป็นประเด็นและปรากฎการณ์ที่    
น่าศึกษาว่าแท้จริงแล้ว “อัตลักษณ์ร่วม” (Collective identity) ทางเพศของกลุ่มเกย์นั้นมีอยู่จริงหรือไม่ และเป็น
อยา่งไร อนัจะสง่ผลทำาใหเ้ราไดเ้ขา้ใจถงึสาเหตหุรอืปจัจยัของกลุม่เกยใ์นสงัคมไทยทีส่ามารถดำารงอยูร่ว่มกนัและดำาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ท้ังท่ีเก่ียวข้องและไม่เก่ียวข้องทางการเมืองหรือดำาเนินชีวิตภายใต้ “อัตลักษณ์” ของกลุ่มท่ีร่วมกันสร้าง
ขึ้นได้อย่างราบรื่น โดยปราศจากปัญหาหรือความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมืองภายในกลุ่มมาแทรกแซงอันจะ
ทำาให้เกิดความแตกแยกภายในกลุ่ม และสลายตัวไปจากสังคมได้จริงหรือไม่ อย่างไร
 การเมอืงกบัความหลากหลายทางเพศ: ภูมหิลงัการกำาเนดิอตัลกัษณ ์และการเริม่เขา้มามบีทบาททาง การเมอืง
ของกลุ่มเกย์ในสังคมไทย

ประวัติและการกำาเนิดของเกย์ในสังคมไทย
 ในสมัยบรรพกาลคำาว่า “เกย์” (Gay) นั้นยังมิได้ถือบัญญัติขึ้นในสังคมไทยและไม่มีการระบุระยะเวลา
ของการเกิดของพฤติกรรมทางเพศของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายไว้อย่างแน่ชัดว่าถือกำาเนิดขึ้นในช่วงเวลาในทาง
ประวัติศาสตร์ ซ่ึงในสมัยน้ันเป็นเพียงการรู้จักในนามของกลุ่มคนท่ีมีพฤติกรรมแบบ “รักร่วมเพศ” แต่ได้ปรากฎการณ์
ใช้คำาเรียกขานกลุ่มคนเหล่านี้ว่า “กะเทย” หรือ “บัณเฑาะก์” ในพระไตรปิฎกของพระพุทธศาสนา โดย
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ให้ ความหมายและการนิยามคำาดังกล่าวที่เป็นไปในทางลบว่าเป็นชายที่มากด้วยราคะและมีการยั่วยวนให้ชายอ่ืน
น้ันเข้ารีตหรือปฏิบัติตาม20 ทำาให้สังคมเกิดการต่อต้านและรังเกียจชายที่มีพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งต่อมาในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้นได้เกิดเหตุการณ์เอื้อฉาวในราชวงศ์ด้วยเหตุท่ีกรมหลวงรักษรณเรศร พระราชโอรสในล้นเกล้า
รัชกาลที่ 1 ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศกับบุคคลในโขนละครที่เล้ียงหรือดูแลไว้จนเป็นที่รับรู้กันในวงกว้างของสังคม 
เมื่อเหตุทราบถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงถูกถอดยศลดขั้นลงมาเป็นหม่อมไกรสร จากนั้นจึงถูก
สำาเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ แม้การถูกประหารชีวิตในคร้ังนี้อาจยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นเพราะเหตุผลทางการ
เมืองหรือเพราะพฤติกรรมรักร่วมเพศ แต่ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมรักร่วมเพศของชายไทยในยุคก่อน
จะนิยามคำาว่า “เกย์” ให้เกิดข้ึนในสังคมน้ัน เร่ิมต้นจากแง่มุมในเชิงลบท่ีไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมระบบรักต่างเพศ 
(Heterosexual) จึงเป็นสาเหตุสำาคัญอีกประการหนึ่งที่ฝั่งรากลึกมาจนถึงปัจจุบัน
 ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้มีการออกกฎหมายว่าด้วยการ 
กระทำาผิดฐานอนาจารท่ี “ผิดธรรมดา” ด้วยชายหรือหญิง และสัตว์ให้ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย ซ่ึงถือเป็น
กฎหมายที่ระบุการห้ามการมีเพศสัมพันธ์หรือพฤติกรรมรักร่วมเพศอย่างเป็นทางการข้ึนเป็นคร้ังแรก ต่อมาในสมัย
รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นยุคที่สังคมไทยเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีอิทธิพล
เปน็อยา่งมาก อกีท้ังลน้เกลา้รชักาลท่ี 6 ทรงเปน็ผูท้ีเ่ขา้ใจพฤติกรรมรกัรว่มเพศเปน็อยา่งดี จงึทรงนพินธบ์ทความตา่ง 
ๆ เพือ่สรา้งและปรบัทศันคตคินในสงัคมใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง และไมร่งัเกยีจเดยีจฉนับคุคลทีม่พีฤตกิรรม
รักร่วมเพศในสังคมเดียวกัน 
 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้มีการเริ่มใช้คำาเรียกขานกลุ่มคนที่มีพฤติกรรม
รักร่วมเพศเป็นภาษาอังกฤษว่า “Homosexual” ขึ้นจากบทความในหนังสือที่รวมบทปกฐกถาเกี่ยวกับปัญหาชีวิต
ตามหลักการอธิบายเชิงจิตวิทยาที่มุ่งให้การอธิบายพฤติกรรมรักร่วมเพศในเชิงจิตวิทยา อันเนื่องมาจากเป็นยุคที่
วงการทางการแพทย์ได้เริ่มศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มพฤติกรรมรักร่วมเพศ และเกิดการตื่นตัวในการศึกษาและหาวิธีการ
รักษาพฤติกรรมการรักร่มเพศขึ้นอย่างจริงจังเป็นคร้ังแรก โดยการเกิดปรากฎการณ์การศึกษาในทางการแพทย์           
ดังกล่าว เป็นการตอกยำ้าและสร้างทัศนคติในเชิงลบว่าพฤติกรรมการรักร่วมเพศคือ “ความผิดปกติ” (Abnormal) 
ที่ต้องได้รับการป้องกันและรักษาที่ยังคงเหลือร่องรอยความคิดและทัศนคติดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน
 ช่วงเวลาของการเริ่มต้นเข้าสู่ยุคประชาธิปไตย (หลังปีพุทธศักราช 2475) ถือเป็นยุคของการเปิดกว้างของ
บคุคลทีม่พีฤตกิรรมรกัรว่มเพศโดยวดัจากการอตัราเปดิเผยตัวตนและการพูดถึงบคุคลรักร่วมเพศในท่ีสาธารณะ และ
ตามสื่อต่าง ๆ ได้กว้างขว้างมากขึ้น และเป็นยุคของการเกิดคำาแสลง “ถั่วดำา” จากกรณีการขายบริการของผู้ชายวัย 
10-16 ปี โดยมีนายการุณ ผาสุก หรือรู้จักกันนามของถั่วดำา เป็นคนควบคุมดูแลเด็กชายขายบริการ ซึ่งกลายมาเป็น
คำาแสลงที่ใช้เรียกพฤติกรรมรักร่วมเพศในปัจจุบัน ประกอบกับการตีแผ่เรื่องราวของนักโทษในคุกที่มักมีเพศสัมพันธ์
ทางทวารหนัก ทำาให้เรื่องราวของพฤติกรรมการรักร่วมเพศเป็นที่รับรู้ในแง่ลบที่ขยายตัวออกไปในวงกว้าง ส่งผลให้
คนในยุคนั้นมีทัศนคติกับบุคคลเหล่านี้ในแง่มุมของความน่าอับอายและน่ารังเกียจ ทำาให้ภาพลักษณ์ของพฤติกรรม
รักร่วมเพศอยู่ขั้นวิกฤติมากกว่าเดิม
 ภายหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่องชว่งปีพทุธศกัราช 2526 ยา่นสลีมและพฒันพ์งษเ์ริม่มชีาวตะวนัตกเขา้มาอาศัย
พร้อมกับวัฒนธรรมรักร่วมเพศมาเผยแพร่มากขึ้น ซึ่งสามารถเห็นได้ตามที่สาธารณะทั้ง สนามหลวง สะพานพุทธ 
สวนลมุพนิ ีและวงัสราญรมย ์โดยเริม่มกีะเทยท่ีแต่งตัวเปน็หญงิออกทำาการคา้ประเวณกีบับรรดาทหารสหประชาชาต ิ
ทำาให้ภาพลกัษณข์องรกัรว่มเพศของคนในสมยันัน้ถกูผกูขาดอยูท่ีก่ลุม่กะเทย และตอ่มาเริม่มกีารจดัตัง้เปน็ธรุกจิการ
ขายบริการทางเพศอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสนองความต้องการให้กับชาวต่างชาติตามย่านสีลมและพัฒน์พงษ์ แต่ก็ถูก
กวาดล้างในปีต่อมาอันเนื่องมาจากมีกะเทยที่มั่วสุมขายบริการทางเพศย่านประตูนำ้า ถนนเพชรบุรี และอนุสาวรีย์
ชยัสมรภมู ิประกอบกบัการกอ่อาชญากรรมลกัทรพัย ์ชงิทรพัย ์และฆาตกรรมแขกทีม่าใชบ้รกิาร ทำาใหภ้าพลกัษณข์อง
รกัรว่มเพศทีเ่ดมิอยูใ่นขัน้วกิฤตแิลว้แทบจะหมดหนทางการปรบัปรงุหรอืสรา้งภาพลกัษณท์ีด่ขีึน้มาได ้ซึง่นกัวชิาการ

20 กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย, วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.
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ด้านเพศศึกษา ดร.ปีเตอร์ แจ็กสัน ผู้ทำาการศึกษาและวิจัยรักร่วมเพศของสังคมไทยยังเห็นสอดคล้องกับสถานการณ์
ดังกล่าว โดยกล่าวถึงสภาพความเป็นอยู่ของรักร่วมเพศในสังคมไทยที่ถูกสื่อมวลชนนำาเสนอเกย์ในสังคมไทยแต่ทาง
ที่เสื่อมเสีย21 เช่น อาชญากรรม การขายบริการทางเพศ การระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มเกย์ และสังคมไทยเองก็ยัง
สับสนกับกลุ่มคนรักร่วมเพศที่มักมองว่าเป็นพวกกะเทยหรือลักเพศมากกว่าจะมองที่พฤติกรรม ทำาให้เกย์ในสังคม
ไทยไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวตนออกมาสู่สาธารณะ
 ในยุคของสื่อสิ่งพิมพ์ที่เฟื่องฟูนั้นได้เกิดสื่อที่ตีแผ่เรื่องราวของรักร่วมเพศอย่างนิตยาสารแปลก ของ “โก ๋
ปากนำา้” ทีน่ำาเสนอและเปิดพืน้ท่ีใหช้ายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายไดม้โีอกาสระบายความในใจและถา่ยทอดประสบการณ ์
และนิตยาสารแปลกนี้ยังได้มีการนำาหรือบัญญัติคำาว่า “เกย์คิง และ เกย์ควีน” ให้เป็นที่รู้จักในสังคม จากนั้นก็เกิด
การตื่นตัวของนิตยสารเกย์ในสังคมไทยที่เริ่มมีการทำาออกจำาหน่ายที่มีทั้ง บีอาร์, Man, จักรวาลดาว ที่ต่างนำา
เสนอเน้ือหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ บันเทิง และส่วนใหญ่จะมีภาพเปลือยของดาราชายเป็นจุดขาย ซึ่งได้รับความนิยม
มากจนกระทั่งในปี 2524 ได้เกิดนิตยาสาร “เชิงชาย” ที่เป็นนิตยสารของกลุ่มเกย์และเลสเบียนโดยเฉพาะ และใน
ปี 2526 ก็มีนิตยาสาร “มิถุนา” และ “นีออน” และอื่น ๆ อีกมากมายที่เป็นนิตยสารเกย์วางจำาหน่ายในท้องตลาด
ในเวลาต่อมา ซึ่งการนำาเสนอข้อมูลดังกล่าวถือเป็นนัยของการดึงองค์ประกอบด้านเพศสรีระที่เน้นรูปร่างที่น่าดึงดูด
ในทางเพศ และการหมกมุน่ในเรือ่งเพศเขา้มาเป็นสว่นหนึง่ทีใ่ชต้ดัสนิและนยิามความเปน็เกยข์องคนในสมยันัน้ไปใน
ที่สุด
 ในปัจจุบันนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2530 ได้เกิดการรวมตัวเพื่อรณรงค์ต้านโรคเอดส์ที่กำาลังระบาดอยู่ใน
ขณะนั้นอย่างจริงจังที่มีทั้งการจัดตั้งกลุ่มส่งเสริม การรณรงค์และการให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์อย่างถูกวิธี
จนเกิด “กลุ่มเส้นสีขาว” ที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อการตื่นตัวและชี้ให้เห็นถึงอันตรายของโรคเอดส์ผ่านการแสดงต่าง 
ๆ ให้สังคมไทยรับรู้ ทำาให้ต่อมาเกิด “กลุ่มภราดรภาพยับยั้งโรคเอดส์แห่งประเทศไทย” ขึ้น และในปีพุทธศักราช 
2544 ได้มีการจัดตั้งกลุ่มฟ้าสีรุ้งที่ดำาเนินการเรื่องการรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มชายรักร่วมเพศ ควบคู่ไป
กับการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม ซึ่งต่อมาได้ทำาการจดทะเบียนจัดตั้ง
เป็น “สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย” (Rainbow Sky Organization of Thailand) โดยถือเป็นสมาคมของคน
รักร่วมเพศสมาคมแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย และมีการทำางานร่วมกับหลายภาคส่วนที่มีทั้งสภากาชาดไทย 
ศนูยว์จัิยโรคเอดส ์กระทรวงสาธารณะสขุ รวมไปถงึองคก์รจากตา่งประเทศ นอกจากนัน้ยงัม ีองคก์รบางกอกเรนโบว ์
(Bangkok Rainbow Organization) และมูลนิธิเอ็มพลัส ที่ก่อตั้งในปีพุทธศักราช 2545 – 2546 เป็นองค์กรที่เกิด
ขึ้นมาตามลำาดับจนถึงปัจจุบัน
 สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปิดกว้างในเร่ืองของการยอมรับประเด็นของความหลากหลายทางเพศที่
เกดิขึน้ในสงัคมมากกวา่ทีผ่า่นมา แตส่ถานะของเกยใ์นสงัคมไทยกย็งัถอืวา่อยูใ่นพืน้ทีท่ีม่คีวามจำากดัในการแสดงออก
และดำาเนินการต่าง ๆ  ในสังคม อาทิ การรวมตัวเพื่อการเคลื่อนไหวในประเด็นต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องความ
เท่าเทียมในด้านสิทธิมนุษยชน หรือประเด็นการเคลื่อนไหวร่วมอื่น ๆ นั้น ยังไม่เป็นผลหรือประสบความสำาเร็จเท่าที่
ควร อันเนื่องมาจากประวัติศาสตร์และความเป็นมาของการเกิดรักร่วมเพศในสังคมไทยนั้นไม่ได้เริ่มต้นจากการมอง
หรือให้ความหมายพฤติกรรมดังกล่าวในแง่บวกหรือมีภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งเหตุการณ์ในอดีตล้วนแต่สร้างการรับรู้เรื่อง
ราวของพฤติกรรมของกลุ่มคนรักร่วมเพศในทางเสื่อมเสียที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดแปลกจากคนธรรมดา 
ถึงขั้นมีการระวางโทษในอดีตเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างกับผู้อื่นในสังคม แม้ต่อมาภายหลังจะมีการปรับทัศนคติให้กับ
คนในสงัคมไทยเขา้ใจและยอมรบัความหลากหลายทางเพศในสงัคมมากขึน้จนมกีารจดัตัง้องคก์รของเกยแ์ละผูม้คีวาม
หลากหลายทางเพศขึ้นอย่างมากมาย รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้เกย์และผู้มีความหลากหลายทางเพศในสังคมได ้
เข้ามามีบทบาทในสังคมอย่างเท่าเทียมมากข้ึน แต่อคติทางเพศ (Sexual Bias) ท่ียังคงมองเกย์และผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศว่าคือกลุ่มคนชายขอบหรือถูกกดทับให้ด้อยค่าจากสังคมก็ไม่ได้เลือนหายไปจากสังคมไทยแต่อย่างใด

21 Peter A. Jackson,Queer Theory, http://www.sapaan.org/article/87.html
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และมีการท างานร่วมกับหลายภาคส่วนที่มีทั้งสภากาชาดไทย ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ กระทรวงสาธารณะสุข 
รวมไปถึงองค์กรจากต่างประเทศ นอกจากน้ันยังมี องค์กรบางกอกเรนโบว์ (Bangkok Rainbow 
Organization) และมูลนิธิเอ็มพลัส ที่ก่อตั้งในปีพุทธศักราช 2545 – 2546 เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นมาตามล าดับ
จนถึงปัจจุบัน 

สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปิดกว้างในเร่ืองของการยอมรับประเด็นของความหลากหลายทาง
เพศที่เกิดขึ้นในสังคมมากกว่าที่ผ่านมา แต่สถานะของเกย์ในสังคมไทยก็ยังถือว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีความจ ากัด
ในการแสดงออกและด าเนินการต่างๆในสังคม อาทิ การรวมตัวเพื่อการเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆไม่ว่าจะ
เป็นการเรียกร้องความเท่าเทียมในด้านสิทธิมนุษยชน หรือประเด็นการเคลื่อนไหวร่วมอ่ืนๆนั้น ยังไม่เป็นผล
หรือประสบความส าเร็จเท่าที่ควร อันเนื่องมาจากประวัติศาสตร์และความเป็นมาของการเกิดรักร่วมเพศใน
สังคมไทยนั้นไม่ได้เร่ิมต้นจากการมองหรือให้ความหมายพฤติกรรมดังกล่าวในแง่บวกหรือมีภาพลักษณ์ที่ดี 
ซึ่งเหตุการณ์ในอดีตล้วนแต่สร้างการรับรู้เร่ืองราวของพฤติกรรมของกลุ่มคนรักร่วมเพศในทางเสื่อมเสียที่
ถูกกล่าวหาว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดแปลกจากคนธรรมดา ถึงข้ันมีการระวางโทษในอดีตเพื่อไม่ให้เป็น
แบบอย่างกับผู้อ่ืนในสังคม แม้ต่อมาภายหลังจะมีการปรับทัศนคติให้กับคนในสังคมไทยเข้าใจและยอมรับ
ความหลากหลายทางเพศในสังคมมากขึ้นจนมีการจัดตั้งองค์กรของเกย์และผู้มีความหลากหลายทางเพศขึ้น
อย่างมากมาย รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้เกย์และผู้มีความหลากหลายทางเพศในสังคมได้เข้ามามีบทบาท
ในสังคมอย่างเท่าเทียมมากขึ้น แต่อคติทางเพศ (Sexual Bias) ที่ยังคงมองเกย์และผู้มีความหลากหลายทาง
เพศว่าคือกลุ่มคนชายขอบหรือถูกกดทับให้ด้อยค่าจากสังคมก็ไม่ได้เลือนหายไปจากสังคมไทยแต่อย่างใด 
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อัตลักษณ์ความเป็นเกย์ (Gay Identity) กับการพัฒนา มิติของความเป็นตัวตนผ่านกระบวนการสร้าง
ความหมายทางสัญวิทยา (Semiology) 
 กระบวนการสร้างความเป็นเกย์หรืออัตลักษณ์ความเป็นเกย์ (Gay Identity) ในสังคมไทยนั้นได้เร่ิม
มีการเรียกขายหรือถูกนิยามและให้ความหมายในด้านพฤติกรรมทางเพศ (Sexual Behavior) ที่ท าให้เกิด
ความแตกต่างและผิดแปลกไปจากที่สังคมในขณะนั้นยึดถือปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่  โดยชายที่มีเพศสัมพันธ์
กับชายจะถูกเรียกว่าบุคคลที่มีพฤติกรรม “รักร่วมเพศ” ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
อันเนื่องมาจากสภาพสังคมที่ถูกปลูกฝังและให้ความส าคัญกับระบบรักต่างเพศ (Heterosexual) ที่มีมาแต่ช้า
นานได้ครอบง าการนิยามความหมายและจัดประเภทบุคคลในสังคม โดยที่บุคคลที่ถูกกล่าวหาเช่นนั้นไม่ได้
มีโอกาสที่จะออกมาอธิบายหรือสร้างความเข้าใจได้มากเท่าที่ควร  

จากการนิยามและความไม่ชัดเจนของพฤติกรรมรักร่วมเพศดังกล่าว จึงมีการตั้งค าถามถึงการเรียก
ขานกลุ่มบุคคลดังกล่าวว่าควรมีการเรียกหรือนิยามความเป็นตัวตนของบุคคลเหล่านั้นเช่นไร ท าให้สังคม
เร่ิมมีการพิจารณาถึงคุณลักษณะอ่ืนๆของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย โดยเร่ิมมีการน าไปเขื่อมโยงกับกลุ่ม
คนที่ถูกเรียกว่า “กะเทย” (Hermaphrodite) ที่ถูกให้ความหมายถึงผู้ชายที่มีสภาพจิตใจที่เป็นหญิง และมีการ
แสดงออกซึ่งกิริยาท่าทางที่เป็นไปอย่างอ้อนแอ้น กระตั้งกระติ้ง การแต่งกายเสมือนผู้หญิง รวมไปถึงการ
พูดจาที่ชอบใช้ส าบัดส านวน จีบปากจีบคอเวลาพูดจา   มีความรักสวยรักงามดูแลตัวเองเป็นพิเศ ษ              
จนสังคมไทยเรียกคนกลุ่มนี้ว่ากะเทย5 
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อัตลักษณ์ความเป็นเกย์ (Gay Identity) กับการพัฒนา มิติของความเป็นตัวตนผ่านกระบวนการสร้าง
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 กระบวนการสร้างความเป็นเกย์หรืออัตลักษณ์ความเป็นเกย์ (Gay Identity) ในสังคมไทยนั้นได้เร่ิม
มีการเรียกขายหรือถูกนิยามและให้ความหมายในด้านพฤติกรรมทางเพศ (Sexual Behavior) ที่ท าให้เกิด
ความแตกต่างและผิดแปลกไปจากที่สังคมในขณะนั้นยึดถือปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่  โดยชายที่มีเพศสัมพันธ์
กับชายจะถูกเรียกว่าบุคคลที่มีพฤติกรรม “รักร่วมเพศ” ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
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จากการนิยามและความไม่ชัดเจนของพฤติกรรมรักร่วมเพศดังกล่าว จึงมีการตั้งค าถามถึงการเรียก
ขานกลุ่มบุคคลดังกล่าวว่าควรมีการเรียกหรือนิยามความเป็นตัวตนของบุคคลเหล่านั้นเช่นไร ท าให้สังคม
เร่ิมมีการพิจารณาถึงคุณลักษณะอ่ืนๆของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย โดยเร่ิมมีการน าไปเขื่อมโยงกับกลุ่ม
คนที่ถูกเรียกว่า “กะเทย” (Hermaphrodite) ที่ถูกให้ความหมายถึงผู้ชายที่มีสภาพจิตใจที่เป็นหญิง และมีการ
แสดงออกซึ่งกิริยาท่าทางท่ีเป็นไปอย่างอ้อนแอ้น กระตั้งกระติ้ง การแต่งกายเสมือนผู้หญิง รวมไปถึงการ
พูดจาที่ชอบใช้ส าบัดส านวน จีบปากจีบคอเวลาพูดจา   มีความรักสวยรักงามดูแลตัวเองเป็นพิเศ ษ              
จนสังคมไทยเรียกคนกลุ่มนี้ว่ากะเทย5 
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 อัตลักษณ์ความเป็นเกย์ (Gay Identity) กับการพัฒนา มิติของความเป็นตัวตนผ่านกระบวนการสร้าง    
ความหมายทางสัญวิทยา (Semiology)
 กระบวนการสร้างความเป็นเกย์หรืออัตลักษณ์ความเป็นเกย์ (Gay Identity) ในสังคมไทยนั้นได้เริ่มมีการ
เรียกขายหรือถูกนิยามและให้ความหมายในด้านพฤติกรรมทางเพศ (Sexual Behavior) ที่ทำาให้เกิดความแตกต่าง
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และผดิแปลกไปจากทีส่งัคมในขณะนัน้ยดึถอืปฏบิตัเิปน็สว่นใหญ ่โดยชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายจะถกูเรยีกวา่บคุคล
ทีม่พีฤตกิรรม “รกัรว่มเพศ” ซึง่ถือเป็นพฤตกิรรมทีไ่มไ่ดร้บัการยอมรบัจากสงัคมอนัเนือ่งมาจากสภาพสงัคมทีถ่กูปลกู
ฝงัและใหค้วามสำาคญักบัระบบรกัตา่งเพศ (Heterosexual) ทีม่มีาแต่ชา้นานได้ครอบงำาการนยิามความหมายและจดั
ประเภทบคุคลในสงัคม โดยท่ีบุคคลท่ีถูกกลา่วหาเชน่นัน้ไมไ่ด้มโีอกาสทีจ่ะออกมาอธบิายหรอืสรา้งความเขา้ใจได้มาก
เท่าที่ควร 
 จากการนยิามและความไมช่ดัเจนของพฤตกิรรมรกัรว่มเพศดงักลา่ว จงึมกีารตัง้คำาถามถงึการเรยีกขานกลุม่
บุคคลดังกล่าวว่าควรมีการเรียกหรือนิยามความเป็นตัวตนของบุคคลเหล่านั้นเช่นไร ทำาให้สังคมเริ่มมีการพิจารณา
ถึงคุณลักษณะอื่น ๆ ของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย โดยเริ่มมีการนำาไปเขื่อมโยงกับกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่า “กะเทย” 
(Hermaphrodite) ที่ถูกให้ความหมายถึงผู้ชายที่มีสภาพจิตใจที่เป็นหญิง และมีการแสดงออกซึ่งกิริยาท่าทางที่เป็น
ไปอย่างอ้อนแอ้น กระตั้งกระติ้ง การแต่งกายเสมือนผู้หญิง รวมไปถึงการพูดจาที่ชอบใช้สำาบัดสำานวน จีบปากจีบคอ
เวลาพูดจา มีความรักสวยรักงามดูแลตัวเองเป็นพิเศษ จนสังคมไทยเรียกคนกลุ่มนี้ว่ากะเทย22

 จากการนยิามคำาวา่กะเทยดงักลา่วทำาใหส้งัคมไทยเกดิการเหมารวมกลุม่รกัรว่มเพศเขา้ไปอยูใ่นประเภทของ
กะเทย อันเนื่องมาจากการมีพื้นฐานทางกายภาพที่มาจากการเป็นเพศชายในขั้นแรกเร่ิมเหมือนกัน แต่ความแตก
ตา่งจะเกิดขึน้ในดา้นของการแสดงออกถงึความเปน็ตวัตนและการใชช้วีติทีช่ายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายดว้ยกนัจะมีท้ัง
บคุคลทีไ่มแ่สดงออกถึงพฤตกิรรมทางเพศของตนใหส้งัคมไดร้บัรูแ้ละดเูหมอืนผูช้ายทัว่ไปดว้ยการแสดงลกัษณะความ
เป็นชาย (Masculinity) ออกมา กับชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีการแสดงออกถึงความเป็นหญิง (Femininity) อยู่
ในระดบัทีไ่มม่ากนกั ในขณะทีก่ะเทยแมจ้ะมพีืน้ฐานในด้านเพศกายภาพทีเ่หมอืนกนักบัผู้ชาย แต่การแสดงออกของ
กะเทยจะเป็นไปในรูปแบบของการใช้ความเป็นหญิงในการแสดงออกถึงความเป็นตัวตนเพียงอย่างเดียวและมีระดับ
การแสดงออกที่เด่นชัดกว่าด้วยการแต่งกายเป็นเพศตรงข้าม (Cross-Dresser)แต่ความแตกต่างของการแสดงออก
ของกลุ่มคนรักร่วมเพศและกะเทยก็ยังมีจุดร่วมของความเหมือนในด้านของการมีเพศสัมพันธ์กับชายด้วยกัน ทำาให้
คนในสังคมขณะนั้นเกิดความสับสนเข้าใจผิดและเกิดการเหมารวมว่าการมีพฤติกรรมรักร่วมเพศหรือกลุ่มคนรักร่วม
เพศนั้นคือกะเทย
 การนิยามความหมายระหว่างเกย์ และกะเทยเริ่มที่จะมีการตื่นตัวและแบ่งตัวออกมาอย่างชัดเจนมากขึ้น
ในช่วงทศวรรษที่ 2540 จากการออกมาเดินขบวนพาเหรด Bangkok Gay Festival ที่ถนนสีลมโดยการเดินขบวน
ในครั้งได้สร้างมิติของความเป็นเกย์ท่ีแตกต่างจากกะเทย และมีการแสดงออกถึงคุณลักษณะของความแตกต่างนั้น
เด่นชัดมากขึ้น ซึ่งคุณสมบัติที่ถูกนำาเสนอเพื่อแยกเกย์ออกจากกะเทยในครั้งนี้คือการแสดงออกซึ่งความเป็นชาย 
(Masculinity) ทีด่เูป็นผูช้ายทีธ่รรมดาอยา่งชดัเจน ไมม่คีวามตุง้ติง่แบบกะเทยแตอ่ยา่งใด ซึง่เกยจ์ะนำาความเปน็ชาย
มาใช้เพื่อการเข้าสังคมและเปิดพื้นที่ในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ ๆ ในสังคมเพื่อการดำารงอยู่ แต่ก็ไม่ละทิ้งความ
เป็นหญิงหรือความสาวออกไปจนหมดสิ้น แต่จะนำาความเป็นหญิงมาใช้ในการสร้างสังคมเฉพาะกลุ่มเพ่ือขับเคล่ือน
มิตรภาพแค่นั้น ต่อมาเมื่อสังคมเริ่มมีการรับรู้และเข้าใจเกย์ว่ามีลักษณะแตกต่างจากกะเทยอย่างไรมากขึ้น ส่งผล
ให้เกิดความสับสนในการพิจารณาหรือนิยามตัวตนของบุคคลแต่ละคนว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นเกย์ อันเนื่องมาจากการ
ที่เกย์เริ่มมีการนำาความเป็นชายเข้ามาใช้เพื่อการเข้าสังคมจนแทบจะทำาการชี้ชัดได้ว่าบุคคลใดเป็นเกย์ เพราะเกย์ใน
สังคมไทยยังไม่ได้เปิดเผยตัวตนไปทั้งหมด หากแต่เป็นการเลือกเปิดเผยตัวตนเฉพาะกลุ่ม หรือโอกาสที่ไว้วางใจด้วย
เหตุผลทางการเข้าสังคมและการยอมรับจากสังคมทำาให้เกย์แต่ละคนมีมุมมองและการใช้ชีวิตในสังคมท่ีแตกต่างกัน
ออกไป จึงส่งผลให้เกิดการนิยามความเป็นเกย์ (Gay Identity) ของตนเองที่แตกต่างกัน
 จากสภาพปญัหาดงักล่าวทีม่ีเงื่อนไขทางปัจจัยแวดล้อมทีจ่ะส่งผลต่อการแสดงออกของตัวตนของเกยท์ำาให้
เกย์แต่ละคนนิยาม “ความเป็นเกย์” (Gay Identity) ในแง่มุมที่แตกต่างกันออกไปนั้นผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาด้วยการ
แจกแบบสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการนิยามความเป็นเกย์ของตนเองจากเกย์กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 284 
คน ที่ตอบแบบสอบถาม และอีก 10 คน จากการสัมภาษณ์ในเชิงลึกเป็นรายบุคคล ผู้วิจัยพบว่า ประเด็นในเรื่องของ                                                                                                                      
อตัลกัษณข์องความเป็นเกยใ์นความรูส้กึหรอืมมุมองของเกยท์ีม่องเกยด์ว้ยกนัเองนัน้พบวา่ กลุม่เกยท์ีเ่ปน็กลุม่ตวัอยา่ง
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ที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 77.11 เชื่อว่าเกย์นั้นมีอัตลักษณ์ของความเป็นเกย์ที่เป็นลักษณะเฉพาะที่แตกต่าง
และสามารถระบุได้ โดยผลของการตอบแบบสอบถามถึงคุณลักษณะของความเป็นเกย์ในมุมมองของเกย์ด้วยกันนั้น
มีลักษณะในแต่ละด้านที่แตกต่างกันออกไปโดยสามารถสรุปเป็นภาพรวมในแต่ละด้านได้ ดังต่อไปนี้
 จากการสำารวจดว้ยแบบสอบถามเพือ่ทราบถงึมมุมองของเกยท์ีต่ระหนกัรูแ้ละมองเกยด้์วยกนัวา่มอีตัลกัษณ์
ร่วมกันอย่างไรนั้นพบว่าเกย์ส่วนใหญ่คิดว่าอัตลักษณ์ของความเป็นเกย์ (Gay Identity) ทางด้านกายภาพนั้น   
เกย์ด้วยกันมองว่าการที่ผู้ชายมีผิวที่ขาวสะอาด เปล่งปลั่งดูสะดุดตานั้นคือคุณลักษณะของความเป็นเกย์อย่างหนึ่ง 
อันเนื่องมาจากภาพลักษณ์ของความเป็นเกย์ในสมัยแรกเริ่มนั้นมีความคล้ายคลึงกับความเป็นหญิงในลักษณะของ
การดแูลตวัเองเป็นพเิศษผดิจากเพศชายทำาใหค้ณุลกัษณะประการนีก้ลายเปน็องคป์ระกอบของความเปน็เกยป์ระการ
หนึ่งไปในที่สุด

ตารางที่ 2 แสดงการจำาแนกการตอบแบบสอบถามในหัวข้ออัตลักษณ์ของความเป็นเกย์

 คุณลักษณะทางด้านรสนิยมทางเพศท่ีสามารถบ่งบอกหรือเป็นองค์ประกอบของอัตลักษณ์ของความเป็น
เกย์ได้นั้น เกย์กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองว่าการผู้ชายมีความรักหรือคบหากับผู้ชายด้วยกันนั้น
คือคุณลักษณะที่บ่งบอกถึงความเป็นเกย์ได้ชัดเจนมากที่สุด ซึ่งมีจำานวนใกล้เคียงกับกลุ่มเกย์ที่เลือกตอบว่าผู้ชายที่
มพีฤตกิรรมหรอืรสนยิมทางเพศ(มเีพศสมัพนัธ)์กบับคุคลเพศเดียวกนันัน้กส็ามารถบง่บอกถงึอตัลกัษณข์องความเปน็
เกย์ได้ไม่น้อยไปกว่ากัน โดยสามารถเห็นได้จากจำานวนของผู้ที่เลือกตอบในสองข้อนี้มีจำานวนที่ใกล้เคียงกัน อยู่ที่
ร้อยละ 58.04 และ ร้อยละ 51.05 ตามลำาดับ
 ในด้านของอุปนิสัยและการแสดงออกนั้นเกย์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นมองว่า   
การเป็นผู้ชายมีอัธยาศัยดี สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลรอบข้างได้อย่างรวดเร็วน้ันคือคุณลักษณะท่ีเกย์ท่ัวไปน้ันพึงมี            
รองลงไปคือการเป็นผู้ชายมีความอ่อนโยน มีความรัก เมตตา เพื่อนมนุษย์ด้วยกันและผู้ชายที่แต่งกายดูมีระเบียบ 
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หรอืแตง่กายรดัรปูเพือ่โชวส์ดัสว่นทีช่ดัเจน ผูช้ายทีใ่ชเ้ครือ่งสำาอาง หรอืดแูลตวัเองเปน็พเิศษ และผูช้ายเปน็คนพดูจา
จีบปาก จีบคอ หรือเจ้าสำาบัดสำานวน นั้นคือคุณลักษณะที่บ่งบอกถึงความเป็นเกย์ได้อีกเช่นกัน
 นอกจากนี ้ยงัมเีกยก์ลุม่ตวัอยา่งท่ีเลอืกตอบในสว่นของอตัลกัษณข์องความเปน็เกยว์า่ไมส่ามารถทีจ่ะอธบิาย 
หรือระบุอัตลักษณ์ของความเป็นเกย์ได้อย่างชัดเจน เพราะอัตลักษณ์ของความเป็นเกย์นั้นมีความลื่นไหล หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงแบบพลวัต (Dynamic) อยู่ตลอดเวลานั้นอยู่จำานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 17.95 โดยเกย์ที่เลือกตอบ
ในตัวเลือกนี้ประกอบด้วยหลายช่วงอายุที่แตกต่างกันออกไป แต่มีการรับรู้ร่วมกันว่าอัตลักษณ์ของความเป็นเกย์นั้น
มีมากมายหลากหลายรูปแบบและยากท่ีจะระบุได้แน่ชัด อีกท้ังยังมีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยและไม่มีการหยุดน่ิง 
หรือตายตัว จึงไม่สามารถระบุหรือนิยามความหมายหรือคุณลักษณะได้
 จากมุมมองของเกย์ด้วยกันเองที่นิยามตนเองว่า “ความเป็นเกย์” (Gay Identity) นั้นเป็นอย่างไร ผู้วิจัยได้
ทำาการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Study) การนิยามความเป็นเกย์ ระหว่างเกย์ด้วยกันเองกับผู้ชายหรือ
บคุคลในสงัคม วา่มกีารรบัรูห้รอืนยิามความเปน็เกยไ์ดเ้หมอืนหรอืแตกตา่งกบัทีเ่กยม์องตวัเองอยา่งไร โดยผูว้จิยัทำาการ
แจกแบบสอบถามและสัมภาษณ์บุคคลที่ระบุว่าตนเป็นผู้ชายที่รักและชื่นชอบผู้หญิงจำานวน 40 คน ว่ามีมุมมองและ
นิยามความเป็นเกย์ว่าอย่างไร ซึ่งผลการศึกษาพบว่าเกย์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างระบุหรือนิยามความเป็นเกย์ของตัวเอง
ว่ามีลักษณะทางด้านกายภาพ (Physical characteristics) ที่เป็นผู้ชายที่มีผิวพรรณดูขาวสะอาด ดูเปล่งปลั่งเป็นที่
สะดุดตาแก่คนที่พบเห็น และมีรูปร่างดูสูงใหญ่ มีกล้ามเนื้อเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน โดยมีรสนิยมทางเพศ (Sexuality) 
เป็นไปในลักษณะของการเป็นเพศชายที่มีความรัก หรือมีการคบหาดูใจกับบุคลที่เป็นเพศชายด้วยกัน รวมไปถึงการ
มีเพศสัมพันธ์กับเพศชายด้วยกันด้วย และมีลักษณะทางด้านอุปนิสัยและการแสดงออก (Habit & Expression) ท่ีเป็น 
คนผู้ชายมีอัธยาศัยดี สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลรอบข้างได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับการเป็นผู้ชายท่ีมีความอ่อนโยน 
มีความรัก ความเมตตาในเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และการเป็นผู้ชายที่แต่งกายดูมีระเบียบ หรือแต่งกายรัดรูปเพื่อโชว์
สัดส่วนที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน คือคุณลักษณะที่เกย์นิยามต้นเองจากการทำาแบบสำารวจทั้งหมด 284 ฉบับ
 ในส่วนของมุมมองของบุคคลในสังคมที่เป็นผู้ชายนั้น จากการทำาแบบสำารวจและสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล
จำานวน 40 คน พบว่าผู้ชายมองหรือนิยามความเป็นเกย์ว่ามีคุณลักษณะทางกายภาพ (Physical characteristics) 
ท่ีเปน็ผูช้ายเหมอืนกนัแตม่ผีวิพรรณทีด่ขูาวสะอาด และการดูแลผิวพรรณใหดู้เปล่งปล่ังเปน็ทีส่ะดุดตามากกวา่ผู้ชาย
ทั่วไป แต่มีการเพิ่มเติมในลักษณะทางกายภาพที่เป็นผู้ชายที่มีรูปร่างบาง ดูคล้ายกับผู้หญิง ซ่ึงอาจสรุปได้ว่าผู้ชาย
ทั่วไปมองหรือนิยามความเป็นเกย์ในลักษณะทางกายภาพว่าเป็นผู้ชายที่มีผิวขาว หรือผิวพรรณดูเปล่งปลั่ง รูปร่าง
บอบบาง คลา้ยผูห้ญงิ หรอืกลา่วไดว้า่มกีารมองหรือใช ้“ความเปน็หญงิ” (Femininity) เขา้มาอธบิายในคณุลักษณะ
ทางด้านกายภาพของเกย์ ซึ่งจะแตกต่างกับการที่เกย์นิยามตนเองในด้านของการมองของเกย์ว่าคือผู้ชายรูปร่างดูสูง
ใหญ่ มีกล้ามเนื้อเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน อันเป็นการมองหรือนิยามตนเองด้วยการใช้ “ความเป็นชาย” (Masculinity) 
เข้ามาอธิบายหรือนิยามตนเอง โดยให้เหตุผลของการเลือกใช้คุณลักษณะของความเป็นชายมาใช้ในการอธิบายหรือ
นิยามตัวตนว่า เป็นการสร้างการยอมรับให้คนในสังคมยอมรับเกย์ และแสดงออกถึงความเป็นบุคคลปกติทั่วไปและ
ขจัดการถูกเลือกปฏิบัติจากสังคม
 ทางด้านรสนิยมทางเพศ (Sexuality) ของความเป็นเกย์ในมุมมองของผู้ชายที่มองหรือนิยามความเป็นเกย์
ในคุณลักษณะรสนิยมทางเพศนั้นมองว่า คือผู้ชายที่มีความรัก หรือมีการคบหาดูใจกับเพศชายหรือผู้ชายด้วยกัน ซึ่ง
เป็นการมองหรือนิยามความเป็นเกย์ที่เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับที่เกย์มองหรือนิยามตนเองข้างต้น และในด้าน
ของอุปนิสัยและการแสดงออกนั้น ผู้ชายมองหรือนิยามความเป็นเกย์ในด้านอุปนิสัยและการแสดงออก (Habit & 
Expression) ว่าเกย์หรือความเป็นเกย์นั้นจะมีอุปนิสัยของการเป็นผู้ชายที่ชอบการใช้เครื่องสำาอาง และมีการดูแล
ตนเองในดา้นรปูลกัษณ์ภายนอกมากเป็นพเิศษ ซึง่มมุมองดังกลา่วของผูช้ายในด้านนีเ้ปน็การมองเกยใ์นฐานความคดิ
ของการใช้ “ความเป็นหญิง” (Femininity) เข้ามาเพื่อใช้อธิบายความเป็นเกย์ แต่การอธิบายในมุมมองของผู้ชายใน
ด้านอุปนิสัยและการแสดงออกนั้นไม่ได้มีแต่การมองผ่านความเป็นหญิงเพียงอย่างเดียว ยังไม่มุมมองท่ีว่าเกย์อาจมี
อุปนสิยัและการแสดงออกในเรือ่งของการแตง่ตวัทีเ่ปน็ผูช้ายทีแ่ต่งตัวมรีะเบยีบ หรอืเกยบ์างคนกช็อบทีจ่ะแสดงออก
ด้วยการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าท่ีรัดรูปและเปิดเผยให้เห็นสัดส่วนที่ชัดเจนด้วยเช่นกัน ซ่ึงมุมมองในแง่นี้เป็นการนำาเอา 
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“ความเป็นชาย” (Masculinity) เข้ามาใช้มองและอธิบายความเป็นเกย์ควบคู่ไปกับความเป็นหญิงไปพร้อม ๆ กัน
 การทีผู่ช้ายทัว่ไปในสงัคมมองวา่เกยน์ัน้มอีปุนสิยัและการแสดงออก (Habit & Expression) ทีม่ทีัง้ในแงข่อง
ความเปน็ชาย และความเป็นหญงิไปพรอ้ม ๆ  กนันัน้ ยอ่มสะทอ้นใหเ้หน็ถงึนยัของความหลากหลายของความเป็นตวั
ตนของเกย์ (Diversities of Gay Identity) ที่มีอยู่ ซึ่งในสังคมปัจจุบัน งานวิจัยหลายชิ้นจากนักวิชาการตะวันตกที่
มุ่งศึกษาความหลากหลายของการแสดงออกและการวธิกีารในการดำารงอยูใ่นสงัคมของเกย ์อาท ิงานวจิยัของ Perry 
N. Halkitis เรื่องMasculinity in the Age of AIDS: HIV-Seropositive Gay Men and the “Buff Agenda” 
ที่สำารวจเรื่องราวของเกย์ที่มุ่งออกกำาลังกายที่เน้นรูปร่างให้ได้สัดส่วนและมีความแข็งแรง เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ต่อสู้กับภาพลักษณ์ของความอ่อนแอและการเป็นโรคเอดส์ ทำาให้คุณลักษณะของความเป็นชายในแง่ของความแข็งแรง 
มีความกล้าหาญ กลายมาเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของเกย์ และงานวิจัยของ Thomas J. Linnemanเรื่อง Risk and 
Masculinity in the Everyday Lives of Gay Men ที่มุ่งอธิบายถึงสภาวะของการที่เกย์ต้องแสดงความเป็นชาย
ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับการถูกกดขี่ในชีวิตประจำาวัน หรืองานของ Steven P. Schacht เรื่อง Gay Female 
Impersonators and the Masculine Construction of “other” ที่ตอกยำ้าถึงความหลากหลายและทำาลายความ
คดิแบบตายตวัของการมองเพศสภาวะแบบจารตีทมีองความเปน็เพศสภาวะวา่มแีบบแผนทีแ่นน่อนและมคีวามตายตวั 
โดยอาจเปรียบได้กับสังคมไทยที่มีเพศสภาวะแบบไทยอันมีลักษณะที่แข็งทื่อและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เป็นต้น
 จากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสำารวจและการศกึษาประวตัศิาสตรแ์ละความเปน็มาของเกยใ์นสงัคมไทยทีเ่ริม่จากการ
นิยามวา่เปน็รกัรว่มเพศ กะเทย และพฒันากลายมาเปน็คำาสากลทีใ่ชเ้รยีกบคุคลทีเ่ปน็เพศชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย
ด้วยกันว่าเกย์ (Gay) ในปัจจุบันนั้น มีความเป็นมาที่ไม่ได้สวยหรูหรือมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของคนในสังคม ถูก
กดีกนัและตตีราวา่เป็นสิง่ผดิธรรมชาตแิละแบ่งแยกกลุม่บคุคลดังกลา่วออกจากสงัคมเสมอืนสิง่แปลกปลอม แต่อกีดา้น
หน่ึงก็ไม่อาจจะกลา่วไดว้า่สงัคมหรอืกระบวนการทางสงัคม (Socialization) เปน็ปจัจยัทีท่ำาใหเ้กยเ์กดิความแตกตา่ง
ทางอัตลักษณ์และความเป็นตัวตน หากนำาแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ (Identity Approach) มาใช้ในการวิเคราะห์
รว่มกบัแนวคดิสญัศาสตรห์รอืสญัวทิยาและการสรา้งความหมาย (Semiology) มาใชว้เิคราะหก์ารเกดิและพฒันาการ
ของอัตลักษณ์ของความเป็นเกย์ในสังคมไทยนั้นจะพบว่า เกย์ในสังคมไทยไม่ได้นิยามตนเอง (Self-Identification) 
ว่ามีลักษณะหรือคุณสมบัติเช่นไรตั้งแต่แรก กลับเป็นสังคมในระบบรักต่างเพศ (HeterosexualSocietySystem) ที่
มีความคิดแบบคู่ตรงข้าม (Binary Opposition) โดยมองและตัดสินว่าเพศชายจำาต้องคู่กับเพศหญิงเท่านั้นจนเกิด
เป็นค่านิยมที่ถูกปลูกฝังและกลายมาเป็นบรรทัดฐาน (Social Norm) ของสังคมไปในที่สุด ซึ่งอาจนำากรอบแนวคิด
เกี่ยวกับ “สี่เหลี่ยมสัญศาสตร์” (Semiotic Square) ของนักคิดสายโครงสร้างนิยมที่มีแนวทางในการวิเคราะห์ทาง 
สัญศาสตร์ที่ชื่อว่า Greimasท่ีเสนอว่าบรรดาองค์ประกอบภายในเรื่องเล่าต่างก็มีการก่อรูปความหมายขึ้นมาจาก 
สิ่งที่เรียกว่าอรรถลักษณ์ (semeหรือ semic element) จำานวนหนึ่ง และเมื่อเราทำาการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ใน
เชิงลึกจะพบว่าเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์เชิงคู่แย้งของอรรถลักษณ์มูลฐานที่สำาคัญคู่หนึ่ง (เสนาะ เจริญพร, 2547: 
113) มาใช้ในการวิเคราะห์และแยกประเภทของเพศในสังคมท่ีนิยามความเป็นเกย์ว่าคือความแตกต่างระหว่างชาย
และหญงิ โดยเกยน์ัน้มทีัง้องคป์ระกอบของความเปน็ชายและความเปน็หญงิอยูด้่วยกนั แต่กไ็มส่ามารถจะแบง่อยาก
หรือตัดสินว่าเป็นไปในทางใดทางหนึ่งมากกว่ากัน จึงเกิดการนิยามและจัดประเภทใหม่ขึ้นมาในสังคมตามแผนภาพ
สี่เหลี่ยมสัญศาสตร์ของ Greimas ที่ได้อธิบายไว้
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แผนภาพสี่เหลี่ยมสัญศาสตร์ของ Greimas23

 
 ในขณะทีส่งัคมมองและตดัสนิความเปน็เกยใ์หเ้ปน็ไปตามบรรทดัฐานของสงัคมตามทีส่บืทอดมานัน้ ชายท่ีมี
เพศสมัพนัธก์บัชายหรอืเกย ์ไดเ้ริม่มกีารตระหนักรูใ้นตวัตนของตวัเองผา่นรสนยิมทางเพศ (Sexuality) ทีพ่งึปรารถนา
และมีเพศสมัพนัธก์บัผูช้ายดว้ยกนัวา่ตนเองนัน้มคีวามเปน็ตวัตนทีแ่ตกตา่งจากบคุคลอืน่ในสงัคมทีเ่ปน็ผูช้ายดว้ยกนั
ในดา้นรสนยิมทางเพศ จากนัน้จงึเริม่นำาความแตกต่างด้านรสนยิมทางเพศของตนเองนัน้ไปเปรียบเทยีบกบัคา่นยิาม
หรอืความเปน็อืน่และความแตกตา่งทีส่งัคมไดว้างบรรทดัฐานไวว้า่ความแตกตา่งทีต่นมนีัน้แทจ้รงิแลว้เปน็ความแตก
ต่างจริงหรือไม่ หากตนเองยอมรับว่าความแตกต่างที่นำาไปเปรียบเทียบกับค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคมนั้นเป็น
ความแตกตา่งทีม่อียูจ่รงิ (Affirmative) ความแตกต่างดังกล่าวจะกอ่ตัวข้ึนมาเปน็อตัลักษณ ์(Identity) และอตัลักษณ์
ดังกล่าวจะเป็นตัวท่ีมากำาหนด (Imposes) ภาพตัวแทน (Representative) หรือการจัดประเภทของปัจเจกบุคคล 
(Subject) วา่จะมตีวัตนเชน่ไรหรอืเป็นอะไรในสงัคมกลา่วคอืเมือ่เกยไ์ด้นำาความแตกต่างด้านรสนยิมทางเพศทีต่นเอง
มมีาเปรยีบเทยีบกบับรรทดัฐานของสงัคมแลว้พบวา่ตนเองนัน้เริม่มคีวามแตกตา่งจากเพศทีม่ใีนสงัคมหรอืเพศทีส่งัคม
ให้การยอมรับ ความเป็นตัวตนของเกย์จึงเริ่มด้วยการมีรสนิยมทางเพศที่แตกต่างจากเพศชายที่สังคมนิยามและให้
คุณค่าไว้ จากน้ันบุคคลท่ีมีพฤติกรรมรักร่วมเพศหรือมีรสนิยมทางเพศท่ีเป็นไปในทางเดียวกันกับความแตกต่าง ดังกลา่ว
กจ็ะเริม่มกีารตระหนกัรูห้รอืนยิามเพือ่จดัความเปน็ตัวตนของตนเองไปไวใ้นกล่องทางเพศทีเ่กดิขึน้ใหมท่ีเ่รียกวา่เกย ์
 การจัดการสร้างคำานิยามซึ่งอัตลักษณ์หรือระบุความเป็นตัวตนขึ้นมาใหม่ของเกย์ในสถานะของความเป็น
ภาพของตัวแทน (Representative) ท่ีแฝงไปด้วย “มายาคติ”24 (Mythology) ที่เป็นการสร้าง “สัญญะ” (Sign) 
ของความแตกต่างและความหลากหลายทางเพศ (Sexual Diversity) ให้บุคคลเกิดความเชื่อและคล้อยตามของ
การจัดประเภทของบุคคล โดยภาพตัวแทนที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจากการที่สังคมเป็นตัวกำาหนดให้เกิดความแตกต่าง
จากบรรทัดฐานที่คนในสังคมนั้นตั้งขึ้น ด้วยเหตุนี้อัตลักษณ์ทั่วไปหรืออัตลักษณ์ของเกย์ที่เกิดขึ้นนั้นจึงกลายเป็น
สิ่งประกอบสร้างทางสังคม (Social Construct) ที่เกิดขึ้นจากการที่สังคมต้องการนิยามความแตกต่างของบุคคล
ไปพร้อม ๆ กับการนิยามตนเองของบุคคลว่าเป็นอย่างไร ด้วยการสร้างภาพตัวแทนใหม่ผ่านระบบความคิดแบบมายา
คติ ที่กำาหนดหรือสร้างสิ่งที่ไม่มีซึ่งตัวตนให้กลายเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม โดย อัตลักษณ์ของความเป็นเกย์นั้น
เป็นการนำาคุณสมบัติที่เกย์แสดงออกมาให้สังคมได้รับรู้ว่ามีความแตกต่างจากบรรทัดฐานและค่านิยมทางเพศที่ตาย
ตัวหรืเป็นแก่นแกน (Essen) ด้วยการนำาคุณสมบัติบางประการของความเป็นชายและความเป็นหญิงมาผสมผสาน
กันจนเกิดการนิยามความเป็นเกย์เกิดขึ้นในฐานะของการเป็นภาพตัวแทนของพฤติกรรมรักร่วมเพศที่มีนัยของ
ความเป็นมายาคติที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญญะทางสังคมในด้านของความหลากหลายทางเพศที่มีมากกว่าเพศชาย
และเพศหญิงในที่สุด

23 ประยุกต์จาก นัทธนัย ประสานนาม, วิจารณ์ภาพยนตร์แนวหลังอาณานิคม เพศ ชาติพันธุ์ และปัญหาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ในภาพยนตร์

เรื่อง Touch of Pink, บทความฟรี มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำาดับที่ 738, เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2548

24 กฤติกร วงศ์สว่างพานิช, การสร้างอัตลักษณ์ของสหภาพยุโรปกับการดิ้นรนสู่การเป็นจักรวรรดิ, น.2
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แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของความเป็นชายและความเป็นหญิงภายในอัตลักษณ์ของความเป็นเกย์25

อุดมการณ์ทางการเมืองของกลุ่มเกย์ในสังคมไทย : ความแตกต่างและความเห็นพ้องในประเด็นร่วมของกลุ่มเกย์ใน
สังคมไทย
 ทา่มกลางสถานการณค์วามขดัแยง้และสภาวะการแบง่ขัว้ทางการเมอืงของสงัคมไทยทีเ่ปน็ปญัหาฝงัรากลกึ
มาอย่างช้านานนั้น ผลกระทบย่อมแพร่กระจายไปสู่คนในสังคมทุกกลุ่มอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงก่อให้เกิดการแบ่งขั้ว
ทางอดุมการณท์างการเมอืงขึน้อยา่งชดัเจนจนทำาใหค้นในสังคมเกดิการแบง่ฝ่ายและความขัดแยง้ทางอดุมการณต์าม
มาในทีส่ดุ ไมเ่วน้แมก้ระทัง้กลุม่เกยใ์นสงัคมไทยทีไ่ด้รับผลกระทบในฐานะของพลเมอืงและประชาชนในสังคมดว้ยเชน่
กัน ซึ่งการศึกษาจากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเกย์กลุ่มตัวอย่างและการสัมภาษณ์ในเชิงลึกรายบุคคลจำานวน
หนึ่งโดยซุ่มจากเกย์ที่ตอบแบบสอบถาม ทำาให้ได้ข้อมูลด้านอุดมการณ์ทางการเมืองของกลุ่มเกย์ในสังคมไทยนั้นมี
ภาพที่ชัดเจนและมีลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป โดยวัดจากความชื่นชอบในระบอบการปกครองต่าง ๆ จากนั้นนำา
ข้อมูลที่ได้จากระบอบการปกครองที่ชื่นชอบมาวิเคราะห์พร้อมกับคุณลักษณะ นิสัยและบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล
มาวิเคราะห์กับองค์ประกอบทางอุดมการณ์ทางการเมืองทั้ง 4 รูปแบบหลัก ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ห น้ า  |   15

!  

 จากแผนภาพข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามประกอบกับการสัมภาษณ์ในเชิงลึกรายบุคคลพบ

ว่า เกย์กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจำนวน 284 คน นั้นมีความชื่นชอบในระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 64.43 รองลงมา

คือระบอบการปกครองแบบประธานาธิบดี ร้อยละ 25.35 ระบอบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งประชาธิปไตย ร้อยละ 

4.92 ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ร้อยละ 3 และระบอบการปกครองรูปแบบอื่นๆ อีกร้อยละ 3 ซึ่งผู้ศึกษา

นำเอาผลของความชื่นชอบในระบบการปกครองนี้มาวิเคราะห์ในฐานะขององค์ประกอบของอุดมการณ์

ทางการเมืองที่มีบทบาทสำคัญในปัจจุบัน อันประกอบไปด้วย 

  1. อุดมการณ์ทางการเมืองแบบเสรีนิยม (Liberalism) 

  2. อุดมการณ์ทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยม (Conservatism) 

  3. อุดมการณ์ทางการเมืองแบบทุนนิยม (Capitalism) 

  4. อุดมการณ์ทางการเมืองแบบสังคมนิยม (Socialism) 

 สาเหตุที่ผู้ศึกษานำความชื่นชอบของระบอบการเมืองมาเป็นตัวชี้วัดทางอุดมการณ์ทางการเมืองของ

กลุ่มเกย์ในสังคมไทยนั้น อันเนื่องมาจากเกย์หรือบุคคลทั่วไปนั้นมักจะปกปิดและเบี่ยงเบนประเด็นเมื่อถูก

ถามถึงอุดมการณ์ทางการเมืองโดยตรง เพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อตนเองและกลัวความขัดแย้งที่อาจ

เกิดขึ้นได้ท่ามกลางสภาวะสังคมที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและการแบ่งขั้วทางการเมืองในปัจจุบัน ทำให้การ

ออกแบบคำถามและการเก็บข้อมูลจำเป็นต้องกระทำด้วยความรอบคอบและไม่บีบบังคับผู้ให้ข้อมูล ซึ่งผล

การศึกษาวิเคราะห์พบว่า การที่เกย์กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบความชื่นชอบระบอบการปกครองประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้น ถือเป็นนัยของการแสดงออกทางอุดมการณ์ทางการเมืองในรูป

แบบของประชาธิปไตยอันมีพื้นฐานของอุดมการณ์มาจากรูปแบบของเสรีนิยม(Liberalism) ที่เน้นถึงความ

เสมอภาคและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ในสังคม รวมไปถึงเสรีภาพในด้านต่างๆที่ทุกคนพึงมีอย่างเท่า

เทียมกัน ทำให้อุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยเป็นอุดมการณ์ที่สะท้อนนัยของการเลือกตอบใน

ส่วนของความชื่นชอบในระบอบการปกครองมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง  

นัยของการวิเคราะห์อุดมการณ์ทางการเมืองในลำดับรองลงไปคือความชื่นชอบในระบอบการ

ปกครองแบบประธานาธิบดีที่มีผู้เลือกตอบร้อยละ 25.35 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงนัยของอุดมการณ์ทางการเมือง

แบบประชาธิปไตยเช่นเดียวกัน แตกต่างเพียงแค่เกย์กลุ่มตัวอย่างที่เลือกความชื่นชอบในระบอบ

รูปแบบการปกครองที่ชื่นชอบ
3%2%
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64%

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ประธานาธิบดี
กึ่งประธานาธิบดี กึ่งประชาธิปไตย
สมบูรณาญาสิทธิราชย์
อื่นๆ

 จากแผนภาพขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตอบแบบสอบถามประกอบกบัการสัมภาษณใ์นเชงิลึกรายบคุคลพบวา่ เกย์
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจำานวน 284 คน นั้นมีความชื่นชอบในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี

25 ทีม่าของขอ้มลูดา้นคณุลกัษณะฯ ปรชีา อรณุสวสัดิ.์ (2531). การสรา้งแบบทดสอบวดับคุลกิภาพความเปน็ชายและความเปน็หญงิสำาหรบั

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. กรุงเทพฯ : ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,



บทความฉบับเต็ม
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ปี 2015
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา1/4

เล่มที่

214

พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุมากท่ีสดุเป็นอนัดบัหนึง่ คดิเปน็รอ้ยละ 64.43 รองลงมาคอืระบอบการปกครองแบบ
ประธานาธิบดี ร้อยละ 25.35 ระบอบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งประชาธิปไตย ร้อยละ 4.92 ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
ร้อยละ 3 และระบอบการปกครองรูปแบบอื่น ๆ อีกร้อยละ 3 ซึ่งผู้ศึกษานำาเอาผลของความชื่นชอบในระบบ การ
ปกครองนีม้าวเิคราะหใ์นฐานะขององคป์ระกอบของอดุมการณท์างการเมอืงทีม่บีทบาทสำาคญัในปจัจบุนั อนัประกอบ
ไปด้วย
  1. อุดมการณ์ทางการเมืองแบบเสรีนิยม (Liberalism)
  2. อุดมการณ์ทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยม (Conservatism)
  3. อุดมการณ์ทางการเมืองแบบทุนนิยม (Capitalism)
  4. อุดมการณ์ทางการเมืองแบบสังคมนิยม (Socialism)

 สาเหตทุีผู้่ศกึษานำาความช่ืนชอบของระบอบการเมอืงมาเปน็ตวัชีว้ดัทางอดุมการณท์างการเมอืงของกลุม่เกย์
ในสังคมไทยนั้น อันเน่ืองมาจากเกย์หรือบุคคลท่ัวไปนั้นมักจะปกปิดและเบี่ยงเบนประเด็นเมื่อถูกถามถึงอุดมการณ์
ทางการเมอืงโดยตรง เพราะเกรงวา่จะสง่ผลกระทบต่อตนเองและกลัวความขดัแยง้ทีอ่าจเกดิขึน้ได้ทา่มกลางสภาวะ
สงัคมทีเ่ตม็ไปดว้ยความขดัแยง้และการแบ่งขัว้ทางการเมอืงในปจัจบุนั ทำาใหก้ารออกแบบคำาถามและการเกบ็ขอ้มูล
จำาเปน็ตอ้งกระทำาดว้ยความรอบคอบและไมบี่บบังคบัผูใ้หข้อ้มลู ซ่ึงผลการศกึษาวเิคราะหพ์บวา่ การทีเ่กยก์ลุม่ตัวอยา่ง
เลอืกตอบความชืน่ชอบระบอบการปกครองประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุนัน้ ถอืเปน็นยัของการ
แสดงออกทางอุดมการณ์ทางการเมืองในรูปแบบของประชาธิปไตยอันมีพ้ืนฐานของอุดมการณ์มาจากรูปแบบของ
เสรีนิยม(Liberalism) ที่เน้นถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ในสังคม รวมไปถึงเสรีภาพในด้าน
ต่าง ๆ ที่ทุกคนพึงมีอย่างเท่าเทียมกัน ทำาให้อุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยเป็นอุดมการณ์ที่สะท้อนนัย
ของการเลือกตอบในส่วนของความชื่นชอบในระบอบการปกครองมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง 

 นยัของการวเิคราะหอ์ดุมการณท์างการเมอืงในลำาดบัรองลงไปคอืความชืน่ชอบในระบอบการปกครองแบบ
ประธานาธบิดทีีม่ผีูเ้ลอืกตอบรอ้ยละ 25.35 ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึนยัของอดุมการณท์างการเมอืงแบบประชาธปิไตย เชน่
เดียวกัน แตกต่างเพียงแค่เกย์กลุ่มตัวอย่างที่เลือกความชื่นชอบในระบอบประธานาธิบดีนั้นมักจะให้เหตุผลในความ
ชอบเกีย่วกบัการพฒันาทางเศรษฐกจิและขจดัปญัหาความเหล่ือมลำา้ทางสังคม โดยเฉพาะเร่ืองของการกระจาย ราย
ได้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในสังคมมาเป็นส่วนสนับสนุนความชอบของตน ซ่ึงในประเด็นการให้เหตุผล
ดังกล่าวนี้มีนัยของความเป็นทุนนิยม (Capitalism) เข้ามารวมอยู่ด้วย แต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังจัดประเภทให้อยู่ใน
กลุ่มของอุดมการณ์แบบประชาธิปไตยได้เช่นเดียวกัน
 สำาหรับส่วนท่ีเลือกตอบความชอบในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์น้ัน สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่าง
ทางอุดมการณ์ทางการเมืองที่ตรงข้ามกับอุดมการณ์ประชาธิปไตยอย่างชัดเจน อันเนื่องมาจากระบอบ
สมบรูณาญาสทิธริาชยน์ัน้มนียัของอดุมการณท์างการเมอืงแบบราชาธปิไตยและการผกูขาดอำานาจไวท้ีผู่บ้รหิารหรอื
ผู้ปกครองแต่เพียงผู้เดียวอย่างชัดเจน จากความแตกต่างด้านความชื่นชอบในระบอบการปกครองดังกล่าวสามารถ
แสดงให้เห็นถึงภาพของอุดมการณ์ทางการเมืองของกลุ่มเกย์ที่มีความแตกต่างกันออกไปบ้างเล็กน้อย แต่ก็สามารถ
รวมกลุ่มและดำาเนินการเคลื่อนไหวทางสังคมร่วมกันได้ภายใต้อัตลักษณ์ร่วมและผลประโยชน์ร่วมกัน ดังจะกล่าว
ในส่วนถัดไป
 ภาพรวมของการทำางานขององค์กรเกย์ในสังคมไทยกับการเคลื่อนไหวทางสังคมภายใต้สถานการณ์ความ 
ขัดแย้งและสภาวะการแบ่งขั้วทางการเมือง
 จากขอ้มลูดา้นการจดัตัง้และพนัธะกจิการเคลือ่นไหวขององคก์รเกยท์ีม่บีทบาททางสงัคมเปน็ทีร่บัรูข้องคนใน
สงัคม ทัง้สมาคมฟา้สรีุง้แหง่ประเทศไทย องคก์รบางกอกเรนโบว ์และมลูนธิเิอม็พลสั ทีท่ัง้สามองคก์รม ีการดำาเนนิการ
สรา้งกจิกรรมและการเคลือ่นไหวในรปูแบบท่ีมท้ัีงความเหมอืนและความแตกต่างในบางประการ ทัง้นีเ้พือ่การทำางาน
ที่ตอบโจทย์และสร้างผลประโยชน์ให้กับองค์กรนั้น ๆ ได้มากที่สุด ซึ่งในการเคลื่อนไหวหรือการดำาเนินกิจกรรมต่าง
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ขององค์กรได้มีมิติทางการเมือง (Political Dimension) เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องและกำาหนดทิศทางขององค์กรผ่าน
ตัวผู้นำาองค์กรหรือผู้ที่มีอำานาจในการตัดสินใจขององค์กรให้องค์กรต้องดำาเนินการไปในทิศทางใด หรือประสานการ
ร่วมมือกับองค์กรหรือเครือข่ายใดต่อไป กล่าวคือแม้การทำางานร่วมกันจะเป็นการประสานงานในระดับขององค์กร
หรือสมาคม (Organization) ที่ไม่ใช่ระดับปัจเจกบุคคล (Individual) หรือสมาชิกขององค์กรหรือสมาคมก็ยังคงได้
รับผลกระทบจากมิติทางการเมืองในแง่มุมของการใช้อำานาจในการตัดสินใจ (Decision Power) ของผู้นำาองค์กร ซึ่ง
นัยของการเมืองในความหมายของการใชอ้ำานาจในการตดัสนิใจของผูน้ำาในองคก์รนัน้หมายถงึอดุมการณแ์ละมมุมอง
ทั้งในแง่ของการรักษาผลประโยชน์ การพิจารณาองค์กรที่เข้ามาทำางานร่วม และปัญหาในด้านการทำางานร่วมที่ผู้นำา
องค์กรจำาเป็นต้องพิจารณาก่อนทำาการตัดสินใจสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร
 เมื่อพิจารณาข้อมูลในเชิงลึกของการทำางานระดับองค์กรโดยการสัมภาษณ์จากผู้นำาองค์กรท่ีสามหน่วยงาน
ข้างต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบและเงื่อนไขที่จะนำามาเป็นปัจจัยท่ีผู้นำาองค์กรใช้เพ่ือพิจารณาในการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรแล้วพบว่า มีการคำานึงถึง “อุดมการณ์ทางการเมือง” (Political Ideology) ของผู้นำาองค์กรที่จะ
สร้างความร่วมมือร่วมกันเข้ามาเป็นปัจจัยร่วมที่ใช้พิจารณาก่อนสร้างความร่วมมือร่วมกัน โดยให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ความราบร่ืนในการทำางาน และเป็นการสร้างความสอดคล้องทางความคิดและอุดมการณ์ของผู้นำาองค์กรในการทำางาน
ร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงในการปะทะทางอุดมการณ์ทางการเมืองของผู้นำาองค์กรด้วยกันที่อาจส่ง
ผลกระทบในการทำางานร่วมกันเข้ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ
 การที่ผู้นำาองค์กรนั้นคำานึงถึงอุดมการณ์ทางการเมืองในการตัดสินใจเพ่ือสร้างการทำางานร่วมกันระหว่าง
องค์กรนั้น เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นผลกระทบจากมิติทางการเมืองอันเกิดจากสถานการณ์ความขัดแย้งและสภาวะการ
แบง่ขัว้ทางการเมอืงทีเ่กดิขึน้ในสงัคมท่ีทำาใหเ้กดิการพจิารณาดา้นอดุมการณท์างการเมอืงของผูท้ีจ่ะมารว่มงานว่าเป็น
อยา่งไร เหมอืนหรอืสอดคลอ้งกนัหรอืไม ่ทัง้นีท้ำาใหก้ารทำางานขององคก์รเกยใ์นสงัคมไทยถกูทำาลายความเปน็ชุมชน
และความเหนีย่วแนน่ออกไป กลายมาเป็นการเหน็พอ้งในประเดน็รว่มเพือ่การสานผลประโยชนร์ว่มกนัมากกว่าทีจ่ะ
อยู่ร่วมกันภายใต้อัตลักษณ์ร่วม (Collective Identity) ดังเช่นการรวมตัวกันในนามเครือข่ายผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศในช่วงแรกของการเกิดการเคลื่อนไหวของกลุ่มเกย์ในสังคมไทย
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แผนภาพแสดงการแทรกแซงของมิติทางการเมืองกับการเคลื่อนไหวของเกย์ในระดับองค์กร

 ปจัจัยและกระบวนการในการรวมกลุม่ของเกยใ์นสงัคมไทยภายใตบ้รบิทความขดัแยง้และการแบง่ขัว้ทางการ
เมือง: ความแตกต่างในการรับรู้ของสังคมกับสภาพความเป็นจริง
 ท่ามกลางสภาวะความขัดแย้งและการแบ่งขั้วทางการเมืองในสังคมไทยที่เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกตั้งแต่ปี
พุทธศักราช 2547 จนถึงปัจจุบัน สภาวะความขัดแย้งและการแบ่งข้ัวทางการเมืองดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการ
ดำาเนินชีวิตของประชาชนในทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซ่ึงผลกระทบดังกล่าวได้ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทั้งในระดับปัจเจก และระดับกลุ่ม ส่งผลให้เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกในการเข้าหาหรือ
ทำางานร่วมกัน โดยกลุ่มเกย์ในสังคมไทยก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะความขัดแย้งและการแบ่งขั้ว
ทางการเมืองและอุดมการณ์ทางการเมืองด้วยเช่นกัน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้จะได้รับผลกระทบจากสภาวะความ
ขัดแย้งและการแบ่งขั้วทางการเมือง กลุ่มเกย์ในสังคมไทยก็ยังคงสามารถร่วมกันเคล่ือนไหวหรือผลักดันในประเด็น
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง โดยสาเหตุที่กล่าวเช่นนี้เพราะการทำางานหรือการเคลื่อนไหวของเกย์ใน
สังคมไทยนั้น สังคมจะรับรู้ภาพลักษณ์ของการเคลื่อนไหวของกลุ่มเกย์ในสังคมไทยใน “ภาพรวม” (Whole) ของ
เกย์ทั้งหมด ซึ่งในความเป็นจริงการทำางานหรือการเคล่ือนไหวของกลุ่มเกย์ในสังคมไทยนั้นมีการแบ่งแยกและการ
เคลื่อนไหวที่แตกต่างกันตามวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายของแต่ล่ะองค์กรหรือกลุ่มนั้น ๆ 
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 การทีเ่กยใ์นสงัคมไทยมกีารรวมตวัหรอืการสรา้งกลุม่การเคลือ่นไหวทางการเมอืงหรอืดำาเนนิกจิกรรมตา่ง ๆ  
เพ่ือเรียกร้องสิทธิและประเด็นต่าง ๆ  ในสังคมน้ันเกิดจากการสร้างความเป็นหน่ึงหรือการหาอัตลักษณ์ร่วม (Collective 
Identity) เพือ่ใหเ้กยแ์ตล่ะมจีดุมุง่หมายและแนวทางรว่มทีเ่หมอืนกนั อนัจะนำาไปสูก่ารขบัเคลือ่นในประเดน็ทีเ่หน็พอ้ง
ตอ้งกนัไดอ้ยา่งเปน็เอกภาพ (Unity) ทำาใหเ้กดิพลังในการผลักดันและประสบความสำาเร็จตามมาได้นัน้ เมือ่วเิคราะห์
ถงึสาเหตแุละขอ้เทจ็จรงิจากการศกึษาและการเกบ็ขอ้มลูจากกลุม่เกยต์วัอยา่งทีต่อบแบบสอบถามนัน้สามารถอธบิาย
และพบขอ้เทจ็จรงิของการรวมกลุม่ของเกยใ์นสงัคมเพือ่การขบัเคลือ่นในประเดน็ทีเ่หน็พอ้งตอ้งกนัไดด้ว้ยหลายองค์
ประกอบ ดังต่อไปนี้
  - การรวมกลุ่มในระดับย่อยหรือจุลภาค (Micro Mobilization) 
  - ความสามัคคีของกลุ่ม (Solidarity of group)
  - พันธะสัญญาของบุคคลและกลุ่มที่มีต่อกัน (Commitment)

 การรวมกลุ่มในระดับย่อยหรือจุลภาค (Micro Mobilization)
  การรวมกลุ่มในระดับย่อยนั้นถือเป็นรูปแบบของการเคลื่อนไหวในระดับจุลภาคที่มีจำานวนของ
สมาชิกหรือผู้เข้าร่วมจำานวนไม่มากนัก โดยเป็นการรวมกลุ่มเพื่อสร้างการเคลื่อนไหวทางสังคมมากกว่าสร้างการ
เคลือ่นไหวในทางการเมอืง ซึง่สว่นใหญจ่ะเปน็การรวมกลุ่มของการเคล่ือนไหวแบบชายขอบ หรือนอกการเมอืงปกต ิ
(ประภาส ปิ่นตบแต่ง, 2552) และเป็นการรวมกลุ่มเพื่อสร้างหรือผลักดันผลประโยชน์ร่วมกัน และยังใช้ผลประโยชน์
ร่วมดังกล่าวเป็นประเด็นหลักของการเคลื่อนไหวในการเจรจาและต่อรองผลประโยชน์ของตนเองและกลุ่ม (สุรดา 
จุนทะสุตธนกุล, 2557)
 เม่ือพจิารณาการรวมกลุม่ของเกยใ์นสงัคมไทยโดยอาศยักรอบโครงของการรวมกลุ่มในระดับยอ่ยหรือจลุภาค 
(Micro Mobilization) ประกอบการการศึกษาและเก็บข้อมูลพบว่า แท้จริงแล้วเกย์ในสังคมไทยในมีโครงสร้างของ
การรวมกลุ่มและรูปแบบความสัมพันธ์ของบุคคลในกลุ่มที่เป็นไปในแบบหลวม ๆ (Loose Structure) ที่ไม่ได้มี
ความเหนียวแน่น (Tightness) หรือเป็นเอกภาพ (Unity) เต็มตัว แต่สามารถดำารงอยู่ร่วมกันได้ภายใต้ผลประโยชน์
ร่วมกัน (Collective Interest) ที่ต่างคนต่างจะได้รับหากมีการร่วมกันผลักดันจนประสบความสำาเร็จในการต่อรอง
และเจรจาทางสังคมเพื่อสร้างพื้นที่และจุดยืนให้กับเกย์ในสังคมไทย โดยรูปแบบของการรวมกลุ่มหรือการเกิดเป็นก
ลุม่การเคล่ือนไหวของเกยใ์นสงัคมไทยนัน้เริม่ตน้จากการดงึหรอืเชญิชวนบคุคลทีต่ระหนกัรูแ้ละยอมรบักบัความเป็น
เกยข์องตนเองเข้ารว่มเพือ่พดูคยุและแลกเปลีย่นซ่ึงประสบการณแ์ละความเปน็ตัวตนของกนัและกนั โดยไมไ่ด้มพีืน้ที่
หรือการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่ชัดเจนมากนัก อันเนื่องมาจากการถูกสังคมตีตราและยัดเหยียดภาพลักษณ์ใน
แง่ลบเกี่ยวกับความเป็นเกย์ที่มีแต่ในอดีต

 เมื่อมีจำานวนเกย์ที่เริ่มมีการเปิดเผยตัวตนของความเป็นเกย์และเร่ิมมีความชัดเจนเกี่ยวกับอัตลักษณ์และ
ความเป็นเกย์ที่ชัดเจนมากขึ้น ทำาให้บุคคลที่ตระหนักรู้แต่ไม่กล้าแสดงออกเริ่มมีการเปิดเผยตัวตนและเข้าร่วมเป็น
สมาชิกเพื่อสร้างพื้นท่ีและโอกาสทางสังคม โดยใช้อัตลักษณ์ร่วมของความเป็นเกย์ของกลุ่มที่มีเป็นเครื่องมือในการ
ผลักดันและเรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมในประเด็นต่าง ๆ ทำาให้เกย์เริ่มเป็นที่รู้จักและเกิดการนิยามจากสังคม
เพือ่แบง่แยกความเปน็ชาย ความเปน็หญงิ และความเปน็เกยอ์อกจากกนัชดัเจนมากยิง่ขึน้ ซ่ึงในสภาพความเปน็จรงิ
แล้วนั้น การรวมกลุ่มของเกย์ในระดับจุลภาคหรือระดับย่อยรายบุคคลนี้ดังกล่าว คือจุดเริ่มต้นของการก่อตัวและจัด
ตั้งองค์กรและกลุ่มการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเกย์ที่เป็นรูปธรรมในปัจจุบัน

ความสามัคคีของกลุ่ม (Solidarity of group)
 ในการรวมกลุ่มหรือก่อต้ังองค์กรใด ๆ  ก็ตาม ความสามัคคี (Solidarity) ถือเป็นหัวใจสำาคัญของการดำารงอยู่และ
การสร้างภาพลักษณ์ไปจนถึงความเหนียวแน่นของกลุ่มที่มีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และถือเป็นรากฐานที่สำาคัญอย่างยิ่ง
เพราะคือสิ่งที่ทำาหน้าที่เป็นโครงแบบที่ทำาการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในกลุ่มให้เชื่อมโยงกับบุคคล
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อื่น ๆ อย่างเป็นเอกภาพ (Scott A. Hunt and Robert D. Benford, 2004) ซึ่งในการสร้างความสามัคคีของ
กลุ่มนั้นสามารถสร้างขึ้นมาได้จากหลากหลายวิธีและหลายปัจจัยองค์ประกอบท่ีต่างมีความสัมพันธ์และมีส่วนสร้าง 
“ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม” (Esprit de crops) (Webster, 1913) ให้เกิดขึ้นและเป็นที่ยอมรับ
ของสมาชิกในกลุ่ม
 ความภาคภูมิใจของการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดังกล่าวนั้นเป็นผลพวงที่ต่อเนื่องจากการยอมรับและการ
ตระหนักรู้และเข้าใจซึ่งอัตลักษณ์หรือบางสิ่งที่ตนมีร่วมกับผู้อื่นหรือกลุ่ม ซึ่งมีกระบวนการในการพัฒนาความรู้สึก
ของความภาคภูมิใจดังกล่าวผ่านการแยกหรือจำาแนกที่เรียกว่า “การแสดงความเป็น...ของ...” (Identification of) 
และ “การแสดงความเป็น...กับ...” (Identification with) ซ่ึงถือเป็นกระบวนการยืนยันของความเป็นอัตลักษณ์
ของความเป็นกลุ่มที่ตนเองมีส่วนร่วมกับผู้อื่น (cf. Foote 1951; Stone 1962) โดยกระบวนการดังกล่าวเป็นการ
มุ่งความสนใจไปที่องค์ประกอบภายใน (Internal) หรือความเหมือน และองค์ประกอบภายนอก (External) ซึ่งองค์
ประกอบภายในที่ส่งผลต่อระดับความสามัคคีของกลุ่มหมายถึงตัวปัจเจกบุคคล (Individual) หรือสมาชิกของกลุ่ม
เองทีมี่ตอ่กัน ในขณะทีอ่งคป์ระกอบภายนอกทีจ่ะสรา้งความสามคัคขีองกลุม่ขึน้มาไดน้ัน้คอืการระบหุรอืแสดงความ
เป็นตัวตนที่ระบุว่าบุคคลหรือผู้ใด “ไม่ใช่สมาชิก” (One does not belong) ของกลุ่มออกไปอย่างชัดเจน (Scott 
A. Hunt and Robert D. Benford, 2004)
 อยา่งไรกต็าม ความภาคภมูใิจของการเปน็สว่นหนึง่ของกลุม่นัน้ถอืเปน็ความรูส้กึของความภกัดแีละเปน็ สตัย์
ปฏิญาณร่วม (Loyalty) และขึ้นอยู่กับสภาวะของผลประโยชน์ (Emotional interest) ของบุคคลที่มีร่วมกันในกลุ่ม 
(Benford and Hunt 1992; Gamson 1992; Taylor and Whittier 1992) ซึ่งหมายถึงระดับความภาคภูมิใจใน
การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มกลุ่มหนึ่งจะมีในระดับมากน้อยเพียงใดนั้น ข้ึนอยู่กับระดับของความภักดีและสภาวะของ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับของบุคคล กล่าวคือหากสมาชิกหรือบุคคลภายในกลุ่มมีสภาวะผลประโยชน์ร่วมกันท่ีเห็นได้
ชดัเจนหรอืมโีอกาสประสบความสำาเรจ็กจ็ะสง่ผลตอ่ระดบัของความรูส้กึภกัดตีอ่กลุม่ทีต่นเปน็สมาชกิและระดบัความ
รู้สึกของความภาคภูมิใจของการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วย
 เมือ่วเิคราะหใ์นมติขิองความสามคัคขีองกลุม่เกยใ์นสงัคมไทย ประกอบกบัผลการศกึษาจากการสมัภาษณข์อง
ผูน้ำาองคก์รของกลุม่เกยใ์นสงัคมไทยและการตอบแบบสอบถามของสมาชกิในกลุม่หรอืองคก์รเกยแ์ละเกยใ์นสงัคมไทย
ท่ัวไปทีเ่ปดิเผยตวัตนของความเปน็เกยพ์บวา่ รปูแบบความสัมพันธข์องกลุ่มเกยใ์นสังคมไทยทีม่ารวมตัวกนัเปน็กลุม่
หรือองค์กรและทำาการเคลื่อนไหวทางสังคมนั้น มีลักษณะความสัมพันธ์ที่มีทั้งในแบบที่เป็นทางการ (Formal) และ
ไมเ่ปน็ทางการ (Informal) อนัเนือ่งมาจากเกยใ์นสงัคมไทยมคีวามแตกตา่งและหลากหลายทัง้ความเปน็ตวัตน ความ
คิด และอดุมการณท์ีแ่ตกตา่งกนัออกไป ประกอบกับกลุ่มหรืองคก์รของเกยท์ีจั่ดต้ังขึน้นัน้มวีตัถปุระสงคแ์ละรูปแบบ
ทีแ่ตกตา่งกันออกไปแตก่ม็ปีระเดน็ในการขบัเคลือ่นทีค่ลา้ยคลงึกนัคอืเรือ่งของการเรยีกรอ้งสทิธแิละพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของเกย์ให้ดีขึ้นที่แต่ล่ะองค์กรหรือกลุ่มต่าง ๆ ยึดเป็นเป้าหมายหรือผลประโยชน์ร่วมกันเพียงแต่ใช้รูปแบบ
และการดำาเนินกิจกรรมหรอืวธิกีารทีแ่ตกตา่งกนั ทำาใหเ้กยต์อ้งเลอืกหรอืมองหารปูแบบของกลุม่ทีเ่หมาะและตรงกบั
ความต้องการของตน
 อาจกล่าวได้ว่าความสามัคคีของกลุ่มเกย์ในสังคมไทยนั้นถูกแบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ มิติภาพรวมของความ
สามัคคีที่สังคมรับรู้หรือมองเห็น (Social Reorganized) และมิติของความสามัคคีภายใน (Internal Solidarity) ซึ่ง
ท้ังสองมติมิรีะดบัความสามคัคแีละขอ้เทจ็จรงิทีแ่ตกต่างกนัออกไปอยา่งส้ินเชงิ โดยในส่วนของมติิทีสั่งคมรับรู้หรือมอง
เห็นนั้นคือการรับรู้และมองว่าเกย์ในสังคมไทยมีความสามัคคีและความเหนียวแน่นในระดับที่สูงและดูเป็นเอกภาพ
เพราะตา่งก็ออกมาเรยีกรอ้งในประเดน็ทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยคลงึกนั อกีทัง้ยงัมสีว่นรว่มในการเรยีกรอ้งทีเ่ปน็กลุม่กอ้น
ทีช่ดัเจนและเปน็รปูธรรมจนอาจดเูป็นความสามคัคทีีเ่กดิจากความรกัและสนทิสนมกนัระหวา่งเกยด้์วยกนั ในขณะที่
สภาพความเปน็จรงิของความสามคัคขีองกลุม่เกยใ์นสงัคมไทยทีส่งัคมรับรูแ้ละมองเหน็นัน้ถกูแบง่และแยกยอ่ยออก
เป็นกลุ่มและองค์กรย่อยอีกระดับหนึ่ง กล่าวคือภายใต้ร่มคันใหญ่ของคำาว่า “กลุ่มเกย์” (Gay Group) ยังมีกลุ่มย่อย 
(Sub-group) ที่แบ่งแยกกันเองภายในกลุ่มใหญ่นั้น ซึ่งแบ่งแยกการทำางานและบ้างก็ร่วมมือกันตามความสอดคล้อง
และวสิยัทศันข์องผูน้ำา บา้งกโ็จมตกีารเคลือ่นไหวของอกีกลุ่มทีม่คีวามเหน็ตรงขา้มกนั แต่สังคมจะรับรู้เฉพาะในสว่น
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ของภาพรวมของเกย์ทั้งหมดเท่านั้น ไม่ได้ทราบถึงการแบ่งแยกและความขัดแย้งระหว่างกลุ่มย่อยที่เกิดขึ้นนั่นเอง
 
พันธะสัญญาของบุคคลและกลุ่มที่มีต่อกัน (Commitment)
 ในส่วนของปัจจัยด้านพันธะสัญญาของบุคคลและกลุ่มนั้นอาจเปรียบได้กับข้อผูกมัดหรือข้อตกลงร่วมที่
สมาชิกแต่ละคนจำาเป็นต้องมีร่วมกันเพื่อให้เกิดความสอดคล้องเห็นพ้องต้องกันและนำาไปสู่การขับเคลื่อนประเด็น
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในส่วนของพันธะสัญญาหรือข้อผูกมัดนี้ถือเป็นกุญแจสำาคัญของการสร้างการมีส่วน
ร่วมในการเคลื่อนไหวทางการเมืองระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม โดยมุ่งความสนใจไปท่ีการให้หรือแสดงให้เห็นถึงผล
ประโยชน์ร่วมท่ีจะได้รับร่วมกันหากสมาชิกในกลุ่มหรือองค์กรปฏิบัติตามพันธะสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกันเหล่านั้น 
(Scott A. Hunt and Robert D. Benford, 2004)
 เมื่อพิจารณาถึงการรวมกลุ่มของเกย์ในสังคมไทยในแต่ละกลุ่มพบว่า ในแต่ละกลุ่มของเกย์ในสังคมไทยนั้น 
ทุกกลุ่มต่างมีพันธะสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกันที่แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์และแผนการดำาเนินงานของ
แต่ละกลุ่ม ซึ่งมีจุดที่น่าสังเกตเกี่ยวกับในส่วนของพันธะสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกันของแต่ละองค์กรที่น่าสนใจที่ทุก
กลุม่หรอืองคก์รของเกยใ์นสงัคมไทยไมไ่ดม้กีารระบถุงึขอ้หา้มหรอืการปดิกัน้ทางการแสดงความคดิเหน็ทางการเมอืง
หรือวิพากษ์วิจารณ์การเมืองของสมาชิกในกลุ่มแต่อย่างใด แต่สมาชิกเกย์ในแต่ละกลุ่มที่มารวมตัวหรือพบปะพูดคุย
ในระหว่างการดำาเนินกิจกรรมหรือเคลื่อนไหว กลับไม่มีใครหยิบยกประเด็นทางการเมืองมาพูดคุยหรือหารือ โดยผล
สำารวจพบวา่เกยก์ลุม่ตวัอยา่งหลกีเลีย่งการพดูคยุถงึการเมอืงและมกัจะพดูคยุในเรือ่งของปญัหาความรกัและการแตง่
ตัวรวมไปถึงเรื่องรอบตัวที่สร้างสรรค์มากกว่าที่จะพูดคุยเรื่องอุดมการณ์ทางการเมือง เพราะต่างตระหนักดีถึงความ
ออ่นไหวของประเดน็ทางการเมอืงและอยูน่อกเหนอืความสนใจ อกีทัง้ยงัไมป่ระเด็นทีเ่กยค์วรสนใจมากกวา่ เชน่ เรือ่ง
สิทธิมนุษยชน หรือการยอมรับจากสังคม เป็นต้น
 ทัง้สามปัจจยัดงัท่ีกลา่วมาข้างตน้น้ันถอืเปน็กระบวนการทีช่ว่ยใหเ้กยใ์นสงัคมไทยนัน้สามารถทีจ่ะกอ่รปูหรอื
สรา้งกลุม่และองคก์รทางสงัคมเพือ่การเคลือ่นไหวทางสงัคมรว่มกนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพในระดบัหนึง่ แมอ้าจจะมี
การกระทบกระทั่งระหว่างกลุ่มย่อยด้วยกันเองภายใน แต่ก็ยังคงมีจุดร่วมในส่วนของผลประโยชน์ร่วมกันที่จะได้รับ
ร่วมกัน ทำาให้การขับเคลื่อนในประเด็นต่าง ๆ ของกลุ่มเกย์นั้นแม้จะไม่เป็นเอกภาพโดยสมบูรณ์แต่ก็ยังสามารถ ขับ
เคลื่อนไปด้วยกันได้ตามเงื่อนไขของผลประโยชน์ร่วมและภายใต้อัตลักษณ์ของความเป็นเกย์ที่มีร่วมกัน

บทสรุป
 การศึกษาเรื่องอัตลักษณ์ร่วมและอุดมการณ์ทางการเมืองของกลุ่มเกย์ในสังคมไทย ภายใต้บริบทความขัด
แย้งและการแบ่งข้ัวทางการเมืองน้ันทำาให้เราได้เข้าใจถึงการเกิด ซึ่งอัตลักษณ์และความเป็นตัวตนที่มีความหลาก
หลายและมีความสัมพันธ์กับสังคมการเมืองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของการใช้อัตลักษณ์
รว่มของความเปน็เกยเ์พือ่เปน็เครือ่งมอืในการประสานไวซ้ึง่ผลประโยชนร์ว่มและความพยายามในการสรา้งเอกภาพ
ของความเปน็เกยใ์นสงัคมไทยใหเ้กดิการยอมรบัจากสงัคมเฉกเชน่เพศชายและเพศหญงิ ซ่ึงเกยก์ม็ปีระวติัศาสตรแ์ละ
ความเป็นมาในอดีตที่ถูกนิยามและตีตราในแง่มุมที่ไม่สวยหรูหรือได้รับการยอมรับมากนัก ตรงกันข้ามกลับถูกกล่าว
หาและตตีราวา่เปน็สิง่ผดิปกตแิละเปน็ปญัหาของสังคมท่ีควรได้รับการแกไ้ข ทำาใหเ้กยใ์นสังคมไทยต้องตกอยูใ่นวงัวน
ของความไม่ดีมาโดยตลอด
 สิง่ทีผู่ศ้กึษาไดท้ำาการศกึษาและคน้พบจากการเขยีนบทความชิน้นีค้อืเกยใ์นสงัคมไทยมกีารพฒันาความเปน็
ตวัตนหรอือัตลกัษณข์องความเป็นเกยผ์า่นกระบวนการการสรา้งความหมายทางสญัวทิยาทีเ่ปน็ระบบ โดยเริม่จากการ
เปรยีบเทยีบความเหมอืนและความตา่งของตนเองกบัผู้อืน่ในสังคมเพ่ือหาเอกลักษณแ์ละความเปน็ตัวตนของตนเอง
โดยใช้วาทกรรมทางสังคมท่ีนิยามเพศชายและเพศหญิงมาเป็นสัญญะในการพิจารณาถึงความเหมือนหรือความแตกต่าง 
ดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบและได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างแล้วจึงมีการนิยามหรือสร้างการนิยามตนเองขึ้นมาใหม่ภายใต้
คำานยิามของคำาวา่ “เกย”์ จากนัน้จงึเริม่คน้หาซึง่คณุสมบติัและลกัษณะความเปน็ตัวตนของเกยท์ีแ่นน่อน โดยผลการ
ศกึษาพบวา่ลกัษณะความเปน็ตวัตนของเกยน์ัน้มคีณุลกัษณะของความเปน็ชายและความเปน็หญงิปะปนและทบัซอ้น
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กันอยู่ ซึ่งไม่สามารถจำาแนกได้อย่างชัดเจน เพราะอัตลักษณ์ของความเป็นเกย์นั้นมีความลื่นไหลและไม่หยุดนิ่งตาม
ยุคสมัย ประกอบกับเกย์ด้วยกันเองก็มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันออกไปทั้งรสนิยมทางเพศ และการแสดงออก ทำาให้
อัตลักษณ์ของความเป็นเกย์นั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
 สำาหรบัการเคลือ่นไหวทางการเมอืงของกลุม่เกยท์ีส่งัคมมองและเหมารวมวา่กลุม่เกยแ์ตล่ะกลุม่นัน้คอืเกยท่ี์
เปน็กลุม่เดยีวกนันัน้ แทจ้รงิแลว้ภายใตเ้กยท์ีเ่ปน็คำานยิามความเปน็ตัวตนของบคุคลนัน้ เต็มไปด้วยกลุ่มยอ่ยท่ีมคีวาม
แตกตา่งทางดา้นอดุมการณแ์ละความคดิ ตลอดจนวสัิยทัศนแ์ละแนวทางในการเคล่ือนไหวหรือดำาเนนิกจิกรรมท่ีแตก
ตา่งกันออกไป แตก่ส็ามารถทำางานรว่มกนัไดห้ากมแีนวทางและผลประโยชนข์องกลุม่รว่มกนั ซึง่สิง่ทีน่า่สนใจสำาหรบั
ผลการศกึษาในบทความชิน้นีค้อืเกยก์ลุม่ตวัอยา่งทีต่อบแบบสอบถามและใหส้มัภาษณใ์นเชงิลกึนัน้ตา่งมแีนวทางและ
การใหเ้หตผุลของการอยูร่ว่มกนัของเกยท์า่มกลางสภาวะความขัดแยง้และการแบง่ข้ัวทางการเมอืงได้อยา่งปราศจาก
ความขดัแยง้ทางอดุมการณ์ทางการเมอืงอนัเนือ่งมาจากการทีเ่กยส์ว่นใหญรู่แ้ละเขา้ใจในเรือ่งของความออ่นไหวของ
ประเดน็ทางการเมอืงทีอ่าจสง่ผลใหเ้กดิความขดัแยง้ทางความคดิระหวา่งคูส่นทนา จงึหลกีเลีย่งทีจ่ะหยบิยกประเด็น
ทางการเมืองมาพูดคุย แม้จะรู้หรือทราบว่าคู่สนทนาหรือสมาชิกในองค์กรคนใดมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่าง
กับตน แต่เมื่อเป็นการทำางานหรือการเคลื่อนไหวร่วมกัน เกย์แต่ละคนก็ตระหนักถึงผลประโยชน์ร่วมและการมี 
อัตลักษณ์ร่วมกันเพื่อประสานและแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันมากกว่าเหตุผลทางการเมือง
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ภาพสะท้อนแนวคิดทางการเมือง
จากตัวบทกลอนลำาของหมอลำาฉวีวรรณ ดำาเนิน

Political Reflections
Study from the text of Chawewan’sKlonlum
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บทคัดย่อ
 บทความน้ีมจีดุมุง่หมายในการศกึษาตวับทกลอนลำาของหมอลำาฉววีรรณ ดำาเนนิโดยใชก้ารตีความตัวบทเพือ่
อธิบายและวิเคราะห์ภาพสะท้อนทางการเมือง, ความเชื่อ ที่ปรากฎอยู่ในกลอนลำา ผลการศึกษาพบว่า อิทธิพลทาง
วฒันธรรมจากอดตีมผีลตอ่พฒันาการของวรรณกรรมและพัฒนาการของการแสดงหมอลำา โดยส่วนใหญว่รรณกรรม
ถูกนำามาใช้เป็นเรื่องราวประกอบการแสดงหมอลำาตัวบทที่ใช้แสดงหมอลำาประกอบไปด้วยเรื่องราวทางศาสนา, คติ
ความเชื่อ, เศรษฐกิจ,สังคม, การเมือง ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวอีสานซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการทางความคิด
ความเชื่อและพัฒนาการทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นอีสาน 

คำ�สำ�คัญ: หมอลำา, ความเชื่อ, การเมือง, วัฒนธรรม

Abstract
 This article aims to study the text of Chawewan’sKlonlum interpretation to describe 
and analyze the reflection political, beliefs that existed in the lyric. The study found that 
Cultural influences from the past affect the development of literature and the development of 
the MorLum. Literature for the most part used is the story accompanying the singer. Alternative 
text display consists of religious stories, beliefs, economy, society, politics and culture of the 
Northeast. This reflects the development of ideas, beliefs and cultural development of the local 
Northeast.

Keywords: MorLum, Beliefs, Political, Cultural 

บทนำา
“ไผว่าอีสานเศร้า สิจูงแขนเพิ่นไปเบิ่ง 
เสียงแคนดังจ้น ๆ เสียงพิณห่าวโดดโด่ง มันสิเศร้าบ่อนจั่งได๋”
 “ฉวีวรรณ ดำาเนิน” เป็นหนึ่งในบรมครูทางด้านศิลปะการแสดงหมอลำาที่มากด้วยประสบการณ์และความ
รู้ความสามารถ ทั้งยังเป็นศิลปินหมอลำาที่มีชื่อเสียงท่ีได้รับการยอมรับจากผู้ชมท่ัวท้ังประเทศโดยได้รับการขนาน
นามว่าเป็น “ราชินีหมอลำา” และได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ26 สาขาศิลปะการแสดงหมอลำาในปี พ.ศ. 
2536 ในปัจจุบันหมอลำาฉวีวรรรณ ดำาเนิน ถือได้ว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวัฒนธรรมอีสานท่านหนึ่งที่มีสถาบัน
การศึกษาหลายแห่งเชิญไปบรรยายและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นิสิต นักศึกษา (ไพบูลย์ แพงเงิน,2534: 36; จารุ
วรรณ ธรรมวัตร, 2540: 3; ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์, 2554: 22)จากการสำารวจกลอนลำาของหมอลำาฉวีวรรณ ดำาเนิน 

26 ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. (2542). สืบค้น 5 มิถุนายน 2558 จาก,http://www.m-culture.in.th/moc_

new/1999/11/นางฉวีวรรณ-พันธุ.



โลกาภิวัฒน์ ภูมิภาคอภิวัฒน์ ท้องถิ่นอภิวัฒน์: นัยต่อสังคมไทย
Globallzation Regionalization and Localization:

Implications for Thai Society 1/4
เล่มที่

223

พบว่าเนื้อหาของกลอนลำามีเรื่องราวหลากหลาย เช่น การบรรยายถึงสภาพของท้องถิ่นและชีวิตในชนบท, คติความ
เชื่อ,ขนบธรรมเนียม,เรื่องราวทางประวัติศาสตร์, คำาสอนทางศาสนา,ตลอดจนเรื่องราวทางการเมือง เป็นต้น
 ด้วยบทความชิ้นนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดทางการเมืองท่ีปรากฎอยู่ในตัวบทกลอนลำาของหมอลำา
ฉวีวรรณ ดำาเนินผู้เขียนจึงได้เลือกวิธี“การตีความ”(Interpretation)เป็นเครื่องในการแสวงหาความรู้ โดยบทความ
ชิน้นีจ้ะแบง่การนำาเสนอออกเปน็สามสว่นดว้ยกนั ส่วนแรกจะเปน็การศกึษาถงึการปฏสัิมพันธร์ะหวา่งหมอลำา ความ
เชื่อและการเมือง เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างหมอลำากับการเมือง ในส่วนต่อมาจะเป็นการศึกษา
การส่งทอดทางวัฒนธรรม เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงภูมิหลังหรือบริบททางวัฒนธรรม ประเพณี ความคิด ความเชื่อ 
อันส่งผลต่อการสร้างวรรณกรรมอีสานและในส่วนสุดท้ายจะเป็นการวิเคราะห์กลอนลำาของหมอลำาฉวีวรรณ ดำาเนิน 
ในฐานะตวับท (Text) เพือ่ทีจ่ะทำาความเขา้ใจและอธบิายแนวคดิทางการเมอืงทีป่รากฎอยูใ่นกลอนลำาวา่มคีวามคงที่
หรือมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างหมอลำาความเชื่อและการเมือง
 “หมอลำา” เป็นศิลปะมหรสพเก่าแก่และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมชิ้นสำาคัญอย่างหนึ่งที่มีความสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของชาวอีสาน27ด้วยตัวบทหรือกลอนลำาที่หมอลำานำาไปใช้ประกอบการแสดงเป็นวรรณกรรมที่ก่อ
รูปมาจากวรรณกรรมมุขปาฐะ (การเล่าปากเปล่า) และดำาเนินมาอย่างยาวนานจนกระทั่งมีการค้นพบตัวอักษรและ
ประดิษฐกรรมในการเขียนหนังสือและสร้างหนังสือขึ้นมา (ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 2556: 19)
 ในสังคมอีสานพบว่าวรรณกรรมนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความใกล้ชิดกับวิถีของชาวบ้านค่อนข้างมาก
สังเกตได้จากลักษณะของภาษาท่ีใช้ ซ่ึงต่างไปจากวรรณกรรมของภาคกลางท่ีมีลักษณะเป็นวรรณกรรมของชนช้ันสูง
และราชสำานักเสียส่วนใหญ่ (ธวัช ปุณโณทก, 2525: 174; นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์, 2555: 11) และเมื่อพิจารณาแก่นของ
วรรณกรรมอีสาน จะพบว่าวรรณกรรมส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากพุทธศาสนา ซึ่งเข้ามาผสมผสานกับความเช่ือ
ดั้งเดิมของท้องถิ่นที่มีความเชื่อเรื่องภูติผีและวิญญาณ ประกอบกับ ความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนประเพณีและวิถีของ
สังคม (ธวัช ปุณโณทก, 2525: 175; จารุวรรณ ธรรมวัตร, 2521: คำานำา)
 การถ่ายทอดวรรณกรรมของชาวอสีานในระยะแรกไดเ้ริม่ตน้มาจากเปน็การเลา่เรือ่งหรอือา่นหนงัสอืผกู28บ้าง
มีเสียงแคนเป่าคลอเพ่ือให้จังหวะ กิจกรรมดังกล่าวมักจะเกิดข้ึนในงานบุญสำาคัญ ๆ ในชุมชนเท่าน้ัน อย่างเช่น งานงัน 
เฮือนดี29เป็นต้น ซ่ึงการเล่าเร่ืองหรือการอ่านหนังสือผูกในงานบุญคือท่ีมาของหมอลำาพ้ืน30ส่วนเร่ืองราวท่ีนิยมนำามาแสดง
ได้แก่ นิทานชาดก พุทธประวัติ ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำาคัญ ๆ  ตลอดจนเรื่องทางเพศ และเรื่องตลกขำาขันต่อมามี
ผูค้ดิแตง่กลอนแปลก ๆ  มขีอ้ความตา่งไปจากเดิม หรือผูกกลอนขึน้มาใหมใ่หท้นักบัเหตุการณท์ำาใหก้ารแสดงมีความ
หลากหลายดว้ยเหตนุีจ้งึทำาใหห้มอลำามบีทบาทในการส่ือสารข้อมลูใหค้วามรู้และใหค้วามบนัเทิงควบคูกั่นไป และได้มี

27 ปรดดู วิรัช บุษยกุล. (2526). มูนมังอีสาน...ดนตรี. บทความเนื่องในโอกาสงานแสดงนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมไทย มูนมังอีสาน ครั้งที่ 

3 ณ วิทยาลัยครูสกลนนคร.

28 หนังสือผูก หมายถึง หนังสือที่ทำาจากใบลานร้อยด้วยเชือกมัดรวมกันตั้งแต่ 24 – 300 ใบ (ขึ้นอยู่กับความยาวของเรื่อง) โปรดดู ธวัช 

ปุณโณทก. (2526). พื้นเวียง : การศึกษาประวัติศาสตร์และวรรณกรรมอีสาน. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 6

29 งันเฮือนดีหรือบางท้องถิ่น เรียกว่า“งันเฮือนเย็น”หมายถึง งานศพ โปรดดู จารุบุตร เรืองสุวรรณ. (2520). ของดีอีสาน. กรุงเทพฯ. หน้า 

22การเรียกว่า งันเฮือนดี เป็นการเรียกให้เป็นมงคล เพื่อเป็นการแก้เคล็ดอย่างหนึ่ง โปรดดู ธวัช ปุณโณทก. (2522). วรรณกรรมอีสาน. 

โรงพิมพ์พีระพัธนา. กรุงเทพ. หน้า 48

30 หมอลำาพื้น เป็นหมอลำาเก่าแก่ สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นเมื่อพุทธศาสนาเข้ามาสู่สุวรรณภูมิ สังเกตได้จากวรรณคดีทั้งหมดที่หมอลำานำามาใช้ลำา

จะเป็นพุทธประวัติและชาดกเรื่องต่าง ๆ ท่วงทำานองในการลำามีลักษณะคล้ายกับการอ่านหนังสือหรือการเทศน์ของพระ และมีเสียงแคน

เป็นดนตรีคลอให้จังหวะ แต่เดิมเรียกการลำาแบบนี้ว่า “โอ่หนังสือ” หรือ “อ่านหนังสือ” โดยส่วนมากหมอลำาพื้นมักจะเป็นผู้ชาย เพราะ

ว่าผู้ชายนั้นมีโอกาสที่จะได้ศึกษาเล่าเรียนจากพระที่วัด โปรดดูบุษกร บิณฑสันต์และขำาคม พรประสิทธิ์. (2553). หมอลำา. สำานักพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.กรุงเทพ. หน้า 9-10
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การพัฒนามาเป็นหมอลำาชนิดต่าง ๆ อย่างเช่น หมอลำากลอน หมอลำาหมู่ หมอลำาเพลิน เป็นต้น (จารุบุตร เรืองสุวรรณ, 
2520: 26; จารุวรรณ ธรรมวัตร,2553: 87) ในช่วงสงครามอินโดจีนต่อด้วยสงครามโลกครั้งที่สอง การแสดงหมอลำา
ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั้งได้กลายมาเป็นมหรสพหรือสื่อบันเทิงในเชิงพาณิชย์ ศิลปินหมอลำา 
ที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นจะได้รับค่าจ้างคืนละ 7 – 9บาท บางคณะได้ค่าจ้างสูงถึงคืนละ 140 – 200 บาท (จารุวรรณ 
ธรรมวัตร, 2553: 87)
 หมอลำานอกจากจะมีบทบาททางด้านพิธีกรรมและเป็นมหรสพเพื่อความบันเทิงแล้วนั้น หมอลำายังถูกนำา
มาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารทางการเมือง โดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ 
(เสงี่ยม บึงไสย์, 2533: 183-184;จารุววรรณ ธรรมวัตร, 2528: 44) ตัวอย่างเช่น การเคลื่อนไหวทางการเมืองของ
กลุม่กบฎผูม้บีญุหรอืกบฎผบีญุในภาคอสีาน31 ทีอ่าศยัความศรทัธาในตวัหมอลำาและความนยิมจากการรบัชมการแสดง 
ปลุกระดมชาวบ้านขึ้นมาต่อสู้กับอำานาจรัฐ, การรณรงค์ส่งเสริมระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและการต่อ
ต้านระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์32 ภายหลังจากส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ีสอง การแผ่ขยายอุดมการณ์การ
ทางการเมืองของสองข้ัวอำานาจเป็นไปด้วยความเข้มข้นและรัฐบาลไทยได้ใช้หมอลำาเป็นสื่ออย่างหนึ่งในการรณรงค์
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและต่อต้านการปกครองแบบคอมมิวนิสต์, การรณรงค์นโยบายต่าง ๆ 
ของรัฐบาล33อย่างเช่น การรณรงค์การวางแผนครอบครัว รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ แนะนำาแหล่งท่องเที่ยว เตือนภัย
นำ้าท่วม และรณรงค์ให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นต้นและนอกจากที่ฝ่ายรัฐบาลได้ใช้หมอลำาในการแนะนำา
ประชาธิปไตยและรณรงค์นโยบายต่าง ๆ แล้ว อีกฝ่ายคือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็ได้ใช้หมอลำาในการ
ที่จะตอบโต้ฝ่ายรัฐบาลเช่นกัน34จากที่กล่าวมาในข้างต้นผู้เขียนพยายามท่ีจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
หมอลำากบัความเชือ่และการเมอืงไทยพอสงัเขป นอกจากนีผู้้เขยีนได้พยายามชีใ้หเ้หน็ถงึความสำาคญัของวรรณกรรม
อีสานทีห่มอลำานำาไปใชท้ำาการแสดง ซึง่วรรณกรรมต่าง ๆ  เหล่านัน้ได้กลายเปน็เคร่ืองบนัทกึเร่ืองราวทางสังคมขนาด
ใหญ ่หรือจะเรียกว่าเป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาต่าง ๆ  ของชาวอีสานก็ว่าได้ดังน้ันเพ่ือท่ีจะทำาความเข้าใจในตัวบทของกลอน
ลำา จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจถึงรากเหง้าและความเป็นมาของวรรณกรรมอีสาน โดยการย้อนกลับไปศึกษา
ถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมอันส่งผลต่อพัฒนาการและการสร้างวรรณกรรมอีสานซึ่งผู้เขียนจะกล่าวถึงในลำาดับต่อไป
 
อิทธิพลทางความเชื่ออันมีผลต่อการสร้างวรรณกรรมอีสาน
 จากการศึกษาการก่อกำาเนิดวรรณกรรม35 พบว่าปัจจัยแวดล้อมทางด้านการเมือง ศาสนา คติความเชื่อ 
เศรษฐกิจ ธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม ล้วนแต่มีผลต่อการสร้างวรรณกรรม ดังนั้นเพื่อที่จะทำาความเข้าใจในตัว
บทกลอนลำา จึงจำาเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องย้อนกลับไปศึกษาถึงปัจจัยหรืออิทธิพลที่เป็นสิ่งเร้าที่ผลักให้เกิดวรรณกรรม 
และจากการพิจารณาวรรณกรรมที่ปรากฎอยู่ในชุมชนอีสานพบว่าส่วนใหญ่มีเค้าโครงมาจากชาดก เช่น รามเกียรติ์ 
เวสสันดรทีปนี จุลชยปริต กาฬะเกษ จำาปาสี่ต้น ท้าวกำ่ากาดำา ท้าวจันทโครบ พระยาคันคาก ปลาแดกปลาสมอ 
(จารุบุตร เรืองสุวรรณ, 2520: 54) และมีวรรณกรรมบางส่วนที่ถูกสร้างขึ้นมาแสดงความเชื่อเรื่องภูติผี และวิญญาณ 
ซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมของคนในท้องถิ่น (ธวัช ปุณโณทก, 2525: 156-157)
 โอกาสท่ีวรรณกรรมจะถกูนำามาเผยแพรใ่นสงัคมอสีานนัน้ โดยสว่นใหญม่กัจะถกูนำามาเผยแพรผ่า่นการเทศน ์
และการแสดงหมอลำาในงานบุญหรือในโอกาสต่าง ๆ  ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ด้วยเหตุนี้หมอลำาจึงมีบทบาททั้ง
ในการรบัใช้ความเชือ่และใหค้วามบนัเทงิควบคูก่นัมา จนกระทัง้ภายหลงัจากการเกดิสงครามโลกครัง้ทีส่อง การตอ่สู้
ของสองขั้วมหาอำานาจที่ต้องการจะแผ่ขยายอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นไปอย่างเข้มข้นการส่ือสารทางการเมืองถูก

31 โปรดดู ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และ ประนุช ทรัพยสาร. (ม.ป.ป.). อุดมการณ์ขบถผีบุญอีสาน. กรุงเทพฯ. หน้า 12-14

32 โปรดดู จารุวรรณ ธรรมวัตร. (2523). โลกทัศน์ทางการเมืองจากวรรณกรรมอีสาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แสงรุ้งการพิมพ์.หน้า 35-98

33 โปรดดู เสงี่ยม บึงไสย์. (2533). บทบาทของกลอนลำาในด้านการเมือง. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาสารคาม

34 โปรดดู ประพร วิเจียน. ศิลปินมาแล้ว.สืบค้น5 กรกฎาคม2557จาก,https://www.youtube.com/watch?v=jMMVDBssVXY

35 โปรดดู บำารุง สุวรรณรัตน์ และชูศักดิ์ เอกเพชร. (2523). วรรณกรรมสังคม และการเมือง. กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์.หน้า 15 - 18
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นำามาเป็นยุทธศาสตร์ในการที่จะใช้ถ่ายทอดวัฒนธรรมทางการเมืองอันสอดคล้องกับอุดมการณ์ที่ต้องการแผ่ขยาย 
(สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2537: 83) ประเทศไทยเป็นหนึ่งในพ้ืนท่ีท่ีประเทศมหาอำานาจต้องการเข้ามาเผยแพร่ลัทธิ
ทางการเมอืง หมอลำาในฐานะสือ่กระแสหลกัของชาวอสีานจงึถกูนำามาเปน็เครือ่งมอืในการต่อสูท้างการเมอืง ไมว่า่จะ
เป็นการโจมตีฝ่ายตรงข้าม การแนะนำาชวนเชื่อให้คล้อยตาม ตลอดจนการปลูกฝังโลกทัศน์ทางการเมือง (จารุวรรณ 
ธรรมวัตร, 2523: 51)
 เพื่อทำาความเข้าใจและแสดงให้เห็นถึงรากเหง้าของวรรณกรรมท่ีปรากฎในชุมชนอีสาน ผู้เขียนจึงพยายาม
ที่จะอธิบายให้เห็นถึงการเข้ามามีอิทธิพลของความเชื่อจากพุทธศาสนาและความเชื่อเกี่ยวกับภูตผีและวิญญาณ ซึ่ง
ถือได้ว่าทั้งสองความเชื่อเป็นแก่นของวรรณกรรมที่หมอลำานิยมนำามาใช้เป็นโครงเรื่องประกอบการแสดง

การเข้ามาของวรรณกรรมพุทธศานาในดินแดนอีสาน
 จากหลักฐานทางสถาปัตยกรรมและหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในภาคอีสาน36 อย่างเมืองฟ้าแดดสงยาง
อำาเภอกมลาไส จังหวัดกาฬาสินธุ์, เมืองเสมา อำาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา แสดงให้เห็นถึงการเข้ามาของ
พุทธศาสนาสู่บริเวณดินแดนภาคอีสานตั้งแต่ราว ๆ พุทธศตวรรษที่ 12 – 16 หรือก่อนหน้านั้นเล็กน้อย แต่ไม่พบ
หลักฐานว่ามีการแพร่หลายของวรรณกรรมจากพุทธศาสนาอย่างชาดก หรือพุทธประวัติ แต่ที่พบมากคือศิลปะและ
สถาปัตยกรรม 
 การเข้ามาของวรรณกรรมพุทธศาสนาในดินแดนอีสาน พบว่ามีการอธิบายในประวัติศาสตร์ลาว37ว่าเกิด
ขึ้นในสมัยพระเจ้าโพธิสาลราช โดยพระเจ้าโพธิสาลราชได้ส่งราชฑูตมาขอพระไตยปิฎก จำานวน 60 คัมภีร์และพระ
เทพมงคลเถระจากอาณาจักรล้านนาเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2066 อีกด้วย ซ่ึง ณ เวลานั้นอาณาจักรล้านนามีความ
เจริญรุ่งเรื่องทางพุทธศาสนาอย่างสูงสุด จนมีการสังคายนาพระไตรปิฏกครั้งที่ 8 เมื่อ พ.ศ. 2020ฉะนั้นจึงพบว่า
มีวรรณกรรมอีสานจำานวนมากที่มีเนื้อเรื่องเช่นเดียวกับวรรณกรรมภาคเหนือ เป็นเหตุให้วรรณกรรมพุทธศาสนา 
และวรรณกรรมนิทาน นิยายจากล้านนาหลั่งไหลเข้าสู่อาณาจักรล้านช้างอย่างมากมาย และได้แพร่กระจายไปตาม
บริเวณลุ่มแม่นำ้าโขงและพื้นที่ต่าง ๆ ในภาคอีสานของประเทศไทย (ธวัช ปุณโณทก, 2525: 156-157)

อิทธิพลความเชื่อจากภูตผีและวิญญาณต่อวรรณกรรมอีสาน
 ก่อนหน้าที่พุทธศาสนาจะเข้ามามีอิทธิพลในอุษาคเนย์ ผู้คนส่วนใหญ่มีความเชื่อเกี่ยวกับภูตผีและวิญญาณ
มายาวนาน ซึ่งเชื่อกันว่าภูตผีปีศาจจะมีความเมตตา แต่ส่วนใหญ่จะมีความอาฆาตพยาบาทและเอาแต่ใจ การอาศัย
อยู่ของเหล่าภูตผีส่วนใหญ่มักจะอยู่ตามธรรมชาติในภูมิประเทศ เช่น ภูเขา แม่นำ้า ท้องฟ้า ต้นไม้ที่ขึ้นโดดเดี่ยว และ
ป่าทึบ เป็นต้น การทำาให้ภูติผีพอใจมักจะทำาพิธีบวงสรวง เซ่นไหว้ ซ่ึงจะส่งผลต่อด้านเกษตรกรรม สุขภาพ และโชคลาภ 
ตลอดจนการดำาเนินชีวิตทั่วไป (จอห์น เอฟ เคดี้ แปลโดย ภรณี กาญจนัษฐิติ และชื่นจิตต์ อำาไพพรรณ, 2520: 2)
 ดังน้ันการปะทะกันทางความเชื่อจึงเกิดขึ้นในระยะแรกของการเข้ามาของพุทธศาสนา จะเห็นได้ในสมัย
ของพระเจ้าฟ้างุ้ม กษัตริย์องค์สำาคัญของล้านช้างในยุคแรก พระเจ้าฟ้างุ้มได้มีความพยายามที่จะนำาเอาพุทธศาสนา
ลัทธ ิ ลังกาวงศ์ หรือหินยาน มาจากเขมรเข้ามาในล้านช้าง ตามคำาขอของพระนางแก้วเก็งยาอัครมเหสี38 และพระเจ้า
ฟ้างุ้ม มีความพยายามท่ีจะอัญเชิญพระบางข้ึนมายังเชียงดงเชียงทองแต่ไม่สามารถทำาได้ เนื่องจากเกิดปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างเหล่าขุนนางในการนำาเอาลัทธิศาสนาใหม่มาแทนที่การนับถือผีที่มีอยู่แต่เดิม (ประภัสสร์ ชูวิเชียร,
2557: 27-28; มหาสีลา วีระวงส์ แปลโดย สมหมาย เปรมจิตต์,2535: 36) แต่ด้วยภูมิปัญญาของปราญช์โบราณ

36 โปรดดู รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรื่อง. (2558). ทวารวดีในอีสาน. กรุงเทพฯ : สำานักพิมพ์มติชน. หน้า 3

37 โปรดดู มหาสีลา วีระวงส์ แปลโดย สมหมาย เปรมจิตต์. (2535). ประวัติศาสตร์ลาว. สถาบันวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

หน้า 49

38 โปรดดู มหาสีลา วีระวงส์ แปลโดย สมหมาย เปรมจิตต์. (2535). ประวัติศาสตร์ลาว. สถาบันวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

หน้า 36
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ได้มีความพยายามในการปรับแนวความเช่ือท้ังสองเข้าด้วยกันเพื่อสนองต่อแนวคิด ความเชื่อของคนในสังคมโดยได้
มีการพยายามปรับหรือแต่งวรรณกรรมขึ้นใหม่ และนำาไปใช้ในประเพณีต่าง ๆ หรือพิธีกรรมสำาคัญ ๆ จนกระทั่ง
แนวความเชื่อทั้งสองมีความกลมกลื่นหรือหากมองอย่างผิวเผิน อาจดูเหมือนว่าแนบชิดเป็นเนื้อเดียวกัน อย่างเช่น 
พิธีกรรมการแห่บั้งไฟ39 การไหว้ผีปู่ตา40 เป็นต้น (ธวัช ปุณโณทก, 2525:157) หรือแม้กระทั้งระบบการปกครอง
เก่าแก่ของชาวอีสานอย่าง “ฮีต 12 คอง 14”เมื่อพิจาณาอย่างละเอียดแล้วพบว่าแนวปฏิบัติเกิดจากการผสมผสาน
ระหว่างแนวความเชื่อระหว่างพุทธกับผีเข้าด้วยกันอย่างแนบสนิท
 จากที่กล่าวมาในข้างต้นผู้เขียนพยายามแสดงให้เห็นถึงการเข้ามาของพุทธศาสนา ซ่ึงจากประวัติศาสตร์
ลาวที่แปลมาจากพงศาวดารลาว ได้มีการอธิบายถึงการสืบทอดพุทธศาสนาจากทางล้านนาสู่ล้านช้าง โดยมีการแพร่
กระจายอยูต่ามบรเิวณลุม่นำา้โขง และเจรญิรุง่เรือ่งอยา่งมากในสมยัพระเจ้าโพธสิาลราช นอกจากนีผู้้ศกึษายงัพยายาม
แสดงให้เห็นได้ว่าวรรณกรรมที่มาจากลานนา เมื่อเข้ามาอยู่ในล้านช้าง ปราญช์ของท้องถิ่นได้ปรับแนวความเชื่อใหม่
ให้เข้ากับความเชื่อดั้งเดิมได้อย่างลงตัว เพื่อที่จะตอบสนองตอบต่อความเชื่อและความต้องการของคนในสังคม โดย
ใช้วรรณกรรมชาดก นิทาน ตำานาน หรือแม้แต่วรรณกรรมที่แต่งขึ้นใหม่ เป็นสื่อในการที่จะหลอมรวมระหว่างพุทธ
กับผีเข้าด้วย ซึ่งลักษณะวรรณกรรมดังกล่าวจะพบได้จากตัวบทกลอนลำาที่หมอลำาใช้ประกอบการแสดงทั่วไป

การวิเคราะห์ภาพสะท้อนแนวคิดทางการเมืองจากตัวบทกลอนลำาของหมอลำาฉวีวรรณ ดำาเนิน
 การที่ผู้ศึกษาเลือกท่ีจะศึกษาตัวบทกลอนลำาของ ฉวีวรรณ ดำาเนิน” เนื่องจากฉวีวรรณ ดำาเนิน ถือเป็น
หมอลำาช้ันครูทีม่ากดว้ยประสบการณแ์ละความรูค้วามสามารถ อกีทัง้ไดร้บัยกยอ่งใหเ้ปน็ศลิปนิแหง่ชาต ิสาขาศลิปะ
การแสดงหมอลำาในปี พ.ศ. 2536และในปัจจุบัน หมอลำาฉวีวรรณ ดำาเนิน ยังคงออกรับงานแสดงหมอลำาและมี
ลกูศษิยม์ากมาย นอกจากนีห้มอลำาฉววีรรณ ดำาเนนิ ยงัได้รับเชญิจากสถาบนัการศกึษาในระดับอดุมศกึษาหลายแหง่
ให้มาเป็นอาจารย์พิเศษเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านศิลปะการแสดงหมอลำา 
 จากการสำารวจตวับทกลอนลำาของหมอลำาฉววีรรณ ดำาเนนิ พบวา่ลกัษณะของตวับททีห่มอลำาฉววีรรณ ดำาเนนิ 
ใช้ทำาการแสดงนั้นมีมิติที่หลากหลาย เช่น วรรณกรรมทางพุทธศาสนา วรรณกรรมทางประวัติศาสตร์ วรรณกรรม
คำาสอน วรรณกรรมท่ีเป็นคตคิวามเชือ่ของคนในทอ้งถิน่ ตำานาน วรีะบรุษุ ตลอดจนวรรณกรรมทีส่ะทอ้นวถิชีวีติทัว่ไป
ของชาวอสีานทัง้นีใ้นบทความชิน้นีผู้ศ้กึษามจีดุมุง่หมายทีจ่ะศกึษาภาพสะทอ้นทางการเมอืงทีป่รากฎในตัวบทกลอน
ลำาของหมอลำาฉวีวรรณ ดำาเนิน และจากการศึกษาตัวบทกลอนลำาของฉวีวรรณ ดำาเนิน สามารถแบ่งหมวดหมู่ที่เป็น
ภาพสะท้อนภาพทางการเมืองได้2 หมวดใหญ่ ๆ คือ กลอนลำาที่มีการกล่าวถึงผู้ปกครอง, กลอนลำาที่มีการกล่าวถึง
รัฐบาล
 กลอนลำาปลูกจิตสำานึกต่อสถานบันผู้ปกครอง โดยส่วนใหญ่ตัวบทกลอนลำาของหมอลำาฉวีวรรณ ดำาเนิน 
จะมีเนื้อหาในลักษณะที่เน้นการปลูกจิตสำานึกให้เกิดความจงรักภักดีและสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ซ่ึงข้อท่ีน่าสังเกตคือ เน้ือหาของตัวบทไม่ได้เลือกท่ีจะเชิดชูพระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระองค์
หรือราชวงศ์ใด ราชวงศ์หนึ่ง แต่เนื้อหาจากตัวบทให้การสรรเสริญและเชิดชูพระมหากษัตริย์ในทุกยุคทุกสมัย ดังเช่น
ตัวอย่างต่อนี้ไป

...แต่ละองค์กล้าหาญปกครองประเทศ พระองค์รักษาเขตไว้ให้ลูกหลาน
แต่อดีตกาลสงครามยาดแย่ง เขาสิมาปันแบ่งเอาผืนแผ่นดิน
เฮากะเคยได้ยินได้เรียนได้อ่าน เกิดสงครามหลายย่านผ่านมาหลายหน
แต่เกิดโกลาหลคนตายหลายหมื่น หยังกะก้องหื่นหื่นสงครามมากวน

39 โปรดด ูนธิ ิเอยีวศรวีงศ.์ (2536). ทอ่งเทีย่วบญุบัง้ไฟในอสีาน : บญุบัง้ไฟตอ้งรบัใชช้าวยโสธรไมใ่ชช่าวยโสธรรบัใชบ้ญุบัง้ไฟ.กรงุเทพฯ:สำานกั

พิมพ์มติชน.

40 โปรดดู สุเทพ สุนทรเภสัช. (2548). หมู่บ้านอีสานยุคสงครามเย็น สังคมวิทยา ของหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพฯ : สำานัก

พิมพ์มติชน.หน้า 129 – 146
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เห็นบ่พระนเรศวรรบกับพม่า ประวัติศาสตร์ยังว่าเอาช้างชนกัน
ยกเอาดาบเข้าฟันคอจนว่าขาด ตัดคอพระอุปราชมันแม่นอี่หลี
กะคึกเบิ่งแน่ตี้ใจหาญเกินเหตุ เพราะฮักษาประเทศไว้ให้ลูกหลาน
พระองค์เกินกล้าหาญเอาชีวิตแลก เอาชีวิตเข้าแลกฮักแผ่นดินหลาย
บ่ได้คึดเสียดายชีวาวายวาตม์ พระองค์เก่งสามารถบ่มีไผทัน
เอาชีวิตป้องกันสยามประเทศ พระองค์รักษาเขตบ่หวั่นบ่ไหว
บ่ต้องเว้าไปไกลเห็นบ่พระเจ้าตาก แต่พระองค์ลำาบากกอบกู้กรุงศรี
ไล่พม่าออกหนีจนแปนเอิดเติด กะคึดเบิ่งเอาเถิดฮักราษฎร
บ่ได้อยู่ได้นอนกับพระพุทธยอดฟ้า  ประวัติศาสตร์ยังว่ากล้าหาญอี่หลี
มาตั้งวงศ์จักรีเมืองหลวงบ่อนใหม่ ข่วมแม่นำ้ามาใส่บางกอกบอกดี
เอิ้นว่าวงศ์จักรีพระพุทธยอดฟ้า แม่นบ่แล้วแม่ป้าพาก่อพาแปง
พระองค์เฮ็ดแข็งแรงไผสู้บ่ได้ มาสร้างเมืองหลวงใหม่รัตนโกสินทร์...

 จากตัวบทกลอนลำาในข้างต้นจะพบว่าหมอลำาฉวรวรรณ พยายามที่จะแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและ
พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ถึงสามพระองค์ แม้ว่ากษัตริย์ท้ังสามพระองค์จะมาจากราชวงศ์ท่ีต่างกันแต่
ตวัฉววีรรณไดร้วบรวมมาไวใ้นหนึง่กลอนลำา ทัง้นีจุ้ดประสงคเ์พ่ือต้องการจะปลูกฝังใหม้จิีตสำานกึจงรักภกัดีต่อสถาบนั
พระมหากษัตริย์เป็นสำาคัญ และนอกจากตัวบทดังกล่าว ฉวีวรรณ ดำาเนิน ยังมีกลอนลำาในลักษณะนี้อีกจำานวนมาก
ที่เชิดชูพระมหากษัตริย์และราชนิกุลของราชวงค์ต่าง ๆ 
 นอกจากตัวบทท่ีมีเนื้อหาเน้นการปลูกจิตสำานึกให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ยังพบว่า 
บางตัวบทต้องการที่จะปลูกจิตสำานึกต่อชนชั้นผู้ปกครอง อย่างเช่น ตัวบทกลอนลำา “ท้าวสุรนารี”41

...ลาวไล่ต้อนขนหมู่ประชากร ไปนครเวียงจันทน์ดั่งใจหมายไว้
เดินทางได้สามวันสิข่วมท่ง เขตพิมายบ่อนยั้งนอนหั่นพักเซา
พระแม่เจ้าเหล้ากลั่นรินลง ปลงอุบายส่งสาวนอนเกี้ยว
ลาวหลงสนทหารกินสุราอิ่ม ต้มไก่แกล้มเมาง่วงผ่องนอน
แม่โมตัดไม้ค้อนมีดดาบแหลมหลาว พอเดิ๊กมาไล่แทงลาวล้ม
จับทหารลาวฆ่าคุณหญิงโมหัวโป่ โสชีวิตบ่ย้านตีต้านย่องยี
ลาวแตกม้างพังมุ่นกองทัพ จับลาวขังมัดมือพอร้อย
หลายกองร้อยยอมลงเด็ดขาด ทางกรุงเทพประกาศไว้ทหารกล้าส่งมา 
เจ้าหน่อฟ้าทราบข่าวกรุงศรี อนุวงศ์มาตีฝ่ายอีสานเพบ้าน
นำาเอาได้อนุวงศ์ขับไล ่ จับมัดได้โดยด้ามดั่งหมาย
ส่งเข้าค่ายเกวียนแก่กรงขัง คุมลงไปสู่นครกรุงกว้าง
ภายหลังพี้ความดีสามารถ พระประกาศเปลี่ยนให้นามเจ้าแม่โม...

 จากตัวบทกลอนลำา ทา้วสรุนารซีึง่เมือ่พิจารณาจะพบวา่เนือ้หาของกลอนลำามุง่เนน้ทีจ่ะยกยอ่งวรีกรรมของ
วรีะสตรไีทยแมว้า่คณุหญงิโมจะเปน็เพยีงชาวบา้นแตห่ากไดก้ระทำาความดตีอ่ประเทศชาตแิลว้นัน้กค็วรทีจ่ะไดร้บัการ
ยกย่อง
 กลอนลำาท่ีเน้นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล จากการศึกษาตัวบทกลอนลำาที่มีการกล่าวถึงนโยบาย

41 โปรดดู ชัยชนะ พิมพ์ศรี. (2548). วิเคราะห์ภาพสะท้อนจากกลอนลำาของหมอลำาฉวีวรรณ ดำาเนิน. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย. มหาวิทยาลัยนเรศวร. หน้า 52
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ของรัฐ พบว่าโดยส่วนใหญ่เนื้อหาของกลอนลำา ถูกสร้างขึ้นเพื่อนเป็นการสนับสนุนรัฐบาลหรือบางเนื้อหาเป็นการ
ประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่รัฐบาล ข้อน่าสังเกตคือฉวีวรรณ ดำาเนิน ได้สนับสนุนนโยบายของท้ังรัฐบาลท่ีมาจาก
การเลือกตั้งและรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร อย่างเช่นตัวบทกลอนลำาดังต่อไปนี้

กลอนลำาล่องเงินผันพัฒนาชาติไทย42

...ฤดูฝนเหมิดแล้วฤดูหนาวมาผ่าน งบประมาณสิออกแล้วทางกำ้าฝ่ายสภา
รัฐบาลงบไว้ตกแต่งเงินผัน พวกผู้แทนตกลงกันงบประมาณงานนี้
ตัดเป็นปีออกมาไว้พัฒนาประเทศชาติ เอกราชสิอยู่ได้เพราะไทยพร้อมส่อยซู
เงินจำานวนนี้กู้ธนาคารโลกมาผัน เอาเข้ามารวมกันใส่ของเฮาพร้อม
เก็บภาษีการค้าชาวนาคณะราษฎร์ เงินของชาติส่อยเพิ่มเสริมเข้าใส่นำา
พัฒนาทุกกำ้าเขตถิ่นดินดอน ในนครชนบททั่วเถิงเพียงหน้า
ให้ชาวนาชาวค้าชาวสวนฮั้วไฮ่ หมู่บ้านใหญ่บ้านน้อยเจริญได้ท่อกัน
เงินผันนั้นแจกจ่ายชนบน อย่าสิพากันพาคดคิดกำาอำาไว้....

 ตัวบทกลอนลำาดังกล่าวเป็นการแต่งขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายเงินผันของรัฐบาลในสมัย ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ 
ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2518 – พ.ศ.2519) ซึ่งได้ใช้นโยบายเงินผัน จากงบประมาณแผ่นดิน มาเพื่อช่วย
ในการพัฒนาชนบท โดยการสร้างสารณูปโภคที่จำาเป็นในชนบท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากลักษณะของนโยบาย พบว่า
รัฐบาลของ ม.ร.ว คึกฤทธิ์ ได้นำาเอาแนวคิดของ จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์43 นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษมาปรับใช้
กับสังคมไทยในห้วงเวลาดังกล่าวเพื่อพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจให้คล่องตัวขึ้น 

กลอนลำาอีสานเขียว44

..แผนงานรัฐบาลเข้าช่วย เอื้ออำานวยช่วยเหลือประชาชน
คำาว่าอีสานยากจนคำาว่าอีสานยากจน หยุดเสียเถิดทุกคนคำานี้สิบ่มี (ซำ้า)
สีเขียวเข้มเต็มไปอยู่ในป่า อยู่ในนาแม่นข้าวอยู่ในนำ้าแม่นปลา
จั่งกล้าเว้าคำาว่าอีสานเขียว เฮาเหลียวไปทางได๋ชื่นใจบ่มีแล้ง
พอปานแสงไฟฟ้าคั้นตกมาจากอากาศ สาดแสงลงสู่พื้นคืนมุ่งส่องมา
แต่ก่อนมาขึ้นจื่อคืออีสาน จังออกไปทำางานห่างไกลเมืองบ้าน
ปัจจุบันนี้เมืองอีสานบ่คือเก่า เป็นอู่ข้าวอู่นำ้าของใช้เครื่องทอ
บ่ได้ง้อพวกเจ๊กเขาขายซิ่นไหม พวกเฮาทำาขึ้นได้บ่อายเขา...

 เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าตัวบทมีจุดมุ่งหมายที่จะประชาสัมพันธ์และสนับสนุนโครงการอีสานเขียวซึ่งเป็น 
โครงการนำ้าพระทัยจากในหลวง เกิดขึ้นในสมัย พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ดำารงตำาแหน่งผู้บัญชาการทหารบก 

42 เพิ่งอ้าง, หน้า 74

43 นักเศรษฐศาสตร์สำานักเคนส์. (2552). สืบค้น 20 ตุลาคม 2558 จาก, https://nanapolecon.wordpress.com/2011/09/02/

เศรษฐศาสตร์สำานักเคนส์/

44 โปรดดู ชัยชนะ พิมพ์ศรี. (2548). วิเคราะห์ภาพสะท้อนจากกลอนลำาของหมอลำาฉวีวรรณ ดำาเนิน. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย. มหาวิทยาลัยนเรศวร. หน้า 194
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เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวพระราชดำาริ45

กลอนลำาล่องลูกเสือชาวบ้าน46

...เดียวนี้เองไทยงามฮุ่งเฮืองเหลืองเหลือม พระจอมไท้ทรงตั้งเอาพระทัยออกเผยแผ่
หวังให้พวกพี่น้องเมืองบ้านให้ฮุ่งเฮือง หยังกะแตกเปรี้ยง ๆ ทุกภาคดินแดน
ลูกเสือไทยมีแผนใหม่มาทรงตั้ง ทั้งลูกเสือชาวบ้านเอาโครงการแบบใหม่
พวกชาวไทยพี่น้องทังเฒ่าหนุ่มคะนอง เป็นคนไทยก็ต้องฮักชาติของตน
บแม่นโงเงหลงมืดมัวเมาย้าน เป็นลูกเสือชาวบ้านปณิธานตั้งต่อ
ก่อกำาเนิดขึ้นให้ไทยได้เยี่ยงเย็น แบ่งกันเป็นรุ่น ๆ หลายฮุ่น ท.ส.
กับ ล.บ.เป็นอักษรบอกกกตอน ลูกเสือไทยมีมาแล้วหลายปีก่อน
มีเป็นบ่อนตามโรงเรียนคันก่อตั้ง คันฟังไว้แหน่นักเรียน...แหน่นักเรียน นอ...

 
 กลอนลำาดังกล่าวทำาหน้าท่ีเป็นสื่อเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสำาคัญของนโยบายลูกเสือชาวบ้าน ซึ่งเป็น
นโยบายที่กำาหนดขึ้นเพื่อที่จะใช้เป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการเข้ามาของพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย ซึ่ง                
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นมีคำาสั่งให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านขึ้น47

บทสรุป
 จากการศึกษาภาพสะท้อนแนวคิดทางการเมืองจากตัวบทกลอนลำาของหมอลำาฉวีวรรณ ดำาเนิน พบว่า
เนื้อหาตัวบทที่มีความสัมพันธ์ทางการเมือง สามารถแบ่งออกเป็น 2 หมวดใหญ่ ๆ คือ หมวดที่เน้นปลูกจิตสำานึก
ต่อสถาบันการปกครอง และหมวดที่เน้นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในส่วนของตัวบทกลอนลำาปลูกจิตสำานึก
ตอ่สถาบนัการปกครอง เนือ้หาจะเนน้ไปทีก่ารปลกูจติสำานกึใหม้คีวามจงรกัภกัดแีละสำานกึในพระมหากรณุาธคุิณตอ่
สถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในทุกยุคทุกสมัย และเชิดชูวีรกรรมของวีระบุรุษหรือวีระสตรี ส่วนเนื้อหาการ                   
สง่เสรมินโยบายรฐับาลนัน้จะพบวา่โดยสว่นใหญ ่จะเปน็เนือ้หาทีส่นบัสนนุหรือชว่ยประชาสัมพันธน์โยบายของรฐับาล 
ทั้งที่เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและรัฐบาลท่ีมาจากการรัฐประหาร ซ่ึงลักษณะเนื้อหาของตัวบทกลอนลำาของ
ฉวีวรรณ มีลักษณะดังกล่าวมาตั้งแต่อดีตจนกระทั้งถึงปัจจุบัน ซึ่งในประเด็นนี้ผู้ศึกษาวิเคราะห์ว่าอาจจะเพราะ
ตัวหมอลำาฉวีวรรณ ดำาเนิน อาจจะไม่มีอุดมการณ์ทางการเมืองหรืออาจจะไม่ฝักใฝ่ในอุมดมการณ์ใดอุดมการณ์หนึ่ง
ตั้งแต่ต้น จึงสามารถที่จะรับใช้หรือสนองต่อรัฐบาลได้ทั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและรัฐบาลที่มาจากรัฐประหาร 
หรอือีกเหตผุลหนึง่อาจจะเป็นเพราะหมอลำาฉววีรรณ ดำาเนนิมคีวามเปน็นกัแสดงมอือาชพี จงึตอ้งแสดงไปตามบทบาท
ที่ได้รับการว่าจ้าง แม้ว่าบทบาทจะขัดต่ออุดมการณ์หรือแนวคิดทางการเมืองของตน

45 เพิ่งอ้าง, หน้า 77

46 เพิ่งอ้าง, หน้า 234

47  โปรดดู ประวัติลูกเสือชาวบ้านสืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2558 จาก,แ
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยเรื่อง กระบวนการสร้างพื้นทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว: ศึกษากรณี เพลินวาน อำาเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์หลักสองประการ คือ หนึ่ง เพื่อศึกษากระบวนการในการ
สร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมของเพลินวานโดยศึกษาผ่านมโนทัศน์และแนวคิดที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ มโนทัศน์เรื่องพื้นที่ 
แนวคิดเรื่องประเพณีประดิษฐ์ และแนวคิดเรื่องการท่องเท่ียว และสอง เพ่ือศึกษาการสร้างพ้ืนพ้ืนท่ีของเพลินวาน
ท้ังดา้นกายภาพและการใชพ้ืน้ทีร่วมถงึการสรา้งความหมายของนกัทอ่งเทีย่วต่อพ้ืนทีดั่งกล่าวโดยศกึษาผ่านเอกสาร 
(Document Research) และศึกษาภาคสนาม (Field research) ทั้งนี้การศึกษาภาคสนามนั้นผู้วิจัยศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเท่ียว 5 กลุ่มได้แก่ หน่ึง กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีอายุตำา่กว่า 20 ปี สองกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 20-30 ปี 
สามกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีอายุ 31-40 ปี สี่ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีอายุ 41-50 ปี และ ห้ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีอายุ
มากกว่า 50 ปีขึ้นไป  
 ผลการศึกษาพบวา่ นกัทอ่งเทีย่วทีม่อีายตุำา่กวา่ 20 ปสีว่นใหญ ่มกีารถอดรหสัพืน้ทีโ่ดยการสรา้งความหมาย
หรือให้นิยามของเพลินวาน ผ่านการรับรู้ (perceived) จากทางโลกสัญญะหรือโลกเสมือนซึ่งไม่ใช่การสร้างความ
หมายที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจ (Conceived) อย่างแท้จริง ในขณะที่กลุ่มอายุ 20-40 ปีนั้นมีการรับรู้ (perceived) 
และความเข้าใจ (Conceived) แบบการผสมผสาน เริ่มใช้ตรรกะและความเป็นเหตุเป็นผล เริ่มมีเสียงต่อรองและมี
การวจิารณ์มากขึน้สว่นกลุม่ทีอ่ายมุากกวา่ 40 ป ีการรับรู้ (perceived) ของนกัทอ่งเทีย่วกลุ่มนีจึ้งเปน็เพียงส่วนหนึง่
ของการสร้างความหมายที่เกิดขึ้น การสร้างความหมายท่ีแท้จริงมาจาก ความเข้าใจ (Conceived) ท่ีเกิดข้ึน ผ่าน
ประสบการณ์ในการเดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆ บนโลกความเป็นจริง
 จากผลการศึกษาดังกล่าวนำาไปสู่ข้อค้นพบดังนี้คือ หนึ่ง เพลินวานมีกระบวนการสร้างพื้นที่ (เชิงกายภาพ) 
ที่มีความแตกต่างจากพื้นทีท่ั่วไป กล่าวคือการสร้างพื้นทีแ่บบนำาอดีตมาตัดแปะ มีการคัดเลือกอดีตในช่วงเวลาที่เป็น
ที่รู้จักของคนทั่วไป เป็นการสร้างอดีตด้วยข้อมูลที่มาจากการผสมผสาน เป็นการสร้างความหมายใหม่ และ เป็นการ
สร้างพื้นที่ที่ไม่ต้องการอ้างอิงความเป็นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ทั้งนี้สิ่งที่สำาคัญในกระบวนการสร้างพื้นที่คือ 
เรื่องของการออกแบบและใช้องค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมที่เป็นการผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน 
สอง การสร้างความหมาย ที่เกิดขึ้นนั้นมีความแตกต่างกัน โดยผู้ผลิตสร้างความหมายขึ้นมาชุดหนึ่งด้วยการลงรหัส 
ในขณะที่ผู้บริโภคก็มีการถอดรหัสและลงความหมายขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง ความแตกต่างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าความ
หมายทีเ่กดิขึน้ไมไ่ดถ้กูสรา้งขึน้จากผูผ้ลติแตเ่พยีงฝา่ยเดยีว แตค่วามหมายดงักลา่วยงัสามารถถกูสรา้งขึน้จากผูบ้รโิภค
ได้เช่นกัน ทั้งนี้ความหมายที่เกิดขึ้นจากการถอดรหัสของผู้บริโภคนั้นเป็นความหมายที่มีความหลากหลาย ซึ่งขึ้นอยู่
กับการรับรู้และความเข้าใจของแต่ละคนที่มีอยู่อย่างไม่เท่าเทียมกัน

คำ�สำ�คัญ: กระบวนการสร้างพื้นที่, การลงรหัส, การถอดรหัส, ผสมผสาน
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Abstract
 This research is the production of cultural space for tourism: a case study of plernwan, 
Hua-hin district, prachuabkirikhan province. This is a qualitative research. The objectives were 
studying the production space of plernwan. The Methodologies were Document and Field 
Research. This research studied the five sampling tourist groups which consist of group one: the 
age under 20 years old. Group two: the age is 20 to 30 years. Group three: the age is 31 to 40 
years. Group four: the age is 41 to 50 years. And Group five: the age is more than 50 years.
 This research was found that the sampling group of age under 20 years old mostly have 
decoded the meaning of plernwan was perceived from sign or virtual which was not conceived 
by knowledge. By the way, the sampling group of age between 20 to 40 years mostly have 
decoded the meaning of plernwan by hybrid between perceived and conceived from 
knowledge and information. They use the dialectical negotiation and more critical. And the 
sampling group of age more than 40 years have decoded the meaning of plernwan by conceived 
it from experiences.
 The result of this research indicated that one: plernwan has the production of space 
(physical space) different from other spaces. The differentiation was cut and mix the past period 
which was well known. The space was constructed by articulated the information from global 
and local. This is not a historical and cultural reference. The important process is design and use 
the knowledge of architect background which combine of art and science. Two: The construction 
of meaning is different. The producer has produced a set of meaning by encoded. On the other 
hands, the consumer or tourists has produced a set of different meaning by decoded. It can 
be indicated that meaning was not only produced from producer but it can be produced from 
the other side. However, the meaning that is produced from consumer is variety and different. 
It depends on perceived and conceived of each agency. 

Keywords: production of space, encode, decode, articulate

 
ที่มาและความสำาคัญ
 หัวหินเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่มากมาย แต่ในปัจจุบันเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ้นอันได้แก่ การขยายตัวของแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ใช่
แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวประดิษฐ์ เช่น เพลินวาน ตลาดนำ้าหัวหิน ตลาดนำ้าหัวหิน 
สามพันนาม เป็นต้น การเกิดขึ้นของแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับกับจำานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกปี และ เพลินวานก็เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวประดิษฐ์ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว
ด้วยเช่นกัน เพลินวาน50 จัดได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น โดยมีลักษณะคล้ายหมู่บ้านย้อนยุคที่มี
ชีวิต (Eco Vintage Village) ทั้งนี้เพลินวาน เป็นพ้ืนท่ีเกิดใหม่ท่ีถูกสร้างข้ึนมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2552 และเป็นพื้นที่
ที่มีความแตกต่างจากพื้นที่ทั่วไปในหัวหินคือ เป็นพื้นที่ที่เกิดขึ้นที่ไม่ต้องมีการอ้างอิงถึงประวัติศาสตร์และความเป็น
อดีต ไม่มีการอ้างอิงที่มาที่ไปของรากเหง้าทางวัฒนธรรม เป็นพื้นที่ที่ผลิตชุดความหมายใหม่ขึ้น และเป็นพื้นที่
ที่บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นของอดีตในแต่ละช่วงเวลา เช่น อดีตช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง อดีตของบรรยากาศ
บ้านเรือนริมนำ้า อดีตของบรรยากาศเทศกาลงานวัด เป็นต้น 
 การเกิดขึ้นของแหล่งท่องเที่ยวประดิษฐ์ อาทิ เพลินวาน ตลาดนำ้าหัวหิน ตลาดนำ้าหัวหินสามพันนาม ได้เกิด
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ขึน้พรอ้มกบัขอ้สงสยัของผูว้จิยัวา่ ทำาไมสถานทีต่า่ง ๆ  เหล่านีจึ้งเกดิขึน้ในพ้ืนทีข่องหวัหนิและสถานทีเ่หล่านีม้บีริบท
ความสัมพนัธท์ีเ่ก่ียวขอ้งกบัพืน้ทีข่องหวัหนิอยา่งไร ทัง้นีส้ถานทีด่งักลา่วแตล่ะแหง่ทีเ่กดิขึน้กล็ว้นมคีวามแตกตา่งกัน
เป็นอยา่งมาก นอกจากนีค้วามนา่สนใจของสถานทีป่ระดษิฐเ์หลา่นีอ้ยูต่รงทีก่ารพยายามนำาอดตีทีเ่กดิขึน้ในชว่งเวลา
ต่าง ๆ มาผลิตซำ้าและสร้างความหมายในรูปแบบใหม่ให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะกรณีของ เพลินวาน กล่าวคือ เพลินวาน
เป็นพื้นที่ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยชนชั้นกลาง เป็นเสมือนหมู่บ้านย้อนยุคในอดีตอันประกอบไปด้วยร้านค้าต่าง ๆ 
รา้นเหลา้ รวมไปถงึบรรยากาศเทศกาลงานวดั จากขอ้สงสยัทีเ่กดิขึน้ดงักลา่วนำาไปสูก่ารตัง้คำาถามทีว่า่การสรา้งพืน้ที่
ทางวัฒนธรรมดังกล่าวนั้นมีรูปแบบ วิธีการ รวมไปถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เหมือนหรือแตกต่างจากการสร้างพื้นที่
ทางวฒันธรรมในอดตีทีผ่า่นมาอยา่งไร และสิง่ทีเ่กดิขึน้มคีวามสัมพันธเ์ชือ่โยงกบัความเปน็ประวติัศาสตร์ทีเ่กดิขึน้ใน
พื้นที่ของหัวหินหรือไม่ หากมีจะมีในรูปแบบใด

แนวคิดหลักที่ใช้ในงานชิ้นนี้
 มโนทัศน์เรื่อง พื้นท่ี ถูกมองได้ในหลายมิติ คือ เป็นได้ทั้งพื้นที่ทางกายภาพ (physical space) พื้นที่ทาง
สังคม (social space) และพื้นท่ีภายในจิตใจของปัจเจก (mental space) ทั้งนี้ Yoshimi (1992) ได้กล่าวไว้ว่า 
“พื้นที่ คือเวทีที่เกิดการปะทะ ประสาน และต่อรอง โดยก่อให้เกิด การสร้างความหมาย อยู่ตลอดเวลา” ทั้งนี้แสดง
ให้เห็นว่า ความหมายจะถูกสร้างข้ึนได้ต้องมีการปะทะ ประสาน และต่อรองกัน โดยความหมายที่เกิดขึ้นดังกล่าว
เป็นความหมายที่เกิดขึ้นจากการความไม่ลงรอยของวาทกรรมที่เป็นหนึ่งเดียวในลักษณะข้ามพรมแดนระหว่างพื้นที่ 
(Bhabha, 1994: 5) รวมไปถึงการเปิดรับและการเข้ามาทางวัฒนธรรมเป็นเงื่อนไขที่ทำาให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์
แบบใหม่ขึ้น
 ทัง้นีแ้นวคดิเรือ่งพืน้ทีท่างสงัคมและวฒันธรรมดังกล่าวได้รับการพัฒนาและต่อยอดออกไปอกีอยา่งซับซ้อน 
อาทิในงานของ Henri Lefebvre (1991) เรื่อง “The Production of Space” และเมื่อนำามาปรับใช้ควบคู่ไปกับ
แนวคิดวัฒนธรรมปฏิบัติการในสายของนักมานุษยวิทยา เรื่อง “Outline of a Theory of Practice” ของ ปิแอร์ 
บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu, 1997) และ หนังสือเร่ือง “The practice of Everyday life” ของ มิเชล เดอ แชร์โต 
(Michel de Certeau, 1984) แล้วจะทำาให้เกิดพลังในการวิเคราะห์ความเคล่ือนไหวทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก
ดังนั้น “พื้นที่ความรู้” จึงเป็นพื้นที่ที่ใช้ต่อรองทางความหมายและอำานาจที่อยู่ระหว่างคู่ตรงข้าม หรืออาจเรียกได้ว่า
เป็นพื้นที่ที่สาม เพราะสามารถผสมผสานความรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลายที่อาจจะเกิดการ ปะทะ หรือขัดแย้งกันเอง 
(อ้างใน อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2552: 95) Henri Lefebvre นักวิชาการด้านสังคมชาวฝรั่งเศสที่มีผลงานเป็นจำานวน
มาก Lefebvre เป็นนักวิชาการสายมาร์กซิสต์ ที่ใช้แนวคิดของ คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) เป็นฐานคิดหลัก โดยใน
ช่วงระหว่างปี 1968-1974 Lefebvre ได้นำาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการกลายเป็นเมือง (Urbanization) และ 
แนวคิดเรื่องกระบวนการสร้างพื้นที่ (production of space) โดยให้ความสำาคัญต่อเงื่อนไขของเมืองที่มีผลต่อชีวิต
ประจำาวันของผู้คน ซึ่งในงานของ Lefebvre นั้นได้รับอิทธิพลโดยตรงนอกจากมาร์กซ์แล้ว ยังผสานแนวคิดของ
เฮเกล (Hegel) เฟเดอริท นิทเช่ (Friederich Nietzche) และ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ในด้านต่าง ๆ ไว้ด้วย
กัน ทั้งนี้ Lefebvre ได้ขยายมณฑลความหมายของคำาว่า การผลิต ออกไปได้ไกลถึง ความรู้ ภาษา และ สัญลักษณ์ 
เช่นเดียวกันกับการผลิตทางอุตสาหกรรม Lefebvre เสนอว่าการผลิตทางสังคมมีความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ 
ดังนี้ (Lefebvre, 1991: 77)
 หนึ่ง พลังทางการผลิต (force of production) ซึ่งหมายถึง พลังที่นำามาใช้ในการผลิต พลังนี้เป็นผลของ
ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นเพียงธรรมชาติ เช่น ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ แต่เป็นผลของความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นเพียงความ
สัมพันธ์ระหว่างคนกับความรู้-เทคโนโลยี อุดมการณ์ และข้อมูลข่าวสาร สอง ความสัมพันธ์ทางการผลิต (relation 
of production) ซึ่งเป็นตัวกำาหนดกระบวนการผลิตตลอดจนกระบวนการบริโภค การแบ่งแรงงาน (division of 
labor) ว่าใครจะต้องทำาอะไร เมื่อไหร่ อย่างไร ทั้งสองส่วนนี้รวมเรียกว่าวิถีการผลิต (mode of production) ซึ่ง
มีทั้งระบบทุนนิยมที่ควบคุมโดยรัฐ (state capitalism) สังคมนิยม (state socialism) และอาจเป็นวิถีการผลิต
แบบที่เรียกว่า การจัดพื้นที่แบบรวมหมู่ (collective management of space) Lefebvre กล่าวว่า พ้ืนที่ทาง
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สังคมที่เรียกว่า เมือง นั้นมีความซับซ้อนในแง่ที่ว่า เมืองเป็นสิ่งสร้างทางสังคมที่มีการถือครองของปัจเจก (private 
property) อยู่ในนั้นด้วย ผู้ที่มีส่วนกำาหนดความหมายของพื้นที่เมืองจึงมีทั้งรัฐ สังคม (สถาบันทางสังคม และ
ประชาคม) กลุ่มคน และเจ้าของทรัพย์สินที่เป็นปัจเจก (ยงยุทธ บูรณเจริญกิจ, 2545: 31) นอกจากนี้ Lefebvre 
ยังเสนอว่า พื้นที่ทางสังคมเป็นอาณาบริเวณที่รวบรวมเอาสิ่งที่ถูกสร้างและความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ มาไว้ด้วยกัน 
ดงัน้ันพืน้ทีท่างสงัคมจงึเปน็ทีท่ีเ่กดิปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งการผลติทางสงัคม (social production) และการสบืทอดทาง
สังคม (social reproduction) ทั้งนี้มโนทัศน์เรื่องการสร้างพื้นที่ของ Lefebvre นั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่
สำาคัญ 3 ประการ อันได้แก่ (Lefebvre, 1991: 36-46)
 1) ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ (spatial practices) เป็นปฏิบัติการที่สร้าง (produce) และสืบทอด (reproduce) 
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของความหมาย/รหัสหมายของพื้นที่ (spatial code) ความหมายหรือรหัสหมายนี้ถูก
สร้างขึ้นเพื่อกำาหนดรูปแบบการใช้พื้นที่ (ใช้พื้นที่ทำาอะไรบ้าง) กฎระเบียบในพื้นที่ (ใครจะสามารถใช้พื้นที่นี้ได้ ใช้
เมื่อไหร่ และใช้อย่างไร)โดยเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนแบบมีลักษณะปฏิสัมพันธ์กันอย่างมีเหตุผล โดยความหมาย/รหัสหมาย 
(code) ที่ผู้คนให้กับพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนื่องจากผู้ที่มีอำานาจในการสถาปนาความหมายมีหลายกลุ่ม 
และหลายสถานการณ์ ดังนั้นความหมายที่เกิดขึ้นจึงมีทั้งที่เสริมซึ่งกันและกันและความหมายที่ขัดแย้งกันทั้งนี้ความ
หมายที่ปรากฎนั้นจะมีท้ังความหมายท่ีถูกลงรหัส (encode) และความหมายที่ถูกถอดรหัส (decode) ที่เกิดจาก
ความหลากหลายของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและไหลเวียนอยู่ในปฏิบัติการเชิงพื้นที่ดังกล่าว 
 2) ภาพตัวแทนของพื้นที่ (Representations of space) โดยองค์ประกอบดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่กล่าวถึงพื้นที่
ว่า มีลักษณะเป็นพื้นที่เชิงกายภาพ (physical space) กล่าวคือเป็นพื้นที่มีการออกแบบ มีการวางแผน มีโครงสร้าง 
เป็นวิทยาศาสตร์ท่ีมีความเป็นเหตุและผล โดยพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นเสมือนภาพตัวแทนสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกรวบรวมแล้ว
ถูกนำามาผลิตและสร้างขึ้นใหม่ให้เป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่น โดยวิธีคิดของการสร้างพื้นที่ลักษณะทางกายภาพเช่นนี้ 
เป็นพื้นที่ ๆ  ถูกสร้างขึ้นและมีการใช้สัญญะ (sign) เพื่อสื่อถึงความหมายของพื้นที่ดังกล่าวที่เกิดขึ้นพื้นที่ลักษณะ   
ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่รวบรวมเรื่องราว ลักษณะความสำาคัญ ความโดดเด่น และถูกนำามาผลิตซำ้า (reproduce) ด้วยชุด
ความหมายใหม่ที่ถูกตีความจากผู้ผลิตหรือผู้สร้าง ดังตัวอย่าง ๆ ที่ Lefebvre กล่าวไว้ในงานศึกษา เช่น พระราชวัง 
อนุสาวรีย์ เป็นต้น ซึ่งภาพตัวแทนของพื้นท่ีดังกล่าวจะมีมิติและเรื่องราวของความเป็นประวัติศาสตร์ เรื่องราวของ
วัฒนธรรม เรื่องราวของวิถีชีวิต เข้ามาเกี่ยวข้องรวมไปถึง สัญลักษณ์ (symbol) ต่าง ๆ ที่ปรากฎขึ้นด้วยเช่นกัน
 3) พื้นที่ภาพแทน (Representational space) เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะของความสัมพันธ์ทางสังคม (social 
space) ที่มีการใช้พื้นที่และมีการสร้างความหมายของผู้คนที่มีแตกต่างและหลากหลายทำาให้พื้นที่ไม่หยุดนิ่ง มีความ
เคลื่อนไหวและมีชีวิต (live) ทั้งนี้พื้นที่ภาพแทนจะเป็นพื้นที่ที่มีการปะทะ ประสาน และต่อรองความหมายที่เกิด
ขึ้นจากฝ่ายต่าง ๆ และเป็นพื้นที่ที่รหัสหมายของพ้ืนท่ี (spatial code) มีการถูกถอดรหัส (decode) แต่เป็นการ
ถอดรหัสพื้นที่ที่ไม่ใช่เรื่องของการใช้สัญญะ (sign) ทั้งนี้ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของผู้คนในพื้นที่เกิดขึ้นจากการใช้
พื้นที่ดงักลา่วแลว้มกีารตคีวามหรอืมกีารใหค้วามหมายทีไ่มเ่หมอืนกนั ความไมเ่หมอืนกนัดังกลา่วจงึเปน็รอ่งรอยของ
ความแตกต่างท่ีเกิดข้ึน ซึ่งความแตกต่างท่ีเกิดขึ้นลักษณะดังกล่าวนี้จะเกิดเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่มีการโต้
แยง้อยา่งมีเหตผุล (dialectical relationship) โดยการโตแ้ยง้ดงักลา่วนัน้จะมลีกัษณะทีป่ระกอบไปดว้ย perceived 
conceived lived โดยรวมเรียกทั้งสามสิ่งนี้ว่า triad
 คำาอธิบายที่เกิดขึ้นของ triad (perceived-conceived-lived) ที่ถูกอธิบายไว้ในหนังสือ production of 
space ของ Lefebvre นั้นขยายความได้ว่า perceived คือ the physical basis of the outside world 
(Lefebvre, 1991: 40) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า perceived เป็นการรับรู้ที่เกิดมาจากโลกภายนอก การรับรู้ดังกล่าวเกิด
ขึ้นจากการที่เรามีปฏิกิริยากับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนกับส่ิงท่ีพบ ประสบ ซ่ึงไม่ได้เกิดจากส่ิงท่ีอยู่ข้างใน เช่น ความคิด 
ความรูส้กึ ดงันัน้การรบัรูจ้งึเป็นลกัษณะพบเหน็พบเจอ เรยีนรู ้ซึง่การรบัรูด้งักลา่วของแตล่ะคนนัน้กม็อียูอ่ยา่งไม่เทา่
เทียมกัน ทั้งนี้การรับรู้ดังกล่าวอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาเช่นกัน ดังเช่น การรับรู้ที่เกิดขึ้นในงานวิจัยชิ้นนี้
ของนักท่องเที่ยวที่มีอายุตำ่ากว่า 20 ปี มีความแตกต่างไปจากการรับรู้ของกลุ่มนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีอายุ 20-40 ปี 
และ กลุ่มที่มีอายุมากกว่า 40 ปีด้วยเช่นกัน 
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 ในขณะที่ conceived เป็นองค์ความรู้ที่ได้รับมาจากความเข้าใจ ที่มีลักษณะของการเป็นวิทยาศาสตร์ 
(ความเป็นเหตุเป็นผล) ใช้องค์ความรู้ (knowledge) ผนวกรวมเข้ากับอุดมการณ์ทางความคิดก่อร่างสร้างขึ้นมา
เป็นความเข้าใจในสิ่งท่ีเกิดข้ึน ท้ังนี้ในส่วนของความเข้าใจดังกล่าวจะมาจากการผสมผสานทั้งการรับรู้และผ่าน
ประสบการณ์ที่ประสบและพบเจอมา ซึ่งก็มีความไม่เท่าเทียมกันของแต่ละปัจเจก ดังสิ่งที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยชิ้นที่
ที่กลุ่มอายุ 20-40 ปี มีความเข้าใจท่ีมากกว่ากลุ่มอายุตำ่ากว่า 20 ปี แต่จะมีน้อยกว่ากลุ่มอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป 
ทั้งนี้การผสมผสานกันระหว่าง perceived และ conceived ของปัจเจกนั้นจะก่อให้เกิด lived โดยมีประสบการณ์
เป็นตัวประสานโดยเกิดเป็นลักษณะเฉพาะ (peculiar) ขึ้นมา 
 อย่างไรก็ตามลักษณะทั้งสามประการของ triad (perceived-conceived-lived) นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าง
มีความสัมพันธ์กันและสอดคล้องกับรหัสหมายของพื้นที่ (spatial code) ที่จะมีการถูกถอดรหัส (decode) ที่
แตกต่างกัน ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นดังกล่าวของ triad (perceived-conceived-lived) จึงก่อให้เกิด social interaction 
และสิง่นีเ้ปน็สิง่สำาคญัทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการสรา้งพืน้ทีซ่ึง่หมายรวมรวมไปถงึการสรา้งคำาอธบิายทีเ่กดิขึน้ในกรณขีอง
เพลินวานด้วยเช่นกันทั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นดังกล่าวในเรื่องของ ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ (spatial practices) ที่มีการกล่าวถึง
เรื่องรหัสหมายของพื้นที่ (spatial code) ซึ่งเป็นรหัสหมายที่มีการลงรหัส (encode) และมีการถอดรหัส (encode) 
รวมไปถึงกรอบคิดเรื่อง triad (perceived-conceived-lived) นั้นเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยจะนำาไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อ
ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการใช้พ้ืนท่ีและการสร้างความหมายของกลุ่มผู้ผลิต (ผู้สร้าง) และกลุ่มผู้บริโภค (นักท่องเท่ียว)     
ในพื้นที่ของเพลินวานว่ามีความเหมือนหรือมีความแตกต่างกัน

วิธีการวิจัย
 งานวิจยัชิน้นีเ้ปน็งานวจิยัทีศ่กึษา เพลนิวาน ในแง่มมุของ รูปแบบ วธิกีาร และองคป์ระกอบในการประกอบ
สร้างพื้นที่ดังกล่าว โดยผู้วิจัยได้ศึกษาทั้งในเชิงเอกสารและลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูล โดยในงานวิจัยชิ้นนี ้
ผู้วิจัยได้เลือก เพลินวาน เป็นสนาม (field) หรือพ้ืนท่ีในการศึกษาและศึกษาพ้ืนท่ีหัวหิน เป็นเพียงบริบทแวดล้อม 
(context) โดยผู้วิจัยกำาหนดกรอบการศึกษาวิจัยของงานชิ้นนี้ไว้ดังนี้ 
 1 ศึกษาผ่านเอกสาร (Document Research) โดยเป็นการศึกษาและตรวจสอบจากเอกสารชั้นต้นที่มีการ
อ้างอิง รวมไปถึงงานนิพนธ์ วรรณกรรม นวนิยาย ที่สะท้อนให้เห็นภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ในห้วงเวลาของแต่ละยุค
แต่ละสมัยของหัวหิน เพื่อศึกษาว่าใครเป็นผู้มีบทบาทและความสำาคัญ ใครเป็นผู้มีอำานาจ และใครเป็นผู้สร้างพ้ืนที่
ทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ให้เกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ผู้วิจัยจะชี้ให้เห็นถึงบทบาทของชนชั้นที่มีส่วนสำาคัญต่อการ
สร้างพื้นที่ในแต่ละช่วงเวลา โดยความสำาคัญดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นใน
แต่ละช่วงเวลาว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไปจากช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างไร
 2 ศึกษาพื้นท่ี เพลินวาน (Field Research) โดยสนามที่ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาและเก็บข้อมูลคือ เพลินวาน 
อำาเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ซึง่การลงพืน้ท่ีดังกล่าวผู้วจัิยต้องการเกบ็ข้อมลูผู้ท่ีผู้ท่ีเกีย่วข้องกบัพ้ืนท่ีดังกลา่ว 
อาทิ นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในเพลินวาน ผู้ประกอบการโดยรอบเพลินวาน ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้วิจัย
ได้นำาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ เช่น การสัมภาษณ์ สังเกต และจดบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อนำามาสรุปและวิเคราะห์เพื่อ
ค้นหา คำาตอบที่ผู้วิจัยสงสัยในระดับต่อไป ในการลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาข้อมูลภาคสนามนั้นผู้วิจัยต้องการศึกษาความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นจริงว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากน้อยเพียงใด อันจะทำาให้ผู้วิจัยนำาข้อมูลท่ี
ได้มาวิเคราะห์หาตัวแปรต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 สำาหรบัประชากรทีผู่ว้จิยัตอ้งการศกึษาคอื กลุ่มของนกัทอ่งเทีย่ว โดยนกัทอ่งเทีย่วทีผู้่วจัิยต้องการศกึษานัน้
มท้ัีงกลุม่ของนักทอ่งเทีย่วทีเ่ปน็ชาวไทยและกลุม่ของนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ปน็ชาวตา่งชาต ิโดยกลุม่นกัทอ่งเทีย่วทีเ่ปน็ชาว
ไทยนั้นเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายทั้งในเรื่องของ เพศ อายุ อาชีพ สำาหรับกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติ
น้ันจะเป็นการสังเกตพฤติกรรม ท้ังนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้ที่ผู้วิจัยเลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานั้นด้วย
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เหตผุลทีว่า่ นกัท่องเท่ียวเป็นกลุม่ท่ีมคีวามสำาคญัทัง้ในแงข่องการสรา้งความหมายและในการประกอบสรา้งพืน้ทีข่อง
เพลนิวาน อยา่งไรกต็ามการเกบ็ขอ้มลูของนกัทอ่งเท่ียวดังกล่าวผู้วจัิยเกบ็ข้อมลูนกัท่องเท่ียวในชว่งเวลาท่ีแตกตา่งกนั 
ทัง้ในชว่งกลางสปัดาหแ์ละปลายสปัดาหเ์พือ่ใหข้อ้มลูทีไ่ด้กระจายตัวอยา่งสมำา่เสมอ โดยผู้วจัิยจะได้นำาขอ้มลูทีไ่ดม้า
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ต่อไป
 ทัง้นีก้ารลงพืน้ท่ีเพือ่เกบ็ข้อมลูภาคสนามดังกลา่วผูว้จิยัได้ใชเ้ทคนคิการสมัภาษณเ์ด่ียว (Personal Interview) 
สัมภาษณ์กลุ่ม (Group Discussion) รวมไปถึง การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant Observation) โดยผู้วิจัย
ไดอ้า้งองิจากตารางแสดงผูม้าใชบ้รกิารทีจ่ำาแนกตามอายท่ีุผู้วจัิยได้ศกึษาไวเ้พ่ือใชเ้ปน็แนวทางในการสร้างเกณฑเ์รือ่ง
อายุในการแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยว ดังนั้นผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มที่จะศึกษาและจำานวนที่จะศึกษาไว้ดังนี้คือ 
ตารางที่ 1 แสดงช่วงอายุ จำานวน และเทคนิคที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

ช่วงอายุ (ปี)
เพศ

จำานวน เทคนิคที่ใช้
ช ญ

น้อยกว่า 20 5 8 13 สัมภาษณ์เดี่ยว และสัมภาษณ์กลุ่ม 

20-30 2 14 16 สัมภาษณ์เดี่ยว และสัมภาษณ์กลุ่ม

31-40 7 3 10 สัมภาษณ์เดี่ยว และสัมภาษณ์เชิงลึก

41-50 4 3 7 สัมภาษณ์เดี่ยว และสัมภาษณ์เชิงลึก

มากกว่า 50 4 4 8 สัมภาษณ์เดี่ยว และสัมภาษณ์เชิงลึก 

รวม 22 32 54 สัมภาษณ์เดี่ยว สัมภาษณ์กลุ่ม สัมภาษณ์เชิงลึก

วิธีการเก็บข้อมูล
 การลงพืน้ท่ีเพือ่เกบ็ข้อมลูในภาคสนามนัน้ ผูว้จิยัได้ออกแบบเครือ่งมอืและเตรยีมคำาถามทีใ่ชส้ำาหรบัการเกบ็
ข้อมูลไว้ดังนี้คือสำาหรับ กลุ่มของนักท่องเที่ยว กลุ่มของผู้ประกอบการ กลุ่มของผู้เกี่ยวข้อง (จากภาครัฐและเอกชน) 
โดยเนือ้หาหรอืคำาถามทีใ่ชข้องแตล่ะกลุม่นัน้มคีวามแตกต่างกนัไปกล่าวคอื ผู้วจัิยได้ออกแบบคำาถามในลักษณะปลาย
เปิดเพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็น และสะท้อนมุมมองที่เกิดขึ้นต่อคำาถามดังกล่าว เช่น ในความเข้าใจ
ของนกัทอ่งเทีย่วแลว้เพลนิวานคอือะไร รูส้กึและเขา้ใจถงึอดีตทีเ่กดิขึน้อยา่งไรและมากนอ้ยขนาดไหน มคีวามคดิเหน็
อย่างไรต่อเทศกาลงานวัดที่สามารถไปได้ทุกวัน ไม่ต้องรอปีละครั้ง และไม่ต้องไปที่วัด ซึ่งคำาถามลักษณะดังกล่าวจะ
ทำาให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในแง่ของการแสดงความคิดเห็นและสะท้อนออกมาจากความคิดท่ีเกิดขึ้นของ
นักท่องเที่ยวแต่ละคน อันจะทำาให้ข้อมูลมีความหลากหลายมากขึ้น

ผลการวิจัย
 การผสมผสานของข้อมูลประกอบกับการใช้องค์ความรู้และเทคนิคทางการออกแบบจึงทำาให้การสร้างพื้นที่ 
(ทางกายภาพ) ของเพลินวานมีความโดดเด่นและเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเป็นจำานวนมากทั้งนี้การให้นิยามหรือ
ความหมายของคำาว่า “อดีต”ว่าเป็นเรื่องของความสุข ความสนุกสนาน ความตื่นเต้น มีสีสัน นั้นได้ถูกนำามาใช้ใน
การลงรหัส (encode) ความเป็นอดีตผ่านพื้นที่ของเพลินวาน โดยรหัสความหมายดังกล่าวเป็นรหัสที่ถูกกำาหนดจาก
ผู้ผลิตหรือผู้สร้างพื้นที่ ในขณะที่ความหมายของอีกฝ่ายหนึ่งที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวที่มีการถอดรหัส (decode) 
นั้นถูกถอดรหัสจากนักท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างกันตามช่วงอายุ อันได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มีอายุตำ่ากว่า 20 ปีมีการ
ถอดรหัสโดยการสร้างความหมายหรือให้นิยามของอดีตผ่านพื้นที่ของเพลินวานว่า Vintage, Romantic, Classic 
เรียนรู้เรื่องราวในอดีต โบราณ ย้อนยุคแต่ทันสมัยซ่ึงกลุ่มนี้จะมีการรับรู้ (perceived) ผ่านทาง internet ซึ่งเป็น
โลกสัญญะหรอืโลกเสมอืนเปน็สว่นใหญแ่ตย่งัไมใ่ชก่ารสรา้งความหมายทีเ่กดิขึน้จากความเขา้ใจ (Conceived) อยา่ง
แท้จริง 
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 ในขณะที่กลุ่มอายุ 20-40 ปีนั้นความหมายที่ให้คือ nostalgia นึกถึงวันวาน ย้อนยุค อดีตที่ไม่แหมือนของ
จริง มีการเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่น เช่น ตลาดนำ้า กลุ่มนี้มีการรับรู้ (perceived) และทำาความเข้าใจ (Conceived) 
จากสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ มปีระสบการณก์ารเดนิทางและทอ่งเทีย่ว อกีทัง้ยงัเร่ิมใชค้วามเปน็เหตุเปน็ผลมากขึน้ เร่ิมมเีสยีง
ต่อรองขึ้นมาว่า แพง ไม่ใช่ของแท้ และมีการวิจารณ์มากขึ้นส่วนกลุ่มที่อายุมากกว่า 40 ปีความหมายที่ให้คือมี
คุณค่า ความหมายดี อนุรักษ์ ย้อนยุค โบราณ แปลกดี หลากหลายการรับรู้ (perceived)ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
internet หรือ เพื่อนของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสร้างความหมายที่เกิดขึ้น การสร้างความ
หมายที่ แท้จริงเกิดขึ้นมาจาก ความเข้าใจ (Conceived) ต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ผ่านประสบการณ์จริง และมีประสบการณ์
ในการเดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆ มากกว่าทั้งสองกลุ่มที่กล่าวมา

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของ การลงรหัส (encode) และ ถอดรหัส (decode)

11 
 

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของ การลงรหัส (encode) และ ถอดรหัส (decode) 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
  

 
 
ทั้งนี้การถอดรหัส (decode) ความหมายของนักท่องเที่ยวทั้งสามกลุ่มนั้นแสดงให้เห็นว่า 

ความหมายที่เกิดจากการถอดรหัสนั้นมีความหลากหลายและไม่ซ้ ากัน อีกทั้งเป็นการถอดรหัส
ความหมายท่ีมีความแตกต่างไปจากการลงรหัสความหมายของผู้ผลิต ชุดความหมายที่เกิดขึ้น
ดังกล่าวแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันกัน ซึ่งความหลากหลายดังกล่าวน้ีท าให้พื้นที่ของเพลินวานไม่

ลงรหัส (encode) 

ความเป็น  

“อดีต” ในพ้ืนท่ี 

เพลินวาน 

 

ถอดรหัส(decode) 

วาทกรรม 

ความสุข 

สนุกสนาน 

มีสีสัน 

ตื่นเต้น 

ผู้สร้าง นักท่องเที่ยว 

กลุ่มอายมุากกวา่ 40 ปี
ความหมายที่ใหค้ือ: มี
คุณค่า ความหมายดี 
อนุรักษ์ ย้อนยคุ โบราณ 

 

 

กลุ่มอายุ 20-40 ปี
ความหมายที่ใหค้ือ: 

nostalgia มีการอา้งองิ
พื้นที่อื่น อดีตไม่แหมือ
นของจริง เปรียบเทียบ
กับพื้นท่ีอื่น  

 

 

กลุ่มอายตุ่่ากวา่ 20 ปี
ความหมายที่ให้
คือ:Vintage,Romant

ic,Classic เรียนรู้
เรื่องราวในอดีต โบราณ 
ย้อนยุคแต่ทันสมยั 
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 ทั้งนี้การถอดรหัส (decode) ความหมายของนักท่องเที่ยวทั้งสามกลุ่มนั้นแสดงให้เห็นว่า ความหมายที่เกิด
จากการถอดรหสันัน้มคีวามหลากหลายและไมซ่ำา้กนั อกีทัง้เปน็การถอดรหสัความหมายทีม่คีวามแตกตา่งไปจากการ
ลงรหสัความหมายของผูผ้ลติ ชดุความหมายทีเ่กดิขึน้ดังกล่าวแมว้า่จะมคีวามแตกต่างกนักนั ซ่ึงความหลากหลายดงั
กลา่วนีท้ำาใหพ้ืน้ทีข่องเพลนิวานไมห่ยดุนิง่ มคีวามเคล่ือนไหว และทำาใหพ้ื้นทีม่ชีวีตินอกจากนีค้วามแตกต่างของการ
ให้ความหมายจาการลงรหัส (encode) และการถอดรหัส (decode) นั้นยังเป็นการปะทะกันและเกิดการ             
ต่อรองกันบนพื้นที่ดังกล่าวด้วยเช่นกัน ทั้งนี้การปะทะหรือต่อรองความหมายดังกล่าวที่มาจากการถอดรหัสพื้นที่นั้น
มาจากกลุม่นกัทอ่งเทีย่วทีม่อีายมุากกวา่ 40 ป ีทัง้นีเ้นือ่งจากกลุม่นีเ้ปน็กลุม่ทีม่ปีระสบการณ ์ความรูแ้ละความเขา้ใจ 
(conceive) ที่สูงกว่าสองกลุ่มที่กล่าวมา ดังนั้นกลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มที่มักแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ และมีข้อแนะนำาที่
เกิดขึ้น คำาตอบที่ได้มักมีเงื่อนไขต่อท้าย เช่น ที่มีอยู่ก็ชอบนะแต่ถ้ามีให้เลือกก็จะเลือกอย่างอื่น เป็นต้น

บทสรุป
 ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าด้วยมโนทัศน์ทางความคิดเรื่อง พื้นที่ ของ Lefebvre นั้นเป็นมโนทัศน์ที่สามารถสร้าง
คำาอธบิายในเรือ่งพืน้ท่ีไดเ้พยีงบางสว่นแตไ่มส่ามารถอธบิายถงึปรากฎการณท์ีเ่กดิขึน้ดงักลา่วของเพลนิวานไดท้ัง้หมด 
โดยเฉพาะในกรณขีองการสรา้งความหมายทีเ่กดิขึน้ การเคลือ่นตวัของคำาอธบิายดงักลา่วไดแ้สดงใหเ้หน็วา่ พืน้ที ่ถกู
คำาอธบิายชดุหนึง่กำากบัไวใ้นขณะท่ีคำาอธบิายในเรือ่งความหมายนัน้มคีวามเปน็อสิระและมคีวามหลากหลายมากกวา่
จึงสามารถถอดรหัสทางความหมายได้อย่างไม่รู้จบ ดังนั้นจึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า หนึ่ง เพลินวานมีกระบวนการสร้าง
พืน้ที ่(เชงิกายภาพ)ทีม่คีวามแตกตา่งจากพืน้ทีท่ัว่ไป กลา่วคอืการสรา้งพืน้ทีแ่บบนำาอดตีมาตดัแปะ มกีารคดัเลอืกอดตี
ในช่วงเวลาที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เป็นการสร้างอดีตด้วยข้อมูลที่มาจากการผสมผสาน เป็นการสร้างความหมาย
ใหม่ และ เป็นการสร้างพื้นที่ที่ไม่ต้องการอ้างอิงความเป็นประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ทั้งนี้สิ่งที่สำาคัญในกระบวนการ
สร้างพื้นที่คือ เรื่องของการออกแบบและใช้องค์ความรู้ที่เป็นการผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน สอง การ
สร้างความหมายที่เกิดขึ้นนั้นมีความแตกต่างกัน โดยผู้ผลิตสร้างความหมายขึ้นมาชุดหนึ่งด้วยการลงรหัส (encode)
ไว้ในพื้นที่ ในขณะที่ผู้บริโภคก็มีการถอดรหัส (decode) และสร้างความหมายขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง ซึ่งความหมายของ
ทั้งสองชุดนั้นมีความต่างและไม่เท่ากัน ความแตกต่างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าความหมายที่เกิดขึ้นไม่ได้ถูกผลิตขึ้น
จากผู้ผลิตแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ความหมายดังกล่าวยังสามารถถูกผลิตขึ้นจากผู้บริโภคได้เช่นกัน ทั้งนี้ความหมายที่
เกิดขึ้นจากการถอดรหัสของผู้บริโภคนั้นเป็นความหมายที่มีความหลากหลาย ซ่ึงขึ้นอยู่กับการรับรู้และความเข้าใจ
ของแต่ละคนที่มีอยู่ไม่เท่าเทียมกัน

ข้อเสนอแนะ
 ผู้วิจัยเชื่อว่างานวิจัยชิ้นนี้จะสามารถสร้างประโยชน์ในเชิงวิชาการและขยายมณฑลความรู้ในเรื่อง พื้นที่ 
ออกไปให้มากขึ้นโดยที่มุมมองของเรื่องการสร้างพื้นที่อาจไม่ได้จำากัดอยู่เพียงแค่มุมองหรือการสร้างความหมายจาก
ผู้ผลิต (producer) เพียงเท่านั้น แต่ยังสามารถที่จะสร้างความหมายมาจากกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ประกอบการ (entrepreneur) ผู้บริโภค (consumer) ได้เช่นกัน นอกจากน้ีตัวแปรอ่ืน ๆ เช่น ทำาเลท่ีต้ัง (Location) 
ชุมชน (Community) บทบาทของภาครัฐ (government) นั้นมีความน่าสนใจท่ีจะนำาไปศึกษาเพ่ือต่อยอดทั้งนี้
จากงานศึกษาชิ้นผู้วิจัยค่อนข้างเชื่อว่าชนชั้นกลางยังคงมีอิทธิพลสำาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่หัวหินทั้งใน
แง่ของผู้ผลิตและในแง่ของผู้บริโภค ซึ่งสิ่งดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแง่ของสังคม          
ที่ผู้บริโภคมักสิทธิ มีเสียงและมีอำานาจที่จะเลือกบริโภคต่อสิ่งที่เกิดขึ้น การบริโภคดังกล่าวอาจจะไม่ได้เป็นเพียงแค่
สิ่งที่สามารถรับประทานได้เท่านั้น แต่การบริโภคในยุคสมัยนี้ยังครอบคลุมไปถึงการเสพ การได้รับบริการ และการ
สรา้งความพงึพอใจใหก้บัตนเอง ในยคุสมยัปจัจุบนั (2558) ผู้บริโภคเร่ิมมสิีทธิ ์(ความเทา่เทยีมสำาหรับคนพิการ) และ
มเีสยีง (ความพงึพอใจตอ่การใหบ้รกิาร) ทีด่งัมากขึน้เร่ือย และผู้บริโภคยงัเปน็ผู้ทีม่กีำาลังซ้ือซ่ึงแสดงใหเ้หน็ถงึอำานาจ
ที่สำาคัญในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติทางเศรษฐกิจเป็นมิติที่ประเทศไทยให้ความสำาคัญเป็นลำาดับต้น ๆ 
ในการพัฒนาประเทศ
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Abstract
 This study focused on the Thai community newspapers in Los Angeles (LA), California (CA), 
United States (USA) regarding the services and benefits they have served and provided to the 
Thai community in the area, the characteristics of each of them and how they appealed to the 
readers, and the challenges they have encountered. As an invited researcher at the University 
of Wisconsin-Madison (UW-Madison), the researcher travelled to LA twice for data collection. A 
qualitative research methodology was employed. The research participants comprised of 9 Thai 
newspaper publishers, a focus group consisted of 15 Thai readers with different ages, including a 
professor from School of Communications, UW-Madison. The findings of this study showed that 
Thai newspapers in LA played an important role in establishing communication and relationship 
among the Thai community in LA. Thai newspapers were also fond being politically biased. 
Newspaper distribution adjustments were also needed. In sum, this study also concludes that 
Thai newspapers in LA are lacked of professional newspaper organization, quality newspapers, 
and news on local issues. 

Key words: newspaper; Thai community; Los Angeles

Introduction
 Newspaper is the traditional media which have had a great influence on our daily life. 
Newspaper has a long history and all the statements appeared on each page can be taken as 
historical evidences (Kaweeya, Somkuan, 2548, p. 7). Newspaper is crucial because it influences 
people’s thoughts, attitudes, and public opinions. The information contained on this media is 
full of details, critics, and opinions from every aspect of people’s life and society. It can be 
said that newspaper brings about social changes and revolution (Faculty of Communication Arts, 
Chulalongkorn University: 2545 p. 267)
 Nowadays, Thai newspapers are not limited to the Kingdom of Thailand because there 
are local newspapers found in Thai communities abroad especially the ones in Los Angeles, 
Southern California, USA. Thai community there is considered the biggest on in the States. There 
are 7 newspapers offering news and information for Thai people. They have played an important 
role in developing the community as they express different ways of life to Thai people, and at 
the same time, these newspapers have recorded events, monitored the application of powers, 
and improved the life condition of the community. 
 Tulachom’s study (Tulachom Pinitkarn, 2554) suggested that Thai community in the States 
was considered the first, and the biggest Thai community with the greatest amount of Thais 
outside Asia. In the past 50 years, Thai community has rapidly developed and the migration has 
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gradually increased. The study showed that there were approximately 5,000 Thai people living 
in the States during 1916 -1970, during 1971 -1980, there were about 44,000 Thai people, during 
1981- 1990, there were 64,400 Thai people, and the study in 1993 revealed that there were 
120,000 Thai people living in the US. (U.S. Department of Commerce Economics and Statistics 
Administration: 2010)
 Also, the population survey conducted by the US government in 2000 indicated that 
there were about 150,319 Thais living in the US. Most of them live in the western coast,                    
especially in California. The survey conducted in 2010 called “Census 2010” revealed that there 
were 237,629 Thai people. However, Royal Thai Consulate-General Los Angeles reported that in 
2010 only 50.7% of Thai people filled in the census records. Accordingly, it has estimated the 
number of Thai people in the States at 400,000 people. (Kraikraun Damrong: 2554)
 Regarding the proportion and percentage of the whole US citizens, it finds that Thai 
descent is accounted as 1% compared to other 11 Asian Diasporas (about 0.05% compared to 
all US citizens). Thai community in Los Angeles founded and grouped for a long time until Thai 
Town was finally established on East Hollywood Boulevard, and it was known as the biggest 
center of Thai businesses and restaurants. The community was officially formed by the City 
Council on the 27th of October, 1999, and it was designated by the State Assembly of California 
as “special area” by the city of Los Angeles on the 28 August 2006. 
 In 1972, Thai community in Los Angeles raised money to build up a Thai temple at Los 
Angeles which is the first Thai temple in the US. The temple becomes the center of all Thai 
Buddhists living in the States. 
 It is obvious that Thai people in Los Angeles have maintained Thai cultures and ways 
of life. Even though, they are living away from their motherland, they keep in group and try to 
hold their cultural identity.
 Thai people in LA were gradually increasing and they were scattering in different cities for 
instance Hollywood, Glendale, Compton, Lynwood, Long Beach, and other cities; hence, mass 
media became the necessity among Thai people. The media in LA has evolved along with the 
immigration of Thai people to LA. The researcher would like to present the holistic evolution 
of Thai Press in LA (Sukpong Anulak, 2537).
 This paper aims to investigate the management of Thai newspapers in Los Angeles, to 
understand the roles of Thai newspapers on Thai community in Los Angles and to study the 
current situation of Thai community newspapers in Los Angeles. The study findings would be 
used as guidelines to enhance the quality of the newspapers in order to respond to the actual 
needs of the Thai community in LA.

Research Methodology
 The study is a qualitative research that aims to study the roles of Thai newspaper in Los 
Angles. The study is document research with participant observation, and in-depth interview. 
The population is divided into senders and receivers as follows:
 1. Senders were selected by purposive sampling method which included: 
  1.1 Owners/editors of nine community newspapers in LA which have been         
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published and publicized for at least 5 years.
  1.2 Newspapers that were continually published and publicized for at least 5 
years. 
 2. Receivers included 15 community leaders selected from every sector of Thai community 
in LA, and another 9 newspaper readers. 

Data Collection
 A documentary study was conducted from April – September 2011 (6 moths) among 
magazines, articles, and critiques related to Thai community newspapers in Los Angeles, USA. 
Moreover, Thai newspapers in Los Angeles and other Thai communities in the States which were 
published in the past and during the period of this study were analyzed. Lastly, the researcher 
also collected data among governmental documents from the Royal Thai Consulate-General at 
Los Angeles.
 In the mean time, in depth interviews and focus group discussions were used among key      
informants selected by purposive sampling method. The key informants were as follows:
 1 Senders were those who made decision, decide policies, and directly involved with 
publishing plans. This group consisted of owners/editors, and workers from these 9 newspapers. 
 2 Receivers were readers who actively participated in community activities. The group of 
receivers included 15 readers who continually read Thai newspapers for at least 5 years, and 
another 9 persons who were involved with Thai community.
 The researcher also occasionally used participant observation to observe all the publishing 
processes including the distribution of newspapers (free copies) at Thai communities for instance 
Thai temples, restaurants, shops in Thai Town. 

Results of the Study
 The data analysis and the results of the study were divided into two parts on the       
“senders” and the “receivers” of Thai newspaper publishers in LA. 
 Regarding the “senders” of Thai newspaper publishers in LA, the study found out that 
the administrative members of Thai newspaper were male with the age over 60 years. They 
gained at least Bachelor’s Degree in social sciences. The editors worked with the newspapers 
for about 40 years. However, the staff could not live by working with newspapers only. They 
needed another occupation to make their living. Each newspaper had its website for at least 5 
years.
 People in journalism professions showed their passions to work in this field. The              
administrative staff had worked with the newspapers since the beginning, even though this 
profession did not generate much money. The incomes were from advertisements. Most of the 
community newspapers came in a 4 color-printing form with regular size and contained 20-50 
pages. They were weekly published and distributed for free around Thai centers such as temples, 
restaurants, and neighboring towns.
 Each newspaper was issued about 3,000 -5,000 copies under the budget of $200,000 – 
400,000 a year. 50-60% of the amount was spent for publishing houses. Most newspapers used 
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home offices to save cost, and newspapers’ staff were both formally and informally assigned. 
Each newspaper had about 2-8 staff who had no welfare or official wage. Computer technology 
was utilized in newspaper production. 
 Newspaper aimed to inform, offer news and information in order to serve Thai community, 
protect Thai community’s benefits, and connect Thai people in LA. 60% of the details 
on newspapers was from Thailand, and another 40% was news and events within the Thai 
community. In the past, Thai Press Association used to play an important role in LA, because 
editors believed that the membership of the Association would develop and improve newspaper 
publication. But nowadays, there was no such gathering of Thai Press, and the Association had 
no influence on Thai community anymore. This was the weak point of Thai Press in LA, as stated 
on Sukpong Anulak’s study on structures and roles of Thai Press in Los Angeles, US (1994).
 Anulak’s study suggested the characteristics of Thai newspapers in LA as follows:
 “Cut and Paste” were familiar terms among Thai journalists in LA, because they just    
collected news pieces from Thai newspapers like Daily News, Thairath, Manager, Than Settakit, 
and many other sources including fax messages from their friends in Thailand. In addition, 
news or articles from American newspapers were also translated and used as materials for Thai         
newspaper publishers. They only wrote news themselves only when there were interesting or 
special events in LA. Then the journalists would blend everything they got together after all 
information was prepared. The editors selected news or stories to be published. Workers sometimes 
in each publisher would then copy photos and details on news from Thailand directly. 
 On the closing date, editors would write an editorial, and honorable columnists would 
write articles or stories they were responsible for such as translation works, tips, and answer 
questions. All newspaper workers were in their offices. Newspapers were published by 7 Thai 
publishing companies in LA. 
 After the newspapers were printed out, they were distributed in different places. The 
number to be distributed was varied. Each newspaper would learn about the right number to 
be distributed in particular sites for example markets, salons, garages, or restaurants.
 Most Thai Press operators in LA were local distributors. Radio and Television stations 
broadcast in Thai covered LA only, and Thai newspapers and magazines were distributed in LA 
because funds and budgets were limited. However, there were some acting as national and 
regional distributors for example Siam Media, Sareechai, KhaoSod USA, and Thai LA. 
 The study showed that Siam Media gained the highest popularity because it was the 
oldest which had been in newspaper business since 1981. This newspaper had formal duties for 
its staff, and it had clear objective in offering news and information for its readers. In addition, 
its readers could find classifiers, advertisements, and other services provided by Siam Media. 
 Thai newspapers in LA could hardly keep their businesses because they lacked                 
advertisements. Moreover, they never had their own publishing houses, so the cost of production 
was high.
 The lack of advertisements and professional journalists was the major problems of Thai 
newspapers in LA; therefore, they could not be developed in accordance with the journalism 
professional. It found that the newspapers survived in LA were the ones with the supports from 



โลกาภิวัฒน์ ภูมิภาคอภิวัฒน์ ท้องถิ่นอภิวัฒน์: นัยต่อสังคมไทย
Globallzation Regionalization and Localization:

Implications for Thai Society 1/4
เล่มที่

245

business owners, the ones with good management, or the ones with editors who had journalism 
background. Most newspapers depended a lot on a person not a company, so when the editor 
resigned, every aspect of the newspaper was affected. 
 The research suggested that in the next 5 – 10 years, the printed version of newspapers 
would still be effective. Most newspapers had improved their printed media, and after that they 
would develop their on-line version. At the same time, their management should be developed 
and put into journalism standard which could attract readers and offer some benefits to the 
community. News should be in English to respond the needs of the new generation, and local 
news should be provided with more space in order to upgrade Thai local newspapers to    
become the US national newspaper. New journalists should be trained in journalism professional 
and governmental and all sectors in the community should help newspapers business, so that 
the business could be strengthened. 

Readers’ Opinion towards Thai Newspapers in LA
 From the in-depth interviews with readers who were leaders of Thai people in Los Angeles, 
it found that readers in LA immigrated to the US with different reasons. Some of them wanted to 
live permanently, while some wanted to stay for a while. Some gained higher incomes because 
they gained skills and knowledge, while some were workers, and some became business owners. 
It also revealed that some Thais could not read or write English, and some were underprivileged 
because they were treated as the second class. 
 This study divided readers in 3 groups.
 The first group was the first comers. They were people aged 50-60 years. These people 
were well educated in Thailand; however, they were not used to English and the internet. They 
preferred printed media to the internet media. They were interested in news from Thailand and 
some contents about relaxation.
 The second group comprised descendants of the first group. Some were born or raised 
in the States. Only very few of this group could read Thai, so they were not interested in Thai 
society and rarely read Thai newspapers. Some of them still worked for Thai community because 
this burden was passed on from the earlier generation. This group used both printed media and 
on-line media to communicate with Thai people and communities.
 The third group could be divided in two sub-groups.
 The first consisted of young people who were born in the States. They were American, 
and they did not understand Thai, so they did not read Thai newspapers. Another one comprised 
Thai people who came to the States to work and study. This group needed Thai newspapers to 
get information about their lives and living.
 The study indicated that Thai newspapers had a close relationship with Thai people in 
LA because this type of media offered a channel for Thai people to connect to one another. It 
helped spread the news and develop Thai community, and at the same time it also entertained 
Thai people and supported Thai community in every aspect.
 Regarding, journalism ethics and responsibilities, readers said Thai journalists needed to be 
improved because they took side and presented information in accordance with their supporters’ 
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views. This was resulted from the fact that newspapers in LA relied heavily on business owners                                                                                                             
who bought ads and were big sponsors for the newspapers. Also, they wished that Thai 
newspapers would not take side and provide accurate information. The newspapers should present 
various types of information from different sources, and respect copyright law and journalism 
ethics. 
 The study also suggested that Thai people in LA preferred both printed and on-line   
media, because both types would cover huge amount of Thai people. In the very near future 
Thai community in LA would become fully on-lined.
 The research found that sources of capital and incomes caused the lack of skilled and 
qualified journalists. With un-skilled journalists, press became under standard. If there was enough 
capital to support newspapers or other media, everything would be improved. Thai media in LA 
should find more capitals and incomes from joint ventures, other Thai media tycoons, or some 
American business owners who might sponsor Thai media. 
Thai Press needed to be bilingual to respond the need of readers, because some of Thai           
descendants understood English better than Thai. With bilingual version, these Thai descendants 
and other foreigners could understand Thai newspapers and be more interested in participating 
activities organized by Thai communities in the US. When readers were increased, incomes and 
benefits would be larger at the same time. 
 
 Summary and Suggestions
 According to the results of this study, the researcher would offer suggestions for related 
institutions involving with journalism as follows:
 1. Thai newspapers in LA should present useful contents and information for Thai       
community because Thai people could use the information for their daily life.
 2. Owners/ editors of newspaper should survey the needs of information from people 
in Thai community in order to improve the contents and forms of newspapers to respond the 
readers’ needs.
 3. The administrative members of the newspapers should provide chances for their staff 
to get journalism skills or training.
 4. Mass Media Association should play stronger role in monitoring journalism ethics and 
presenting news and information including copyright laws.
 Also, the Association should register as a legal association in order to gain the right to 
negotiate and find cooperation from governmental and private sectors in Southern California. 
The association should find connection with foreign media and Thai media from Thailand.
 5. Thai community should set standards for Thai newspapers to be well-accepted by 
Thais and Americans.
 6. Trainings on journalism should be conducted to improve journalism ethics, and to be 
able to compete with new digital media like cable TV, satellites, and the internet.
 7. Thai governmental organizations should act as a channel for Thai people in LA to 
connect with the government in Thailand.
 8. Thai media in LA has no controlling system. The newspapers can express their           
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opinions freely. If they are developed, they can actually reflect Thai community to all Thai 
media in Thailand.

Suggestions for further research
 1. Content analysis of local newspapers should be conducted in order to improve roles 
and duties of local newspapers.
 2. Survey of the needs among those who do not read newspapers to understand their 
views towards local newspapers should be done. The findings then will be used to respond all 
people’s needs.
 3. Study the reasons for buying and not buying advertisements from local newspapers 
should be initiated in order to find useful information in managing local newspapers. 
 4. Study on the awareness of journalism ethics among Thai newspapers in LA including 
other media like radios and cable TV in La to find differences and similarities in order to use 
the findings to develop community media should be supported.
 5. Study factors affecting journalists’ ethics for example economy, society, management, 
and other powers from the community is suggested.
 6. Manuscripts from Thai newspapers in LA should be kept in order to be used as         
historical evidence of Thai community in LA. Newspapers have been documentary resources for 
studies and references.
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การแสวงหารูปแบบการจัดกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
A Search for Patterns of Burapha University’s Student Activities.

ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา และกุลญาดา เนื่องจำานงค์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
 การวจิยัเรือ่ง การแสวงหารปูแบบการจดักจิกรรมของนสิติมหาวทิยาลยับรูพา มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาระดบั
ความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 1 และนายกสโมสร ต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีท่ี 1 และนายกสโมสร ต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัย
บูรพา โดยเปรียบเทียบตามคุณลักษณะส่วนบุคคลอันได้แก่ เพศ อายุ คณะ ภูมิลำาเนา รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อ
เดือน ผลการเรียนสะสม ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรม การเป็นนักกิจกรรม และเพื่อให้ทราบถึงข้อเสนอแนะ และ
แนวทางในการแสวงหารูปแบบการจัดกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา โดยเป็นผลจากการวิเคราะห์จากศึกษา
ความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 1 และนายกสโมสร ต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จำานวน 
386 ราย
 ผลการสำารวจรูปแบบการจัดกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า ภาพรวมนิสิตมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก สามารถพิจารณาได้ดังนี้ ประเด็นด้านที่อยู่ในระดับมากมี 3 ประเด็นด้าน สามารถเรียงลำาดับจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังน้ี ประเด็นด้านท่ี 3 ด้านการจัดสวัสดิการ ประเด็นด้านที่ 2 ด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรม และ
ประเด็นด้านที่ 4 ด้านรูปแบบกิจกรรม ตามลำาดับ ส่วนประเด็นด้านท่ีอยู่ในระดับปานกลาง คือ ประเด็นด้านที่ 1 
ด้านบุคลิกภาพของผู้นำากิจกรรมนิสิต 
 สำาหรับวัตถุประสงค์ในศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 1 และนายกสโมสร ต่อรูปแบบ
การจัดกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา นั้น พบว่า นิสิตที่มีเพศ อายุ คณะ ภูมิลำาเนา ความถี่ในการเข้าร่วม
กิจกรรม และการเป็นนักกิจกรรม ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพาที่
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ส่วนนิสิตที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนและผลการเรียนสะสมต่าง
กัน จะมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพาที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
 และสำาหรบัวตัถปุระสงคข์อ้สดุทา้ยเพือ่ใหท้ราบถงึขอ้เสนอแนะ และแนวทางในการแสวงหารปูแบบการจดั
กิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถสรุปได้ดังนี้ คือ ผู้นำานิสิต/นักกิจกรรมควรแต่งกายอย่างเรียนร้อยและ
เหมาะสมทัง้ในและเวลาการทำากจิกรรม มากทีส่ดุ รองลงมาคอื ควรจดัใหม้อีาจารยท์ีป่รกึษาหรอือาจารยฝ์า่ยกิจการ
นสิติคอยดแูลความเรยีบรอ้ยทกุครัง้ทีม่กีารจดักจิกรรม ผู้นำานสิิต/นกักจิกรรมต้องเปน็ผู้ท่ีมคีวามสุภาพเรียบร้อย เปน็
แบบอย่างให้แก่รุ่นน้อง ควรจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับจำานวนนิสิตและมีความสะดวกสบายในการ
เดินทาง ควรส่งเสริมให้ทุก ๆ กิจกรรมมาจากความต้องการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากตัวนิสิตเอง ในทุก ๆ 
กิจกรรมควรคำานึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งสำาคัญ และคณะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดสรรอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ทำากิจกรรมอย่างเพียงพอและตามความเหมาะสม ตามลำาดับ

บทนำา/ความสำาคัญของปัญหา 
 การศึกษาเป็นกระบวนการทีส่ำาคญัยิ่งในการพัฒนาคนใหม้ีคุณภาพทั้งความรู้ ความสามารถ และสติปญัญา
เพียงพอที่จะเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัด
เป็นการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ทักษะ ในสาขาวิชาเฉพาะทางให้มีความชัดเจน และยังมุ่งสร้าง
บุคคลให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ ตลอดจนวิทยาการสากลมาใช้
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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 แผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 9 เป็นแผนที่ชีกรอบทิศทางการพัฒนาในระยะปานกลาง
ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในระยะยาว ซึ่งได้กำาหนดเป้าหมายในการพัฒนาคนเป็นเร่ืองหลักสำาคัญ ชีให้เห็นถึงความ
จำาเป็นของการเตรียมบุคคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนให้เป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านสติปัญญาและทาง
ดา้นบคุลกิภาพควบคูก่นัไป ดงันัน้นสิติจงึจำาเป็นทีจ่ะตอ้งรบัการเตรยีมความพรอ้มในภาคปฏบิตัผิา่นการจดักจิกรรม
ขณะกำาลังศึกษาในมหาวิทยาลัย เนื่องจากการพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพนั้น นอกจากการศึกษาในห้องเรียนแล้วยัง
มีองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่มีส่วนสำาคัญในการเสริมสร้างเติมเต็มให้กับกระบวนการจัดการศึกษา นโยบายของสถาบัน
อุดมศึกษาจึงต้องเสริมสร้างนิสิตให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงการพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพด้วย (วฤษาย์ 
ฤกขะเมธ, 2546: 1)
 งานกิจการนิสิตจึงจัดขึ้นเพื่อดำาเนินการพัฒนานิสิตให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในด้านบุคลิกภาพ ให้
เป็นผู้ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านอาชีพ ด้านปัญญา ด้านสังคม ด้านอารมณ์ ด้านร่างกายและจิตใจควบคู่
กันไปกับการเรียนการสอน โดยเน้นหลักการตอบสนองความต้องการและความสนใจของนิสิต สร้างความพร้อมให้
แก่นิสิตโดยการส่งเสริมให้นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ นอกหลักสูตร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายตาม
ภารกิจและทิศทางของทางสถาบัน โดยได้ดำาเนินการสร้างโอกาสให้นิสิตได้เสริมทักษะต่าง ๆ เช่น การสร้างความ
สัมพันธ์กับผู้อื่น การเข้าสังคม การเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีและค่านิยมต่าง ๆ ฝึกนิสิตในการทำางานร่วมกับผู้อื่น 
ฝึกความรับผิดชอบ ฝึกการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสม ฝึกให้รู้จักบทบาทของการเป็นผู้นำาและผู้ตาม
ที่ดี สามารถปฏิบัติตนในการเข้าร่วมสังคมได้อย่างถูกต้อง ทักษะต่าง ๆ นี้ จะช่วยส่งเสริมให้ผู้สำาเร็จการศึกษาเป็น
บัณฑิตที่สมบูรณ์และมีคุณค่ามากขึ้น (สำาเนาว์ ขจรศิลป์, 2538: 2) 
 ซึ่งกิจกรรมพื้นฐานเบื้องต้นที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาไทยนั้นก็คือ กิจกรรมรับน้องใหม่และ
ประชุมเชียร์ ที่ได้รับการจัดเตรียมขึ้นเพื่อต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่สถาบัน โดยสามารถพบได้ในแต่ละสถาบันหรือคณะ
 มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 
เพื่อต้องการให้นิสิตรักษาประเพณีอันดีงาม ถ่ายทอดความสัมพันธ์ของรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ยังผลให้เกิดความสามัคคี มี
ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในสถาบันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันฉันท์พ่ีน้อง โดยให้จัดกิจกรรมในลักษณะที่
กอ่ใหเ้กิดความรกั ความสามคัค ีเสรมิสรา้งการพฒันานสิติอยา่งสรา้งสรรค ์โดยไมม่กีจิกรรมทีร่นุแรงและละเมดิสทิธิ
ส่วนบุคคล ไม่ข่มขู่คุกคามทางร่างกายและจิตใจของผู้ใดผู้หนึ่ง (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557) ซึ่งกิจกรรมต้อนรับน้อง
ใหม่และประชุมเชียร์ ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำาปีการศึกษา 2557 ได้ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-31 สิงหาคม 
พ.ศ. 2557 
  แต่เน่ืองจากปัจจุบัน เราจะพบข่าวเชิงลบเกี่ยวกับกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์อย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งเกิดจากการจัดกิจกรรมไม่เหมาะสมส่งผลกระทบเชิงลบต่อสภาพร่างกายและจิตใจของนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ
น้องใหม่ โดยเห็นได้จากการนำาเสนอข่าวของสื่อมวลชนต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตาม การรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ก็
ยังเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยบูรพาให้ความสำาคัญที่มุ่งหวังให้กิจกรรมเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนานิสิต จึงทำาให้ผู้
วิจัยสนใจในการศึกษาการแสวงหารูปแบบการจัดกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ท่ีมีความเหมาะสมและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่นิสิตต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 1 และนายกสโมสร ต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา
 2. เพือ่ศกึษาปัจจยัท่ีมผีลตอ่ความคดิเหน็ของนสิติชัน้ปทีี ่1 และนายกสโมสร ต่อรปูแบบการจดักจิกรรมของ
นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา โดยเปรียบเทียบตามคุณลักษณะส่วนบุคคลอันได้แก่ เพศ อายุ คณะ ภูมิลำาเนา รายได้
เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน ผลการเรียนสะสม ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรม การเป็นนักกิจกรรม
 3. เพื่อให้ทราบถึงข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแสวงหารูปแบบการจัดกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัย
บูรพา 
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ขอบเขตของการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการแสวงหารูปแบบการจัดกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
 1. ขอบเขตพื้นที่การศึกษา
 เป็นการศึกษาเฉพาะนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) ซึ่งประกอบด้วย 18 คณะ
และวิทยาลัย ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์คณะศลิปกรรมศาสตร ์คณะสาธารณสขุศาสตร ์คณะวทิยาศาสตรก์ารกฬีา วทิยาลยันานาชาต ิ
คณะแพทยศาสตร ์คณะรฐัศาสตรแ์ละนติศิาสตร ์คณะการจดัการและการทอ่งเทีย่ว คณะโลจสิตกิส ์คณะการแพทย์
แผนไทยอภัยภูเบศร คณะสหเวชศาสตร์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการ
สารสนเทศ และนายกสโมสร ทุกคณะ
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ทำาการศึกษาการแสวงหารูปแบบการจัดกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา โดยจะเน้นไปที่ กิจกรรมต้อนรับน้อง
ใหม่และประชุมเชียร์ ประกอบไปด้วย ด้านบุคลิกภาพของผู้นำากิจกรรมนิสิต ด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรม ด้าน
การจัดสวัสดิการ ด้านรูปแบบกิจกรรม 
 3. ขอบเขตหน่วยวิเคราะห์ประชากร
 ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 1 และนายกสโมสร ต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัย
บูรพา 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. จะได้ทราบถึงระดับความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 1 และนายกสโมสร ต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา
 2. จะได้ทราบข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเพ่ือนำามาซ่ึงรูปแบบการจัดกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ที่
เหมาะสม

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็น
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
 แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิต

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็น  
 มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
  Gould, Kole (1964 อ้างในเนตรชนก จุ้ยเจริญ 2552:6) ได้ให้คาจากัดความของความคิดเห็นไว้ใน       
Dictionary of the Social Sciences ไว้ 3 ลักษณะ คือ 
  1. ความคิดเห็น คือ การพิจารณาตัดสินความเชื่อจากบุคคลอื่นในบางประเด็นความคิดเห็นอาจแสดงออก
ทางค่านิยม หรือชนิดของเหตุผล หรือหลักฐานที่มีอยู่ ซ่ึงความสำาคัญของความเห็นอาจจะมีมากหรือน้อยแตกต่าง
แล้วแต่บุคคล 
  2. ความคดิเหน็เปน็การแสดงออกอยา่งแคบและตรงจุด ทำาใหท้ราบถึงความในใจของบคุคลมากกวา่ทศันคต ิ
ดงันัน้ เมือ่ความเหน็มคีวามสมัพนัธก์บัลกัษณะการเปล่ียนแปลงภายนอกและมคีวามจำากดั จะมรีากฐานมาจากระบบ
ทัศนคติของแต่ละบุคคล 
  3. ถา้ความคดิเหน็เปน็สิง่มชีวีติมนัสามารถวดัได้ และมกีารพัฒนาเคร่ืองมอืในการวดัขึน้มา ซ่ึงโดยปกตจิะมี
การเก็บรวบรวมความคิดเห็น ทัศนคติ เทคนิคการวางแผน และการสร้างแบบสอบถาม สามารถนำามาใช้ในการวิจัย
ด้านความคิดเห็น เป็นต้น 
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  Maier (1955 :52 อ้างในสมบัติ แก้วบุดดา 2548) ให้ความหมายว่า ความคิดเห็น (opinion) เป็นการ
แสดงออกของทัศนคติส่วนหนึ่ง และเป็นการแปลความหมายข้อเท็จจริง (fact) อีกส่วนหนึ่ง นอกจากนั้นแล้วจะ
พบเสมอเมื่อบุคคลใดเกิดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงหนึ่งแล้วบุคคลนั้นมักมีข้ออ้างหรือการแสดงเหตุผลดังกล่าวเป็น
เพียงผลที่เกิดขึ้นจากความคิดเห็นเท่านั้น มิได้ชี้ให้เป็นทัศนคติที่แท้จริงแต่อย่างใด และเขากล่าวว่า ความคิดเห็น
บางอยา่งเปน็ผลของการแปลความหมายขอ้เทจ็จริง เขายงัชีใ้หเ้หน็ลักษณะของการแปลงความหมายดังกล่าวขึน้อยู่
กับอิทธิพลของทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งนั้น เขาสรุปว่า “ความคิดเห็น” ชี้ให้เห็นถึงทัศนคติ และเราจะทราบถึง
ทัศนคติได้จากการแสดงความคิดเห็นของเขาในเรื่องนั้น ๆ 
  Kolasa (1969: 386 อา้งในสมบตั ิแกว้บดุดา 2548:6) ใหค้วามหมายวา่ ความคดิเหน็เปน็การแสดงออกของ
แตล่ะบคุคลในอันทีจ่ะพจิารณาถงึขอ้เทจ็จรงิอยา่งใดอยา่งหนึง่ หรอืเปน็การประเมนิผลสิง่ใดสิง่หนึง่จากสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ หรือเป็นการแสดงออกถึงการลงความเห็นของบุคคลหนึ่งในข้อเท็จจริง 
  ความคิดเห็น คือ สภาพความรู้สึกที่บุคคลหนึ่งมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งอาจเป็นผลมาจาก
ความรู ้การรบัรู ้ประสบการณท์ีบุ่คคลนัน้ ไดร้บัมา โดยบคุคลนัน้อาจจะแสดงออกมาทางใดทางหนึง่ไมว่า่จะเปน็การ
พูดหรือการเขียน ลักษณะท่าทาง แล้วก็ทำาให้เกิดผลได้ คนส่วนใหญ่มักจะถือว่าสิ่งที่มนุษย์แสดงออกมานั้นเป็นสิ่งที่
สะท้อนถึงความในใจ 

  นอกจากนั้นยังมีความหมายความคิดเห็นที่ให้ไว้ได้แก่ 
  1. ความเชื่อ ทัศนะ การพิจารณาหรือการวินิจฉัย หรือการประเมินผลอย่างมีรูปแบบในใจเกี่ยวกับเรื่องใด
เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 
  2. ความเชื่อที่มีนำ้าหนักมากกว่าความรู้สึกในใจและมีนำ้าหนักน้อยกว่าความรู้ท่ีแท้จริงหรือมุมมองท่ีเกิดขึ้น
ทั่ว ๆ ไป 
  3. การแสดงออกถึงการพิจารณาหรือคาแนะนำาอย่างมีรูปแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญหรือการแสดงออก เช่น การ
ตดัสนิ การพจิารณาคด ีหรอืการวนิจิฉยัอยา่งมรีปูแบบดว้ยเหตผุลตามกฎหมายหรอืหลกัเกณฑท์ีข่ึน้อยูก่บัการตดัสนิ
ใจที่มีกฎหมายรองรับ 
  Walman (1989: 370 อ้างใน เดชา ทรัพย์สิน 2548:59) ให้ความหมายว่า ความคิดเห็นเป็นภาวะจิตใจที่
ผ่านประสบการณ์แล้วเกิดการเรียนรู้และผลักดันให้เกิดความคิด ความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
  Shaw and Wright (1976: 320 อ้างในสมบัติ แก้วบุดดา 2548:6) ให้ความหมายว่า ความคิดเห็นเป็นการ
แสดงออกซึ่งเป็นการตัดสินใจจากการประเมินค่า (Evaluation Judgment) หรือทัศนะ (Point of view) เกี่ยวกับ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และความคิดเห็นย่อมได้รับอิทธิพลของทัศนคติ 
  จิรายุ ทรัพย์สิน (2540:16) ได้สรุปความหมายของความคิดเห็นว่า ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด
ของบุคคลที่แสดงออกมา เพื่อให้ผู้อื่นได้สามารถที่จะรับรู้ตลอดจนสามารถที่จะประเมินค่าในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือ
ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง การลงความเห็นอาจจะเป็นไปในลักษณะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ อันเนื่องมาจาก
สถานการณ์ สิ่งแวดล้อม การติดต่อกับบุคคลภายนอก การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ และการพบปะสังสรรค์
ประจำาวัน 
  ประภาเพญ็ สวุรรณ (2550:79) กลา่ววา่ ความคดิเหน็เปน็การแสดงออกด้านทศันคติอยา่งหนึง่ แต่การแสดง
ความคดิเหน็นัน้มกัจะมอีารมณเ์ป็นสว่นประกอบ และเปน็สว่นหนึง่ทีพ่รอ้มทีจ่ะมปีฏกิริยิาเฉพาะอยา่งตอ่สถานการณ์
ภายนอก 
  วัตรภู อาจหาย (2542:8) ได้กล่าวว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใด ส่ิงหนึ่ง ซึ่งมี
ผลมาจากความเชื่อ ความคิดและทัศนคติ ซึ่งต้องอาศัยพื้นความรู้ ประสบการณ์และพฤติกรรมระหว่างบุคคล เป็น
เครือ่งชว่ยในการพจิารณากอ่นท่ีจะตดัสนิใจและแสดงออกมา การลงความเหน็อาจจะเปน็ไปในลกัษณะเหน็ด้วยหรอื
ไม่เห็นด้วย ซึ่งอาจบอกได้ว่าเป็นการถูกต้องหรือไม่ และปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นต่าง ๆ  นั้น ประกอบขึ้นด้วย 
สิ่งสำาคัญ ๆ คือ ความรู้ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อม 
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  สุนิสา ฐานพรอนันต์ (2540:14) เห็นว่า ความคิดเห็น (opinion) คือคำาพูดท่ีแสดงออกซ่ึงความเช่ือ บางอย่าง 
ทัศนคติบางอย่าง หรือค่านิยมบางอย่างของผู้พูด ฉะนั้นการที่ความคิดเห็นเป็นเพียงคำาพูดที่แสดงออกมาไม่มากนัก 
เนื่องจากมีเหตุผลมากมายท่ีคนมักไม่พูด ไม่แสดงออกถึงสิ่งที่ผู้นั้นรู้สึกนึกคิดจริง ๆ อยู่ในใจ เรื่องความคิดเห็นนี้
มักจะแยกแยะข้อแตกต่างระหว่างทัศนคติท่ีแสดงออกต่อชุมชนและที่เป็นส่วนตัวได้ ด้วยเหตุผลนี้หากบุคคลอยู่ใน
สภาวการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากเท่าใด การแสดงออกของความคิดเห็น ทัศนคติ ค่านิยมก็จะสอดคล้องกับความเป็น
จริงในส่วนลึกได้มากเท่านั้น 
  ชยากร เทศะบารุง (2544: 6) ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะความคิดเห็นจะ
เก่ียวกับทศันคตแิละคา่นยิม โดยเป็นเรือ่งราวทีเ่กีย่วกบัจติ ลกัษณะของบคุคลหรอืสงัคม คา่นยิมเปน็เรือ่งราวทางจติ
อย่างกว้าง ๆ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  โดยสรุป ความคิดเห็นเป็นความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อบางอย่าง หรือค่านิยม โดย
แสดงออกมาเพ่ือให้ผู้อ่ืนได้สามารถรับรู้และสอดคล้องกับความเป็นจริงในส่วนลึกของตนเอง ซ่ึงต้องอาศัยพ้ืนความรู้ 
ประสบการณ์และพฤติกรรมระหว่างบุคคล เป็นเครื่องช่วยในการพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจและแสดงออกมา

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ความหมายของการมีส่วนร่วม
 ยุพาพร รูปงาม (2545) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม (participation) คือ เป็นผลมาจากการเห็นพ้องกัน ใน
เรือ่งของความตอ้งการและทศิทางของการเปลีย่นแปลงและความเหน็พอ้งตอ้งกนั จะตอ้งมมีากจนเกดิความคดิรเิริม่
โครงการเพื่อการปฏิบัติ เหตุผลเบื้องแรกของการที่มีคนมารวมกันได้ควรจะต้องมีการตระหนักว่าปฏิบัติการทั้งหมด
หรือการกระทำาทั้งหมดที่ทำาโดยกลุ่มหรือในนามกลุ่มนั้นกระทำาผ่านองค์การ (organization) ดังนั้นองค์การจะต้อง
เป็นเสมือนตัวนำาให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงได้
  Erwin (อ้างถึงใน ยุพาพร รูปงาม, 2545) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมไว้ว่า คือ กระบวนการ
ให้บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำาเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วม
เกีย่วขอ้งอยา่งแขง็ขนัของบคุคล แกไ้ขปญัหารว่มกบัการใชว้ทิยาการท่ีเหมาะสมและสนบัสนนุ ติดตามการปฏบิตังิาน
ขององค์การและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 สรปุ การมสีว่นรว่ม หมายถงึ กระบวนการเขา้ไปมโีอกาสในการดำาเนนิงานในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ หรอืหลายเรือ่ง
รวมกัน โดยมคีวามรว่มมอืไมว่า่ของปัจเจกบุคคลหรอืกลุม่คนทีเ่หน็พอ้งตอ้งกนัรว่มรบัผดิชอบหรอืเขา้รว่มกจิกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม
 ทฤษฏีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมมี 5 ทฤษฎี ซึ่ง อคิน รพีพัฒน์ (2527) ได้สรุปไว้ดังนี้
  ทฤษฎีการเกลี้ยกล่อมมวลชน (Mass Persuasion)
 Maslow (อ้างถึงใน อคิน รพีพัฒน์, 2527) กล่าวว่า การเกลี้ยกล่อม หมายถึง การใช้คำาพูดหรือการเขียน
เพือ่มุ่งให้เกิดความเชือ่ถอืและการกระทำา ซึง่การเกลีย้กลอ่มมปีระโยชนใ์นการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ในการปฏบัิติ
งานและถ้าจะให้เกิดผลดีผู้เกลี้ยกล่อมจะต้องมีศิลปะในการสร้างความสนใจในเรื่องที่จะเกลี้ยกล่อม
 โดยเฉพาะในเรื่อง ความต้องการของคนตามหลักทฤษฎีของ Maslow ท่ีเรียกว่าลำาดับข้ันความต้องการ 
(hierarchy of needs) คือ ความต้องการของคนจะเป็นไปตามสำาดับจากน้อยไปมาก มีทั้งหมด 5 ระดับ ดังนี้
 1) ความต้องการทางด้านสรีระวิทยา (physiological needs) เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ 
(survival needร) ได้แก่ ความต้องการทางต้านอาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และความต้องการ
ทางเพศ
 2) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต (safety and security needs) ได้แก่ ความต้องการที่อยู่
อาศยัอยา่งมคีวามปลอดภยัจากการถกูทำารา้ยร่างกาย หรือถกูขโมยทรัพยสิ์น หรือความมัน่คงในการทำางานและการ
มีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงในสังคม
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 3) ความต้องการทางด้านสังคม (social needs) ไต้แก่ ความต้องการความรัก ความต้องการที่จะให้สังคม
ยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
 4) ความต้องการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง (self-esteem needs) ไต้แก่ ความภาคภูมิใจ ความต้องการ     
ดีเด่นในเรื่องหนึ่งท่ีจะให้ไต้รับการยกย่องจากบุคคลอื่น ความต้องการด้านนี้เป็นความต้องการระดับสูงที่เกี่ยวกับ
ความมั่นใจในตัวเองในเรื่องความความสามารถและความสำาคัญของบุคคล
 5) ความตอ้งการความสำาเรจ็แหง่ตน (self-actualization needs) เปน็ความต้องการในระบบสูงสุดทีอ่ยาก
จะให้เกิดความสำาเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างตามความนึกคิดของตนเองเพื่อจะพัฒนาตนเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำาได้ความ
ต้องการนี้จึงเป็นความต้องการพิเศษของบุคคลที่จะพยายามผลักดันชีวิตของตนเองให้เป็นแนวทางที่ดีที่สุด
ระดับของการมีส่วนร่วม
 นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2546) ได้กล่าวถึงระดับของการมีส่วนร่วมตามหลักการทั่วไปว่าแบ่งเป็น 5 ระดับ 
คือ
 1. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูลของตน/ครอบครัว/ชุมชนของตน
 2. การมีส่วนร่วมรับข้อมูลข่าวสาร
 3. การมีส่วนร่วมตัดสินใจ โดยเฉพาะในโครงการที่ตนมีส่วนได้เสีย โดยแบ่งเป็น 3 กรณีแล้วแต่กิจกรรมใน
ตนอยู่ในขั้นตอนใดต่อไปนี้
  3.1 ตนมีนำ้าหนักการตัดสินใจน้อยกว่าเจ้าของโครงการ
  3.2 ตนมีนำ้าหนักการตัดสินใจเท่ากบเจ้าของโครงการ
  3.3 ตนมีนำ้าหนักการตัดสินใจมากกว่าเจ้าของโครงการ
 4. การมีส่วนร่วมทำา คือร่วมในขั้นตอนการดำาเนินงานทั้งหมด
 5. การมีส่วนร่วมสนับสนุน คืออาจไม่มีโอกาสร่วมทำาแต่มีส่วนร่วมช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ 
นอกจากนี้ยังได้มีการแบ่งระดับของการมีส่วนร่วมเป็นระดับของการมีส่วนร่วมตามแนวทางพัฒนาชุมชน เป็นการมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยได้ แบ่งไว้ดังนี้
 1. ร่วมค้นหาปัญหาของตนให้เห็นว่าสิ่งใดที่เป็นปัญหารากเหง้าของปัญหา
 2. ร่วมค้นหาสิ่งที่จำาเป็นของตนในปัจจุบันคืออะไร
   2.1 ร่วมคิดช่วยตนเองในการจัดสำาดับปัญหา เพื่อจะแก้ไขสิ่งใดก่อนหลัง
   2.2 วางแผนแก้ไขปัญหาเป็นเรื่อง ๆ 
   2.3 รว่มระดมความคดิ ถงึทางเลือกต่าง ๆ  และเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมเพ่ือแกไ้ขปญัหาท่ีวางแผน
นั้น
   2.4 ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีที่จะนำามาใช้
   2.5 ร่วมดำาเนินการแก้ไขปัญหานั้น ๆ 
   2.6 ร่วมติดตามการดำาเนินงานและประเมินผลการดำาเนินงาน
   2.7 ร่วมรับผลประโยชน์/หรือร่วมเสียผลประโยชน์จากการดำาเนินงาน

แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
 กรรณกิา พริยิะจติรา (ม.ป.ป :3) ใหค้วามหมายของคำาทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการนกัศกึษาไวว้า่ “กจิการนกัศกึษา 
(Student Affairs) หมายถึงงานต่าง ๆ ของกองกิจการนักศึกษา (ฝ่ายกิจการนักศึกษา) ที่จัดบริการเพื่อช่วยส่งเสริม
ให้นักศึกษาเกิดทักษะ มีความพร้อมในการศึกษาและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษามีความสมบูรณ์และเกิดผล
สำาเร็จทางการศึกษา”
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้ความหมายของคำาว่า “กิจกรรมนักศึกษา” คือ การที่
ผู้เรียนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อการเรียนรู้
  เฟรเดอริค (สมเดช โอบอ้อม. 2542 : 9; อ้างอิงจาก Frederic.1965) ให้ความหมายของกิจกรรมนักศึกษา
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วา่ เปน็กจิกรรมทัง้หลายในสถานศกึษา ซึง่นกัศึกษามคีวามสมคัรใจในการเขา้ร่วมกจิกรรมนัน้ ทัง้นีต้้องเปน็กจิกรรม
ที่สถานศึกษาให้การยอมรับและสนับสนุน โดยมีอาจารย์และผู้บริหารเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยให้เป็นไปตาม
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้แต่นักศึกษาเป็นผู้ดำาเนินการเองทั้งหมด และการเข้าร่วมกิจกรรมไม่มีผลใน
การนับหน่วยกิต หรือคะแนนใด ๆ ในอันที่ช่วยให้นักศึกษาเลื่อนขั้น หรือสำาเร็จการศึกษา
  วัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530:145) ให้ความหมายกิจกรรมนักศึกษาว่า กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง 
กจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพือ่พฒันานกัศกึษาในดา้นตา่ง ๆ  นอกเหนอืไปจากสิง่ทีบ่งัคบัใหท้กุคนต้องเรยีนในชัน้เรยีน กจิกรรม
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความสมัครใจของนักศึกษาและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาหนึ่งวิชาใด กิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมาย
ในการพัฒนานักศึกษานั้นจึงหมายรวมทั้งกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยจัดให้นักศึกษาและส่วนที่ส่งเสริมให้
นักศึกษาได้จัดขึ้นเอง โดยการนิเทศและดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาสัมผัสชีวิตที่ถูกต้อง
ในมหาวิทยาลัย
  สำาเนาว์ ขจรศิลป์; และบุญเรียง ขจรศิลป์ (2531:7) กล่าวถึงกิจกรรมนักศึกษาในความหมายโดยทั่วไป 
หมายถงึกจิกรรมทีน่กัศกึษาจดัขึน้ ทัง้ภายในและภายนอกสถาบนั เพ่ือสนองความต้องการและความสนใจของตนเอง 
โดยไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร จึงเรียกว่า “กิจกรรมนอกหลักสูตร” (extra curricular 
activities) หรือ (extra class activities ) เนื่องจากกิจกรรมนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สำาคัญในการพัฒนานักศึกษา
ให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ เป็นการเสริมให้นักศึกษามี
ความรูแ้ละประสบการณจ์ากทีไ่ดร้บัในหลกัสตูร จงึมผีูเ้รยีกกจิกรรมนกัศกึษาวา่ “กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรหรอืกจิกรรม
รว่มหลกัสตูร” ดว้ยกจิกรรมรบันอ้งใหมแ่ละประชมุเชยีร์เปน็ส่วนหนึง่ของกจิกรรมนกัศกึษาท่ีจัดข้ึนเปน็กจิกรรมนอก
หลกัสูตรทีนิ่สตินกัศกึษาจดัขึน้เอง โดยมกีารนเิทศและดแูลจากอาจารยท์ีป่รกึษาอยา่งใกลช้ดิ ไดม้กีารใหค้วามหมาย
เกี่ยวกับการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์แยกออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
  กัลยา นรสิงห์ (2546:10) กล่าวว่า การประชุมเชียร์ คือ การท่ีนักศึกษารุ่นพ่ีบังคับให้น้องใหม่เข้าประชุม
เพือ่ฝกึซอ้มเพลงเชยีรข์องคณะและของมหาวทิยาลัย มกีารตรวจสอบรายชือ่นอ้งใหมก่อ่นสอนเพลงเชยีร์ รุ่นพ่ีทำาการ
อบรมตักเตือนรุ่นน้องด้วยเสียงอันดัง พร้อมกับการข่มขู่ไปด้วย เรียกว่า “การว๊าก”
  กล่าวโดยสรุปกิจกรรมนักศึกษา หมายความว่า กิจกรรมทั้งหลายในสถานศึกษาที่ทางสถาบันหรือนักศึกษา
จดัขึน้เปน็กจิกรรมนอกหลกัสตูร นสิตินกัศกึษามคีวามสนใจสมคัรใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม ได้รับการแนะแนวอยา่ง
ถูกวิธีอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมหรืออยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้กิจกรรมนั้นไม่มี
ผลต่อการเรียนในคะแนนวิชาใด ๆ ทั้งสิ้น กิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนักศึกษา 
กิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ จึงหมายถึงการที่รุ่นพี่ต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่สถาบัน รุ่นพี่กระทำาด้วยไมตรีจิตที่
เอือ้อารตีอ่รุน่นอ้ง ใหก้ำาลงัใจและใหค้ำาแนะนำาทีเ่ปน็ประโยชนใ์นการปรับตัวในร้ัวมหาวทิยาลัยและรุ่นพ่ีมกีารบังคับ
ใหน้อ้งใหม่เขา้ประชมุเพือ่ฝกึซอ้มเพลงเชยีรข์องคณะและของมหาวทิยาลยัมกีารตรวจสอบรายชือ่นอ้งใหมก่อ่นสอน
เพลงเชียร์ รุ่นพี่ทำาการอบรมตักเตือนรุ่นน้องด้วยเสียงอันดัง โดยมุ่งพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และ
จิตใจ ของนิสิตรุ่นน้อง
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
    ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม

ตรวจสอบรายชื่อน้องใหม่ก่อนสอนเพลงเชียร์ รุ่นพี่ท าการอบรมตักเตือนรุ่นน้องด้วยเสียงอันดัง 
โดยมุ่งพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ ของนิสิตรุ่นน้อง 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
                       ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การออกแบบการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้  การแสวงหารูปแบบการจัดกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา  ประชากร
ที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  ได้แก่  นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 และนายกสโมสรนิสิต มหาวิทยาลัย
บูรพา ในปีการศึกษา 2557 โดยจ าแนกออกเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จ านวน 10,476 คน และนายกสโมสร
นิสิต จ านวน 18 คน รวม 10,494 คน สามารถจ าแนกได้ดังน้ี (กองทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558) 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรลักษณะบุคคล 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. คณะ  
4. ภูมิล าเนา  
5. รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน  
6. ผลการเรียนสะสม  
7. ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรม  
8. การเป็นนักกิจกรรม 

การแสวงหารูปแบบการจัดกิจกรรมของนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา 

1. ด้านบุคลิกภาพของผู้น ากิจกรรมนิสิต  
2. ด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรม  
3. ด้านการจัดสวัสดิการ  
4. ด้านรูปแบบกิจกรรม 

การออกแบบการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ การแสวงหารูปแบบการจัดกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี 1 และนายกสโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ในปีการศึกษา 2557 โดย
จำาแนกออกเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จำานวน 10,476 คน และนายกสโมสรนิสิต จำานวน 18 คน รวม 10,494 คน สามารถ
จำาแนกได้ดังนี้ (กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558)

นิสิต จำานวน กลุ่มตัวอย่าง

คณะพยาบาลศาสตร์ 191 7

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1700 60

คณะวิทยาศาสตร์ 386 14

คณะศึกษาศาสตร์ 501 18

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 890 31

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 480 17

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 330 12

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 198 7

วิทยาลัยนานาชาติ 542 19

คณะแพทยศาสตร์ 50 2

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 1643 58

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 1534 54

คณะโลจิสติกส์ 667 23

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 117 4

คณะสหเวชศาสตร์ 234 8

คณะเภสัชศาสตร์ 137 5
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นิสิต จำานวน กลุ่มตัวอย่าง

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 292 9

คณะวิทยาการสารสนเทศ 584 20

นายกสโมสรนิสิต 18 18

รวม 10,494 386

ที่มา : ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา สถิตินิสิตปัจจุบัน ปี 2557 (update 02/02/58)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสร้างขึ้นจากแนวความ
คิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้าง แบ่งเนื้อหา และโครงสร้างแบบสอบถามเป็นดังนี้
  ส่วนที่ 1 เป็นคำาถามเกี่ยวกับข้อมูลของนิสิต คือ เพศ อายุ คณะ ภูมิลำาเนา รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อ
เดือน ผลการเรียนสะสม ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรม และการเป็นนักกิจกรรม
  ส่วนที่ 2 เป็นคำาถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา โดยจะเน้นไปที่ 
กจิกรรมตอ้นรบันอ้งใหมแ่ละประชมุเชยีร ์ประกอบไปด้วย ด้านบคุลิกภาพของผู้นำากจิกรรมนสิิต ด้านสถานทีใ่นการ
จัดกิจกรรม ด้านการจัดสวัสดิการ ด้านรูปแบบกิจกรรม 
โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale)
  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแสวงหารูปแบบการจัดกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
เกณฑ์ในการให้คะแนน
 เกณฑ์การวัดคะแนนแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัย
บูรพา มีลักษณะคำาถามเป็นแบบ Likert’s Scale โดยให้คะแนนเป็น 5 ระดับ คือ
  ความคิดเห็นของนิสิต     คะแนน
   มากที่สุด      5
  มาก       4
  ปานกลาง      3
  น้อย       2
  น้อยที่สุด      1
 จากนัน้ผูว้จิยัรวบรวมคะแนนเพือ่หาคา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุม่ตวัอยา่ง โดยใชแ้บง่เกณฑใ์นกรณี
การแปลความหมายข้อมูลตามรายข้อและในภาพรวม โดยใช้วิธีการคำานวณความกว้างของชั้น ดังนี้
 (คะแนนสูงสุด – คะแนนตำ่าสุด)  = 5–1 = 0.80
  จำานวนชั้น     5
  จากเกณฑ์ดังกล่าวผู้วิจัยกำาหนดการแปลความหมาย เกณฑ์ในการให้คะแนนความคิดเห็นของนิสิตดังนี้
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.21– 5.00 ความคิดเห็นของนิสิตมากที่สุด
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.41– 4.20 ความคิดเห็นของนิสิตของนิสิตมาก
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.61– 3.40 ความคิดเห็นของนิสิตปานกลาง
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.81 – 2.60 ความคิดเห็นของนิสิตน้อย
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 – 1.80 ความคิดเห็นของนิสิตน้อยที่สุด
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สถิติที่ใช้
 1. ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ใช้สำาหรับอธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
  2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้อธิบายระดับความคิดเห็นของ
นิสิต
  3. ค่า t – test (T-test for statistical analysis) และ F - test (One way Anova) ทดสอบเปรียบ
เทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe สำาหรับค่านัยสำาคัญทาง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ กำาหนดไว้ที่ระดับ .05
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
  ผูว้จิยัดำาเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลู โดยนำาแบบสอบถามทีส่มบรูณไ์ปแจกใหก้ลุม่ตัวอยา่งตอบแบบสอบถาม
ในช่วงเดือนสิงหาคม จำานวน 386 ชุด และเก็บข้อมูลได้ทั้งสิ้น จำานวน 386 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
  ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้จิยัไดใ้ชค้อมพวิเตอร์เขา้มาชว่ยรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูทีไ่ด้จากการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูภาคสนาม เพือ่ชว่ยใหผ้ลการวจิยัเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและมคีวามถกูตอ้งแมน่ยำาขึน้ โดยผูว้จิยัใชโ้ปรแกรม
สำาเร็จรูปและใช้เครื่องมือทางสถิติเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยที่ได้กำาหนดไว้ตามขั้นตอนดังนี้

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
  1. ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ใช้สำาหรับอธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
  2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้อธิบายระดับความคิดเห็นของ
นิสิต
  3. ค่า t – test (T-test for statistical analysis) และ F - test (One way Anova) ทดสอบเปรียบ
เทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe สำาหรับค่านัยสำาคัญทาง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ กำาหนดไว้ที่ระดับ .05

ผลการวิจัย
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของนิสิต

จำานวน ร้อยละ

เพศ ชาย 203 53.6

หญิง 183 47.4

อายุ ตำ่ากว่า 18 ปี 54 14.0

18-19 ปี 229 59.3

สูงกว่า 19 ปี 103 26.7

คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 7 1.8

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 60 15.5

คณะวิทยาศาสตร์ 14 3.6

คณะศึกษาศาสตร์ 18 4.7

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 31 8.0

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 17 4.4

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 12 3.1
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จำานวน ร้อยละ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 7 1.8

วิทยาลัยนานาชาติ 19 5.9

คณะแพทยศาสตร์ 2 .5

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 58 15.0

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 54 14.0

คณะโลจิสติกส์ 23 6.0

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 4 1.0

คณะสหเวชศาสตร์ 8 2.1

คณะเภสัชศาสตร์ 5 1.3

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 9 2.3

คณะวิทยาการสารสนเทศ 20 5.2

นายกสโมสรนิสิต 18 4.7

สรุป
 การวิจัยเรื่อง การแสวงหารูปแบบการจัดกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา สรุปได้ดังนี้

รูปแบบการจัดกิจกรรมของนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา

S.D. แปลความหมายระดับ ลำาดบัที่

1. ด้านบุคลิกภาพของผู้นำากิจกรรมนิสิต 3.38 .90 ปานกลาง 4

2. ด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรม 3.56 .97 มาก 2

3. ด้านการจัดสวัสดิการ 3.72 .90 มาก 1

4. ด้านรูปแบบกิจกรรม 3.53 .92 มาก 3

รวม 3.55 .92 มาก -

 ผลการสำารวจรูปแบบการจัดกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า ภาพรวมนิสิตมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.55) สามารถพิจารณาได้ดังนี้
 ประเดน็ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากม ี3 ประเด็นด้าน สามารถเรยีงลำาดับจากมากไปหานอ้ยได้ดังนี ้ประเด็นดา้นที ่
3 ด้านการจัดสวัสดิการ ( = 3.72) ประเด็นด้านที่ 2 ด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรม ( = 3.56) และประเด็น
ด้านที่ 4 ด้านรูปแบบกิจกรรม ( = 3.53) ตามลำาดับ
 ส่วนประเด็นด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ประเด็นด้านที่ 1 ด้านบุคลิกภาพของผู้นำากิจกรรมนิสิต (
= 3.38) และสำาหรับผลการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปได้ดัง

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน

1. นสิติทีม่เีพศตา่งกนั จะมคีวามคดิเหน็ตอ่รปูแบบการจดักจิกรรมของนสิติ 
มหาวิทยาลัยบูรพาที่แตกต่างกัน

ปฏิเสธสมมติฐาน

2. นิสิตที่มีอายุต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของ
นิสิต มหาวิทยาลัยบูรพาที่แตกต่างกัน

ปฏิเสธสมมติฐาน

3. นิสิตที่มีคณะต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมของ
นิสิต มหาวิทยาลัยบูรพาที่แตกต่างกัน

ปฏิเสธสมมติฐาน
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สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน

4. นิสิตที่มีภูมิลำาเนาต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดกิจกรรม
ของนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพาที่แตกต่างกัน

ปฏิเสธสมมติฐาน

5. นิสิตที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการจัดกิจกรรมของนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพาที่แตกต่างกัน

เป็นไปตามสมมติฐาน

6. นิสิตที่มีผลการเรียนสะสมต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัด
กิจกรรมของนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพาที่แตกต่างกัน

เป็นไปตามสมมติฐาน

7. นิสิตที่มีความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อรูป
แบบการจัดกิจกรรมของนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพาที่แตกต่างกัน

ปฏิเสธสมมติฐาน

8. นิสิตที่มีการเป็นนักกิจกรรมต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัด
กิจกรรมของนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพาที่แตกต่างกัน

ปฏิเสธสมมติฐาน
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การแสดงออกทางการเมืองบนสื่อสังคมออนไลน์
Politicalexpression on social media

คมสันต์ นาควังไทร

KhomsanNakwangsai

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร

บทคัดย่อ
 ปัจจุบันได้มีการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างแพร่หลายทั่วทั้งประชาคมโลกการสื่อสารและโลกสังคมออนไลน์ทำาให้
เราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างมีทั่วถึง แตกต่างจากเดิมที่ต้องพึ่งพาสื่อกระแสหลัก ทั้ง
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์โดยข้อมูลเหล่านี้ได้ผ่านการคัดกรองและมีผู้กำากับดูแลและรับผิดชอบในการเผยแพร่ อีก
ด้านหนึ่งข้อมูลข่าวสารที่ปรากฎขึ้นโดยผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ได้มีการสร้างพื้นที่ทางการเมืองโดยเฉพาะตน ปรากฎ
การณท์ีเ่กดิขึน้ในสงัคมออนไลนน์ัน้สามารถกลายเปน็กระแสได้อยา่งรวดเรว็และเปดิกวา้ง สิง่เหลา่นีม้อีทิธพิลตอ่การ
สื่อความหมาย การตีความรวมไปถึงความเชื่อต่อสิ่งที่เห็นผ่านสื่อและสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก ผู้เขียนต้องการ
สื่อความหมายถึงเหตุผลของพฤติกรรมการทางการเมืองในแง่มุมของการใช้วิจารณญาณและการตัดสินความรู้ความ
จริงจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากมุมมองของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์

คำ�สำ�คัญ: สื่อสังคมออนไลน์, การแสดงออกทางการเมือง, การตีความ

Abstract
 Currently, the internet is widely used throughout the global communication and social 
media that allow us to access information more easily unlike the old days, which rely on the 
mainstream media including television, radio and newspaper. These information have passed 
through the screening process and have proven by the responsible person before distribution. 
On the other side, the information displayed by the use of social media that can be easily and 
widely accessible, has created political space. A phenomenon that occurs in social media 
become trendy and wide spread. These things influence a meaningful interpretation as well as 
a belief in what they see through the media and their freedom of expression. The author wants 
to convey the reasons of political behaviour in consideration aspect and ability to judge the 
truth or knowledge from experiences of the social media users’ perspective.

Keywords: social media ,political expression, interpretations.

บทนำา
 ปจัจบัุนการพฒันาเทคโนโลยข้ีอมลูข่าวสารทีป่จัจยัมอีนิเตอรเ์นต็ความเรว็สงูเปน็ปจัจยัสำาคญั ทำาใหแ้ทบทุก
คนใช้ชีวิตอยู่กับการใช้งานสื่อสังสังคมออนไลน์และมีแนวโน้มที่มากขึ้นทุกวัน การพัฒนาโทรศัพท์มือถือแบบ
สมาร์ทโฟนที่สามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายมากขึ้น โดยพฤติการใช้ของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปทั้งเป็นผู้ส่งข่าวสาร
เล่าเรื่องราวประสบการณ์ของตนผ่านพื้นที่หน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการและแอพริเคชั่นในโทรศัพท์มือสมาร์ทโฟน
โดยเป็นการแสดงออกในรูปแบบของ บทความ รูปภาพวิดิโอ เพื่อเป็นการแจ้งว่า แสดงหรือบอกกล่าวให้คนที่อยู่ใน
เครือขา่ยหรอืเพือ่นฟงั ถอืไดว้า่เปน็เปน็เสมอืนสงัคมชมุชนเสมอืนจรงิโดยทกุคนเปน็สมาชกิผา่นระบบการสมคัรและ
ปรากฎตัวตนขึ้นมาในโลกเสมือนจริงในสังคมนั้นจะมีการทำาความรู้จักกันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และเป็นได้
ทั้งผูส้ง่สาร ผูร้บัสารจนถงึเป็นสือ่ขอ้มลูตอ่โดยสง่ผา่นดว้ยระบบการแบง่ปนั สิง่ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็วา่คนในยคุปจัจบัุนมี
ช่องทางในการรับส่งข้อมมูลข่าวสาร มากขึ้นจนมีความเร็วกว่าสื่อกระแสหลัก เปรียบเสมือนสมาชิกในเครือข่าย                                                                                                            
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ทกุคนเปน็ผูส้ือ่ขา่วขณะเดยีวกนัสิง่ท่ีตอ้งพงึระวงัคอื เรือ่งการรบัรู ้การสือ่ความหมาย การนำาเสนอด้วยการขาดความ
รับผิดชอบ ประกอบกับการใช้วิจารณญาณ
 มนุษย์ต้องมีการสื่อสารข้อมูลถึงกันและกันตั้งแต่สมัยโบราณมนุษย์สื่อสารข้อมูลด้วยวิธีการ พูดปากเปล่า 
ประกาศ บอกตอ่ มา้เรว็ และพริาบสือ่สาร ตอ่มาได้มกีารปรับเปล่ียนการส่ือสารข้อมลูเปน็ จดหมาย โทรเลข โทรศพัท ์
วิทยุ โทรทัศน์ จากน้ัน เมื่อเข้าสู่ยุค ท่ีมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์การสื่อสารข้อมูลของมนุษย์มีการปรับเปลี่ยนเป็นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เช่น โปรแกรมพูดคุย (Chat programs) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Email และเว็บไซต์
พัฒนาเข้าสู่การสื่อสารไร้สายและผ่านเครือข่ายออนไลน์จากเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ ที่
ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบใช้สายส่งสัญญาณ ระบบการเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีทั้งที่
เป็น Wi-Fi และ Wi-Fi + 3G, 4G หากพิจารณาวัตถุประสงค์ของการใช้ส่ือสังคมออนไลน์จะมีการใช้น้ีอย่างหลากหลาย         
แมแ้ตส่ือ่กระแสหลกักต็าม ซึง่แสดงใหเ้หน็การขยายตวัและการกระจายตวัของขอ้มลูขา่วสารไดอ้ยา่งรวดเรว็จนกลาย
เป็นสังคมที่เรียกว่า ชุมชนออนไลน์โดยผ่านระบบสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันโดยสื่อดิจิทัลที่เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติการทางสังคม (Social Tool) เพื่อใช้สื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคม ผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรม
ประยุกต์บนสื่อที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ความนิยมในการใช้งานโซเชียลมีเดีย Social media มีอิทธิพลต่อ
สงัคมไทยเปน็อยา่งมาก ทีใ่ชส้ือ่กลางในสือ่สารกนั เพือ่แลกเปลีย่นความรูแ้ละการแสดงตวัตนการแสดงความคดิเหน็
ต่าง ๆ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นทางการเมือ
 ดงันัน้ การสือ่ความหมายถงึเหตผุลของการใชว้จิารณญาณและการตดัสนิความรูค้วามจรงิจากประสบการณ์ท่ี
เกิดขึน้จากมุมมองของผูใ้ชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน ์จงึเปน็เรือ่งสำาคญัในการวนิจิฉยัสิง่ถกูผดิ การเชือ่โดยไมต่อ้งสงสัย 
เช่น การพิสูจน์ เหตุผลการตีความหมายแม้ว่าจะเป็นการตีความหมายจากประสบการณ์ ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้จาก
ประสาทสัมผัส ก็ยังความผิดพลาดได้ เรื่องดังกล่าวเหล่านี้ผู้รับและส่งข้อมูลต้องคำานึงถึงมุมมอง (perspective) การ
ถอดรหัสความหมาย ในเครือข่ายสังคมออนไลน์เหล่านี้ยังมีบทบาทผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน 
ท้ังด้านจริยธรรม ความสัมพันธ์ทางสังคม และกำาลังจะกลายเป็นส่ือกระแสหลักของผู้คนก็เป็นได้ อันจะเป็นผลกระทบ ตอ่
พฤตกิรรมการแสดงออกทางการเมอืงอกีดว้ย ทัง้นีเ้พราะการพฒันาเทคโนโลยกีารสือ่สารและอนิเตอรเ์นต็ ทำาใหโ้ลก
เป็นเสมือนโลกที่ไร้พรมแดน ที่ผู้คนติดต่อถึงกันได้ เสมือนสังคมโลกความจริง มีการปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม 
พูดคุย แลกเปลี่ยนทัศนะและความคิดเห็นบอกเล่าสิ่งต่าง ๆ ที่ประสบพบมาในสมาชิกในเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้
รับทราบ รวมถึงอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) ที่พฤติกรรมของบุคคลหนึ่งมีผลต่อ พฤติกรรมและทัศนคติ
ของอีกบุคคลหนึ่งและทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมให้ เป็นไปในรูปแบบที่สังคมยอมรับอีกด้วย 
 จาการศกึษาพบวา่ประเทศไทยในปัจจบัุนการใชส้ือ่สงัคมออนไลนม์แีนว้โนม้ทีส่งูขึน้ จากการสำารวจพฤติกรรม
การใช้อินเตอร์เน็ตในปี 2558 พบว่าอยู่ระหว่าง 42 ถึง 76.9 ชั่วโมงต่อ สัปดาห์ และพบว่ากิจกรรมยอดนิยมของ  
ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่อันดับหนึ่ง คือ social network รองลงมาคือ เซิร์สเอาจิ้น (search) และอ่าน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ถูกใช้เป็นประจำาคือ Facebook 92.1 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา Line 
85.1 เปอร์เซ็นต์ กูเกิ้ลพลัส 67.0 เปอร์เซ็นต์ และ Twitter 21.0 เปอร์เซ็นต์ตามลำาดับ (สำานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์, 2558)

ที่ม�: ทีเอ็นเอสประเทศไทย ในงานสัมนา Digital Insight 2015 by BrandBaKer
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 การใชส้ือ่สงัคมออนไลนแ์นวโนม้ท่ีจะเพิม่มากขึน้ของประชากรทัว้โลกทีเ่ชน่ Facebook เมือ่เทยีบประชากร
ทั่วโลกแล้วนั้น นับจากปี 2556 ถึง 2558 โดยปี 2556 ประชากร facebook ทั้งหมด 1.14 พันล้านคน ปี 2557 
มีทั้งหมด 1.19 พันล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และปี 2558 จำานวน 1.39 พันล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.81 ใน
อาเซียนประเทศไทยมีประชากร facebook อยู่ในอันดับที่ 3 จำานวน 35 ล้านบัญชี เติบโตร้อยละ 34.6 และอัตรา
การเจริญเติบโตเป็นอันดับที่ 5 ของอาเซียน (zocial inc,2558) 
 สำาหรับ Facebook, Twitter, Youtube ได้กลายเป็นพื้นที่สำาคัญในแสดงทาง การเมืองโดยสามารถเข้า
ถึงได้โดยเสรี แม้เนื้อหาบางส่วนจะยังทำาให้เกิดความัดแย้งและไม่เหมาะสมก็ตาม โดยใช้ผ่านเครื่องมือสื่อสารที่มี
ประสทิธภิาพสงู สามารถตดิตอ่ประสานงาน รายงานสถานการณจ์นกลายเปน็สือ่สำาคญัประเภทหนึ่ง ทัง้มจีะมคีวาม
สำาคัญเพิ่มขึ้นในกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมทางการเมืองด้วยเพราะ เกิดจากการแพร่กระจายข้อมูลที่รวดเร็ว    
ยิ่งเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจด้วยแล้วก็ทำาให้ข่าวหรือข้อเท็จ บางอย่างมีความหมายเพิ่มขึ้น
 ผู้เขียนบทความต้องการนำาเสนอมุมมองและการใช้พื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ที่ปรากฎขึ้นในสังคมปัจจุบันเพื่อ
ทำาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัพฤตกิรรมการสง่ต่อขอ้มลูขา่วสาร การแสดงเชงิสัญลักษณท์างการเมอืงและการแสดง
ความคิดเห็นทางการเมือง และการช่วงชิงพื้นที่ของสื่อสังคมออนไลน์กับสื่อกระแสหลัก

ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์
 ส่ือออนไลน์ (Social media) คือช่องทางหนึ่งของการส่ือสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยผู้รับสารและ         
ผู้ส่งสารใช้เป็นช่องทางในการรับและเผยแพร่ข้อมูลข่าว



บทความฉบับเต็ม
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ปี 2015
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 สือ่สงัคมออนไลน ์(Social Network) สือ่อเิลค็ทรอนกิสท์ีท่ำาใหผู้ใ้ชแ้สดงความเปน็ตวัตนเพือ่ทีจ่ะมปีฏสิมัพนัธ์
กันหรือแบ่งข้อมูลกับบุคคลอื่น (กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว, 2554)
 Social network ในภาษาไทยยงัใชช้ือ่เรยีกหลายอยา่งด้วยกนัเชน่เครือขา่ยสังคมออนไลน ์เครือขา่ยมติรภาพ 
กลุ่มสังคมออนไลน์ ชุมชนออนไลน์ เป็นผลท่ีเกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีในระยะที่ 2 (WEB 2.0) ก่อให้เกิดการ
มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มคนท่ีรวมกันบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซ่ึงมีโครงสร้างความสัมพัน์ทางสังคม (ระวิ แก้วสุขใส 
ชัยรัตน์ จุสปาโล, 2556)
 เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นปรากฎการณ์ของการเชือมต่อระหว่างบุคคลในโลกอินเตอร์เน็ตและยัง
หมายความรวมถงึการเชือ่มต่อ่ระหวา่งเครอืขา่ยกบัเครือขา่ยสังคมออนไลน ์ทีค่นสามารถทำาความรู้จักและเชือ่มโยง
กันในทิศทางใด ทิศทางหนึ่ง (อิทธิพล ปรีติประสงค์, 2552)
 เครือขา่ยสงัคมออนไลนจ์งึเปน็รปูแบบทางสังคมประกอบด้วยบคุคลและ องคก์รทีติ่ดต่อผ่านทางอนิเตอร์เนต็
และสื่อออนไลน์ เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการติดสื่อสาร ที่ให้ความสะดวกสบาย รวดเร็วและกระจายเป็นวงกว้าง ใช้
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีการรวมตัวกันเพื่อสร้างความสัมพัธ์ของกลุ่มที่ปรากฎขึ้นเรียกว่าชุมชนออนไลน์ ทำาให้ผู้คน
รู้จัก แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ร่วมกันและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นเครือข่าย เช่น Facebook Youtube 
Twitter  
 ชุมชนออนไลน์ (Online Community) เป็นชุมชนที่มีสมาชิกเปิดใช้งานโดยการผ่านเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของสมาชิก ชุมชนเสมือนสามารถใช้รูปแบบของระบบข้อมูลซึ่งทุกคนสามารถโพสต์เนื้อหา เช่น ระบบ
กระดานข่าวที่มีผู้คนสามารถเข้าไปโพสต์ได้เช่น เว็บบล็อก นอกจากนี้ยังเสริมการสื่อสารระหว่างคนที่รู้จักกันในชีวิต
จรงิ หมายถงึจำานวนถกูใชใ้นซอฟตแ์วรท์ีส่งัคมแยกหรอืรวมกนัรวมทัง้ขอ้ความทีใ่ชห้อ้งแชทและการประชมุทีใ่ชเ้สยีง
วิดีโอข้อความหรือลายเซ็น ที่สำาคัญการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและทางด้านเทคนิคอาจมีผลมาจากการแพร่กระจาย
ของเครือข่ายทางสังคมเช่น เครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ต 

Viral Margeting กับการแสดงออกทางการเมือง 
 สื่อสังคมออนไลน์ (social media) มีผู้ใช้จำานวนมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นสื่อกระแสหลักเพราะ
จากจำานวนการใชแ้ละซึง่กลา่วไดค้อ่นข้างมเีสรภีาพอกีทัง้ ผูร้บัสารกย็งัเปน็ผูใ้หข้อ้มลูในบคุคลเดียวกนั ทัง้นีเ้นือ่งจาก
กิจกรรมทางส่วนใหญ่ ล้วนมีองค์ประกอบของการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ใน อาทิ Facebook 
Twitter Youtube สื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่าย และเป็นกระแสที่เกิดขึ้นได้โดยฉับพลันและ
แผ่วลงไปในที่สุด อาทิ กรณีเด็กคนหนึ่งในสื่อสังคมออนไลน์ลักษณะคล้ายรูปแบบของ Viral Margetting การจูงใจ
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ให้พูดถึงและส่งต่อข้อความหรือสิ่งที่สนใจไปให้กลุ่มเพื่อนหรือเพื่อน หรือคล้ายการบอกต่อปากต่อปาก มีลักษณะ
เปน็การแพรก่ระจายขา่วสารไมว่า่จะทางบวกหรอืทางลบระหวา่งบรโิภคดว้ยกนัเอง มลีกัษณะเชน่เดยีวกบัไวรสัหวดั
ที่กระตุ้นให้ผู้ติดเชื้อไอหรือจามออกมาเพื่อแพร่เชื้อ ลักษณะการตลาดแบบไวรัลที่ประสบผลสำาเร็จเริ่มจากให้อะไร
บางอย่างแก่ผู้รับและรู้สึกอยากแบ่งปันสิ่งนั้นกับคนอื่น
 การแพรก่ระจายขอ้มลูทีค่ลา้ยกบัลกัษณะของกระแส ไวรลั จะสามารถแพรก่ระจายไดร้วดเรว็แตก่ย็ากทีจ่ะ
คาดเดาว่าแบบไหนถึงจะเป็นท่ีนิยมหรือเป็นข่าวและคนอยากส่งต่อ ต้องมีองค์ประกอบของเนื้อหาที่โดนใจกระตุ้น
ทำาให้เกิดกระแส ไวรัล เช่น การสร้างวิดิโอให้เกิดแชร์กันอย่างแพร่หลาย (Viral Video) ที่ถูกชมอยากอยากแชร์หรือ
บอกต่อมีการสรุปองค์ประกอบดังนี้
  1. เป็นสิ่งเร้าความรู้สึกของผู้รับข้อมูลหรือเข้าชม โดยไม่ถูกบังคับ
  2. เป็นแนวคิดที่สร้างความรู้สึกใหม่สิ่งที่เหนือความคาดหมาย
  3. สร้างแรงบัลดาลใจให้ผู้ชม
  4. สร้างพื้นที่และมีการแบ่งปัน 
 เช่น เรื่องถูกขโมยข้าวเหนียวไก่จนทำาให้เกิดเป็นกระแสในช่วงข้ามคืนและเป็นที่สนใจของคนทั่วประเทศ
แม้แต่หน่วยงานของรัฐก็ตามได้ให้ความสนใจกับเร่ืองนี้เป็นอย่างมากมีพฤติกรรมท่ีมีการเลียนแบบและย้อนแย้งกับ
การกระทำาของหน่วยงานรัฐกับการเกิดกระแสในโลกสังคมออนไลน์ หรือกระแสการทำาแคมเปญการกุศลอย่างไอซ์
บักเก็ตชาเลนจ์ ด้วยการท้าการใช้ถังนำ้าแข็งราดตัวเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือ (ALS Ice Bucket 
Challenge) ในปีที่2557 ที่ผ่านมาในการส่งต่อข้อมูลและเรื่องที่เป็นประเด็นปัจจุบัน ในปี 2558 ณ ขณะนี้คือ การ
บอกรักเมืองไทย ในเมืองไทยพร้อมติดแฮชแท็ก“#Thailand Standup Challenge และ # Stronger Together” 
และท้าชวนเพื่อนให้มาอวดภาพสวย ๆ ในมุมมองของคนไทย และได้มีชาวเน็ตหรือผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (social 
media) ออกมาแสดงพลังและให้ความคิดเห็นนานาทัศนะ รวมท้ังมีการแบ่งปัน ลักษณะนี้จึงทำาให้เร่ืองราวต่าง ๆ
ที่เป็นที่สนใจของสังคม ซึ่งกิจกรรม Challenge นี้ เริ่มจากผู้ที่ใช้ Facebook นามว่า DhanapolPhanngam เริ่ม
โพสต์ภาพที่ต่อต้านความรุนแรงด้วยสันติวิธีโดยภาพแรกที่โพสต์คือภาพที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้เหตุผลว่า “รวม
พลังเพื่อต่อต้านความรุนแรงด้วยสันติวิธี บอกแก่ผู้ก่อความไม่สงบว่าเราไม่กลัวและนำาเสนอประเทศไทยในมุมมอง
ของคุณให้ชาวโลกเห็นและชักชวนให้เขามาเที่ยวประเทศไทยเพื่อสัมผัสมุมมองแบบเรา” โดยการ โพสต์ ภาพถ่าย
ของเราเอง ที่ถ่ายในเมืองไทยไม่ว่ามุมไหนของประเทศก็ตามการโพสต์และจะโพสต์วันละ 1 ภาพ ต่อเนื่อง 3 วัน 
ภาพที่โพสต์ต้องบอกสถานท่ีด้วยว่าถ่ายมาจากท่ีไหนรวมท้ังติดแฮชแท็กดังกล่าว แต่ละภาพท่ีเราโพสต์ เราต้องชักชวน
เพ่ือน ๆ หรือคนอื่น ๆ ให้โพสต์ตามด้วย จะชวนกี่คนก็แล้วแต่ความต้องการของเรา คนท่ีโดนท้าควรรับคำาท้าและ
โพตต์อ่ภายใน 24 ชัว่โมง ลกัษณะเปน็โซเชีย่ลไวรัลแบบหนึง่ท่ีคอ่นข้างจะเปน็การรณรงคแ์ละการสร้างความตระหนกั 
 การใชพ้ืน้ทีเ่หลา่แสดงออกเพือ่ใหใ้หร้ฐัไดเ้หน็ถงึเจตจำานงหรอืขอ้เรยีกรอ้งตา่ง ๆ  ทางการเมอืงโดยใชก้ระแส
ของสังคมออนไลน์เพื่อกดดันรัฐบาลก็ยังมีให้เห็นอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นตั้งกลุ่ม หรือเพจและการสร้างกระแแบบ viral 
margetting
 เห็นได้ว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องดังกล่าวเท่านั้นเรื่องการเมืองการกำาหนดนโยบายสาธารณะ การร่างกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ การแสดงความคิดเห็นของผู้นำาประเทศ รวมทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ปัจจุบัน มีความจำาเป็น
ต้องใส่ใจและระมัดระวังการเกิดกระแสเนื่องจากการให้ข่าวหรือคำาพูดลักษณะการกระทำาที่สะเทือนสังคมโดยผ่าน
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกิจกรรมต่าง ๆ และการแสดงความคิดเห็นที่พึงมีในสื่อนี้ก็อาจจะตกเป็นกระแสได้เช่นกัน

การให้ความสำาคัญกับการสื่อความหมายทางการเมืองในสื่อสังคมออนไลน ์
 การใช้สื่อสังคมออนไลน์กับการแสดงออกทางการเมืองในปัจจุบัน โซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค หรือสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social media) ไดถู้กนำามาใชอ้ยา่งแพรห่ลายในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเมอืงและประชาธปิไตย เปน็เครือ่งมอืสือ่สาร
ทางการเมอืง การแสดงความคดิเหน็ กจิกรรมทางการเมอืงของประชาชน การส่ือสารกจิกรรมการเคล่ือนไหวของทัง้
ภาครัฐและประชาสังคมในสังคมออนไลน์ได้สร้างความเป็นตัวตนของบุคคลขึ้นมาในขอบกว้างใหญ่ขึ้น และก่อรูป
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เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบใหม่ท่ีหลากหลาย ท้ังเชิงวัฒนธรรม ประเพณี มีความคิดอ่านและ
ความจริงที่ยังคงต้องถูกปกปิดในทางกลับกันกรแสดงออกบางอย่างเราจะสามารถกล้าแสดงออกมากข้ึน การแสดง
ความคิดเห็นนั้นเราสามารถแสดงออกได้ในพื้นของตนเอง
 การแสดงออกของบุคคลในชุมออนไลน์ที่เเป็นสมาชิก ซ่ึงจะแสดงออกความรู้สึกนึกคิดในลักษณะต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสม หรือตามความต้องการ โดยเหตุผลหลักของการแสดงออกนั้นคือการเป็นที่ยอมรับในสังคม 
และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของตนเอง รวมถึงภาวะที่มีความตึงเครียดใน จิตใจ ทางด้านอารมณ์ รู้สึก
ไม่สบายใจ กระวนกระวายใจ หวาดหวั่นกลัว มีลางสังหรณ์ หรือ คาดคิดถึงแต่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือภัยคุกคามที่
ทำาให้เป็นอันตราย หรือเกิดผลในทางเลวร้าย ซึ่ง สิ่งเหล่านั้นยังไม่เกิดขึ้น เป็นเพียงการคาดการณ์ล่วงหน้า ก็อาจ
จะทำาให้เกิดกระแสไวรัลได้เช่นกัน เพราะการเปลี่ยนเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นตัวกำาหนดพฤติกรรมของคนในสังคม
และกำาหนดความสมัพนัธร์ะหวา่งสถาบนัทางสงัคม หมายความได้วา่พฤติกรรมของบคุคลทีจ่ะแสดงออกมามมีลูเหตุ
บางประการทีท่ำาใหเ้กดิพฤตกิรรมเสมอ ซึง่มาจากตวักระตุน้ เรง่เรา้จติใจใหเ้กดิความตอ้งการจะทำาใหเ้กดิแรงจงูใจให้
แสดงพฤติกรรมในที่สุด
 ในโลกสังคมออนไลน์ที่มีสื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อ มีลักษณะเป็นการแสดงพฤติกรรมทางการเมือง เป็นการ
แสดงออกทางการเมืองในแง่มุมของการแสดงทัศนะคติทางการเมืองการแสดงพลังกดดันด้วยสื่อสังคมออนไลน์และ
การพยามกระทำาข้อมูลซึ่งอาจจะมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกระจายรวดเร็วในลักษณะไวรัส ต่าง
จากพฤตกิรรมทางการเมอืงในโลกความเป็นจรงิท่ีเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมทางการเมอืง เชน่ การแสดงพลงักดดนัคดัคา้น
รฐับาล เรยีกรอ้งการเลอืกตัง้การแสดงความคดิเห็น การทำาประชาพจิารณ ์การตอ่สูท้างการเมอืง การเขา้ไปมสีว่นรว่ม
ในทางการเมืองในระดับต่าง ๆ การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การช่วยพรรคการเมืองหาเสียง การลงสมัครรับเลือก
ตั้ง การเดินขบวนหรือแสดงออกซึ่งการคัดค้านรัฐบาล การเลือกพรรคการเมืองที่เห็นว่าดีที่สุด การเลือกอุดมการณ์
ทางการเมืองที่เห็นว่าดีท่ีสุด รวมไปถึงพฤติกรรมของผู้นำา เป็นต้น การสื่อสารทางการเมืองในฐานะที่เป็นกระบวน
การหนึ่งของระบบการเมืองได้ถูกนำามาวิเคราะห์ตามแนวระบบซ่ึงการส่ือสารทาง การเมืองมีความสำาคัญมากโดย
เฉพาะในยุคปัจจุบันท่ีมีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารให้เป็นไป อย่างสะดวกและรวดเร็ว จนมีการกล่าวถึงสังคม
ปัจจุบันว่าเป็น “สังคมแห่งการสื่อสาร” (the Communication Society) ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
บุคคลที่สื่อสารซึ่งกันและเป็นไปวงกว้างขึ้น
 ดังนั้น สังคมออนไลน์ได้เปิดพื้นท่ีทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนออกไปอย่าง
กว้างขวาง ทั้งนี้เพราะต้นทุนในการส่งต่อข้อมูลและประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการเมือง ช่วยให้เกิดความหลากหลาย
ของแหล่งข้อมูล ทำาให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางการเมืองได้ง่ายขึ้น มีข้อมูล ข้อเท็จจริงและความรู้ การเข้า
ถึงได้ง่ายส่งผลให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองมากขึ้น เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายในขอบเขตที่กว้างขวาง
ออกไปอย่างไม่มีข้อจำากัดด้วย
 ความสำาคัญของโซเชียลมีเดียการเมืองในปัจจุบันเห็นตัวอย่างได้จากการแสดงความเห็นของนายกรัฐมนตรี 
นเรนทรา โมดี แห่งอินเดียไปเยือนสำานักงานใหญ่ของบริษัทเฟซบุ๊ก เครือข่ายสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่สุดในโลกที่
เมอืงเมนโลพารก์ รฐัแคลฟิอรเ์นยี ประเทศสหรฐัฯ ในฐานะทีน่ายกรฐัมนตรโีมด ีถอืเปน็ผูน้ำาประเทศทีใ่หค้วามสำาคญั
และสนใจในเรือ่งโซเชียลมเีดยีเป็นอยา่งมากโดยใชเ้ฟซบุก๊และทวติเตอร ์เปน็หนึง่ในชอ่งทางสือ่สารกบัชาวอนิเดยีและ
ประชาคมโลกมาโดยตลอด
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 นบัตัง้แตเ่ขา้รบัตำาแหนง่นายกรฐัมนตรอีนิเดยีเมือ่ปทีผีา่นมา ขณะนีม้ผีูใ้ชอ้นิเทอรเ์นต็ ‘ฟอลโลว’์ ทวติเตอร์
ของนายโมดีจำานวนหลายล้าน นายกรัฐมนตรีโมดี ได้สนทนากับมาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อต้ังและซีอีโอของเฟซบุ๊ก 
นานนบัชัว่โมง อกีท้ังนายโมดยีงัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ค้นถงึ 1,200 คน มโีอกาสได้ต้ังคำาถามพดูคยุเกีย่วกบัสงัคมออนไลน์
โดยถา่ยทอดสดผา่นระบบ’ สตรมีไลฟ’์ทางอนิเทอร์เนต็และกล่าวถงึผู้นำาทัว่โลกวา่ “คณุไมส่ามารถได้ประโยชนจ์าก
โซเชียล มีเดีย ถ้าหากคุณไม่ใช่มัน” นายโมดี กล่าว พร้อมชี้ว่าความแข็งแกร่งของสังคมออนไลน์ในวันนี้ สามารถบอก
รฐับาลของชาตนิัน้ไดว้า่สิง่ทีก่ำาลงัทำาถกูหรอืผดิ ซ่ึงทำาใหส้ามารถหยดุทีจ่ะเดินไปในแนวทางทีผิ่ดได้โดยโซเชีย่ลมีเดยี 
ถือเป็นพลังขับเคลื่อนการเมืองยุคใหม่ (ไทยรัฐออนไลน์, 255)
 เหน็ไดว้า่การใหค้วามสำาคัญตอ่สือ่สงัคมออนไลน ์ยงัเปน็สิง่ทีผู่น้ำาท่ัวโลกต้องจบัตามมองรวมทัง้ในประเทศไทย
ที่ นับวันจะเรียกได้ว่า เป็นชุมชนออนไลน์มากขึ้น การแสดงตัวตนของและผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ และลักษณะ                                                                                                                  
จดุเดน่โดยการนำาเสนอและแบง่ปนัขอ้มลูไดห้ลากหลายวธิกีาร ซ่ึงไมไ่ด้มเีพียงเฉพาะผู้นำาของทัว่โลกเพียงอยา่งเดยีว
ในการขับเคลื่อนการเมืองในรูปแบบใหม่ แต่ในฐานะพลเมืองปัจจุบันการสื่อสารไปแปรเปลี่ยนเปลี่ยนไปในรูปแบบ 
สือ่สงัคมออนไลนท์ีร่วดเรว็ขึน้ ปจัจยัดงักลา่วยังชีใ้หเ้หน็การเข้าถึงกลุ่มคนท่ีสนใจในระบบอนิเตอร์เนต็ ท่ีจะสามารถมี
อิทธิพลทางสงัคมการเมอืงและแนวทศันะคตติา่ง ๆ  อนัจะเปน็ประโยชนต์อ่การเขา้ถงึกลุม่เยาวชน พลเมอืงวยัทำางาน 
ที่ค่อนข้างจะเพิกเฉยต่อเรื่องการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การใช้สื่อสังคมอนนไลน์เองก็ยังมีทั้งข้อดีและ
ข้อเสีย เปรียบเสมือนดาบสองคม ที่ข้อมูลต่าง ๆ ที่ส่งผ่านเข้าในระบบ มีโอกาสที่จะเป็นเพียงข้อเท็จจริง ที่ยังต้อง
รอการตีความและการพิสูจน์ ทั้งนี้หากขาดวิจารณญาณในการรับข้อมูล การหวังผลร้ายในการส่งข้อมูล รวมถึงการ
รู้เท่าไม่ถึงการ และยังอาจจะตกเป็นเครื่องทางการเมืองได้เช่นกัน ฉะนั้นผู้คนในยุคปัจจุบันต้องมีความรู้เท่าทันต่อ
ข้อมูล ข้อเท็จจริงเหล่านี้มากกว่ายุคเก่าก่อนมาก อันเนื่องมาจากการตัดสินเหตุผลที่ผิดพลาดและการเชื่อในสิ่ง
ที่ผู้อื่น บอกต่อและเชื่อโดยไม่มีการพิสูจน์ 
 อีกนัยหนึ่งเป็นเพราะสื่อสังคมออนไลน์เป็นพื้นที่ที่มีเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง (freedom of 
political expression) ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเมืองในระดับต่าง ๆ การแสดงออกทางการเมือง
อาจเป็นไปได้ในหลายแนวทางด้วยกัน ได้แก่เผยแพร่ลงสื่อสิ่งสังคมออนไลน์มีเนื้อหาทางการเมือง ภาพถ่ายและ
การแพร่ภาพวิดิโอ ที่ต้องการสื่อทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองบนอินเตอร์เน็ต จึงถือเป็นเสรีภาพขึ้น
พื้นฐานที่จะพึงกระทำาได้ โดยอาจกระทำาในรูปแบบต่าง ๆ กันไม่ว่าจะเป็นการสนทนาและการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง        
ผู้ส่งสารและผู้รับสารข้อมูลข่าวสาร เพื่อแสดงออกทางการเมืองหรือรับรู้การแสดงออกทางการเมือง ผ่านเครือข่าย
อนิเตอรเ์นต็และแอพพลเิคชัน่ของสือ่สงัคมออนไลนใ์นรปูแบบทีแ่ตกตา่งกนั อยา่งไรกต็ามการแสดงออกทางการเมอืง
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บนอินเตอร์เน็ตที่ใช้วาจาหรือคำาพูดเกี่ยวกับการเมือง อันมีเนื้อหากล่าวอ้างเกี่ยวกับ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทางการ
เมืองในระดับต่าง ๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ในทางลบ ย่อมถือเป็นการกระทำาที่ไม่พึงประสงค์ หรือสร้างความเกลียด
ชังทางการเมืองในโลกออนไลน์ในการสื่อความหมายและการตีความทางการเมืองบนสื่อสังคมออนไลน์
 การสื่อความหมายในสื่อสังคมออนไลน์อาจจะมีการสื่อความหมายด้วยสื่อภาพ บทความ และภาพ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ ทำาให้เราทำาความเข้าใจต่อสิ่งนั้นโดยผ่านการตีความหมายความและการตัดสินความจริง จาก
เหตุของตัวเราเองในหลายรูปแบบ ท้ังความจริงจากการบอกเล่า ความจริงที่เกิดจากประาบการณ์ที่อาจผิดเพี้ยน
ได้ รวมความจริงจากการอุปนัย เหตุผลที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการกล่าวอ้างย้อนแย้งในเร่ืองของสัญญะ ที่
ถูกถอดความหมายและตีความตามในของกรอบทฤษฎีของโซซูร์ว่าด้วยความหมายของสัญญะ (The Meaning 
of The Sign) เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ (Relations) และความแตกต่าง (Distinction) ที่ให้ความหมาย
เป็นพลวัตไม่หยุดนิ่งตายตัว แต่มันประกอบสร้างให้กันและกันขึ้นมาใหม่และเกี่ยวกับระบบของสัญลักษณ์ ที่
ปรากฎอยู่ในความคิดของมนุษย์ อันถือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวของเรา สัญลักษณ์อาจจะได้แก่ ภาษา  
รหัส สัญญาณเครื่องหมาย ฯลฯ หรือหมายถึงสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีความหมายแทนของจริงในตัวบทและใน
บริบทหนึ่ง ๆ เป็นจุดเน้นที่ต่างไปจากการศึกษาด้ังเดิมที่มุ่งศึกษาการส่ือสารแบบเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ถอืเปน็พืน้ฐานของการสือ่สาร เป็นทฤษฎทีีน่ำามาอธบิายการสือ่สารทางการเมอืงของมนษุยแ์ละมผีลตอ่การสือ่ความ
หมายในรูปแบบต่าง ๆ ด้วย (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2556)
 การส่ือสารและการตีความคือจุดกำาเนิดของความหมายซึ่งจะไม่ได้สนใจความล้มเหลวของการสื่อสารและ
ไม่เก่ียวข้องกับประสิทธิผลและความถูกต้อง แต่เป็นแนวทางการศึกษาเชิงสังคมหรือความแตกต่างของวัฒนธรรม 
ระหว่างผู้ให้และผู้รับสาร ตลอดจนความหลากหลายของความหมายภายในระบบภาษา วัฒนธรรม และความเป็น
จริงที่ไม่สามารถแสดงผลเป็นลูกศรหรือเป็นเส้นตรงของกระแสการไหลของข่าวสารแต่เป็นการศึกษาเชิงโครงสร้าง 
โดยมุ่งความสนใจไปที่การวิเคราะห์โครงสร้างที่กลุ่มความสัมพันธ์ที่ทำาให้สารหมายถึง บางสิ่งที่มันสร้างเครื่องหมาย
บนเสื้อผ้าหรืออากัปกิริยา ไปยังสารที่จะถูกส่งออกไปในการสื่อสารแต่ละครั้ง
 ในที่นี้จะใช้ในส่วนคำาว่า “Sign” ซึ่งในภาษาไทยแปลว่า “สัญญะ” หมายถึง สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มี
ความหมาย (Meaning) แทนของจริง/ตัวจริง (Object) ในตัวบท (Text) และในบริบท (Context) หนึ่ง ๆ ตัวอย่าง
เช่น แหวนหมั้น เป็นสัญญะใช้แทนความหมายที่หนึ่งในบริบทของสังคมตะวันตก (หากเป็นบริบทของสังคมอื่นก็อาจ
จะใช้อื่น ๆ  เป็นสัญญะแทนและหากเปลี่ยนสัญญะไปเป็น “แหวนแต่งงาน” ก็จะใช้แทนความหมายของความผูกพัน
ในระดับที่สูงและลึกซึ้งกว่าการหมั้นหมาย (กาญจนา แก้วเทพ, 2547)
 โซซูร์ (Saussure) แบ่งสัญญะออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ รูปสัญญะ (Signifier) เป็นรูปแบบทางกายภาพ
ของสัญลักษณ์ เช่น คำาที่ถูกเขียน เส้นต่าง ๆ ในหน้ากระดาษที่ก่อให้เกิดภาพวาด รูปภาพ หรือเสียง ส่วนที่สองคือ 
ความหมายสญัญะ (Signified) คอืบรบิทภายในใจท่ีถูกหมายถึงโดยตัวหมาย ดังนัน้มคำาวา่ ต้นไมไ้มจ่ำาเปน็ต้องเปน็ตน้
ไมท้ีเ่ฉพาะเจาะจงแตห่มายถึงบรบิทท่ีถูกสรา้งข้ึงทางวฒันธรรมกระบวนการทัง้หมดนีเ้ราเรยีกวา่การสรา้งความหมาย 
 โรรองค์บาร์ต (Roland Barthes) ให้แนวคิดในการวิเคราะห์ความหมายแฝงที่อยู่ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่ง
หัวใจสำาคัญในกระบวนการสร้างความหมายของ บาร์ต คือ ขั้นตอนในการแสดงความหมาย 2 ระดับ คือ
 ระดับแรกเป็นการตีความตามความหมายตรง (Denotation) การตีความตามความหมายตรง เป็นระดับที่
เกีย่วขอ้งกับความจรงิตามธรรมชาต ิเป็นการอา้งถงึสามญัสำานกึหรอืความหมายทีป่รากฎแจม่แจง้อยูแ่ลว้ของสญัญะ
(Sign) และความสมัพนัธข์องสญัญะกบัสิง่ทีก่ลา่วถงึในความหมายทีช่ดัแจง้ของสญัญะ เชน่ ภาพของอาคารใดอาคาร
หนึ่ง ก็แสดงว่าเป็นอาคารนั้นหรือภาพของเสื้อผ้าก็คือรูปแบบโครงสร้างเสื้อผ้า 
 ระดับที่สอง เป็นการตีความหมายโดยนัยแฝง (Connotation) การตีความหมายในขั้นนี้จะเป็นการตีความ
หมายในระดับที่มีปัจจัยทางวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่ง ไม่ได้เกิดจากตัวของสัญญะเอง เป็นการอธิบายถึง
ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสัญญะกระทบกับความรู้สึกหรืออารมณ์ของผู้ใช้และคุณค่าทางวัฒนธรรมของเขา ซึ่งสัญญะ
ในขั้นนี้จะทำาหน้าที่ 2 ประการ คือ ถ่ายทอดความหมายโดยนัยแฝงและถ่ายทอดความหมายในลักษณะมายาคติ 
(Myths) บาร์ท เรียกกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง ลดทอน ปกปิด บิดเบือนฐานะความจริงหรือข้อมูล
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 หากนำาความหมายของสัญญะ (Sign) ก็จะได้การถอดความหมายจากการสื่อและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่
แจกตา่งในสือ่สงัคมออนไลน ์ทีม่คีวามแตกตา่งในการใชแ้ละชีใ้หเ้หน็เหตุผลของในแต่ละความหมาย อาจจะเกดิจาก
การตีความที่มีมายาคติ
 ฌอง โบดริลยาร์ด (อภิภา ปรัชญาพฤกษ์, 2554) กล่าวถึงภายใต้สังคมอุดมโภคาและสังคมแห่งสัญญะ ก่อน
ที่ตัวสินค้าจะถูกกำาหนดหรือเปลี่ยนไปเป็น “สัญญะ” ในแบบต่าง ๆ เช่น การบรรจุหีบห่อ (packaging) การกำาหนด
ยี่ห้อ การวางแผนการจัดจำาหน่าย และสื่อโฆษณา ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ทำาหน้าที่เป็นสื่อทางวัฒนธรรมเพื่อแสดง
สถานภาพ ความภมูใิจและเกยีรตยิศของผูใ้ชก้ารจัดระเบยีบลำาดับชัน้ของสินคา้จึงเขา้ไปมคีวามหมายต่อสถานะของ
คนในสงัคม เพราะฉะนัน้ เมือ่บคุคลไดบ้รโิภคสินคา้นัน้จึงมไิด้เพียงแต่บริโภควตัถหุรือกระทำากจิกรรมหรือแคมเปญ
นั้น ๆ ที่มีกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์อยู่ เช่น กรณีการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อนเพื่อแสดงถึงสำานึกความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยลดปริมาณถุงพลาสติกเป็นการบริโภคสัญญะไปกับสินค้านั้นจำาแนกได้โดย สัญญะ (Sign) คือ 
ถุงผ้า/การลดปริมาณขยะ/ลดโลกร้อน การซ้ือถุงผ้ามาใช้จึงเป็นการแสดงความหมายถึงเป็นนักอนุรักษ์ เป็นคนรับผิดชอบ                                                      
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่ชาวเน็ตมีการเปลี่ยนสเตัสหรือดฃภาพดิสเพลเพื่อแสดงสัญลักษณ์ 
และสื่อความหมายอันนำาไปสู่ภาวะที่เรียกว่าไวรัสนั้น ยังเป็นกระแสสังคมปัจจุบันและได้สะท้อนคุณค่าออกมา 
คนแรกกอ็าจไมไ่ดม้คีวามหมายมากนกั หาแตอ่าจจะบอกความหมายวา่เปน็ผูร้เิริม่ทีท่ำาใหค้นรบัชว่งต่อและเกดิความ
ตระหนัก หรือเข้าใจหรือมีอารมณ์ร่วมพร้อมที่จะบอกต่อปากต่อปาก
 จะเห็นได้ว่าการสร้างคุณค่านี้ไม่ได้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างบุคคล ความรู้ ความจริงและความเป็น
ธรรมชาตแิตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นมอะทีบ่่งบอกอยูเ่หนอืสิง่อืน่ทีถ่กูสรา้งเรือ่งราวขึน้ ไดก้อ่ใหเ้กดิผลกระทบหลายประการ 
จะทำาใหม้กีารจนิตนาการทีถ่กูปรงุแตง่ขึน้มา เชน่ ความปรารถนาเพ่ือท่ีจะมคีวามหมายทางสังคม (Desire for Social 
Meaning) ความต้องการที่จะแตกต่าง (Need for Difference) อีกด้วย
 กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในเมืองไทยการแย่งพ้ืนที่เชิงความหมายแม้แต่ในโลกส่ือสังคมออนไลน์เองก็ตามใน
เมืองไทยอาจเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2549 โดย ม็อบ ออกมาขับไล่รัฐบาลกดดัน เพื่อให้ลาออกจากตำาแหน่ง ได้มีการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ในการเพิ่มแรงกดดันอย่างแพร่หลาย จนเกิดกลุ่มก้อน หรือแฟรตม็อป ก็มีการใช้การแสดงสัญลักษณ์
ด้วยการกดดันในปี พ.ศ.2557 ดังกล่าว นำาไปสู่ทศวรรษใหม่ในการต่อสู้ทางการเมือง ท่ีไม่ได้เพียงแต่ออกมาแสดง
พลังเพียงข้างถนนและสถานที่สำาคัญ หากแต่สื่อสังคมออนไลน์จะกลายมาเป็นเครื่องมือและสื่อกระแสหลักในการ
การแสดงสญัลกัษณท์างการเมอืง การแสดงออกทางการเมอืงและเหตุการณท์ีผ่่านมาคอืการ่อต้านการควบคมุสงัคม
ออนไลน์ของรัฐโดยกลุ่ม F5 และ Anonymus
 ในต่างประเทศเองที่มีเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใน Facebook ฉาบด้วยสีรุ้งเพ่ือแสดง ถึงการยอมรับมื่อวันที่ 26 
มิถุนายน 2558 ศาลสูงสหรัฐอเมริกา ได้มีคำาตัดสินเห็นชอบให้คู่รักที่เป็นเพศเดียวกัน สามารถแต่งงานกันได้ทั่วทั้ง 
50 รัฐในสหรัฐอเมริกา โดยชาวอเมริกันทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องโดยเท่าเทียมกันตามกฎหมาย และทุกคน
ควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นใคร หรือเขาจะรักใครทั้งนี้ศาลสูงสหรัฐอเมริกาได้มีมติ 5-4 
เห็นชอบต่อการสมรสระหว่างผู้ที่มีเพศเดียวกันโดยระบุว่าคนเหล่านี้มีสิทธิโดยชอบตามรัฐธรรมนูญ
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ที่มา http://facebook.com/celebratepride

 อย่างไรก็ตาม จากคำาพิพากษาดังกล่าว ส่งผลให้การแต่งงานระหว่างคู่รักที่เป็นเพศเดียวกัน สามารถทำาได้
ทัว่ทกุรฐัในสหรฐัอเมรกิา ตามหลกัแหง่ความเทา่เทยีมกนัสำาหรบัสทิธใินการแตง่งาน จงึเริม่มกีารแสดงความยนิดเีชิง
สัญลักษณ์ผ่านสื่อต่าง ๆ รวมไปถึงสื่อ Social Media ด้วย 
 อกีหนึง่ประเดน็ในกลุม่ผูใ้ชอ้นิเตอรเ์นต็ ยงัการกลา่วถงึกนัมากกบัการตคีวามความหมายของสญัลกัษณ ์ทีท่าง 
Facebook จะนำามาใช้และมีการศึกษาวิจัย อย่างปุ่ม Dislike จากเดิมที่ใช้เพียงปุ่ม Like เท่านั้น แม้จะเป็นเพียง                                                                                                                     
ขา่วลอื แตก่ไ็ดส้รา้งเสยีงวพิากษว์จิารณไ์ดอ้ยูพ่อสมควรโดยกอ่นหนา้นี ้Facebook ลงัเลในการเพิม่ปุม่ Dislike เพราะ
เกรงว่าจะเอาไปใช้ในทางลบ เช่น โกรธ เกลียด ไม่ชอบใจเจ้าของโพสต์ ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรง เรื่องไม่
ดีบนโลกอินเทอร์เน็ต แต่ครั้งนี้ Facebook พร้อมที่จะเพิ่มปุ่ม Dislike ตามที่ผู้ใช้ร้องขอ เพราะไม่ใช่ว่าทุกเรื่อง
จะต้อง Like ถูกใจเสมอไปแต่ก็ต้องเตรียมรับมือสิ่งที่จะตามมาหลังเพิ่มปุ่มด้วยเช่นกัน (Facebook Newsroom, 
2015)

ที่มา http://www.iphonemod.net/facebook-hate-or-dislike-button.html

 อย่างไรก็ตามหากนำาปุ่มดังกล่าวหากมองเป็นภาพทางการเมืองอาจสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความนิยม และ
การปรับปรุงข้อบกพร่องได้เช่นกัน ทำาให้เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่า แม้แต่เพียงสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงออกเพียงเพิ่ม
ขึ้นมาเพียงปุ่มเดียวอาจจะมีกระแสที่ตามมาเป็นจำานวนมาก แสดงให้เห็นว่าการสื่อความหมายและการตีความบน
สื่อสังคมออนไลน์เป็นเรื่องที่สำาคัญยิ่งต่อสังคมปัจจุบันที่ต้องพึ่งพาความรู้คามเข้าใจจากข้อเท็จจริงที่หลากหลาย จึง
มีความจำาเป็นต้องกล่าวถึงการถอดความและการตีความเชิงสัญลักษณ์ ภาษา เครื่องหมาย การแสดงออกผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์อีกด้วย
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บทสรุป
 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นพลังของสื่อสังคมออนไลน์ที่รวดเร็ว และเป็นกระแสสังคมได้ง่ายและ
เป็นสิ่งที่รัฐและภาคส่วนต่างต้องเข้ามาเล็งเห็นความสำาคัญจากแนวโน้มทางสถิติที่มีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เพิ่ม
ขึ้นและการใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งนี้มากขึ้น คาดว่าในอนาคตภายภาคหน้า สื่อเหล่านี้จะเป็นเครื่องมืออันทรงพลังของภาค
พลเมืองในการแบง่ปนัขอ้มลูทางการเมอืงซึง่กนัและกนั ดงันัน้การแยกแยะขอ้เทจ็จรงิของขา่วสารอาจจะเกดิจากมุม
มองและการตีความข้อเท็จจริงทีรอบด้านขึ้นไม่ด่วนสรุปและตีความเข้าข้างตนเองหรือตัดสินความจริง การลงทัณฑ์
ทางสงัคมทีเ่หน็ตา่งแตเ่กดิจากการมองความขา้งเดยีวขาดการพสิจูน ์เพือ่ทีส่งัคมออนไลนจ์ะไดม้คีวามนา่เชือ่ถอืของ
ข้อเท็จจริง เพราะทุกคนที่ใช้เปรียบเสมือนผู้สื่อสารในพื้นที่สื่อสาธารณะที่ไม่บรรณธิการหรือผู้เกี่ยวข้องคัดกรอง
ข้อมูล หากแต่ผู้ใช้นั่นเองเป็นผู้ใช้วิจารณญาณ
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The collective action of social force and fairtrade mobilization
: The case of Green Net Cooperative
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บทคัดย่อ
 ที่มาและความสำาคัญของการศึกษาวิจัย มาจากปัญหาความเหลื่อมลำ้าทางสังคมและ ความไม่เท่าเทียม
กันในการพัฒนาด้วยกระแสทุนนิยมอันนำาไปสู่การเกิดขบวนการยุติธรรมทางสังคมขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ บทความนี้จึง
มีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาเพื่อพิจารณาว่าบทบาทและกลไกการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมนั้น
ไดส้ะทอ้นลกัษณะการตอ่ตา้นกระแสการพฒันาของทนุนยิมหรอืไมโ่ดยไดใ้ชก้รอบการศกึษาวา่ดว้ยตวัชีว้ดัการแสดง
พฤติกรรมการรวมหมู่อาทิ บุคคลผู้นำาการรวมหมู่, ยุทธวิธีการรวมหมู่ และ การใช้พ้ืนท่ีเพ่ือการรวมหมู่ ซ่ึงผลการ
ศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าสหกรณ์กรีนเนทมีรูปแบบของการเคลื่อนไหวงานที่คู่ขนานกับกระแสทุนนิยมโลกาภิวัฒน์ใน
ฐานะเปน็ทางเลอืกของการพฒันา เนือ่งมาจากการดำาเนนิงานของสหกรณก์รนีเนทแมว้า่จะดำารงความเปน็อสิระของ
บทบาทผูน้ำานกัวชิาการและอสิระในการใชย้ทุธศาสตรข์บัเคลือ่นงานด้านการคา้ทีเ่ปน็ธรรมอยา่งไรกต็าม ด้วยการจดั
ตั้งองค์กรตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ.2542 ภายใต้พื้นที่เสมือนเป็นกลไกรัฐ เป็นเหตุให้การสนับสนุนการค้าที่
เป็นธรรมขององค์กรนั้นมิได้เป็นการกีดขวางการขับเคลื่อนกลไกรัฐทุนนิยมโดยสิ้นเชิง

คำ�สำ�คัญ: การค้าที่เป็นธรรม, กลุ่มพลังทางสังคม, พฤติกรรมรวมหมู่ความยุติธรรมทางสังคม

Abstract
 Sincesocial inequalityandgapdevelopmentfrom globalized capitalism lead to emerge of 
justice movementin many areas. This article aims to explore roles and mobilization mechanisms 
of social force on bringing social justice under concern on collective actionthrough intellectual-
leadership, collective action strategies, and collective action spaces. The question of this research 
is how their actiontake on alter-globalization or anti-globalization movement by considering the 
case of Green Net Cooperative, a social enterprisewhich plays the main roleof supporting fairtrade.
This study demonstrated that it supportingfairtrade under the type of alter-globalization movement 
because it has independence leader on mobilization and varieties of group strategiestowards 
collective action. However, with obligation from cooperation actas quasi-state apparatushas been 
leading limitation space for taking actions into anti-capitalismcompletely.

Keywords: Fairtrade, Social Forces, Collective Action,Social Justice

51 บทความนี้ ได้ปรับปรุงจากผลงานวิจัยเรื่อง การเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทางสังคมเพื่อสนับสนุนแนวคิดการค้าที่เป็นธรรม กรณีศึกษา     

สหกรณก์รนีเนท เอกสารการศกึษาคน้ควา้อสิระรฐัศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยันเรศวร โดยม ีดร.วชัรพล พทุธรกัษาเปน็อาจารยท์ีป่รกึษา 

ทั้งนี้หากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว
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ที่มาและความสำาคัญของการศึกษา
 ในปัจจุบันนี้สังคมโลกย่อมไม่อาจปฏิเสธได้ว่ากระแสโลกาภิวัฒน์ล้วนมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการพัฒนาก็ดี หรือการอุบัติขึ้นของภัยคุกคามใหม่ ด้วยเช่นกัน แต่ถึงกระนั้นก็ตามสิ่งหนึ่งที่
ล้วนทำาให้กระแสโลกาภิวัฒน์นั้นสามารถผลักดันให้กลายเป็นประเด็นสำาคัญของโลกได้นั้น มาจากการกระทำาต่อสู้
ท้าทายทางอุดมการณ์และ ชุดความคิดท่ีมีการปลูกฝังคุณค่าของการผลักดันเคลื่อนไหวกิจกรรมตามความประสงค์
ของกลุ่มเคลื่อนไหว อันถือเป็นปัจจัยท่ีทำาให้ปฏิกิริยาตอบสนองรับและการต่อต้านกระแส ของการพัฒนาทุนนิยม
โลกาภิวัตน์เกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ (Sparke, 2013 : 393-397) 
 โดยหนึง่ในความเปลีย่นแปลงทีเ่ปน็ผลมาจากความท้าทายของการจัดระเบยีบใหมก่บักระแสทุนนยิม นัน่คอื 
การเคลือ่นไหวสง่เสรมิการคา้ทีเ่ปน็ธรรม ซึง่นบัได้วา่เปน็รูปแบบของการรวมกลุ่มภายใต้การประกอบการทางสังคม 
อันมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสร้างลักษณะความสัมพันธ์ทางการค้าที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านกลไกการ
จดัการดว้ยระบบตลาดทีเ่ปน็ธรรม ซึง่อาศยัวธิกีารรบัรองมาตรฐานการคา้ทีเ่ปน็ธรรม ทัง้ตวัสนิคา้และองคก์รทีด่ำาเนนิ
งานสนับสนุนซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐานของตลาดที่เป็นธรรมในด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาคน (ไม่ใช้
แรงงานเกินกว่าที่กฏหมายกำาหนด) การพัฒนาชุมชน (ส่งเสริมขีดความสามารถในการพ่ึงตนเอง) รวมไปถึงพัฒนา
สิ่งแวดล้อม (สร้างสภาวะการผลิตและการเติบโตที่อนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน) (Hiscox, 2007)
 สำาหรับการขับเคลื่อนแนวคิดการค้าที่เป็นธรรมในประเทศไทยนั้น มีจุดเร่ิมต้นจาก กลุ่มหน่วยงานด้าน       
ครสิตจกัรจากยโุรปทีเ่ขา้มาทำางานในประเทศไทย ซ่ึงได้เขา้มาวางรากฐานและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แนวคดิดงั
กล่าวพร้อมกับประเทศกำาลังพัฒนาอื่น ๆ  นับตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2516 เป็นต้นมา โดยอยู่ในช่วงระยะเวลาที่องค์กรพัฒนา
เอกชนและคณะทำางาน ในภาคประชาสังคมมีบทบาทมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในภายหลังกลุ่มดังกล่าวบางส่วน
ไดผ้นัตวัเปน็องคก์รไทยท่ีดำาเนินการโดยอิสระจากองคก์รเดมิ และการแยกตวัเพือ่มาจดัตัง้องคก์รและ กลุม่ขบัเคลือ่น
ใหม่ได้นำาไปสู่การปรับเปลี่ยนเป้าหมายเพื่อมุ่งสนับสนุนทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น (สหกรณ์กรีนเนท, ม.ป.ป. 
ก : ออนไลน์) ทั้งน้ีประจวบกับการพัฒนาขององค์กรแฟร์เทรดในประเทศต่าง ๆ ที่ได้รวมกลุ่มกันเป็นสมาคมแฟร์
เทรดนานาชาติ (International Fair Trade Associationหรือ IFAT) ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นองค์กร      
แฟร์เทรดโลก (World Fair Trade Organizationหรือ WFTO)ในปีพ.ศ. 2552 และการมีองค์กร Fairtrade 
Labelling Organizations Internationalหรือ FLOเพื่อทำาหน้าที่ในการจัดทำามาตรฐานและให้การตรวจสอบ 
รับรองร่วมกันในระดับสากลยิ่งเป็นเหตุให้เครือข่ายกลุ่มการค้าที่เป็นธรรมในประเทศไทยได้รับโอกาสสนับสนุนการ
ดำาเนินงานต่าง ๆ มากขึ้นตามมาด้วย (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, ม.ป.ป. : ออนไลน์)
 โดยการทำางานของสหกรณ์กรีนเนทนั้น เดิมจัดตั้งในชื่อของ “ร้านสหกรณ์อาหารธรรมชาติ จำากัด” นับตั้ง
แต่ปีพ.ศ. 2537 ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนชื่อเป็น “สหกรณ์กรีนเนท จำากัด” ในปีพ.ศ. 2544 โดยมีจุดมุ่งหมายสำาคัญคือ
การส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับกลไกการค้าที่เป็นธรรมต่อเกษตรกร ผู้จำาหน่าย และผู้บริโภค เพื่อนำาไปสู่การพัฒนา
เกษตรกรรมท่ีย่ังยืน (SustainableAgriculture)รวมไปถึง การพัฒนาตลาดเพ่ือสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตรายย่อย และการ
สง่เสรมิแนวคดิ ระบบการตรวจรบัรองมาตรฐานการคา้ทีเ่ปน็ธรรมภายในกลุม่สหกรณแ์ต่ละชมุชนทีเ่ขา้รว่มโครงการ
ไปพร้อมกัน ด้วยเหตุน้ีสหกรณ์กรีนเนทจึงถือเป็นหนึ่งในผู้นำาองค์กรเครือข่ายการค้าที่เป็นธรรมในประเทศไทยที่ยัง
คงดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (สหกรณ์กรีนเนท (ข), ม.ป.ป.: ออนไลน์)

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพือ่สำารวจการเคลือ่นไหวภายใตก้ารค้าทีเ่ปน็ธรรมของกลุ่มสหกรณก์รีนเนทวา่มกีลไกทีน่ำาไปสู่การเมือง
ว่าด้วยการต่อต้านทุนนิยมหรือไม่อย่างไร
 2. เพื่อพิจารณาอุปสรรคและความท้าทายของกลุ่มสหกรณ์กรีนเนทภายใต้การเคลื่อนไหวแนวคิดการค้าที่
เป็นธรรมในปัจจุบัน
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วิธีการศึกษาและดำาเนินการวิจัย
 ขั้นตอนการเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาโดยใช้วิธีทั้งการวิจัยเชิงเอกสาร (Research 
paper) ผ่านผลงานเอกสารวิชาการตำาราสื่อวีดีทัศน์รวมไปถึงเอกสารรูปแบบอื่น ๆ ที่นำาเสนอข้อมูลกิจกรรมงาน
ด้านการค้าที่เป็นธรรมขององค์กร
 ขณะเดียวกนัผูว้จิยัไดใ้ชก้ารสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง (Structured interviews) ร่วมด้วยโดยกำาหนดหวัขอ้
และประเด็นสำาคัญไว้เบ้ืองต้นสำาหรับนำามาใช้เพื่อสอบถามข้อมูลบทบาทการเคลื่อนไหวขององค์กรโดยการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์เจาะจงไปที่ผู้นำาองค์กรและเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเป็นหลัก ซึ่งการสำารวจ
ด้วยวิธีการทั้งหมดนี้เพื่อเป็นข้อมูลสำาหรับการประกอบการพิจารณากระบวนการเคลื่อนไหวโดยละเอียดต่อไป

กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย
 ภายใตก้ลไกและบรบิทของการเคลือ่นไหวโดยกลุ่มพลังทางสังคมท่ีเปน็ไปอยา่งพลวตั เง่ือนไขหนึง่ท่ีสามารถ
ชี้วัดความสามารถของกลุ่มพลังทางสังคมในการผลักดันกิจกรรมต่าง ๆ นั่นคือ การพิจารณาโดยใช้ฐานแนวคิดการ
ศึกษาพฤติกรรมรวมหมู่ (Collective action) ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญในการสร้างความเป็นกลุ่มก้อนให้
กับขบวนการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ว่าสามารถดำาเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ขณะเดียวกันยังสามารถ
สะท้อนถึงกลไก การขับเคลื่อนกิจกรรมโดยรวมได้ว่ามีดำาเนินการต่อต้านกระแสการพัฒนาของรัฐหรือไม่ ในอีกทาง
หนึ่งด้วย ซึ่งในที่นี้ผู้วิจัยเลือกศึกษาและทำาความเข้าใจจากปัจจัยกำาหนดของพฤติกรรมรวมหมู่ (Determinants of 
collective action) เพือ่สะทอ้นภาพระดบัการเคล่ือนไหวท่ีสามารถเปรียบเทียบกบักลุ่มขับเคล่ือนการคา้ท่ีเปน็ธรรม
อืน่ ๆ  รว่มดว้ยในขณะเดยีวกนั โดยในสว่นขา้งต้นนัน้ผู้วจัิยได้กำาหนดตัวชีว้ดัภายใต้ขอบเขตการพิจารณาเง่ือนไขเพือ่
นำาไปสู่การกระทำาการรวมหมู่ในสามประเด็น ดังนี้

1. คุณลักษณะของบุคคลผู้นำาการรวมหมู่ (Intellectual leadership)
 ปัจจัยส่วนแรกที่เป็นเงื่อนไขที่นำาไปสู่การจัดรูปแบบกระทำาการรวมหมู่ คือ คุณลักษณะของบุคคลผู้นำา
การรวมหมู่ว่ามีความสอดคล้องกับโครงสร้างทางสังคมอย่างไรบ้างซึ่งการพิเคราะห์ดังกล่าวไม่ได้จำากัดแต่เพียง
ปจัจยัทางสงัคมวทิยาเพียงอยา่งเดยีวเทา่นัน้หากแตป่จัจยัดา้นการเมอืงลว้นมอีทิธพิลตอ่การสรา้งสถานะปญัญา
ชนแบบใหม่ด้วยเช่นเดียวกัน (Li, 2002, 3-15) ทั้งนี้มีผลงานการศึกษาจำานวนมากที่นำาเสนอการจำาแนกแบบ                     
ดังกล่าวอย่างไรก็ตามในการศึกษาข้างต้นผู้เขียนใช้ข้อมูลการศึกษาของ Charles Kurzmanand Lynn Owens ซึ่ง
ทัง้สองไดร้วบรวมข้อสรปุเพือ่นำามาใชใ้นการจำาแนกความแตกต่างของแต่ละกลุม่ปญัญาชนโดยแบง่ออกเปน็สามกลุม่
ดังต่อไปนี้ (Kurzman and Owens, 2002, 63-90)
 ปัญญาชนกลุ่มแรก ได้แก่ ปัญญาชนกับการเป็นส่วนหนึ่งในชนชั้นทางสังคม ท้ังนี้บทบาทของการเป็น       
ปัญญาชนในรูปแบบดังกล่าวเป็นการสะท้อนภาพของสภาวะการเป็นปัญญาชนนั้นว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ขัน้ตอนการผลติโดยตรง หากแตป่ญัญาชนเหลา่นีม้อีสิระเหนอืกวา่การได้รับผลประโยชนท์างเศรษฐกจิโดยเฉพาะ เชน่
กรณีที่นายทหารผู้หนึ่งทำาหน้าที่ต่อสู้กับการถูกกล่าวหาในสมัยสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 3 ของฝรั่งเศส แดรฟุสของผู้นำา
ทางทหารรุ่นต่อมา รวมไปถึง นักวิจารณ์หนังสือพิมพ์ ได้ทำาหน้าที่เพื่อปกป้องความยุติธรรมให้กับพวกเขา (James, 
1911) หรือ อีกกรณีหนึ่ง คือ ปัญญาชนเหล่านี้เป็นผู้ปฎิบัติสนองต่อคุณค่าทางศิลปะ หรือ คุณค่าทางจริยธรรมนอก
เหนือจากผลประโยชน์เชิงวัตถุ ดังเช่น ความสัมพันธ์ทางชนชั้นของสมาชิกในสังคม เป็นต้น (Benda, 1927)
 ขณะที่ในลักษณะที่สอง เป็นผู้นำาปัญญาชนที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนภายใต้กลไกเคลื่อนไหวชนชั้นทาง
สังคม โดยบทบาทสำาคัญของปัญญาชนเหล่าน้ี คือ การต่อสู้กับความยุติธรรมที่มาจากเหตุแห่งการเอารัดเอา
เปรียบแก่งแย่งระหว่างชนชั้นปกครองกับชนชั้นผู้ถูกปกครอง ด้วยความคิดที่สะท้อนดังกล่าว บทบาทปัญญา
ชนโดยแนวคิดของ Antonio Gramsci จึงเป็นที่มีความเด่นชัดอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็น ปัญญาชนในลักษณะของการ
จัดตั้ง (Organic intellectuals) ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลจากการจัดชนชั้นทางสังคม อาทิ ชนชั้นขุนนาง ชนชั้นพ่อค้า
วาณชิย ์หรอืชนชัน้อืน่ ๆ  ภายใตก้ารยอมรบัในแตล่ะสงัคมนัน้ และนอกจากนีย้งัมกีลุม่ปญัญาชนดัง้เดมิ (Traditional 
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intellectuals) ซึง่กรมัชีไ่ดใ้หค้วามสำาคัญเปน็พเิศษ เนือ่งจากปญัญาชนลกัษณะดงักลา่วมคีวามเปน็อสิระและไมอ่ยู่
ภายใต้อิทธิพลจากชนชั้นอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น นักบวช หรือปัญญาชน ที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่นแต่งตั้งจาก
สถานะใหม่ภายใต้อิทธิพลจากประสบการณ์ทำางานในอดีต เป็นต้น (วัชรพล พุทธรักษา, 2557, 173-174) ซึ่ง 
กรมัชี่เลง็เห็นความจำาเปน็อย่างยิ่งวา่การจะเปลี่ยนแปลงสังคมที่ปราศจากปัญหาทางชนชั้นจำาเปน็อย่างยิ่งทีจ่ะ
ต้องอาศัยพลังจากปัญญาชนเหล่านี้เป็นแกนหลักขับเคลื่อนเพื่อนำาไปสู่การสร้างสังคมแบบใหม่ในอนาคต
 กลุ่มสุดท้าย คือ ผู้นำาของปัญญาชนท่ีอยู่เหนือกลไกของชนช้ันทางสังคมบทบาทของผู้นำาในกลุ่มนี้ 
Karl Mannheim ได้นำาเสนอมุมมองของการสร้างปัญญาชนแบบดังกล่าวไว้ว่า ปัญญาชนสามารถที่จะก้าวข้าม
ฐานจากชนช้ันทางสังคมได้นั้น ล้วนต้องอาศัย กระบวนการให้การศึกษาและองค์ความรู้ซึ่งไม่ยึดติดจากความเป็น
ชนชั้นเดิมทั้งสิ้น (Kurzman and Owens, 2002 : 63-90) กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ บทบาทของปัญญาชนนั้นคือการ
มุ่งเน้นกระบวนการสืบทอดและส่งต่อความเป็นปัญญาชนจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งเพ่ือสร้างหน่อสาขาของผู้สืบทอด
เจตนารมณ์และเพื่อเป็นตัวแทนขับเคลื่อนความคิดและอุดมการณ์อีกพื้นที่หนึ่งให้ยังคงอยู่สืบต่อไป (Aboim and 
Vasconcelos, 2014, 165-183)

2. คุณลักษณะยุทธวิธีการรวมหมู่ (Collective action strategies)
 ลักษณะการรวมกลุ่มเพ่ือกระทำาการรวมหมู่ ถือได้ว่ามีความสำาคัญไม่น้อยไปกว่าคุณลักษณะของปัญญาชน 
ผู้นำากลุ่มในการชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเคลื่อนไหวและระดับความ
เข้มข้นของการต่อสู้ภายใต้การตัดสินใจทางเลือกของกลุ่มที่สอดคล้องกับแนวปฎิบัติพื้นฐานเพื่อการบรรลุเป้า
หมายกลุ่มเป็นสำาคัญโดยการศึกษาในปัจจุบันภายใต้แนวคิดการกระทำารวมกลุ่มสามารถจำาแนกคุณลักษณะที่
แตกต่างกันออกเป็นสองกลุ่ม ดังนี้
 กลุ่มแรก คือ การกระทำารวมหมู่ภายใต้ตัดสินใจที่มีเหตุผล (Rational choice collective action) 
ซึ่งภายใต้การตัดสินใจดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขและฐานคติสำาคัญสามประการ ได้แก่ ประการแรก การศึกษา
พฤติกรรมของมนุษย์น้ันมีฐานคติว่ามนุษย์มีความเป็นเหตุผลมากกว่าเสมอโดยหลักตามธรรมชาติ ประการที่สอง
ความเห็นแก่ตัวเป็นเหตุผลก่อนที่จะเกิดสภาวะความไม่เห็นแก่ตัวในภายหลัง และประการสุดท้าย กระบวนการเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์โดยส่วนใหญ่น้ันเปรียบเสมือนกาฝาก ในทำานองเดียวกัน หากกระบวนการมีส่วนร่วมคือ การ
ใหโ้อกาสสำาหรบัการตระหนกัรูใ้นตนเอง สมาชกิกลุ่มต้องอทิุศใหก้บัผลลัพธท่ี์มากกวา่ภายใต้กระบวนการแสวงหาผล
ประโยชน์ของกลุ่มนั้น (Elster, 1985, 136-155) นอกจากเหตุผลข้างต้นแล้ว ปัจจัยโครงสร้างโอกาสทางการเมือง
ดว้ยกระบวนการสรา้งปฏสิมัพนัธเ์ชงิอำานาจกบัชนชัน้นำาทางการเมอืง ล้วนถอืเปน็อกีส่ิงสนบัสนนุหนึง่ทีช่ว่ยขบัเคล่ือน
การสร้างพลังมวลชนและกลุ่มเครือข่ายการเคลื่อนไหวให้เข้มแข็งมากขึ้นเช่นเดียวกัน (Tarrow, 1994, 16-27)
 ขณะท่ีอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การรวมกลุ่มเพื่อกระทำาการรวมหมู่ภายใต้การสร้างมวลชน (Rebellious 
collective action)เปน็กระบวนการเคลือ่นไหวรวมกลุ่มบนพื้นฐานและสภาพความเป็นจริงภายใตบ้รบิทของความ
ขัดแย้งและปัญหาการไม่ลงรอยกันมากกว่าการร่วมมือซ่ึงกันและกัน (Tilly, 1985, 717-747) การเคล่ือนไหวรวม
กลุม่แบบดงักลา่วจงึตอ้งอาศยัการเปน็ผูน้ำาของกลุ่มเพ่ือชว่ยต่อรองและประสานความต้องการของแต่ละกลุ่มยอ่ย ๆ  
ที่แตกต่างกัน อันจะช่วยนำาพาทางเลือก รวมไปถึง ความต้องการของสมาชิกแต่ละบุคคล เข้าสู่ค่านิยมและฐานคติ
ของกลุ่มอันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ ซึ่งจะช่วยเอื้อให้เกิดกลไกกระบวนการรวมกลุ่มเคลื่อนไหวโดยอาศัยพลังมวลชนที่ 
เขม้แขง็มากยิง่ขึน้ (Van Belle, 1996, 107-132) หรือในอกีด้านหนึง่กลุ่มจะเคล่ือนไหวในลักษณะปฏบิติัการทา้ทาย
ซึ่งหน้า (Direct action)ซึ่งเป็นรูปแบบของการเคลื่อนไหวที่ปฏิบัติด้วยตนเองปราศจากตัวกลางจากภายนอก หรือ
อำานาจของนักการเมืองกลุ่มผลประโยชน์แต่ละกลุ่ม (Graeber, 2009, 201)

3. กระบวนการใช้พื้นที่เพื่อการรวมหมู่ (Collective action spaces)
 นอกเหนือจากปจัจยัทัง้สองประการทีผู่เ้ขยีนได้นำาเสนอขา้งต้นแล้วนัน้ กระบวนการใชพ้ื้นทีเ่พ่ือการรวมหมู่
ถือเป็นอีกตัวชี้วัดหนึ่งในการพิจารณาสภาวะการรวมกลุ่มดำาเนินกิจกรรมนั้นว่าได้เข้าสู่กระบวนการเข้าท้าทายต่อ
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ความขัดกันด้านทัศนคติและผลประโยชน์ต่อทั้งกลุ่มพลังทางสังคมและต่อกลุ่มคนจำานวนหนึ่งหรือไม่ ซึ่งภายใต้การ
ใช้พื้นที่เพื่อการเคลื่อนไหวดังกล่าวสามารถจำาแนกออกเป็นสองลักษณะดังนี้
 ลักษณะแรก คือ การใช้พ้ืนที่เคล่ือนไหวบนพื้นที่ฐานของภาคประชาสังคม (Civil society arena) ซึ่ง
บริบทของการเคลื่อนไหวดังกล่าวในแง่หนึ่งอาจสอดคล้องกับบริบทของการปฏิวัติตามแนวความคิดของ Antonio 
Gramsci ที่มองว่าพื้นที่ของประชาสงัคมซึง่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างสว่นบนนัน้เป็นพื้นที่การใชอ้ำานาจในลักษณะ
ของการชักจูงและโนม้นำาความคดิความเชือ่ของประชาชน เพือ่สรา้งความยนิยอมพรอ้มใจ (Consent) ใหน้ำาไปสูก่าร
ดำาเนินกิจกรรมตามความต้องการของกลุ่มหรือผู้มีอิทธิพลทางชนชั้นในการพยายามสร้างภาวะการครองอำานาจนำา
ขึ้นเพื่อท้าทายอำานาจนำาเดิมซึ่งกดขี่ความคิดอันไม่เป็นธรรมต่อสมาชิกในสังคม (วัชรพล พุทธรักษา, 2557, 180) 
อย่างไรก็ดี กระบวนการเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจปรากฎในบริบทของการต่อต้านกระแสขับเคลื่อนสังคมใน
ประเด็นหนึ่ง ๆ ด้วย (Counter-movement) โดยในที่นี้อาจเป็นรูปแบบของการเคลื่อนไหวที่มุ่งปรับรื้อโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจใหม ่หรอื ขบัเคลือ่นกลไกทีมุ่ง่เสนอกระบวนการจดัระเบยีบและการควบคมุทางสงัคมไดใ้นอกีทางหนึง่ 
(Maertens, 2008, 129-153)
 สำาหรับอีกลักษณะหนึ่ง คือ เป็นการใช้พื้นที่ที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระบนฐานของภาค
ประชาสังคมโดยทั่วไป เนื่องจาก กลุ่มเคลื่อนไหวเหล่านี้อยู่ภายใต้การกำาหนดกฏเกณฑ์โดยกลไกรัฐ กล่าวคือ
การดำาเนินงานของกลุ่มจะต้องได้รับอนุญาตโดยรัฐและกำาหนดข้อจำากัดบางประการเพื่อมิให้กระทบต่อการ
จัดการและเสถียรภาพของรัฐ ด้วยเหตุนี้แขนขาบางส่วนขององค์กรจึงกลับถูกกำาหนดและควบคุมโดยรัฐแทน 
(Udehn,1996, 56) ซ่ึงอาจเรียกการใช้พ้ืนท่ีภายใต้กลไกรัฐในลักษณะท่ีเรียกว่า กลไกของรัฐจากการปลูกฝังทางความ
คิด (Ideological State Apparatuses) ซึ่งถือเป็น การดำาเนินกิจกรรมบนพื้นที่รัฐเพื่อเข้าไปกำากับพื้นที่ส่วนบุคคล
รวมไปถงึ พืน้ทีส่าธารณะภายใตค้วามสามารถของรฐัในการปลกูฝงัคา่นยิมความคดิเหน็ใหอ้ยูภ่ายใตก้รอบทีเ่หมาะสม 
ทัง้น้ีกลไกในลกัษณะดงักลา่วมคีวามแตกตา่งจากกลไกรฐัจากการปราบปราม (Repressive State Apparatuses) ที่
วา่เปน็ การใชอ้ำานาจเพือ่ใหเ้กดิความหวาดกลวั ขณะทีก่ลไกรัฐจากการปลูกฝังทางความคดิมุง่สลายความหวาดกลวั
ของการเคลื่อนไหวเพียงลำาพังโดยมีสถาบันรัฐเข้ามาเป็นตัวแทนในกำากับดูแลและคุ้มครองผลประโยชน์ให้กับกลุ่ม 
(Althusser, 2014, 103-104) ด้วยเหตุข้างต้นจึงอาจถือเหตุของการดำาเนินกิจกรรมภายใต้กลไกของรัฐในลักษณะ
การปลูกฝังทางความคิดว่าเป็นลักษณะเสมือนความเป็นกลไกรัฐ (Quasi-State Apparatus) ได้ในอีกทางหนึ่งด้วย 
(Cerry, 1990, 47)
 โดยในแต่ละกลไกท่ีผู้เขียนได้นำาเสนอนั้น ล้วนถือเป็นองค์ประกอบที่มีความจำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรับการ
สร้างเสริมกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสมานฉันท์ให้สามารถดำาเนินการประสบผลสำาเร็จในฐานะผู้ขับเคล่ือนการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งภายใต้กระบวนทัศน์ของการขับเคลื่อนแนวคิดการค้าที่เป็นธรรมที่มีต่อกระแส
ทนุนยิมนัน้ Gavin Fridell นำาเสนอรปูแบบของการส่งเสริมการคา้ทีเ่ปน็ธรรมออกเปน็ 3 ลักษณะ อนัได้แก ่(Fridell, 
2006 : 8-28)
 ประการแรก การสง่เสรมิการคา้ทีเ่ปน็ธรรมเพือ่สร้างความได้เปรียบในตลาด โดยมุง่เน้นงานทีส่นับสนนุ
บทบาททางธรุกจิเพือ่เปา้หมายในสำาหรบัการเพิม่ชอ่งทางการจดัจำาหนา่ยทีม่อียูเ่ดมิโดยอาจเพิม่ระดบัราคาจาก
ความแตกต่างในตัวสินค้าให้มีคุณค่ามากขึ้นในการจัดจำาหน่ายและในขณะเดียวกันอาจเป็นการใช้รูปแบบแผน
การตลาดเพื่อสะท้อนบทบาทความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กรในการขับเคลื่อนการบริหารงานและการ
ดำาเนินธุรกิจที่มีความเป็นบรรษัทภิบาลมากขึ้นในอนาคต (Fridell,Hudson, and Hudson 2008, 8-34)
 ประการทีส่อง การสง่เสรมิการคา้ทีเ่ปน็ธรรมเพือ่ขบัเคลือ่นคูข่นานกบักระแสโลกาภวิฒัน ์โดยมุง่เนน้ระบบ
บรหิารจดัการเพือ่สรา้งกระบวนการผลติทางเลอืกทีน่อกจากจะลดสภาวะการทำาลายสิง่แวดลอ้มดว้ยแลว้ ยงัพยายาม
ขจัดระบบการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อสังคมซึ่งยังคงแฝงตัวอยู่ภายใต้ระบบการค้าเดิม (Murray and Raynolds, 2000, 
65-74) 
 และประการสุดท้าย คือ การส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมเพื่อลดกระบวนการสร้างและทำาให้เป็นสินค้าใน
เชิงพาณิชย์ โดยลักษณะดังกล่าวเป็นการเคลื่อนไหวท่ีให้ความสำาคัญกับความท้าทายเชิงสัญลักษณ์จากการต่อสู้กับ
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สภาวะการเสพติดสินค้า (Commodity fetishism) ทั้งนี้เป้าหมายหลักของวิธีการดังกล่าวอยู่ที่การมุ่งขจัดอิทธิพล
ของโครงสร้างของตลาดโลกเช่นเดียวกับการล้มล้างอิทธิพลของเครือข่ายที่ยังคงสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกตลาด
ของตนเองเป็นสำาคัญ (Fridell, 2007, 79-104) 
 ซึ่งความแตกต่างในยุทธวิธีการเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทางสังคมทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
การทำาความเขา้ใจความแตกตา่งของวถิกีารเคลือ่นไหวเพ่ือส่งเสริมการคา้ทีเ่ปน็ธรรมในกจิกรรมกลุ่มทีป่รากฎออกสู่
สาธารณชนไมว่า่กจิกรรมเหลา่นีจ้ะปรากฎบนพืน้ทีก่ารเมอืง หรือ พ้ืนทีน่อกปริมณฑลการเมอืงกต็ามวา่มกีระบวนการ
ที่ส่งเสริมกลไกการค้า ที่เป็นธรรมบนพื้นฐานปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกของกลุ่มอย่างไรบ้าง

ผลการศึกษาวิจัย
 ในสว่นการศกึษานีผู้เ้ขยีนจะนำาเสนอคณุลกัษณะการรวมหมูเ่คลือ่นไหวเพือ่สนบัสนนุการคา้ทีเ่ปน็ธรรม 
โดยทำาความเขา้ใจกระบวนทศันข์องการขบัเคลือ่นกลไกในมติิเชิงเศรษฐกิจการเมอืง ภายใต้การวเิคราะหข้์อมูล
หลักฐานต่าง ๆ และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เพื่อนำาเสนอข้อสังเกตการเคลื่อนไหวใน 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1. คุณลักษณะของบุคคลผู้นำาการรวมหมู่ (Intellectual leadership)
 ในมิติการศึกษาแรก เป็นการพิจารณากระบวนการขับเคล่ือนการค้าที่เป็นธรรมภายใต้ประเด็นว่าด้วย 
“คณุลกัษณะของบคุคลผูน้ำาองคก์ร” ซึง่การศกึษาแนวคดิองคก์รธรุกจิเพือ่สงัคม ณ ปจัจบุนั จะเหน็ไดว้า่ แนวคดิ
ผู้ประกอบการทางสังคม (Social entrepreneur) ซึ่งเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการ
ขบัเคลือ่นกจิกรรมเพือ่เปลีย่นแปลงสงัคมท่ีดข้ึีนน้ันกำาลงัเปน็กระแสการศกึษากระบวนการและตวัแบบ ขบัเคลือ่นทีม่ี
อทิธพิลการดำาเนนิธรุกจิอยา่งมาก ไมว่า่องคก์รเหลา่นัน้จะเร่ิมต้นจากเจตนารมณข์องการเปน็ธรุกจิเพ่ือสังคม (Social 
enterprise) หรือไม่ก็ตาม (Ashton, 2010) ฉะนั้นแล้วในการดำาเนินบทบาทเพ่ือเปล่ียนแปลงสังคม นับได้ว่าการ
เป็นผู้ประกอบการทางสังคม มีส่วนสำาคัญอย่างมากที่สนับสนุนความคิดการเคลื่อนไหวภายใต้เจตนารมณ์ เพื่อ
อภิวัฒน์สังคมให้เกิดผลสำาเร็จอย่างยั่งยืนได้โดยแท้จริง
 ด้วยเหตุนี้ ความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม จึงล้วนส่งผลต่อลักษณะการสืบทอดเพื่อความต่อเนื่องของ 
เป้าหมายการรวมหมู่อย่างยิ่ง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการสืบทอดเจตนารมณ์การเป็นผู้ประกอบการสังคมนั้นล้วนมีส่วน
เกีย่วขอ้งกบัลกัษณะของบคุคลกบักระบวนการสร้างแรงจูงใจใหก้บัสมาชกิและภาคเีครือข่ายอยา่งชดัเจน อนัเนือ่งมา
จากการสรา้งแรงจงูใจภายในกลุม่สมาชกินัน้มคีวามสัมพันธอ์ยา่งยิง่กบัการตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มองคก์รของสมาชกิใน
แตล่ะชว่งเวลาซึง่สง่ผลไดท้ัง้ชว่ยสรา้งแรงผลกัดนัใหก้บักลุ่มในการเคล่ือนไหวหรือ อาจเปน็อปุสรรคทำาใหก้ารตัดสินใจ
และการสื่อสารระหว่างกลุ่มเพื่อดำาเนินกิจกรรมตามเป้าหมายขาดความชัดเจนได้เช่นกัน (Pinard, 2011: 104-105) 
 สำาหรบับทบาทของการปญัญาชนในฐานะผูน้ำากลุม่นัน้ กรณขีองการคดัเลอืกสมาชกิใหมเ่ขา้รว่มกลุม่องคก์ร
เพือ่ดำาเนนิงานสนบัสนนุกจิกรรมการคา้ทีเ่ปน็ธรรม ทางองคก์รไดส้นบัสนนุใหท้ัง้ผูบ้รหิารและสมาชกิมสีว่นรว่มสรรหา
คดัเลือกผู้มารว่มงานกบัองคก์รทัง้ทีเ่ปน็เกษตรกร และ องคก์รเครอืขา่ย เพือ่ใหไ้ดบ้คุคลทีส่ามารถยนืยนัวา่ธรุกจิของ
ตนเองมีความรูค้วามเขา้ใจถงึความพเิศษของสนิคา้แฟรเ์ทรด รวมถงึ ความตัง้ใจจรงิเพือ่เขา้มารว่มงานมารว่มงานกบั
ทางองค์กร ซึ่งส่วนมากแล้วมักจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่อ้างตนเองว่าดำาเนินการตามแนวคิดการค้าที่เป็นธรรมมากกว่า 
(วิฑูรย์ ปัญญากูล และ บุญจิรา ตันเรือง สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2558)
 ในส่วนกรณีขั้นของการวางแผนในกิจกรรมขององค์กร บทบาทของคุณวิฑูรย์ภายในองค์กร นอกจากที่จะ
เป็นผู้ริเริ่มนำาแนวคิดการค้าที่เป็นธรรมมาใช้กับองค์กร เพื่อสร้างรากฐานความเข้าใจในการปฏิบัติงานส่งเสริมงาน
ด้านการค้าที่เป็นธรรมแล้ว ยังมีส่วนในการวางแผนดำาเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาขับเคลื่อนองค์ความรู้ทางวิชาการ 
การพิจารณาสถานการณ์และการนำาไปใช้จริงของมาตรฐานการค้าที่เป็นธรรมรูปแบบต่าง ๆ และตัดสินใจนำามาใช้
กับองค์กรให้เหมาะสมกับบริบท เช่น เลือกที่จะให้องค์กรขอรับรองเป็นองค์กรแฟร์เทรดแทนที่จะใช้ตรารับรองการ
ค้าที่เป็นธรรมเฉพาะกับสินค้าหนึ่ง ๆ เท่านั้น ขณะที่บทบาทของผู้ประสานงานโครงการกลับมิได้มีส่วนร่วมในการ
วางแผนกิจกรรม แต่ทำาหน้าที่หลักคือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กรมากกว่า (วิฑูรย์ 



โลกาภิวัฒน์ ภูมิภาคอภิวัฒน์ ท้องถิ่นอภิวัฒน์: นัยต่อสังคมไทย
Globallzation Regionalization and Localization:

Implications for Thai Society 1/4
เล่มที่

283

ปัญญากูล และ บุญจิรา ตันเรือง สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2558)
 ขณะที่หากพิจารณาถึงผลงานและบทบาทการขับเคลื่อนภายใต้กระบวนทัศน์ความเป็นปัญญาชนของ
คุณวิฑูรย์ จะเห็นได้ว่า เป็นบทบาทปัญญาชนที่มีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิชาการเพื่อขับเคลื่อนกลไกการ
พฒันาสงัคม นบัตัง้แตก่อ่นปพี.ศ. 2544 ซึง่มกีารจัดต้ังสหกรณก์รีนเนทอยา่งเปน็ทางการ ซ่ึงในขณะน้ันผลงานเขยีนยงั
คงครอบคลมุประเดน็ปัญหาสงัคมภายใตบ้รบิทความเปลีย่นแปลงและทา้ทายใหมอ่ยา่งกวา้ง ๆ  จนกระทัง่เขา้มาดำาเนนิ
งานสหกรณก์รนีเนทอยา่งเปน็ทางการ งานเขยีนของคณุวฑูิรยไ์ด้ใหค้วามสำาคญักบัรูปแบบและกระบวนทัศนข์องการ
ขบัเคลือ่นเกษตรอนิทรยีเ์พือ่แกไ้ขปญัหาชมุชนและส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื (สำานักพิมพ์ประพันธส์าส์น, 2558, ออนไลน)์ 
และภายหลงัตัง้แตป่พี.ศ. 2550 เปน็ตน้มา ผลงานนำาเสนอวชิาการไดข้ยายขอบเขตในการนำาเสนอบทเรยีนความสำาเร็จ
ของการเคลื่อนไหวตลาดการค้าที่เป็นธรรมในต่างประเทศ เพื่อการศึกษาวิจัยและเป็นต้นแบบของการขับเคลือ่น
กิจกรรมไปสู่การพัฒนาคนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ (สหกรณ์กรีนเนท, ม.ป.ป.ค, ออนไลน์) 

2 คุณลักษณะยุทธวิธีการรวมหมู่ (Collective action strategies)
 ในมิติการศึกษาประการถัดมา เป็นการพิจารณากระบวนการขับเคลื่อนการค้าที่เป็นธรรมภายใต้ประเด็น
ว่าด้วย “คุณลักษณะยุทธวิธีการรวมหมู่” ซึ่งให้ความสำาคัญกับระดับการทำางานขององค์กรเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม
ให้สามารถบรรลุได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางเอาไว้ ทั้งนี้ด้วยการตั้งต้นด้วยฐานคิดของการดำาเนินกิจกรรม 
สำาหรับสหกรณ์กรีนเนทนั้นมองว่าที่ผ่านมาประเทศไทยมีความต่ืนตัวน้อยมากในเร่ืองแนวคิดการค้าที่เป็นธรรม 
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันองค์กรและผู้จำาหน่ายในระบบตลาด รวมถึง ผู้ผลิตภายในประเทศเริ่มให้ความสนใจมากยิ่ง
ขึ้น อันเป็นสัญญาณที่ดีของกิจกรรมการเคลื่อนไหวสนับสนุนการค้าที่จะได้รับความสนใจและตระหนักถึงโดยทั่วกัน
ในอนาคต (วิฑูรย์ ปัญญากูล และ บุญจิรา ตันเรือง สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2558)
 เช่นเดียวกับ ประเด็นการรับรองมาตรฐานสากลภายใต้การดำาเนินงานการค้าที่เป็นธรรม พบว่า สำาหรับ   
สหกรณ์กรีนเนทแล้วบทบาทการดำาเนินงานเพื่อส่งเสริมแนวคิดการค้าที่เป็นธรรมของผู้บริหารนั้นเป็นส่วนที่มีความ
สำาคญัอยา่งยิง่ เพราะการไดร้บัรองมาตรฐานสากลนบัได้วา่เปน็มาตรวดัทีใ่หผู้้บริโภคได้ง่ายทีสุ่ดวา่เปน็องคก์รทีด่ำาเนนิ
การด้วยหลักการค้าที่เป็นธรรมอย่างแท้จริง ๆ ตามระดับสากล ทำาให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจและยึดมั่นว่าการซื้อขาย
ในสนิคา้ทีผ่า่นองคก์รทีร่บัรองมาตรฐานนัน้จะสามารถสะทอ้นบทบาททีดี่เพ่ือการพัฒนาชมุชนและสังคมผ่านระบบ
การซื้อขายจัดจำาหน่ายขององค์กร ขณะที่มุมมองว่าด้วยความยั่งยืนและ การประสานงานกับกลุ่มผู้ผลิตนั้น พบว่า 
การได้รับการรับรองไม่มีผลมากนัก เพราะมีปัจจัยอื่น ๆ อาทิความสมำ่าเสมอและความจริงใจที่มีต่อภายในกลุ่มและ
ภาคีเครือข่าย ท่ีจะทำาให้การดำาเนินงานของกลุ่มสมาชิกประสบความสำาเร็จได้ด้วยดี (วิฑูรย์ ปัญญากูล และ บุญจิรา      
ตันเรือง สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2558)
 ทั้งนี้ แง่มุมของกระบวนการขับเคลื่อนภาคปฏิบัตินั้น สหกรณ์กรีนเนทมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการมี
สว่นรว่มในการผลกัดนักจิกรรมและแลกเปลีย่นแนวคดิเพ่ือขยายโอกาสในการสร้างเครือข่ายใหม ่ๆ  มากข้ึนดังจะเหน็
ได้จากความพยายามร่วมกันของสหกรณ์กรีนเนทและไทยคราฟท์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม ที่สนับสนุน
แนวคิดการค้าที่เป็นธรรมจัดตั้งสมาคมที่รวมกลุ่มผู้สนับสนุนงานการค้าที่เป็นธรรมอย่างไม่เป็นทางการภายใต้ชื่อว่า 
Thai Fair Trade Forum (TFTF) ในเดือนพฤษจิกายน ปีพ.ศ. 2550 และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เครือข่ายไทย
แฟร์เทรด” ในปีพ.ศ. 2556 ซึ่งการดำาเนินงานของเครือข่ายนับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นนั้นได้มีจัดกิจกรรมการรณรงค์
แฟรเ์ทรดในประเทศเปน็ระยะ โดยเฉพาะในชว่งวันแฟร์เทรดสากลซึง่ตรงกบัวนัเสารท์ี่สองของเดอืนพฤษภาคมของ
ทุกปี โดยมีการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลและสนับสนุนสินค้าที่ยึดภายใต้หลักการค้าที่เป็นธรรมจากผู้ผลิต
และกลุ่มสหกรณ์โดยตรง อันถือเป็นแนวทางการสนับสนุนและเผยแพร่แนวคิดการค้าที่เป็นธรรมให้กับประชาชน
ได้ในอีกทางหน่ึงด้วย ขณะเดียวกัน ยังได้มีจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการธุรกิจที่สนใจ รวมทั้งการจัดการ
ประชุมระหว่างกลุ่มเครือข่ายเป็นประจำาทุกปีอีกด้วย (สหกรณ์กรีนเนท, ม.ป.ป. ข, ออนไลน์)
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ภาพที่ 1 การจัดกิจกรรม World Fair Trade Day

ที่มา: (สำานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ, 2554, ออนไลน์)

 
 นอกเหนือจากวธิกีารสง่เสรมิดว้ยวธิทีางตรงทีน่ำาเสนอขา้งต้นแล้ว สหกรณก์รีนเนทยงัได้ใชว้ธิกีารส่งเสริมโดย
ทางอ้อมอีกดว้ย ภายใตก้ารเขา้เปน็หนึง่ในทีป่รกึษาการจดัทำาโครงการ “เพือ่นปลกู เพือ่นกนิ” รว่มกบัคณะทีป่รกึษา
รว่มโครงการโดยมแีนวคดิสำาคญัทีมุ่ง่เนน้การชว่ยเหลือเกือ้กลูกนัด้วยระบบความเชือ่มัน่และความไวใ้จอยา่งเพ่ือนที่
ปรารถนาดตีอ่กันเพือ่เปลีย่นแปลงการคา้เขา้สูก่ารคา้ระบบเพ่ือน การเปล่ียนวฒันธรรมสู่การบริโภคอยา่งฉลาด ระบบ
เศรษฐกิจที่พึ่งพาประชาชนมากกว่าการพึ่งพาอำานาจรัฐ และการสร้างชีวิตอยู่ดีมีสุข (เพื่อนปลูกเพื่อนกิน, ม.ป.ป. ข 
: ออนไลน์) ด้วยเหตุนี้จึงทำาให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ อาทิ การจัดตั้งกองทุนการค้าที่เป็นธรรมขึ้น เพื่อ
เป็นสว่นหน่ึงของการใหค้วามชว่ยเหลอืและสรา้งโอกาสใหผู้ผ้ลติทีด่อ้ยศกัยภาพทางเศรษฐกจิ รวมไปถงึ สนบัสนนุการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ และเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่น รวมถึงการรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชมุชนทีจ่ะก่อใหเ้กดิผลของการพฒันาท่ียัง่ยนืตอ่ไป (เพือ่นปลกูเพือ่นกนิ, ม.ป.ป. ก , ออนไลน)์ หรอืในตวัอยา่งกจิกรรม
ที่ประสบความสำาเร็จมาแล้ว คือ Rice Bucket จากชาวนาถึงน้องท้องอิ่มโดยมีสมาชิกหลักคือ กลุ่มคนกินข้าวช่วย
คนปลูกข้าว โครงการเพื่อนปลูกเพื่อนกิน ซึ่งสหกรณ์กรีนเนทมีส่วนร่วมในตรงนี้ และโครงการ Food4Good ซึ่ง
มสีหทยัมลูนธิเิปน็ภาคพีนัธมติรรว่มสนับสนุนกจิกรรมนีด้ว้ย ซึง่กจิกรรมดงักลา่วเปน็แบบแผนเดยีวกบัโครงการเพือ่น
ปลูกเพื่อนกิน เพื่อสนับสนุนในพื้นท่ีจังหวัดยโสธรในการปรับเปลี่ยนวิถีการทำานา และประสานงานเพื่อการส่งมอบ
ข้าวอินทรีย์ให้กับสหทัยมูลนิธิระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2558 โดยส่งมอบข้าวหอมมะลิแท้จากโรงสีชุมชน
ยโสธร 3 แห่งทีม่าจากการปลกูแบบอนิทรยีไ์มใ่ชส้ารพษิ โดยโรงสทีัง้สามแหง่นีไ้ดร้วมตวักนัเปน็สหกรณผ์ูผ้ลติเกษตร
อินทรีย์ จำากัด โดยมีมูลนิธิสายใยแผ่นดินเป็นผู้ร่วมถือหุ้นและช่วยบริหารจัดการ (เทใจดอทคอม,ม.ป.ป.,ออนไลน์) 

3. กระบวนการใช้พื้นที่เพื่อการรวมหมู่ (Collective action spaces)
 สำาหรับเง่ือนไขส่วนสุดท้าย คือ การพิจารณาโดยใช้ความเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวเพื่อบ่งชี้เจตนารมณ์อัน
แท้จริงของกลุ่ม โดยในมุมมองที่ว่าด้วยการใช้พื้นที่นั้น มุมมองของนักรัฐศาสตร์ส่วนหนึ่งมีความคิดเห็นผ่านการ
พิจารณาประเด็นพ้ืนท่ีในเชิงอิทธิพลและการใช้อำานาจว่าอาจนำามาสู่สถานะของการครองอำานาจนำา (Hegemony) เพื่อ
สามารถใช้ประโยชน์จากการครอบครอง และกุมอิทธิพลทางความคิดและจิตวิญญาณไม่ว่าพื้นที่เหล่านั้นจะ
มีปริมณฑลในระดับใดก็ตาม (Dikeç, 2005, 171-188) ขณะที่อีกด้านหนึ่งนั้นให้ความสำาคัญกับฐานคติของ



โลกาภิวัฒน์ ภูมิภาคอภิวัฒน์ ท้องถิ่นอภิวัฒน์: นัยต่อสังคมไทย
Globallzation Regionalization and Localization:

Implications for Thai Society 1/4
เล่มที่

285

การใช้พื้นที่ในบริบทของการสร้างพฤติกรรมรวมหมู่ของกลุ่มนั้น ๆ อันนำาไปสู่รูปแบบของความสลับซับซ้อน
หรือความเรียบง่ายภายใต้พฤติกรรมทางการเมืองหนึ่งที่สะท้อนการดำาเนินกิจกรรมอยู่ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
(Rose, 2003, 283-304)
 โดยในสว่นการใชพ้ืน้ทีภ่ายใตป้ระเดน็ความร่วมมอืสนบัสนนุกบัองคก์รภาครัฐ พบวา่ ทางองคก์รไมไ่ดข้อให้
รฐัเขา้มามีส่วนรว่มกบัการสนบัสนนุการคา้ทีเ่ปน็ธรรมในประเทศไทย แตค่วามรว่มมอืของรฐัจะมาจากการสนบัสนนุ
การทำาเกษตรอินทรีย์มากกว่า (วิฑูรย์ ปัญญากูล และบุญจิรา ตันเรือง สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2558) ซึ่งสอดคล้อง
อย่างยิ่งกัยการใช้พื้นท่ีของสหกรณ์กรีนเนทท่ีจะพบว่า บทบาทของวิฑูรย์ในฐานะเป็นผู้นำาขับเคลื่อนกลุ่มจะปรากฎ
ในพื้นที่สาธารณะผ่านการร่วมเสวนาอภิปรายปัญหาความไม่เป็นธรรมทางสังคมกับนักวิชาการและผู้ที่สนใจทั่วไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากงานกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “ความไม่เป็นธรรมทางการตลาดของชาวนา” วันที่ 31 
สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงถึงแม้ในเบื้องต้นวิฑูรย์จะมิได้เป็นหนึ่งในคณะผู้วิจัยโดยตรง 
อย่างไรก็ตามบทบาทในฐานะผู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนั้นสามารถแสดงให้เห็นถึงการใช้พื้นที่ของภาควิชาการและ
ภาคประชาชนได้อีกทางหนึ่ง (โครงการพัฒนาความเป็นธรรมทางสังคมเพื่อสังคมสุขภาวะ, ม.ป.ป. , ออนไลน์)
 แต่ถึงกระนั้น หากคำานึงถึงโครงสร้างและระเบียบที่กำากับสหกรณ์กรีนเนท จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติ 
สหกรณป์ีพ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฏหมายที่เปน็บรรทัดฐานในการปฏบิัติเมื่อจดัตั้งกลุ่มในรปูแบบสหกรณ์นัน้ส่งผลทำาให้
ทางองค์กรต้องดำาเนินการตามข้อกำาหนดที่ปรากฎอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนที่ 3 ว่า
ด้วยการดำาเนินงานของสหกรณ์ ในมาตรา 46 ที่ได้กำาหนดให้สหกรณ์ดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางเอาไว้ 
กระบวนการส่วนหนึ่งที่สามารถดำาเนินการได้ คือ การขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ ซึ่งถือ
เป็นอีกวัตถุประสงค์ประการหนึ่งที่สหกรณ์อาจต้องดำาเนินการร่วมกันด้วย (กรมส่งเสริมสหกรณ์, ม.ป.ป. : ออนไลน์) 
ดว้ยเหตนุี ้ผูเ้ขยีนมคีวามคดิเหน็วา่ในอนาคตรฐัอาจสามารถใชช้อ่งทางดังกล่าว เขา้มาควบคมุกจิกรรมขององค์กรไม่
ใหเ้กดิผลกระทบตอ่รฐัในอกีทางหนึง่ดว้ย ซึง่อาจจะทำาใหแ้รงจูงใจขององคก์รทีจ่ะดำาเนนิกจิกรรมอยา่งอสิระอาจลด
น้อยลงเช่นกัน
 จากการนำาเสนอในแตล่ะปจัจยัการรวมกลุม่ บทบาทของสหกรณก์รนีเนทบนสถานะการเปน็หนึง่ในกลุม่พลงั
ทางสังคมที่มีบทบาทสำาคัญในการส่งเสริมกลไกการค้าที่เป็นธรรมในประเทศไทย พบว่า มีข้อสังเกตที่ได้จากการนำา
เสนอข้อมูลที่ผ่านมาโดยภาพรวมดังนี้

มิติของการศึกษาพฤติกรรมการรวมหมู่ กรณีศึกษา สหกรณ์กรีนเนท

คุณลักษณะของบุคคลผู้นำาการรวมหมู่ 
(Intellectual leadership)

บทบาทการเป็นปัญญาชนในฐานะผู้นำากลุ่ม เป็นบทบาทที่เปิดเผย
ตนเองชดัเจน ภายใตป้ระสบการณท์ำางานของผูน้ำาในฐานะการเป็นนกั
วิชาการมาก่อน ส่งผลให้การแสดงบทบาทมุ่งเน้นไปที่การสอดคล้อง
กับเจตนารมณ์และองค์ความรู้ของตนเองในระดับหนึ่งด้วย

คุณลักษณะยุทธวิธีการรวมหมู่ 
(Collective action strategies)

ลักษณะการรวมกลุ่มเพื่อกระทำาการรวมหมู่ อยู่ภายใต้แนวคิดการ
เสริมมาตรฐานการค้า ที่เป็นธรรม ด้วยการนำาองค์กรเป็นหนึ่งใน
คณะจดังานนทิรรศการและงานจดัแสดงสนิคา้เพือ่สรา้งการรบัรูแ้ละ
แลกเปลีย่นมมุมองขอ้เทจ็จรงิในสถานะภาพการดำาเนนิงานรวมไปถงึ 
สร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อส่งเสริมงานในพื้นที่ต่าง ๆ มากขึ้น
อย่างไรก็ตามบางส่วนของกิจกรรมยังได้มุ่งเน้นการเปิดให้ประชาชน
เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแนวคิดการค้าที่เป็นธรรมด้วยเช่น
กัน ผ่านการจัดโครงการในลักษณะจัดต้ังกองทุนสนับสนุนการค้าที่
เป็นธรรมโดยให้ประชาชนภายนอกมีส่วนร่วมสนับสนุน
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มิติของการศึกษาพฤติกรรมการรวมหมู่ กรณีศึกษา สหกรณ์กรีนเนท

กระบวนการใช้พื้นที่เพื่อการรวมหมู่ 
(Collective action spaces)

กิจกรรมในงานด้านการส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมซึ่งปรากฎออก
สู่สาธารณชนโดยงานหลักนั้น มุ่งเน้นดำาเนินการโดยใช้พื้นที่การ
แสดงออกบนเวทีวิชาการ ภายใต้การมีส่วนร่วมระดมความคิดเกี่ยว
กับปัญหาความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ต่าง ๆ 
 อย่างไรก็ตาม การดำาเนินงานบางส่วนของสหกรณ์กรีนเนทกลับยัง
คงอยู่ภายใต้การกำาหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนงานตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ ซึ่งมีการวางวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งเพื่อสนองต่อแผนการ
พัฒนาที่ได้รับการกำากับโดยรัฐไปในขณะเดียวกัน

อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะการวิจัย
 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผลการศึกษาโดยสรุป จะเห็นได้ชัดว่าสหกรณ์กรีนเนทมีรูปแบบของการสนับสนุนแนวคิด
การค้าที่เป็นธรรมเพื่อขับเคลื่อนคู่ขนานกับกระแสโลกาภิวัฒน์ มากกว่า การขับเคลื่อนเพื่อบั่นทอนความเป็นสินค้า
พาณิชย์โดยสิ้นเชิง อันถือเป็นลักษณะของการต่อต้านกระแสทุนนิยมโลกาภิวัฒน์ เพราะถึงแม้ว่า กลุ่มจะขับเคลื่อน
ด้วยพลังของปัญญาชนผู้นำากลุ่มที่มีความเป็นนักวิชาการที่ต้องเปิดเผยสถานะ รวมถึง องค์กรมุ่งเน้นการสื่อสารผ่าน
การสรา้งองคค์วามรูก้ารคา้ท่ีเป็นธรรมในวงกวา้งทัง้ด้านผูบ้รโิภคและด้านกลุม่นกัวชิาการ ซ่ึงเอือ้ใหเ้กดิการสรา้งพลงั
ขับเคลื่อนลูกใหม่ได้ในระดับหนึ่ง แต่ทั้งนี้การที่สหกรณ์กรีนเนทยังพบขีดจำากัดจากตัวโครงสร้างการจัดตั้งสหกรณ์
ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขและกฏระเบียบตามกฏหมายในลักษณะของกลไกรัฐท่ีควบคุมอยู่ ส่งผลทำาให้กระบวนการขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสังคมผ่านกลไกส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมของสหกรณ์กรีนเนทนั้นเป็นรูปแบบที่ยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงในบริบท ทางการเมืองและเศรษฐกิจ มากกว่า การมุ่งสนองเพื่อต่อต้านหรือล้มล้างกับความเป็นระบบ
รัฐทุนนิยมของประเทศโดยฉับพลัน
 อย่างไรก็ตาม หากเมื่อพิจารณาถึงตัวแบบของการขับเคลื่อนของกลุ่มเรียกร้อง ความเป็นธรรมที่ประสบ
ความสำาเร็จของประเทศไทยในหลายกิจกรรมที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียกร้องต่อต้านการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรม และการเรียกร้องเพื่อแก้ปัญหาการจำากัดหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง ๆ สิ่งที่
เห็นได้ชัดอย่างยิ่ง คือ กลุ่มเคลื่อนไหวเหล่านี้มุ่งทำางานขับเคลื่อนด้วยการสร้างฐานความคิดโดยการใช้ยุทธวิธีการ
สร้างเจตจำานงค์ร่วมเป็นสำาคัญ กล่าวคือ การนำาเสนอปัญหาที่เข้าถึงความจำาเป็นอันวิกฤติ อันมีความเร่งด่วน อย่าง
ยิ่งที่จะต้องได้รับการแก้ไข ด้วยเหตุข้างต้น ผู้เขียนจึงเล็งเห็นว่าหากสหกรณ์กรีนเนทสามารถนำาเสนอความสำาคัญ
ของกลไกการคา้ทีเ่ปน็ธรรมทีไ่มไ่ดมุ้ง่สนองแตเ่พยีงระดับของการซ้ือขายเพ่ือเกือ้กลูผลประโยชนร่์วมกนัเทา่นัน้หาก
ขยายผลไปสูก่ารสรา้งแนวคดิทีว่า่การสง่เสรมิการคา้ทีเ่ปน็ธรรมสามารถชว่ยสง่เสรมิกลไกการสรา้งฐานรากสทิธขิอง
ตนเองในระบอบประชาธปิไตยและจติสำานกึความเปน็พลเมอืงทีดี่ต่อชมุชนและส่วนรวมผ่านกระบวนการมส่ีวนรว่ม
เพือ่สรา้งความยตุธิรรมทางสงัคมใหป้รากฎในระยะยาวได้แล้ว ยอ่มจะเปน็ส่ิงทีส่ร้างความตระหนกัและผลกระทบที่
ชี้ให้เห็นถึงความสำาคัญของกลุ่มต่อบทบาทการดำาเนินกิจกรรมส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมผ่านกระบวนการสร้าง 
อัตลักษณ์ของการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ที่นำาไปสู่ความสำาเร็จของผลสัมฤทธิ์ในการเคลื่อนไหวสนับสนุน
งานผ่านการมีส่วนร่วมอย่างมีจิตสำานึก ของทุกฝ่ายได้อย่างแท้จริง
 จากการศึกษาและกระบวนการรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยนี้ แม้ว่าโดยสรุปแล้ว จะนำาไปสู่ผลการวิเคราะห์ที่
แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนทั้งบทบาทของผู้นำา กระบวนการรวมกลุ่ม และการใช้พื้นที่แสดงกิจกรรม
ตอ่สาธารณชน ซึง่ทัง้หมดนัน้นำาไปสู ่การสรา้งภมูทิศันข์องกลุม่ในการขบัเคลือ่นแนวคดิการคา้ทีเ่ปน็ธรรมอนัถอืเปน็
คุณลกัษณะเฉพาะของแตล่ะกลุม่ แตถ่งึกระนัน้กต็ามขอ้จำากดัทีผู่ว้จิยัไดค้น้พบจากการศกึษานี ้คอื กระบวนการสำารวจ
ดงักลา่ว อาจมคีวามเหมาะสมสำาหรบักลุม่กรณศีกึษาทีป่รากฎบทบาทของผู้นำา เปน็ฐานทีม่ัน่ต่อทศิทาง และสถานะ
การเคลื่อนไหวอย่างโดดเด่น ทว่าเมื่อการดำาเนินกิจกรรมขององค์กรผ่านช่วงระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้น บุคคลท่ี



โลกาภิวัฒน์ ภูมิภาคอภิวัฒน์ ท้องถิ่นอภิวัฒน์: นัยต่อสังคมไทย
Globallzation Regionalization and Localization:

Implications for Thai Society 1/4
เล่มที่

287

เคยดำารงตำาแหน่งเป็นกำาลังสำาคัญหลักขององค์กรอาจไม่สามารถส่งมอบวิสัยทัศน์และแนวปฏิบัติขององค์กรในการ
ดำาเนินกิจกรรม ให้กับผู้สืบทอดรุ่นต่อมาได้ทั้งหมด
 ทั้งนี้เพื่อให้การศึกษาวิจัยสามารถพิจารณาพลวัตของการเคลื่อนไหวในระดับที่ต่อเนื่องมากขึ้น ผู้วิจัย        
เล็งเห็นความน่าสนใจของการอธิบายภายใต้แนวคิดภายใต้กรอบการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิวัติในการระดม            
(A Dynamic, Interactive Framework) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานการศึกษาร่วมกันระหว่าง Doug McAdam, 
Sidney Tarrowและ Charles Tilly ในฐานะเป็นหน่วยการวิเคราะห์หนึ่งเพื่อพิจารณานัยยะที่เกิดขึ้นจากการเมือง
ของการต่อสู้ (Contentious Politics) ผ่านปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ลักษณะที่นำามาสู่โอกาสและภัยคุกคาม, ความเหมาะ
สมทางสังคมที่มีผลกับการระดมทรัพยากรของกลุ่ม, การประกอบสร้างทางสังคมในการพิจารณาอัตลักษณ์ของกลุ่ม 
และสว่นสดุทา้ย คอื การกระทำารว่มอยา่งมนีวัตกรรมเพือ่พจิารณาแนวโนม้และทศิทางของการสรา้งความสนใจใหก้บั
สงัคมวา่กอ่ใหเ้กดิผลกระทบในทางใดซึง่ปจัจยัทัง้หมดนัน้มส่ีวนสำาคญัอยา่งยิง่ในการทำาความเขา้ใจเพ่ือแสดงใหเ้หน็วา่
ลกัษณะการเคลือ่นไหวในรปูแบบตา่ง ๆ  ลว้นมีผลลัพธท์ีเ่กดิขึน้ภายใต้ความคล้ายคลึงกนัของกลไกและกระบวนการ
เพื่อการบรรลุเป้าหมายให้สำาเร็จลุล่วง (เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์, 2557, 32-33)
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การศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชน
เขตเทศบาลนครในพื้นที่ภาคตะวันออก

The Study of the Election Behavior of People in the Municipal 
Areas in the Eastern Region of Thailand.
ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร53 โชติสา ขาวสนิท54 และภารดี ปลื้มโกศล55

บทคัดย่อ
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนเขตเทศบาลนครในพื้นที่ภาคตะวันออก             
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออก เพื่อศึกษา       
เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออก และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ
ตอ่ระบบการเลอืกตัง้ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีเ่หมาะสมในอนาคตโดยเปน็ผลจากการวเิคราะหจ์ากประชากร
ในเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออก อันประกอบด้วย เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลนครระยอง และเทศบาล
นครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จำานวน 400 ราย ผลการศึกษาสามารถสรุปผลเป็นส่วน ๆ ได้ดังนี้
 ผลการสำารวจพฤติกรรมการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า ภาพรวมประชาชนมีความคิด
เห็นอยู่ในระดับมาก ( = 3.55) ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ เมื่อท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งท่านคิดว่าเป็น
ความรับผิดชอบในหน้าที่ของพลเมืองไทย ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครของท่านอยู่เสมอ
 สำาหรับวัตถุประสงค์ในศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลนครในภาค
ตะวันออกพบว่าประชาชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพ และรูปแบบลักษณะการพักอาศัยต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ส่วนประชาชนที่มีการศึกษา อาชีพหลักรายได้เฉลี่ยต่อเดือนความสัมพันธ์
ส่วนบุคคลกับผู้สมัครรับเลือกตั้งสภาพท่ีพักอาศัย และระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนต่างกัน ระดับความคิดเห็นที่แตก
ต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 และสำาหรบัวัตถุประสงคข้์อสดุท้ายเพือ่การศกึษาขอ้เสนอแนะตอ่ระบบการเลอืกตัง้ขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ทีเ่หมาะสมในอนาคต สามารถสรปุไดด้งันี ้คอื เทศบาลนครควรมชีอ่งทางในการกระจายข่าวสารแกป่ระชาชน
ทีเ่กีย่วกบัการเลอืกตัง้และการปกครอง ใหม้คีวามทัว่ถงึและมคีวามสมำา่เสมอมากทีส่ดุ รองลงมาคอื ไมค่วรยกเลกิบท
ลงโทษในกรณไีมไ่ปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ดงัทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนั ควรจะมมีาตรการในการควบคมุหวัคะแนน ในพฤตกิรรมที่
ชักชวนให้ไปลงคะแนนมากเกินไป และความสามารถ และผลงาน เป็นปัจจัยสำาคัญต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง ตามลำาดับ

คำ�สำ�คัญ: พฤติกรรมการเลือกตั้ง, ประชาชน, เทศบาลนคร, ภาคตะวันออก

Abstract
 The research on the study of the municipal election of the public in the Eastern Region 
aims to study and compare the people’s behavior in the Eastern Region during the municipal 
election. It also suggests the suitable electoral system of local government in the future.The 
research is a result of the analysis of the population in the municipalities in the Eastern Region 
which includes 400 samples from LaemChabang Municipality, Rayong Municipality and Chao 
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Phraya SurasakMunicipality.The research results are as follows.
 The survey found that the overall level of election behavior of the Local Administrative 
Organizations is high (X = 3.55).The issue having the most average points is that casting votes 
is the responsibility of Thai citizens.The issue having the lowest average points is that following 
news and information about the municipal election.
 For comparative purposes on the election behavior of the people with different gender, 
age, status and accommodation forms, the research find no statistically significant difference. For 
the opinions of the people with different education, average income per month, occupation, 
personal relationships with candidates, housing, and duration of living in the community, the 
research found statistically significant difference at the statistical level 0.5.
 The recommendations for the municipal election in the future are summarized as follows: 
The Municipalities provide channels for the distribution of news and information thoroughly and 
consistently for the public about the municipal election. The punishment for people who do not 
exercise their rights of vote should not be abolished. Measures to control election canvassers 
not to over persuade people should be taken. Ability and performance are the key factors to 
decide candidates respectively.

Keywords: Election Behavior, People, City   Municipality, Eastern Region

บทนำา
 การกระจายอำานาจนัน้ในอดตีไมค่อ่ยไดร้บัความสนใจจากผูน้ำามากนกั เนือ่งจากเปา้หมายสำาคญัของประเทศ
อยู่ที่การรักษาประเทศให้ปลอดภัยเป็นปึกแผ่น และมุ่งสร้างความทันสมัย และการพัฒนาประเทศในการบริหาร
ราชการส่วนกลาง และส่วนท้องที่เป็นหลัก แต่นับจากเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 ประเด็นการกระจายอำานาจสู่
ท้องถิ่นได้กลายมาเป็นประเด็นที่สำาคัญประเด็นหนึ่งของการปฏิรูปทางการเมือง ดังจะเห็นได้จากทั้งบทบัญญัติใน
รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 ซึง่ใหค้วามสำาคญัแกก่ารกระจายอำานาจและปจัจบุนั
การปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการกระจายอำานาจสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นประเด็น
ในการปฏิรปูทางการเมอืงทีค่ณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ (คสช.) ได้ใหค้วามสำาคญัด้วยเชน่กนั ความแตกต่างอยูต่รง
ที่ ในขั้นตอนการปฏิรูปของคสช.นั้น ขั้นแรกเป็นการถอยกลับกระบวนการทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ด้วยการ
ยุติการเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว เพื่อพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นการใช้วิธีการปฏิรูปที่สวนทางจากเดิมแต่
คงเจตนารมณ์ของการเห็นความสำาคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น
 รัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2540 ได้ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการกระจายอำานาจของประเทศไทย ดังที่ โอฬาร 
ถิ่นบางเตียว ได้กล่าวไว้ว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ให้ความ
สำาคัญกับการกระจายอำานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม” (research.krirk.ac.th/images/
journals/2012_01/15/Binder1.pdf) สถาบันพระปกเกล้าได้กล่าวถึงความสำาคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไว้ว่า
รฐัธรรมนญูฉบบัน้ี เป็น”จดุเริม่ตน้อยา่งเป็นทางการในการกระจายอำานาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เนือ่งจาก
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้หลายมาตรา โดยมีอยู่ในหมวดที่ 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 78 และ
หมวดที่ 9 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 282-290 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว ซึ่งให้หลักประกันความ
เป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปกครองตนเอง นำาไปสู่กระบวนการกระจายอำานาจท่ีเป็นรูปธรรม 
เช่น การเกิดพระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 (สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย.www.kpi.ac.th/.../เอกสารประกอบการสัมมนา%20 
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ลำาดับ...) รัฐธรรมนูญฉบับน้ีมีเจตนารมณ์มุ่งเน้นการกระจายอำานาจให้รุดหน้า โดยกำาหนดให้มีการเลือกต้ังผู้แทนท้องถ่ิน
โดยตรงเป็นสาระสำาคัญอันหนึ่งด้วย ภายใต้ฐานคติที่ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับประชาชน ซึ่ง
ย่อมสามารถรับรู้ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี จากแนวคิดนี้ จึงได้มีกฎหมาย
รองรับตามมาหลายฉบับ ทั้งที่กำาหนดให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นจากประชาชนได้โดยตรง เช่น กฎหมาย
เทศบาล กฎหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัด พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ.2545 (ชวาลย์ ทัตศิวัช, ม.ป.ป.) และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 
 ต่อมารัฐธรรมนูญ ฉบับ ปี พ.ศ. 2550 ได้สานต่อแนวทางการเน้นการกระจายอำานาจสู่ท้องถิ่นทั้งยังมี
บทบัญญัติด้านนี้ไว้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองท้องถ่ินและการกระจายอำานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 12 มาตรา โดยปรากฎอยู่ใน 2 หมวด อันได้แก่
 หมวดที่ 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ในส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหารแผ่นดิน (มาตรา 78) และ
ส่วนที่ 4 แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม (มาตรา 80) และ
 หมวดท่ี 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 281-290 ซึ่งเป็นบทบัญญัติเรื่องการปกครองท้องถิ่น โดย
เฉพาะ รวม 10 มาตรา
 บทบัญญัติต่าง ๆ เหล่านี้ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงการปรับตัวและการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งมีมาตรา 283 มาตรา 288 และมาตรา 303 เป็นมาตรการที่สำาคัญ (สถาบันพระ
ปกเกล้า ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย.www.kpi.ac.th/.../เอกสารประกอบการสัมมนา%20ลำาดับ) โดยสาระสำาคัญ
ท่ีเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญนั้น วุฒิสาร ตันไชยได้ให้ข้อสรุปว่ามีอยู่ 5 ประการอันได้แก่ ประการ
ท่ีหนึ่ง การขยายอำานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทที่ชัดเจนและกว้างขวางขึ้น ประการ
ท่ีสอง การทำาให้เกิดดุลยภาพระหว่างการกำากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความเป็นอิสระ ประการ
ที่สาม เป็นการพัฒนาระบบการดำาเนินงานและบริหารงานภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประการที่สี่ 
การเปดิพืน้ทีใ่หแ้ก่ประชาชน ชุมชนและภาคประชาสงัคมในการมสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการทอ้งถิน่รว่มกบัองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ ประการที่ห้า การทำาให้การเมืองท้องถิ่นมีความโปร่งใส” ความสำาคัญของรัฐธรรมนูญฉบับ
นี้ วุฒิสาร ได้ชี้ว่า เป็นการเสริมกำาลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น “กำาลังทรัพย์”กำาลังคน” และ 
“กำาลังทางปัญญา” และท่ีสำาคัญได้เพิ่มอำานาจในการตัดสินใจทางการบริหารงานท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ นับเป็นจุด
เปลี่ยนที่สำาคัญอันจะก่อให้เกิดกระบวนการในการพัฒนาท้องถิ่นผ่านกระบวนการทำางานร่วมกันระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชน และการปกครองท้องถิ่นก็จะเป็นรากฐานที่สำาคัญของการพัฒนาประชาธิปไตย
ต่อไป (วุฒิสาร ตันไชย, 2551)
 ในมุมมองเชิงเปรียบเทียบประเด็นการปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ปรากฎในรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับนั้น ชัย
พงศ์ สำาเนียง ไดช้ี้วา่ รฐัธรรมนญู พ.ศ. 2550 กระจายอำานาจให ้องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่มากขึน้กวา่ รฐัธรรมนญู 
พ.ศ. 2550 โดยเปิดช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอำานาจในการบริหาร ตรวจสอบและถ่วงดุลการจัดการใน
ท้องถิ่น และให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชัยพงษ์ สำาเนียง, ม.ป.ป.)
 ทั้งนี้ แม้ปัจจุบันหลังจากการรัฐประหารที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาควบคุมอำานาจ
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 จะยกเลิกรัฐธรรมนูญ ปี 2550 แล้ว แต่ (คสช.)ได้ประกาศเจตนารมย์ประการหนึ่ง
ในการปฏิรูปประเทศไทย โดยมีการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหนึ่งในประเด็นการปฏิรูปด้วย จะเห็นได้ว่า ประเด็น
การปฏิรูปด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจมาโดยตลอด (ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี, 2557) และ
ประเดน็เรือ่งการปกครองทอ้งถิน่ไดเ้ป็นหนึง่ในประเดน็ปฏริปู ในรฐัธรรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) 
พุทธศักราช 2557 ณ วันท่ี 22 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ตาม มาตรา 27 ที่บัญญัติให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ
มีหนา้ทีศ่กึษาและเสนอแนะเพือ่ใหเ้กดิการปฏริปูในด้านต่าง ๆ  รวมถงึการปกครองทอ้งถิน่ (คมชดัลึกออนไลน,์http://
www.komchadluek.net/detail/20140722/188733.html, 2557)
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 ในด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น คสช. ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว และฉบับที่ 86/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
และสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ให้งดการเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว และใช้วิธีการ
สรรหาแทน เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประกาศ เนื่องจากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นหลายแห่งที่ได้ครบวาระหรือว่างลงหรือมีกรณีสิ้นสุดสมาชิกภาพ แต่สถานการณ์ในปัจจุบันยังไม่อาจจัดให้มี
การเลอืกตัง้ไดโ้ดยเรยีบรอ้ย คสช. (ทมีขา่วไทยรัฐออนไลน,์ http://www.thairath.co.th/content/436561, 2557)  
ซึง่การงดการเลอืกตัง้ชัว่คราวนี ้ทางฝา่ยขา้ราชการและคณะทำางานของคสช.อธบิายเรือ่งนีไ้ว ้เชน่ นายวลัลภ พริง้พงษ ์
อธบิดกีรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ไดอ้ธบิายประกาศดังกล่าววา่การงดการเลือกต้ังชัว่คราวนัน้เปน็การลดความ
ขดัแยง้ในชว่งเวลาทีป่ระเทศตอ้งการการปรองดอง (แนวหนา้ http://www.naewna.com/politic/112966, 2557) 
คณะทำางานดา้นกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรมของคสช.ท่ีมพีล.อ.ไพบลูยค์ุม้ฉายา ผู้ชว่ยผบ.ทบ.เปน็หวัหนา้ มอง
วา่ การเลอืกตัง้ในหว้งเวลานีจ้ะไดผู้บ้รหิารทีเ่ปน็ฐานเสียงของพรรคการเมอืงระดับชาติอกีอกีทัง้หากมรัีฐธรรมนญูและ
มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลือกต้ังฉบับใหม่ซ่ึงอาจต้องดำาเนินการเพ่ือให้ได้สมาชิกและผู้บริหาร
ทอ้งถิน่ชดุใหมต่ามท่ีกฎหมายกำาหนด  การเลอืกต้ังในชว่งนีจ้ะเปน็การสิน้เปลอืงงบประมาณของประเทศด้วย (ASTV 
ผู้จัดการออนไลน์ http://www.manager.co.th/politics/viewnews.aspx?NewsID=9570000080428, 2557) 
 คำาอธิบายดังกล่าวได้ทำาให้มีการวิเคราะห์ผ่านส่ือต่อไปอีกว่า ฐานคิดของคสช.นั้นมองว่า นักการเมืองนั้น
คือสาเหตุแห่งปัญหาทางการเมืองและฝากความหวังไว้กับข้าราชการ หรืออดีตข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติดีและมี
คุณธรรม และการกระจายอำานาจนั้นยังไม่บรรลุเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ แต่กลับกลายเป็นเวทีสร้างฐานอำานาจให้กับนักการเมือง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประชาชนใน
ท้องถิ่นได้มีประสบการณ์กับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นปีแรก (มรุต วันทนา
กร,2548)
 จวบจนตอนน้ี สบิกวา่ปีแลว้ และเมือ่คสช.ประกาศงดการเลอืกต้ัง นัน้ ยอ่มเปน็การขดักบัความคาดหวงัและ
ความเคยชินที่ผ่านมา จึงเป็นที่น่าสนใจศึกษา พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนต่อการเลือกต้ังฝ่ายนิติบัญญัติ
และฝา่ยบรหิารของเทศบาลเป็นอยา่งไร เนือ่งจากเทศบาลเปน็องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีส่ำาคญัองคก์รหนึง่และมี
ประวตัคิวามเปน็มายาวนานท่ีสดุในบรรดาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในประเทศไทยทัง้หมดทัง้นี ้องคก์รปกครองสว่น
ท้องถิ่นของไทยนั้นนั้นแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป อันประกอบด้วย องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พเิศษ คือ กรงุเทพมหานคร และเมอืงพทัยา (สมคดิ เลศิไพฑรูย.์ http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/ประเภท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) ประหยัด (2523) หงษ์ทองคำา ได้กล่าวถึงความสำาคัญของเทศบาลไว้ว่า ”บรรดา
สถาบันการเมืองการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวนี้ นับว่าเทศบาลเป็นสถาบันที่มีความสำาคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเป็น
หน่วยการปกครองที่จัดตั้งขึ้นในชุมชนที่มีความเจริญ นานาประเทศต่างประสบความสำาเร็จในการใช้เทศบาลเป็น 
“เครื่องมือ” ที่สำาคัญในการปกครองประเทศให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาล
มีความสำาคัญในฐานะสถาบันที่มี “ความจำาเป็น” สำาหรับการปกครองประเทศของบรรดาประเทศที่พัฒนาทั้งหลาย 
””  เทศบาลแบ่งเป็นสามรูปแบบตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 อันได้แก่ เทศบาลนครเทศบาลเมือง และ
เทศบาลตำาบล คณะผูว้จิยัสนใจศกึษาพฤตกิรรมทางการเมอืงของประชาชนเกีย่วกบัการเลือกต้ังฝ่ายนติิบญัญตั ิและ
ฝ่ายบริหารของเทศบาลนคร เนื่องจากเป็นเทศบาลที่เป็นเมืองขนาดใหญ่นั้น คือ เทศบาลนคร โดยต้องเป็น ท้องถิ่น
ชุมนุมชนที่มีจำานวนราษฎรมากกว่าเทศบาลประเภทอื่น (ต้ังแต่ห้าหมื่นคนข้ึนไป) เทศบาลนครประกอบด้วยนายก
เทศมนตรีทำาหน้าท่ีหัวหน้าฝ่ายบริหารและสภาเทศบาลที่มีสมาชิกจำานวน 20 คนมาจากการเลือกตั้งของราษฎรใน
เขตเทศบาลทำาหน้าท่ีเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรในเขตเทศบาลและ
มรีองนายกเทศมนตรมีาจากการแตง่ตัง้ของนายกเทศมนตรี นอกจากนีย้งัมสีำานกังานเทศบาลนครซ่ึงมปีลัดเทศบาล
เปน็หัวหน้าพนกังานเทศบาล ทำาหนา้ทีเ่ป็นหนว่ยงานธรุการและหนว่ยงานใหบ้รกิารประชาชนภายใตก้ารบงัคบับัญชา
ของนายกเทศมนตรี (การปกครองท้องถิ่นไทย :เทศบาล ,reg.ksu.ac.th/teacher/katanyu/lesson/2.doc)
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 การที่ฝ่ายบริหารในส่วนของนายกเทศมนตรี และฝ่ายนิติบัญญัติคือสมาชิกสภาเทศบาลนั้นมีที่มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน พฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกต้ัง ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมทางการเมือง จึง
เป็นภาพที่สะท้อนประการหนึ่งให้เห็นถึง ความรู้ ความเข้าใจ ความสนใจ ความตื่นตัวในทางการเมือง ทัศนคติ 
วัฒนธรรมทางการเมือง รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการเลือกต้ังของประชาชนในท้องถิ่นระดับเทศบาล
นครอันเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีระดับความเจริญและมีความหนาแน่นของผู้อยู่อาศัยในระดับสูง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในบริเวณภาคตะวันออก ซึ่งมีความน่าสนใจทั้งในมิติทางการเมืองท้องถิ่นและทางเศรษฐกิจ ดังที่โอฬาร 
ถิ่นบางเตียว ได้กล่าวไว้ในบทความ “เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยโครงสร้างอำานาจท้องถิ่นในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย” ไวว้า่ ภาคตะวนัออกนัน้มคีวามโดดเดน่ในเรือ่ง อำานาจ/อทิธพิลในระดบัทอ้งถิน่มากทีส่ดุในประเทศไทย 
และยังโดดเด่นในด้าน การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมมากกว่าพื้นที่ต่างจังหวัดในภาคอื่น ๆ โดยพื้นที่
ภาคตะวันออกนั้น “เป็นฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก และการพัฒนาเมืองเพ่ือรองรับการขยายตัวของ
กรุงเทพมหานคร ซึง่เริ่มดำาเนินการพฒันาตามแผนพฒันาพืน้ทีช่ายฝั่งทะเลตะวนัออกระยะที่ 1 (พ.ศ. 2524 - 2537) 
และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2538 - 2547)” จนถึงปัจจุบัน การพัฒนาอุตสาหกรรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลให้ความสำาคัญมากที่สุด” (research.krirk.ac.th/images/
journals/2012_01/15/Binder1.pdf) 
 งานวิจัยชิ้นนี้ได้กำาหนดนิยามภาคตะวันออกตามการแบ่งภาคของงานจัดทำาอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย 
ของราชบัณฑิตยสถานแบ่งภาคตะวันออกออกเป็น 7 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี และตราด (นฤมล บุญแต่ง, http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1378) สำาหรับ
เทศบาลนครในภาคตะวันออกนั้นประกอบไปด้วย สามแห่ง อันได้แก่ เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลนครระยอง 
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ นั้นมีเทศบาลนครแหลมฉบังที่นายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาล จะครบวาระการ
ดำารงตำาแหน่งในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 จากจำานวนเทศบาลนครทั่วประเทศที่ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติจะ
ครบวาระดำารงตำาแหน่ง ท้ังหมด 2 แห่ง จะเห็นได้ว่า เทศบาลนครในภาคตะวันออก 1 แห่งได้รับผลกระทบจากประกาศ 
ของ คสช.ดว้ย ในบรรยากาศทางการเมอืงภายใตก้ารปกครองของคณะรฐัประหารทีมุ่ง่ธงปฏริปูประเทศไทย และแสดง
สญัญาณใหเ้หน็ถงึการมองวา่การเลอืกตัง้เปน็การสร้างปญัหาใหก้บัทอ้งถิน่มากกวา่จะชว่ยพัฒนาทอ้งถิน่ ด้วยการประ
กาศฯของ คสช.เรือ่ง การงดการเลอืกตัง้ฝา่ยบรหิารและฝ่ายนติิบญัญติัขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินนี ้คณะผู้วจิยัมี
ความสนใจทีจ่ะศกึษาพฤตกิรรมทางการเมอืงดา้นการเลอืกต้ังของประชาชน ซ่ึงจะเปน็ขอ้มลูทีจ่ะสามารถฉายใหเ้หน็
ได้ชัดถึงมุมมองของประชาชนในด้านจุดเด่น รวมไปถึง ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานของเทศบาล
นครในภาคตะวันออก รวมไปจนถึงสะท้อนวัฒนธรรมทางการเมือง และปัจจัยที่มีผลต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
และสามารถสะทอ้นถงึทา่ทหีรอืมมุมองทีป่ระชาชนในเทศบาลในภาคตะวนัออกวา่ยอมรบัหรอืการปฏเิสธวธิกีารเขา้สู่
ตำาแหนง่แบบเลอืกตัง้ หรอืเชือ่มัน่วา่การเวน้วรรคการเลอืกตัง้ชัว่คราว เพือ่มุง่แกไ้ขปญัหาทางการเมอืงทอ้งถิน่ตา่ง ๆ   
 ด้วยการใช้ระบบราชการนำานั้นจะเป็นการปรับให้ท้องถิ่นได้มีความพร้อมที่จะใช้วิธีการเลือกต้ังเพื่อให้ได้   
ผู้บริหารที่ดี มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของประชาชนมากขึ้นได้ ซึ่งเท่ากับว่า รัฐฎาธิปัตย์วางข้อยกเว้นของ
กระบวนการการเลือกตั้งอันเป็นลักษณะเด่นสำาคัญประการหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยตัวแทนสมัยใหม่ ซึ่งอันที่
จริงระบอบประชาธิปไตยทุกระบอบนั้นย่อมกำาหนดข้อยกเว้นไว้เสมอ ในเงื่อนไขที่แตกต่างกัน เช่น ภาวะวิกฤต การ
วิจัยช้ินน้ี อาจนำาไปสู่การพิเคราะห์ให้เห็นได้ถึง ทัศนะของประชาชนว่า มองสภาวะการเมืองปัจจุบันในฐานะภาพกว้าง 
กับการเมืองท้องถิ่นในฐานะภาพย่อยนั้น ตกอยู่ในข่ายวิกฤตอันเหมาะดีแล้วที่จะต้องมีการปรับให้เข้ารูปเข้า
รอย ดังที่ คสช. อธิบายไว้อย่างเป็นทางการด้วยหรือไม่ บทสรุปและข้อมูลท่ีได้จากงานวิจัยสามารถเป็นประโยชน์
อย่างยิง่ตอ่การ ส่งเสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชนในทอ้งถิน่ และเพือ่การปรบัปรงุการดำาเนนิงานของเทศบาลนคร 
ตอ่ไปโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผลการศกึษาทีไ่ดน้ัน้จะชว่ยใหเ้ขา้ใจไดม้ากขึน้เกีย่วกบัประเดน็การเลอืกตัง้กบัความแตกแยก
ทางการเมือง ลักษณะของปัญหาที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เช่น ปัญหาการคอรัปชั่น และข้อเสนอแนะเกีย่วกบัระบบ
เลือกตั้งที่เหมาะสม
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออก
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ในภาคตะวันออก
 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะต่อระบบการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมในอนาคต

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
 จากการศกึษาแนวความคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง คณะผูว้จิยัพบวา่ มคีวามสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร
ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย : กรณีศึกษาเทศบาลนครในภาคตะวัน
ออก โดยคณะผู้วิจัยได้คัดเลือกตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

  ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม
 (Independent Variables) (Dependent Variables)

9 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออก 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลนคร 
ในภาคตะวันออก 
 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะต่อระบบการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสม
ในอนาคต 
 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต่างๆ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกตั้งขององค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น
ไทย : กรณีศึกษาเทศบาลนครในภาคตะวันออก โดยคณะผู้วิจัยได้คัดเลือกตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
คร้ังนี้ ดังต่อไปนี้ 
 

    ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
     (Independent Variables)      (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. การศึกษา 
5. อาชีพหลัก 
6. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
7. ความสัมพันธ์ ส่ วนบุคคลกับ

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
8. รูปแบบลักษณะการพักอาศัย 
9. สภาพท่ีพักอาศัย 
10. ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน 

 

 

พฤติกรรมการเมืองด้านการ 

เลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่าย
บริหารของเทศบาลนคร 

 

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ขอบเขตด้านพื้นที่
 ขอบเขตด้านพื้นที่ได้แก่เขตเทศบาลนครในภาคตะวันออก ซ่ึงได้แก่ เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลนคร
ระยอง เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ประชากรในเขตเทศบาลนครในภาคตะวันออก อันประกอบด้วย เทศบาลนคร
แหลมฉบัง เทศบาลนครระยอง และเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ดังนี้
  ประชากรในเทศบาลนครแหลมฉบัง จำานวน 75,284 ราย
  ประชากรในเทศบาลระยอง  จำานวน  61,113 ราย
  ประชากรในเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ ์ จำานวน  75,284 ราย
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 รวมทั้งหมด จำานวน  252,584 ราย
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นการเลือกแบบสัดส่วน โดยใช้สูตรคำานวณของยามาเน่ดังนี้
  กลุ่มตัวอย่างประชากรในเทศบาลนครแหลมฉบัง จำานวน 119 ราย
  กลุ่มตัวอย่างประชากรในเทศบาลระยอง  จำานวน  97 ราย
  กลุ่มตัวอย่างประชากรในเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ ์ จำานวน  184 ราย
 รวมทั้งหมด จำานวน  400 ราย 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1.เพื่อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของประชาชนท่ีมีต่อการเลือกต้ังอันจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้นำาไปใช้เพื่อการวางแนวทางและมาตรการในการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชน
 2. ขอ้มลูท่ีไดเ้ป็นประโยชนต์อ่หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเลอืกต้ัง เชน่ คณะกรรมการการเลอืกต้ัง เทศบาล
นครในภาคตะวนัออก เพือ่สง่เสรมิการมสีว่นรว่มทางการเมอืงของประชาชน และเปน็ขอ้มลูในการปรับปรุงการดำาเนนิ
งานของเทศบาลนครให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากขึ้น
 3. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษาระบบการเมืองไทยในแง่มุมของการพัฒนา
กระบวนการการใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน

วิธีการวิจัย
 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยผสม ระหว่างเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้
 (1) การศึกษาค้นคว้าทางเอกสาร (Documentary Research) ทำาการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับ แนวคิดและทฤษฎี ข้อมูลเอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 (2) การวจิยัเชงิคณุภาพรว่มกบัการวจิยัเชงิปริมาณ (Qualitative research and Quantitative research) 
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยทำาการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interviews) จากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้ง และ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเองเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผลการวิจัย
 ในการศึกษาพฤตกิรรมการเลอืกตัง้ของประชาชนเขตเทศบาลนครในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกพบวา่ กลุม่ตวัอย่าง
ท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.0มีอายุระหว่าง 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.5          
มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 48.4 ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 35.5              
มีอาชีพพนักงานบริษัท องค์กรเอกชน/ลูกจ้างทั่วไปธุรกิจเอกชน คิดเป็นร้อยละ 57.8 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 
10,001 – 15,000 บาทมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.3 ส่วนใหญ่แทบไม่เคยพูดคุย หรือ ไม่เคยพบปะพูดคุย หรือ
รู้จักเป็นการส่วนตัวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ 60.8 มีรูปแบบลักษณะการพักอาศัยแบบพักกับครอบครัว 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69.2 มีสภาพที่พักเป็นบ้านหลัง/จัดสรร คิดเป็นร้อยละ 51.7 ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชน
ตั้งแต่ 5 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.5
 ผลการสำารวจพฤติกรรมการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ภาพรวมประชาชนมีความคิด
เห็นอยู่ในระดับมาก ( = 3.55)สามารถพิจารณาได้ดังนี้ ประเด็นที่อยู่ในระดับมากมี 14 ประเด็นเรียงลำาดับจาก
มากไปหาน้อยได้ดังนี้ ประเด็นที่ 14 เมื่อท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งท่านคิดว่าเป็นความรับผิดชอบในหน้าที่ของพลเมือง
ไทย ( = 3.96) ประเด็นที่ 20 ท่านคิดว่าการจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น เช่น เทศบาลนคร ควรอยู่ในความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต่อไป ( = 3.84) ประเด็นที่ 11 เมื่อท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ท่านมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นว่าตนเองสนับสนุนกระบวนการเลือกต้ัง/ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
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( = 3.79) ประเด็นที่ 12 ทุกครั้งหรือส่วนใหญ่เมื่อท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งท่านคิดว่าเป็นการให้ความสำาคัญกับ
สิทธิเสรีภาพทางการเมือง ( = 3.78) ประเด็นที่ 6 ท่านคิดว่าคุณธรรม จริยธรรมของผู้สมัครรับเลือกตั้งมีความ
สำาคัญต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง ( = 3.75) ประเด็นที่ 4 ท่านคิดว่าความสำาคัญของการเลือกตั้ง
ในองค์กรปกครองท้องถิ่นมีความสำาคัญ ( = 3.69) ประเด็นท่ี 15 ทุกคร้ังหรือส่วนใหญ่เมื่อท่านไปใช้สิทธิเลือก
ตั้งเพื่อที่จะสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งท่ีตนต้องการ พอใจ ยอมรับ หรือเห็นว่าเหมาะสม ( = 3.65) ประเด็น
ที่ 9 ท่านคิดว่านโยบายของพรรค/กลุ่ม/หรือของผู้สมัคร มีความสำาคัญต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง (

= 3.61) ประเด็นท่ี 5 ท่านคิดว่าพรรคการเมือง หรือกลุ่มการเมืองที่สังกัดเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการตัดสินใจเลือก
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ( = 3.56) ประเด็นที่ 18 หากมีการเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารของเทศบาลนคร
ในครั้งต่อไปท่านคิดว่าจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ ( = 3.56) ประเด็นที่ 17 การตัดสินใจจากการติดตามข้อมูล
ขา่วสารผลงาน ความเปน็มา รวมถงึการทำางานของผูด้ำารงตำาแหนง่ทางการเมอืง/นกัการเมอืง/กลุม่การเมอืงอยู่เสมอ 
( = 3.54) ประเด็นที่ 16 ทุกครั้งหรือส่วนใหญ่เมื่อท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อต้องการที่จะสนับสนุนกลุ่มการเมือง
หรอืพรรคการเมอืงทีส่นบัสนนุกลุม่การเมอืงทีต่นต้องการ ( = 3.53) ประเด็นที ่3 เมือ่มกีารเลือกต้ังทกุคร้ังทา่นมี
ความตั้งใจและกระตือรือร้นในการไปใช้สิทธิลงคะแนน ( = 3.48) และประเด็นที่ 13 ท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เมื่อ
ได้รับการชักชวนร้องขอจากครอบครัวญาติพี่น้อง เพื่อน เครือญาติหรือคนรู้จัก ( = 3.46) ตามลำาดับ
 และประเด็นที่อยู่ในระดับปานกลาง 6 ประเด็น เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ประเด็นที่ 10 ความ
เป็นผู้มีชื่อเสียง “เด่น ดัง” มีความสำาคัญต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกต้ัง( = 3.38) ประเด็นที่ 7 ท่าน
คิดว่าความใกล้ชิด/คุ้นเคยหรือเป็นเครือข่ายทางสังคม มีความสำาคัญต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง (
= 3.36) ประเด็นที่ 8 ท่านคิดว่าหัวคะแนน ผู้คอยแนะนำาหรือชักชวนให้ไปลงคะแนนมีความสำาคัญต่อการตัดสินใจ
เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง ( = 3.36) ประเด็นที่ 19 ท่านคิดว่าควรยกเลิกบทลงโทษในกรณีไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งดัง
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน( = 3.35) ประเด็นที่ 1 ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเมืองการปกครองเทศบาลนคร
อยู่เสมอ ( = 3.25) และประเด็นที่ 2 ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครของท่าน
อยู่เสมอ ( = 3.16) ตามลำาดับ
 สำาหรับวัตถุประสงค์ในศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลนครใน          
ภาคตะวันออกพบว่า
 ประชาชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพ และรูปแบบลักษณะการพักอาศัยต่างกัน มีระดับความคิดเห็นที่              
ไม่ต่างกัน
 ประชาชนทีม่กีารศกึษาตา่งกนั มรีะดบัความคดิเหน็ทีแ่ตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 พบวา่ 
คู่ที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 2 คู่คือ1) ระหว่างกลุ่มที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า กับ กลุ่มที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป หมายความว่า ประชาชนที่มีการศึกษาใน
ระดบัปรญิญาตรขีึน้ไปจะมคีา่เฉลีย่ของความคดิเหน็อยูใ่นระดบัดมีากกวา่ประชาชนทีม่กีารศกึษาในระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า และ 2) ระหว่างกลุ่มที่มีการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า กับ กลุ่มที่มีการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป หมายความว่า ประชาชนที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปจะมีค่าเฉลี่ยของความคิด
เห็นอยู่ในระดับดีมากกว่าประชาชนที่มีการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 ประชาชนที่มีอาชีพหลักต่างกัน มีระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 พบว่าคู่ที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 4 คู่คือ 1) ระหว่างกลุ่มที่มีอาชีพ
ข้าราชการพนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับ กลุ่มที่มีอาชีพพนักงานบริษัท องค์กรเอกชน/ลูกจ้าง
ทั่วไปธุรกิจเอกชน หมายความว่า ประชาชนที่มีอาชีพข้าราชการพนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมี
ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท องค์กรเอกชน/ลูกจ้างทั่วไป
ธุรกิจเอกชน2) ระหว่างกลุ่มที่มีอาชีพข้าราชการพนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับ กลุ่มที่มีอาชีพผู้
ประกอบอาชีพด้านเกษตร/เลี้ยงสัตว์/ประมง หมายความว่า ประชาชนที่มีอาชีพข้าราชการพนักงานราชการ/
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พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากกว่าประชาชนที่มีอาชีพผู้ประกอบอาชีพ
ด้านเกษตร/เลี้ยงสัตว์/ประมง3) ระหว่างกลุ่มที่มีอาชีพพนักงานบริษัท องค์กรเอกชน/ลูกจ้างทั่วไปธุรกิจเอกชน  
กับ กลุ่มที่มีอาชีพเจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ/ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย /ร้าน หรือธุรกิจส่วนตัว หมายความว่า 
ประชาชนที่มีอาชีพเจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ/ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย /ร้าน หรือธุรกิจส่วนตัวจะมีค่าเฉลี่ยของ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากกว่าประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริษัท องค์กรเอกชน/ลูกจ้างทั่วไปธุรกิจเอกชน และ 
4) ระหว่างกลุ่มที่มีอาชีพผู้ประกอบอาชีพด้านเกษตร/เลี้ยงสัตว์/ประมงกับ กลุ่มที่มีอาชีพเจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบ
การ/ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย /ร้าน หรือธุรกิจส่วนตัว หมายความว่า ประชาชนที่มีอาชีพเจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบ
การ/ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย /ร้าน หรือธุรกิจส่วนตัวจะมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากกว่าประชาชน
ที่มีอาชีพผู้ประกอบอาชีพด้านเกษตร/เลี้ยงสัตว์/ประมง
 ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05พบว่าคู่ที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 7 คู่คือ 1) ระหว่างกลุ่มที่มีรายได้ไม่
เกิน 10,000 บาท กับ กลุ่มที่มีรายได้ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท หมายความว่า ประชาชนที่มีรายได้ระหว่าง 
10,001 – 15,000 บาทจะมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากกว่าประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท 
2) ระหว่างกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท กับ กลุ่มที่มีรายได้ระหว่าง 25,001 – 30,000 บาท หมายความว่า 
ประชาชนที่มีรายได้ระหว่าง 25,001 – 30,000 บาทจะมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากกว่าประชาชน
ท่ีมีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท 3) ระหว่างกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท กับ กลุ่มที่มีรายได้ 30,000 บาท
ขึ้นไปหมายความว่า ประชาชนท่ีมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไปจะมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากกว่า
ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท 4) ระหว่างกลุ่มที่มีรายได้ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท กับ กลุ่มที่มี
รายได้ระหว่าง 15,001 -20,000 บาทหมายความว่า ประชาชนที่มีรายได้ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาทจะมีค่า
เฉลี่ยของความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากกว่าประชาชนที่มีรายได้ระหว่าง 15,001 -20,000 บาท 5) ระหว่างกลุ่มที่มี
รายได้ระหว่าง 15,001 -20,000 บาท กับ กลุ่มที่มีรายได้ระหว่าง 25,001 – 30,000 บาทหมายความว่า ประชาชน
ที่มีรายได้ระหว่าง 25,001 – 30,000 บาทจะมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากกว่าประชาชนที่มีรายได้
ระหว่าง 15,001 -20,000 บาท 6) ระหว่างกลุ่มที่มีรายได้ระหว่าง 15,001 -20,000 บาท กับ กลุ่มที่มีรายได้ 30,000 
บาทขึน้ไปหมายความวา่ ประชาชนทีม่รีายได ้30,000 บาทขึน้ไปจะมคีา่เฉลีย่ของความคดิเหน็อยูใ่นระดบัดมีากกวา่
ประชาชนที่มีรายได้ระหว่าง 15,001 -20,000 บาท และ 7) ระหว่างกลุ่มที่มีรายได้ระหว่าง 21,001 – 25,000 บาท 
กับ กลุ่มที่มีรายได้ระหว่าง 25,001 – 30,000 บาทหมายความว่า ประชาชนที่มีรายได้ระหว่าง 25,001 – 30,000 
บาทจะมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากกว่าประชาชนที่มีรายได้ระหว่าง 21,001 – 25,000 บาท
 ประชาชนที่มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัครรับเลือกตั้งต่างกัน มีระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05พบว่าคู่ที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 4 คู่คือ 1) ระหว่าง
กลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติโดยเป็นคนในครอบครัว เครือญาติ กับ กลุ่มที่เป็นเพื่อน/
คนใกล้ชิด/คนคุ้นเคย หมายความว่า ประชาชนที่เป็นเพื่อน/คนใกล้ชิด/คนคุ้นเคยจะมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นอยู่
ในระดับดีมากกว่าประชาชนที่เป็นคนในครอบครัว เครือญาติ 2) ระหว่างกลุ่มท่ีมีความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายนิติบัญญัติโดยเป็นเพื่อน/คนใกล้ชิด/คนคุ้นเคยกับ กลุ่มที่เป็นคนรู้จักแต่ไม่ถึงกับใกล้ชิดสนิทสนม พบปะกัน
บ้าง หมายความว่า ประชาชนที่เป็นเพื่อน/คนใกล้ชิด/คนคุ้นเคยจะมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากกว่า
ประชาชนที่เป็นคนรู้จักแต่ไม่ถึงกับใกล้ชิดสนิทสนม พบปะกันบ้าง 3) ระหว่างกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
และฝ่ายนิติบัญญัติโดยเป็นเพื่อน/คนใกล้ชิด/คนคุ้นเคยกับ กลุ่มที่แทบไม่เคยพูดคุย หรือ ไม่เคยพบปะพูดคุย หรือ
รู้จักเป็นการส่วนตัว หมายความว่า ประชาชนที่เป็นเพื่อน/คนใกล้ชิด/คนคุ้นเคยจะมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดีมากกว่าประชาชนท่ีแทบไม่เคยพูดคุย หรือ ไม่เคยพบปะพูดคุย หรือรู้จักเป็นการส่วนตัว และ 4) ระหว่าง
กลุม่ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัฝา่ยบรหิารและฝา่ยนติบัิญญติัโดยเปน็สมาชกิร่วมกลุ่มสมาคม สโมสร สหกรณ ์องคก์ร หรอื
ที่ทำางาน กับ กลุ่มที่แทบไม่เคยพูดคุย หรือ ไม่เคยพบปะพูดคุย หรือรู้จักเป็นการส่วนตัว หมายความว่า ประชาชน
ที่เป็นสมาชิกร่วมกลุ่มสมาคม สโมสร สหกรณ์ องค์กร หรือที่ทำางาน จะมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
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มากกว่าประชาชนที่แทบไม่เคยพูดคุย หรือ ไม่เคยพบปะพูดคุย หรือรู้จักเป็นการส่วนตัว
 ประชาชนที่มีสภาพที่พักอาศัยต่างกัน มีระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 พบว่าคู่ที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 2 คู่คือ 2) ระหว่างกลุ่มที่มีสถานที่พักอาศัย
แบบบ้านหลัง/จัดสรร กับ กลุ่มท่ีมีสถานท่ีพักอาศัยแบบบ้านเช่า/ห้องเช่า หมายความว่า ประชาชนที่สถานที่พัก
อาศัยแบบบ้านหลัง/จัดสรร จะมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากกว่าประชาชนที่สถานที่พักอาศัยแบบ
บ้านเช่า/ห้องเช่า และ2) ระหว่างกลุ่มที่มีสถานที่พักอาศัยแบบคอนโดมีเนียม กับ กลุ่มที่มีสถานที่พักอาศัยแบบบ้าน
เชา่/หอ้งเชา่ หมายความวา่ ประชาชนท่ีสถานทีพ่กัอาศยัแบบคอนโดมเีนยีมจะมคีา่เฉลีย่ของความคดิเหน็อยูใ่นระดบั
ดีมากกว่าประชาชนที่สถานที่พักอาศัยแบบบ้านเช่า/ห้องเช่า
 และประชาชนทีม่รีะยะเวลาทีอ่าศยัในชมุชนต่างกนั มรีะดับความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 2 คู่ คือ 1) ระหว่างกลุ่มที่อาศัยอยู่
ในชุมชนระหว่าง 5 -10 ปี กับ กลุ่มที่อาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า 15 ปี หมายความว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
มากกว่า 15 ปี จะมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากกว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนระหว่าง 5 -10 ปี 
และ 2) ระหว่างกลุ่มที่อาศัยอยู่ในชุมชนระหว่าง 11- 15 ปีกับ กลุ่มที่อาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า 15 ปี หมายความ
ว่า ประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นชมุชนมากกวา่ 15 ป ีจะมคีา่เฉลีย่ของความคดิเหน็อยูใ่นระดบัดมีากกวา่ประชาชนทีอ่าศัย
อยู่ในชุมชนระหว่าง 11- 15 ปี
 สำาหรับผลการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปได้ดังตาราง 5.1

ตารางที่ 5.1 ผลการทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน

เพศทีต่า่งกันมพีฤตกิรรมการเลอืกตัง้ของประชาชนเขตเทศบาลนครในพืน้ทีภ่าค
ตะวันออกที่แตกต่างกัน

ไม่ยอมรับสมมติฐาน

อายทุีต่า่งกันมพีฤตกิรรมการเลอืกตัง้ของประชาชนเขตเทศบาลนครในพืน้ทีภ่าค
ตะวันออกที่แตกต่างกัน

ไม่ยอมรับสมมติฐาน

สถานภาพที่ต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนเขตเทศบาลนครใน
พื้นที่ภาคตะวันออกที่แตกต่างกัน

ไม่ยอมรับสมมติฐาน

การศึกษาทีต่า่งกนัมพีฤตกิรรมการเลอืกตัง้ของประชาชนเขตเทศบาลนครในพืน้ที่
ภาคตะวันออกที่แตกต่างกัน

เป็นไปตามสมมติฐาน

อาชีพหลักที่ต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนเขตเทศบาลนครใน
พื้นที่ภาคตะวันออกที่แตกต่างกัน

เป็นไปตามสมมติฐาน

รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดอืนทีต่า่งกนัมพีฤตกิรรมการเลือกต้ังของประชาชนเขตเทศบาล
นครในพื้นที่ภาคตะวันออกที่แตกต่างกัน

เป็นไปตามสมมติฐาน

ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกตั้ง
ของประชาชนเขตเทศบาลนครในพื้นที่ภาคตะวันออกที่แตกต่างกัน

เป็นไปตามสมมติฐาน

รปูแบบลักษณะการพกัอาศยัทีต่า่งกนัมพีฤตกิรรมการเลอืกตัง้ของประชาชนเขต
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคตะวันออกที่แตกต่างกัน

ไม่ยอมรับสมมติฐาน

สภาพทีพ่กัอาศยัท่ีตา่งกนัมพีฤตกิรรมการเลอืกตัง้ของประชาชนเขตเทศบาลนคร
ในพื้นที่ภาคตะวันออกที่แตกต่างกัน

เป็นไปตามสมมติฐาน

ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนที่ต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกต้ังของประชาชนเขต
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคตะวันออกที่แตกต่างกัน

เป็นไปตามสมมติฐาน

 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยประเด็นที่เป็นไปตามสมมุติฐานคือ การศึกษาที่ต่างกันมีพฤติกรรมการเลือก
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ตั้งของประชาชนเขตเทศบาลนครในพื้นที่ภาคตะวันออกท่ีแตกต่างกัน อาชีพหลักท่ีต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกตั้ง
ของประชาชนเขตเทศบาลนครในพื้นที่ภาคตะวันออกที่แตกต่างกัน รายได้เฉล่ียต่อเดือนที่ต่างกันมีพฤติกรรมการ
เลือกตั้งของประชาชนเขตเทศบาลนครในพื้นที่ภาคตะวันออกที่แตกต่างกัน ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัครรับ
เลือกตั้งที่ต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนเขตเทศบาลนครในพื้นที่ภาคตะวันออกที่แตกต่างกัน สภาพ
ที่พักอาศัยที่ต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนเขตเทศบาลนครในพื้นที่ภาคตะวันออกที่แตกต่างกันและ
ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนท่ีต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนเขตเทศบาลนครในพื้นที่ภาคตะวันออกที่
แตกต่างกัน โดยประเด็นที่ไม่ยอมรับสมมุติฐานคือ เพศที่ต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนเขตเทศบาล
นครในพื้นที่ภาคตะวันออกที่ไม่ต่างกันอายุที่ต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกต้ังของประชาชนเขตเทศบาลนครในพ้ืนที่
ภาคตะวันออกที่ไม่ต่างกันสถานภาพที่ต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนเขตเทศบาลนครในพื้นที่ภาค
ตะวันออกที่ไม่ต่างกันตะวันออกท่ีไม่ต่างกันและรูปแบบลักษณะการพักอาศัยที่ต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกต้ังของ
ประชาชนเขตเทศบาลนครในพื้นที่ภาคตะวันออกที่ไม่ต่างกัน
 และสำาหรบัวตัถุประสงคข้์อสดุท้ายเพือ่การศกึษาขอ้เสนอแนะตอ่ระบบการเลอืกตัง้ขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ทีเ่หมาะสมในอนาคต สามารถสรปุไดด้งันี ้คอื เทศบาลนครควรมชีอ่งทางในการกระจายข่าวสารแกป่ระชาชน
ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการปกครอง ให้มีความทั่วถึงและมีความสมำ่าเสมอมากที่สุด รองลงมาคือ ไม่ควรยกเลิก                                                                                                          
บทลงโทษในกรณไีมไ่ปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ดงัทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนั ควรจะมมีาตรการในการควบคมุหวัคะแนน ในพฤตกิรรม
ที่ชักชวนให้ไปลงคะแนนมากเกินไป และความสามารถ และผลงาน เป็นปัจจัยสำาคัญต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง ตามลำาดับ

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
 การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนเขตเทศบาลนครในพ้ืนที่ภาคตะวันออกมีประเด็นที่
สามารถนำามาอภิปรายได้ดังนี้
 1. พฤตกิรรมการเลอืกตัง้ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ภาพรวมประชาชนมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก 
( = 3.55) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อักษรทองพลอยอิมรอนมะลูลีมและบุญเรืองศรีเหรัญ (มปพ.) ศึกษาเรื่อง
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกรณี
เลือกตั้งซ่อมพ.ศ. 2554 ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีอยู่ในระดับมากประสงค์ สาวเสม (2551) วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำาบล หลักเมือง อำาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ระดับการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลหลักเมือง อำาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ทั้งโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมากนัฏฐิกาล ศรีจันทร์โท (2552) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำาบาลนาภู อำาเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำาบลนาภู อำาเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคามมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยรวมและรายด้าน
ทุกด้านอยู่ในระดับมากแต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของมานวิภา อินทรทัต และ ปรีชาญาณ วงศ์อรุณ (2554) ที่
วิจัยเรื่อง การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2551 ผลการศึกษา
พบว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวน้อยมากต่อการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพียง
ร้อยละ 40 เทียบกับร้อยละ 53.86 และ 70.75 ในปี 2549 และ 2543 ตามลำาดับภูสิทธ์ ขันติกุล (2553) วิจัยเรื่อง 
รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ประชาชนเขต
ดุสิต กรุงเทพมหานครมีส่วนร่วมทางการเมืองในภาพรวมอยู่ในระดับตำ่า ส่วนรายด้าน พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมืองเพียง 2 ระดับเท่านั้นได้แก่ ระดับปานกลาง และตำ่า
 2. การศึกษาเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการเลอืกตัง้ของประชาชนในเขตเทศบาลนครในภาคตะวนัออก จำาแนก
ตามปจัจยัสว่นบุคคลสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อกัษรทองพลอยอิมรอนมะลลูีมและบุญเรอืงศรเีหรัญ (มปพ.) ศึกษา
เรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้มีสิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
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กรณีเลือกตั้งซ่อมพ.ศ. 2554 ผลการศึกษาพบว่าเพศทำาให้การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีไม่แตกต่างกันส่วนระดับการศึกษาและอาชีพต่างกันทำาให้
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้มีสิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี                  
แตกต่างกัน ประสงค์ สาวเสม (2551) วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำาบล 
หลักเมือง อำาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาวิจัย พบว่าเพศและอายุมีผลทำาให้ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำาบลหลักเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกันส่วนระดับการศึกษามีผลทำาให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำาบล
หลักเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มาก นัฏฐิกาล ศรีจันทร์โท 
(2552) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำาบาลนาภู อำาเภอยางสีสุ
ราช จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า จำาแนกตามเพศ มีการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกันส่วนระดับการศึกษา 
และอาชพี พบวา่ แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิทีร่ะดับ 0.5 แต่ไมส่อดคล้องกบังานวจัิยของอกัษร ทองพลอย 
อมิรอนมะลลูมีและบญุเรอืง ศรเีหรญั (มปพ.) ศกึษาเร่ืองการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของผู้มสิีทธเิลือกต้ังในการเลอืก
ตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกรณีเลือกตั้งซ่อมพ.ศ. 2554 ผลการศึกษาพบว่ารายได้ต่างกัน
ทำาใหก้ารมสีว่นรว่มทางการเมอืงของผูม้สีทิธเิลอืกต้ังในการเลือกต้ังสมาชกิสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัปทมุธานี
ไม่แตกต่างกัน ส่วนระดับอายุสถานภาพการสมรส ต่างกันทำาให้การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน ประสงค์ สาวเสม (2551) วิจัยเรื่อง 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำาบล หลักเมือง อำาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษา             
วิจัยพบว่ารายได้ต่อเดือนและอาชีพมีผลทำาให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลหลักเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน 
นัฏฐกิาล ศรจัีนทรโ์ท (2552) ศกึษาเรือ่ง การมสีว่นรว่มทางการเมอืงของประชาชนในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตำาบาล
นาภู อำาเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่าจำาแนกตามอายุ มีการมีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมี
นัยทางสถิติที่ระดับ .05
 จากกการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนเขตเทศบาลนครในพื้นที่ภาคตะวันออกในครั้งนี้ 
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 1. เทศบาลนครควรจัดช่องทางในการกระจายข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างถั่วถึงและสมำ่าเสมอ
 2. เทศบาลนครควรทบทวนการยกเลิกบทลงโทษในกรณีไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
 3. เทศบาลนครควรมีมาตรการในการควบคุมหัวคะแนน 
 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ควรส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นโดยการให้ความรู้ความเข้าใจและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชน
 5. การให้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแก่ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลาก
หลาย

ข้อเสนอแนะสำาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
 จากกการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนเขตเทศบาลนครในพื้นที่ภาคตะวันออกในครั้งนี้ 
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะในการศึกษางานวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้
 1. ศึกษาแรงจูงในในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้งของประชาชน
 2. ศึกษาบทบาทของประชาชนกับกระบวนการประชาธิปไตย
 3. ผลการศึกษาจะเป็นแนวทางนำาไปใช้ทำาวิจัยในลักษณะวิจัยผสมผสานในเชิงปริมาณโดยการทำา
แบบสอบถามและเชิงคุณภาพโดยทำาการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interviews) ในระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภูมิภาคอื่น ๆ หรือในรูปแบบอื่น ๆ เช่น อบต. อบจ. ฯลฯ หรือในระดับประเทศต่อไป
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การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทำางานของแรงงาน
ต่างด้าวชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร

The study comparedthe qualityof working life of Burmese    
migrant worker sin Samut Sakhon province.
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทำางานของแรงงานต่างด้าวชาวพม่า
ในจังหวัดสมุทรสาครจำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแรงงานต่างด้าวชาวพม่าที่
จังหวัดสมุทรสาคร จำานวน 398 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว
ดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ำาเรจ็รปู สถิตท่ีิใช้ในการวเิคราะหข์อ้มลูและทดสอบสมมตฐิานครัง้นีป้ระกอบดว้ย คา่สถติิ
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t – test)
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One – Way ANOWA) สำาหรับค่านัยสำาคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ครั้งนี้ กำาหนดไว้ที่ระดับ 0.05
 ผลการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าแรงงานต่างด้าวชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีเพศ อายุ 
รายได้ ระดับการศึกษา ลักษณะสถานประกอบการที่ทำางานอยู่ในปัจจุบัน ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนงานในอนาคต
ต่างกันมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน โดยมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มี
สถานภาพ ระยะเวลาที่เข้ามาทำางานจำานวนสถานที่ทำางานที่ผ่านมาจากอดีตถึงปัจจุบันต่างกันมีคุณภาพชีวิตไม่แตก
ต่างกัน โดยมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05

คำ�สำ�คัญ / Keyword: คุณภาพชีวิตการทำางาน, Quality of Work Life, แรงงานต่างด้าวชาวพม่า, Burmese migrant workers

Abstract
 This study aimed to examine the to compare the quality of work life of Burmese migrant 
workers in SamutSakhon province by personal factors. The sample used in This research Burmese 
migrant workers in SamutSakhon were 398 Questionnaires were used to collect data. Such 
analysis computer program. The statistics used in data analysis and hypothesis testing consists. 
The percentage (Percentage) Average (Mean), standard deviation (Standard Deviation) to test 
for the (t - test) analysis, ANOVA (One - Way ANOWA) for the statistical significance of the. This 
analysis Set at the 0.05 level
 Result of this study showed that Burmese migrant workers in SamutSakhon province with 
sex, age, income, education. Characteristics of establishments that operate today. Commenting on 
the change in the difference in quality of life are different. By a statistically significant 0.05 Burmese 
migrant workers in SamutSakhon, on the status of the working period. Number of workplaces, from 
past to present different quality of life is no different. Are statistically significant at 0.05
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บทนำา
 การทำางานของมนุษย์ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดใน เพราะเป็น
ทรัพยากรที่ทำาให้ทรัพยากรอื่นที่มีคุณค่า จึงเปรียบมนุษย์เป็นดั่งหัวใจหลัก ซึ่งความพอใจในการทำางานจะทำาให้เกิด
ความกระตือรือร้นและความปรารถนาที่จะทำาให้งานดังกล่าวสำาเร็จลุล่วงไปได้ตามแผนงาน การทำางานจึงมีความ
สำาคัญต่อชีวิตของมนุษย์เพราะการทำางานคือการทำาให้มีรายได้และเม่ือมีรายได้ก็สามารถนำาไปซ้ือหาอาหาร เคร่ืองใช้ 
ตลอดจนปัจจัยทั้ง 4 ที่มีความจำาเป็นต่อการดำารงชีวิต นอกจากนี้การทำางานยังเป็นตัวกำาหนดฐานะและหน้าที่ทาง
สังคมทำาให้เกิดค่าทางในชีวิตของคน ซึ่งในอดีตนายจ้างมองมนุษย์เป็นเพียงวัตถุดิบในการผลิตเท่านั้นในฐานะทาง
สังคมที่มีผลอันเกิดจากการทำางานของมนุษย์ในสมัยนั้นไม่ได้ยอมรับเท่าที่ควร ต่อมาผู้บริหารและบุคลากรของรัฐได้
หันมาให้ความใส่ใจต่อชีวิตการทำางานของพนักงานของตนมากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของคำาว่า คุณภาพชีวิตการทำางาน 
(Quality of Work Life) (อ้างถึง ผจญ เฉลิมสาร, 2556 : ออนไลน์) คุณภาพชีวิตในการทำางาน มีความสำาคัญอย่าง
ย่ิงในการทำางานปัจจุบัน เพราะคนเป็นทรัพยากรท่ีสำาคัญ เป็นต้นทุนทางสังคมท่ีมีคุณค่า ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ ต้อง
เขา้สูร่ะบบการทำางาน ตอ้งทำางานเพือ่ใหช้วีติดำารงอยูไ่ด้และตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน เมือ่คนต้องทำางานในที่
ทำางานเปน็สว่นใหญ ่จงึควรมสีภาวะท่ีเหมาะสม ทำาใหเ้กดิความสขุทัง้รา่งกายและจติใจ มคีวามรูส้กึมัน่คงทัง้สขุภาวะ
ทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และสุขภาวะทางสังคม (กองสวัสดิการแรงงาน, 2547, หน้า 
18) คุณภาพชีวิตการทำางานมีผลต่อการทำางานมาก กล่าวคือ ทำาให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเองทำาให้เกิดความรู้สึกที่
ดีต่องาน และทำาให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมในเรื่องสุขภาพจิตช่วยให้เจริญก้าวหน้า มี
การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพขององค์กร และยังช่วยลดปัญหาการขาดงาน การลาออก ลดอุบัติเหตุ 
และส่งเสริมให้ได้ผลผลิตและการบริการที่ดี ทั้งคุณภาพและปริมาณ (อ้างถึงทิพวรรณศิริคูณ, 2542 : 18) การสร้าง
คณุภาพชวีติการทำางานเปน็สิง่จำาเปน็และมคีวามสำาคญัมากเพราะส่งผลต่อการทำางาน นำาไปสู่ประสิทธภิาพของงาน 
ซึง่ก็คือการบรรลเุป้าหมายนอกจากนีค้วรคำานงึถงึการสรา้งคณุภาพชวีติการทำางานทีด่แีลว้ ยอ่มจะสง่ผลดตีอ่เศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ
 จากสภาพในปจัจบุนัจะพบไดว้า่มจีำานวนประชากร ของกลุม่แรงงานตา่งดา้วในประเทศไทยเปน็จำานวนมาก 
ซึง่สว่นหนึง่คือแรงงานพมา่มจีำานวนมาก ผูว้จิยัมคีวามสนใจศกึษาประชากรเปน็แรงงานตา่งดา้วชาวพมา่ทีท่ำางานอยู่
ในจังหวัดสมุทรสาคร จำานวน 74,719 คน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 (สำานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร, 2556 
: ออนไลน์) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ว่าเขาเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตในการทำางานอย่างไร เพราะหากแรงงานดังกล่าวมี
คุณภาพชีวิตที่ดี จะส่งผลให้การทำางานมีประสิทธิภาพและลดปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน ฉะนั้น 
คณุภาพชวีติจากการทำางานถอืเปน็สิง่ทีส่ำาคญั ในการทำางานอยา่งมคีวามสุขถอืเปน็ปจัจัยทีช่ว่ยทำาใหง้านประสบความ
สำาเร็จ หากเราเข้าใจในความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าวรวมถึงคุณภาพชีวิตในการทำางานของแรงงาน ที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยภายใตต้อ่การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ เราจะสามารถจัดการกบัแรงงานเหล่านีไ้ด้อยา่งมปีระสิทธภิาพและ
ลดปญัหาทีอ่าจจะเกดิข้ึนจากแรงงานตา่งดา้วได้เปน็อยา่งดี ทัง้นีย้งัเปน็การสง่เสรมิใหภ้าคธรุกจิมกีารพฒันาอยา่งตอ่
เนื่องไปด้วย
 ดังที่กล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำางานของแรงงานต่างด้าว โดยศึกษาเฉพาะกรณี
แรงงานพมา่ในจงัหวดัสมทุรสาคร ผลทีไ่ดร้บัจากการศกึษาวจิยัครัง้นี ้จะทำาใหท้ราบถงึระดบัคณุภาพชวีติการทำางาน
ของแรงงานต่างด้าวและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทำางานของแรงงานต่างด้าวชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร
จำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลเพื่อใช้เป็นแนวทางการปรับปรุง หรือนำาเสนอนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทำางานของแรงงานตา่งดา้ว เพือ่ใหก้ลุม่คนเหลา่นีไ้ดท้ำางานอยูเ่พือ่ภาคอตุสาหกรรมและภาคธรุกจิไดอ้ยา่งยัง่ยนืและ
เป็นส่วนร่วมสำาคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทำางานของแรงงานต่างด้าวชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครจำาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล
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สมมติฐานการวิจัย
 จากการศึกษา แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ ผู้วิจัยได้นำามาต้ังเป็นสมมติฐานใน
การวิจัย ดังต่อไปนี้
 สมมติฐานที่1  แรงงานตา่งดา้วชาวพมา่พืน้ทีจ่งัหวดัสมทุรสาคร ทีม่เีพศตา่งกนั มคีณุภาพชวีติในการทำางาน

แตกต่างกัน
 สมมติฐานที่ 2  แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีอายุต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการ

ทำางานแตกต่างกัน
 สมมติฐานที่ 3  แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีรายได้ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการ

ทำางานแตกต่างกัน
 สมมติฐานที่ 4  แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีสถานภาพต่างกัน มีคุณภาพชีวิตใน

การทำางานแตกต่างกัน
 สมมติฐานที่ 5  แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีระยะเวลาที่เข้ามาทำางานต่างกัน มี

คุณภาพชีวิตในการทำางานแตกต่างกัน
 สมมติฐานที่ 6  แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีคุณภาพ

ชีวิตในการทำางานแตกต่างกัน
 สมมติฐานที่ 7  แรงงานตา่งดา้วชาวพมา่ในพ้ืนทีจั่งหวดัสมทุรสาคร ทีม่ลัีกษณะสถานประกอบการทีท่ำางาน

อยู่ในปัจจุบันต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทำางานแตกต่างกัน
 สมมติฐานที่ 8  แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนงานใน

อนาคตต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทำางานแตกต่างกัน
 สมมติฐานที่ 9  แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีจำานวนสถานท่ีท่ีเคยทำางานต่างกัน 

มีคุณภาพชีวิตในการทำางานแตกต่างกัน

วิธีการวิจัย
 การวิจัยเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงสำารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถามเป็น
เครือ่งมือในการเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัคณุภาพชวีติในการทำางานทีส่รา้งขึน้มาโดยใชล้กัษณะมาตราสว่นสว่นประมาณค่า
ของลิเคิร์ท ที่เรียกว่า (Likert Scale) เป็นการวัดตัวแปรต่าง ๆ โดยให้กลุ่มตัวอย่างทำาการประเมินระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทำางานและนำามาวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรมแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแรงงานพม่าที่ทำางานอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร จำานวน 74,719 
คน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 (สำานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร, 2556 : ออนไลน์)
 การสุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แรงงานพม่าที่ทำางานอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร จำานวน 74,719 
คน การกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการคำานวณโดยใช้สูตรของ Wanlop (อ้างถึง วัลลภ รัฐฉัตรนนท์, 2555 : 
146) ในการคำานวณหาขนาดที่เหมาะสมสำาหรับใช้ในการศึกษาดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ แรงงานต่างด้าวชาวพม่าที่
จังหวัดสมุทรสาคร จำานวน 398 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
 ในการวิจัยครั้งนี้ ได้จัดทำาแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
เป็นขอ้คำาถามเก่ียวกบัการศกึษาคณุภาพชวีติการทำางานของแรงงานตา่งดา้วชาวพมา่ในจงัหวดัสมทุรสาคร ประกอบ
ด้วยคำาถามจำานวน 33 ข้อ แบ่งเป็น 9 ด้าน ดังนี้ 
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 1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม    จำานวน  4 ข้อ
 2. สภาพแวดล้อมในการทำางาน     จำานวน  3  ข้อ
 3. สภาพงาน      จำานวน  3 ข้อ
 4. การพัฒนาและใช้ความสามารถ    จำานวน  5 ข้อ
 5. ความมั่นคงและโอกาสความก้าวหน้า    จำานวน  3 ข้อ
 6. สิทธิของแรงงานต่างด้าว    จำานวน  4  ข้อ
 7. งานและขอบเขตของชีวิตส่วนตัว   จำานวน  4  ข้อ
 8. ความปลอดภัยและการส่งเสริมสุขภาพ   จำานวน  3  ข้อ
 9. สภาพความเป็นอยู่     จำานวน  4  ข้อ
 
 3. การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
 ขั้นตอนที่ 1 การนำาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปทดสอบความเที่ยง (Validity) โดย
นำาแบบสอบถามทีไ่ดเ้รยีบเรยีงแลว้นำาไปใหผู้ท้รงคณุวฒุเิปน็ผู้ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา (Content Validity) 
และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ (Wording) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่านที่ได้กรุณาเป็นผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ 
 ขั้นตอนที่ 2 การหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยผู้วิจัยนำาแบบสอบถามไปทดสอบ (Pretest) กับกลุ่ม
ตวัอยา่งทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบักลุม่ทีศ่กึษาจำานวน 32 คน โดยการนำาไปวเิคราะหห์าความเชือ่มัน่เปน็รายขอ้ (Item 
Analysis) หาความเชื่อมั่นรวมโดยใช้วิธีของ Cronbach (1984: 161) เพื่อให้เกิดความชัดเจนของ ข้อคำาถาม โดย
ใช้เกณฑ์ยอมรับที่ค่ามากกว่า 0.70 เพื่อแสดงว่าแบบสอบถามนี้มีความเชื่อมั่นเพียงพอ 
 ทั้งนี้หลังทำาการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มที่จะทำาการศึกษา พบว่าแบบสอบถาม
นี้มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.88 ซึ่งเป็นแบบสอบถามนำาไปใช้ในการศึกษาต่อไป
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
 1.ผู้วิจัยได้ทดแบบสอบถามด้วยตนเองโดยแจกแบบสอบถามให้กับแรงงานพม่าที่ทำางานอยู่ในจังหวัด
สมุทรสาคร แล้วรับกลับมาทุกฉบับ โดยทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 15 – 31 พฤษภาคม 2556
 2.รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามแล้ววิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และทดสอบสมมติฐานครั้งนี้ประกอบด้วย
 1.ค่าสถิติร้อยละ (Percentage )ใช้อธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อายุ การเข้ามาทำางาน 
รายได้ สถานภาพ ระยะเวลาที่เข้ามาทำางาน ระดับการศึกษา สถานที่ทำางาน
 2.ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้วิเคราะห์และอธิบาย
ลักษณะของคุณภาพชีวิตในการทำางานของแรงงานต่างด้าวชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร ว่าอยู่ในระดับใด
 3. การทดสอบค่าที (t – test) ใช้ในการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระที่
จำาแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ การเข้ามาทำางาน และการเปลี่ยนงานในอนาคต
 4. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ใช้ในการทดสอบเปรียบเทียบความแตก
ต่างของค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระที่จำาแนกเป็น 3 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานประกอบ
การที่ทำางานอยู่ในปัจจุบันเป็นประเภทใด สภาพชีวิตความเป็นอยู่
 สำาหรับค่านัยสำาคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ กำาหนดไว้ที่ระดับ 0.05 

ผลการวิจัย
 การศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตตองแรงงานต่างด้าวชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 398 คนและทำาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานสามารถสรุป



บทความฉบับเต็ม
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ปี 2015
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา1/4

เล่มที่

308

ผลได้ดังนี้
 สมมติฐานท่ี 1 แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีเพศต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการ
ทำางานแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้
H

0
:  แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครท่ีมีเพศต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทำางานไม่แตกต่าง

กัน
H

1
:  แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีเพศต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทำางานแตกต่างกัน

 สำาหรบัสถิตท่ีิใช้ในการวเิคราะห์ คอื Independent t-test ใชเ้ปรยีบเทยีบความแตกตา่งของคา่เฉลีย่ระหวา่ง
สองกลุ่มที่เป็นอิสระกัน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

0
) เมื่อค่า sig. (2-tailed) หรือ 

Probability (P-value) มีค่าน้อยกว่า .05

 ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตในการทำางานจำาแนกตามเพศ 

คุณภาพชีวิตในการทำางาน เพศ
t-test for Equality of Means

X S.D. t df P

คุณภาพชีวิตในการทำางาน ชาย 2.85 .481 -6.083 396 .000*

หญิง 3.16 .507

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 จากตารางที ่1ผลการวเิคราะห์การเปรยีบเทยีบความแตกตา่งของคา่เฉลีย่คณุภาพชวีติในการทำางาน จำาแนก
ตามเพศ พบว่า แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีเพศต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทำางานแตก
ต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 สมมติฐานท่ี 2 แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีอายุต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการ
ทำางานแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้
  H

0
: แรงงานตา่งดา้วชาวพมา่ในพืน้ทีจ่งัหวดัสมทุรสาครทีม่อีายตุา่งกนั มคีณุภาพชวีติในการทำางาน

ไม่แตกต่างกัน
  H

1
: แรงงานตา่งดา้วชาวพมา่ในพืน้ทีจ่งัหวดัสมทุรสาครทีม่อีายตุา่งกนั มคีณุภาพชวีติในการทำางาน

แตกต่างกัน
 สำาหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of 
Variance) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า สองกลุ่มขึ้นไป โดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% ดัง
นั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

0
) เมื่อค่า sig. หรือ Probability (P-value) น้อยกว่า .05 และทำาการทดสอบความ

แตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีScheffe

 ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตในการทำางานจำาแนกตามอายุ
 

คุณภาพชีวิต
ในการทำางาน

แหล่งความ
แปรปรวน

SS df MS F p

คุณภาพชีวิตในการทำางาน ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

4.811 3 1.604 6.350 .000*

99.515 394 .253

รวม 104.327 397

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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 จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตในการทำางาน 
จำาแนกตามอายุ พบว่า แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีอายุแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการ
ทำางานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05จึงทำาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี Scheffe 
ดังแสดงในตาราง 24

 ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบความแตกตา่งเปน็รายคูข่องคา่เฉลีย่คณุภาพชวีติในการทำางาน จำาแนกตามอายุ

อายุ ค่าเฉลี่ย

18 - 27 ปี 3.04

28 - 37 ปี 2.86

38 - 47 ปี 2.97

48 ปีขึ้นไป 2.44

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 จากตาราง 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทำางานแตกต่างกัน อย่างมี         
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย (1) แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอายุ 18 – 27 ปี 
แตกต่างกับ แรงงานต่างด้าว (พม่า) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอายุ 28 – 37 ปี (2) แรงงานต่างด้าว (พม่า) ในพื้นที่
จังหวัดสมุทรสาครอายุ 18 – 27 ปี แตกต่างกับ แรงงานต่างด้าว (พม่า) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอายุ 48 ปีขึ้นไป 
และ (3) แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอายุ 38 – 47 ปี แตกต่างกับ แรงงานต่างด้าว (พม่า) 
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอายุ 48 ปีขึ้นไป
 สมมติฐานที่ 3 แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาครท่ีมีรายได้ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการ
ทำางานแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้
  H

0
: แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีรายได้ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการ

ทำางานไม่แตกต่างกัน
  H

1
: แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีรายได้ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการ

ทำางานแตกต่างกัน
 สำาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of 
Variance) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า สองกลุ่มขึ้นไป โดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95%     
ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

0
) เมื่อค่า sig. หรือ Probability (P-value) น้อยกว่า .05 และทำาการทดสอบ

ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี Scheffe

 ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตในการทำางาน จำาแนกตามรายได้

คุณภาพชีวิต
ในการทำางาน

แหล่งความ
แปรปรวน

SS df MS  F p

คุณภาพชีวิตในการทำางาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

5.413 5 1.083 4.290 .001*

98.914 392 .252

รวม 104.327 397

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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 จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตในการทำางาน 
จำาแนกตามรายได้ แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีรายได้แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการ
ทำางานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05จึงทำาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีScheffe 
ดังแสดงในตาราง 26

 ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตในการทำางานจำาแนกตามรายได้

รายได้ ค่าเฉลี่ย

5,000 – 6,000 บาท/เดือน 2.73

6,001 – 7,000 บาท/เดือน 2.86

7,001 – 8,000 บาท/เดือน 3.08

8,001 – 9,000 บาท/เดือน 3.03

9,001 – 10,000 บาท/เดือน 3.06

11,001 บาทขึ้นไป 3.17

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 จากตารางที่ 5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทำางานแตกต่างกัน อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย (1) แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีรายได้ 5,000 – 6,000 
บาท/เดือน แตกต่างกับ แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีรายได้ 7,001 – 8,000 บาท/เดือน 
และ (2) แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีรายได้ 5,000 – 6,000 บาท/เดือน แตกต่างกับ 
แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีรายได้ 8,001 – 9,000 บาท/เดือน
สมมติฐานที่ 4 แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีสถานภาพต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทำางาน
แตกต่างกัน สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้
  H

0
: แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีสถานภาพต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการ

ทำางานไม่แตกต่างกัน
  H

1
: แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีสถานภาพต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการ

ทำางานแตกต่างกัน
 สำาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of 
Variance) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า สองกลุ่มขึ้นไป โดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

0
) เมื่อค่า sig. หรือ Probability (P-value) น้อยกว่า .05 และทำาการทดสอบ

ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีScheffe‘

 ตารางที ่6 การเปรยีบเทยีบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของคณุภาพชวีติในการทำางาน จำาแนกตามสถานภาพ

คุณภาพชีวิต
ในการทำางาน

แหล่งความ
แปรปรวน

SS df MS  F  p

คุณภาพชีวิตในการทำางาน ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

1.123 2 .561 2.149 .118

103.204 395 .261

รวม 104.327 397
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 จากตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตในการทำางาน 
จำาแนกตามสถานภาพ พบวา่ แรงงานตา่งดา้วชาวพมา่ในพืน้ทีจ่งัหวดัสมทุรสาครทีม่สีถานภาพแตกตา่งกนัมคีณุภาพ
ชีวิตในการทำางานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 5 แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีระยะเวลาที่เข้ามาทำางานต่างกัน มีคุณภาพ
ชีวิตในการทำางานแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้
  H

0
: แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีระยะเวลาที่เข้ามาทำางานต่างกัน มี

คุณภาพชีวิตในการทำางานไม่แตกต่างกัน
  H

1
: แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีระยะเวลาที่เข้ามาทำางานต่างกัน มี

คุณภาพชีวิตในการทำางานแตกต่างกัน
 สำาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of 
Variance) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า สองกลุ่มขึ้นไป โดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% ดัง
นั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

0
) เมื่อค่า sig. หรือ Probability (P-value) น้อยกว่า .05 และทำาการทดสอบความ

แตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีScheffe‘

ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตในการทำางาน
จำาแนกตามระยะเวลาที่เข้ามาทำางาน

คุณภาพชีวิต
ในการทำางาน

แหล่งความ
แปรปรวน

SS df MS  F  p

คุณภาพชีวิตในการ
ทำางาน

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

1.011 4 .253 .962 .428

103.316 393 .263

รวม 104.327 397

 จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตในการทำางาน 
จำาแนกตามระยะเวลาท่ีเข้ามาทำางาน พบว่า แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีระยะเวลาที่เข้า
มาทำางานแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทำางานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 สมมตฐิานที ่6 แรงงานตา่งดา้วชาวพมา่ในพืน้ทีจ่งัหวดัสมทุรสาครทีม่รีะดบัการศกึษาตา่งกนั มคีณุภาพชีวติ
ในการทำางานแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้
  H

0
: แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีคุณภาพชีวิต

ในการทำางานไม่แตกต่างกัน
  H

1
: แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีคุณภาพชีวิต

ในการทำางานแตกต่างกัน
 สำาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ F-test ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis 
of Variance) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า สองกลุ่มขึ้นไป โดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

0
) เมื่อค่า sig. หรือ Probability (P-value) น้อยกว่า .05 และทำาการทดสอบ

ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี Scheffe‘
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 ตารางท่ี 8 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของคุณภาพชีวิตในการทำางาน จำาแนกตามระดับ 
การศึกษา

คุณภาพชีวิต
ในการทำางาน

แหล่งความ
แปรปรวน

SS df MS F p

คุณภาพชีวิตในการทำางาน ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

4.266 4 1.066 4.188 .002*

100.061 393 .255

รวม 104.327 397

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 จากตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตในการทำางาน 
จำาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง
กันมีคุณภาพชีวิตในการทำางานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทำาการทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่โดยวิธ ีScheffe‘ ดังแสดงในตาราง 30’

 ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตในการทำางาน จำาแนกตาม
ระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา ค่าเฉลี่ย

ตำ่า
กว

่าป
ระ

ถม
ศึก

ษา

ปร
ะถ

มศ
ึกษ

า

มั
ธย

ม
ศึก

ษ
าต

อน
ต้น

หร
ือเ

ทีย
บเ

ท่า

มธั
ยม

ศกึ
ษา

ตอ
นป

ลา
ย

หร
ือเ

ทีย
บเ

ท่า

ปร
ิญ

ญ
าต

รี
ตำ่ากว่าประถมศึกษา 2.76 - -.1841 -.3254* -.1414 -.1721

ประถมศึกษา 2.95 - -.1413 .0428 .0121

มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 3.09 - .1841 .1533

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2.90 - -.0307

ปริญญาตรี 2.94 -

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 จากตารางที่ 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทำางานแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีระดับการศึกษาตำ่า
กวา่ประถมศกึษาแตกตา่งกบั แรงงานตา่งดา้วชาวพมา่ในพ้ืนท่ีจังหวดัสมทุรสาครท่ีมรีะดับการศกึษามธัยมศกึษาตอน
ต้นหรือเทียบเท่า 
 สมมติฐานท่ี 7 แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีลักษณะสถานประกอบการที่ทำางาน
อยู่ในปัจจุบันต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทำางานแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้
  H

0
: แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีลักษณะสถานประกอบการที่ทำางานอยู่

ในปัจจุบันต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทำางานไม่แตกต่างกัน
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  H
1
: แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีลักษณะสถานประกอบการที่ทำางานอยู่

ในปัจจุบันต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทำางานแตกต่างกัน
 สำาหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of 
Variance) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า สองกลุ่มขึ้นไป โดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% ดัง
นั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

0
) เมื่อค่า sig. หรือ Probability (P-value) น้อยกว่า .05 และทำาการทดสอบความ

แตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีScheffe’

 ตารางที ่10 การเปรยีบเทยีบความแตกตา่งของคา่เฉลีย่ของคณุภาพชวีติในการทำางาน จำาแนกตามลกัษณะ
สถานประกอบการที่ทำางานอยู่ในปัจจุบัน

คุณภาพชีวิต
ในการทำางาน

แหล่งความ
แปรปรวน

SS df MS F p

คุณภาพชีวิตในการทำางาน ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

2.093 3 .698 2.689 .046*

102.233 394 .259

รวม 104.327 397

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตในการทำางาน จำาแนก
ตามลักษณะสถานประกอบการที่ทำางานอยู่ในปัจจุบัน พบว่า แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 
ที่มีลักษณะสถานประกอบการท่ีทำางานอยู่ในปัจจุบันแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทำางานแตกต่างกัน อย่างมี       
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05จึงทำาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีScheffeดังแสดงในตาราง 30

 ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตในการทำางาน จำาแนกตาม
ลักษณะสถานประกอบการที่ทำางานอยู่ในปัจจุบัน

ลักษณะสถานประกอบการที่ทำางาน
อยู่ในปัจจุบัน

ค่าเฉลี่ย

อุต
สา

หก
รร

ม

เก
ษต

รก
รร

ม

กา
รป

ระ
มง

อื่น
 ๆ

 

อุตสาหกรรม 2.97 - .2821 -.0392 -.0214

เกษตรกรรม 2.69 - -.3213* -.3034

การประมง 3.01 - .0178

รับจ้างทั่วไป 2.99 -

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 จากตารางที่ 11 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะสถานประกอบการที่ทำางานอยู่ในปัจจุบันแตกต่างกัน มี
คุณภาพชีวิตในการทำางานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย แรงงานต่างด้าว ชาวพม่าในพื้นที่
จังหวัดสมุทรสาครที่มีลักษณะสถานประกอบการเป็นเกษตรกรรม แตกต่างกับ แรงงานต่างด้าว ชาวพม่าในพื้นที่
จังหวัดสมุทรสาครที่มีลักษณะสถานประกอบการเป็นการประมง
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 สมมติฐานท่ี 8 แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนงานใน
อนาคตต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทำางานแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้
  H

0
: แรงงานตา่งดา้วชาวพมา่ในพืน้ทีจ่งัหวดัสมทุรสาครทีม่คีวามคดิเหน็ตอ่การเปลีย่นงานในอนาคต

ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทำางานไม่แตกต่างกัน
  H

1
: แรงงานตา่งดา้วชาวพมา่ในพืน้ทีจ่งัหวดัสมทุรสาครทีม่คีวามคดิเหน็ตอ่การเปลีย่นงานในอนาคต

ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทำางานแตกต่างกัน
 สำาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือการทดสอบค่าที(Independent t-test)ใช้เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยระหว่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระกัน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

0
) เมื่อ

ค่า sig. (2-tailed) หรือ Probability (P-value) มีค่าน้อยกว่า .05

 ตารางท่ี 12 การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคา่เฉล่ียคณุภาพชวีติในการทำางานจำาแนกตามความคดิเหน็
ต่อการเปลี่ยนงานในอนาคต

คุณภาพชีวิต
ในการทำางาน

ความคิดเห็นต่อการ
เปลี่ยนงานในอนาคต

t-test for Equality of Means

X S.D. t df P

คุณภาพชีวิตในการ
ทำางาน

คิด 2.89 .38907 -6.268 396 .000*

ไม่เคยคิด 3.25 .72072

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 จากตารางท่ี 31 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตในการทำางาน 
จำาแนกตามความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนงานในอนาคต พบว่า แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มี
ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนงานในอนาคตต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทำางานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
 สมมติฐานที่ 13 แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่ทำางานในสถานประกอบการปัจจุบัน
เป็นสถานทีท่ำางานแหง่ทีเ่ทา่ใดตา่งกนั มคีณุภาพชวีติในการทำางานแตกตา่งกนั สามารถเขยีนเปน็สมมตฐิานทางสถติ ิ
ได้ดังนี้
  H

0
: แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่ทำางานในสถานประกอบการปัจจุบันเป็น

สถานที่ทำางานแห่งที่เท่าใดต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทำางานไม่แตกต่างกัน
  H

1
: แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่ทำางานในสถานประกอบการปัจจุบันเป็น

สถานที่ทำางานแห่งที่เท่าใดต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทำางานแตกต่างกัน
 สำาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of 
Variance) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า สองกลุ่มขึ้นไป โดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95%     
ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

0
) เมื่อค่า sig. หรือ Probability (P-value) น้อยกว่า .05 และทำาการทดสอบ

ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีScheffe’

 ตารางที่ 13 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตในการทำางาน จำาแนกตามสถาน
ประกอบการปัจจุบันเป็นสถานที่ทำางานแห่งที่เท่าใด
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คุณภาพชีวิต
ในการทำางาน

แหล่งความ
แปรปรวน

SS df MS F p

คุณภาพชีวิตในการทำางาน ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

.979 4 .245 .930 .446

103.348 393 .263

รวม 104.327 397

 จากตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตในการทำางาน 
จำาแนกตามสถานประกอบการปจัจบุนัเปน็สถานทีท่ำางานแหง่ทีเ่ทา่ใด พบวา่ แรงงานตา่งดา้วชาวพมา่ในพืน้ทีจ่งัหวดั
สมุทรสาครที่มีสถานประกอบการปัจจุบันเป็นสถานที่ทำางานแห่งที่เท่าใดแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทำางานไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทำางานของแรงงานต่างด้าวชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร” สามารถ
สรุปผลได้ดังต่อไปนี้
 จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 398 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 18 – 27 ปี เข้ามาทำางานถูกกฎหมาย มีรายได้ 
8,001 – 9,000 บาท/เดือน มีสถานภาพโสด มีระยะเวลาที่เข้ามาทำางาน 1 – 5 ปี มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่า ทำางานอยู่ในสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรม คิดที่จะเปลี่ยนงานในอนาคต ทำางาน
มาแล้ว 3 – 4 ที่ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานพบว่า
 แรงงานต่างด้าว (พม่า) ในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสาครที่มีเพศต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทำางานแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 แรงงานต่างด้าว (พม่า) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีอายุแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทำางานแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05พบว่า (1) แรงงานต่างด้าว (พม่า) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอายุ 18 – 27 
ปี แตกต่างกับ แรงงานต่างด้าว (พม่า) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอายุ28 – 37 ปี (2) แรงงานต่างด้าว (พม่า) ใน
พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอายุ 18 – 27 ปี แตกต่างกับ แรงงานต่างด้าว (พม่า) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอายุ 48 
ปีขึ้นไป และ (3) แรงงานต่างด้าว (พม่า) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอายุ 38 – 47 ปี แตกต่างกับ แรงงานต่างด้าว 
(พม่า) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอายุ 48 ปีขึ้นไป
 แรงงานต่างด้าว (พม่า) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีการเข้ามาทำางานต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทำางาน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 แรงงานต่างด้าว (พม่า) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทำางาน             
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05พบว่า (1) แรงงานต่างด้าว (พม่า) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มี
รายได้ 5,000 – 6,000 บาท/เดือน แตกต่างกับ แรงงานต่างด้าว (พม่า) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีรายได้ 7,001 
– 8,000 บาท/เดือน และ (2) แรงงานต่างด้าว (พม่า) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีรายได้ 5,000 – 6,000 บาท/
เดือน แตกต่างกับ แรงงานต่างด้าว (พม่า) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีรายได้ 8,001 – 9,000 บาท/เดือน
 แรงงานต่างด้าว (พม่า) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทำางานไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 แรงงานต่างด้าว (พม่า) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีระยะเวลาที่เข้ามาทำางานแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิต
ในการทำางานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 แรงงานต่างด้าว (พม่า) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการ
ทำางานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า แรงงานต่างด้าว (พม่า) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
ที่มีระดับการศึกษาตำ่ากว่าประถมศึกษาแตกต่างกับ แรงงานต่างด้าว (พม่า) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีระดับการ
ศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 
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 แรงงานต่างด้าว (พม่า) ในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสาครที่มีลักษณะสถานประกอบการที่ทำางานอยู่ในปัจจุบัน       
แตกตา่งกันมีคุณภาพชวีติในการทำางานแตกตา่งกนั อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 พบวา่ โดย แรงงานตา่งด้าว 
(พมา่) ในพืน้ทีจ่งัหวดัสมทุรสาครทีม่ลีกัษณะสถานประกอบการเปน็เกษตรกรรม แตกตา่งกบั แรงงานตา่งดา้ว (พมา่) 
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีลักษณะสถานประกอบการเป็นการประมง
 แรงงานต่างด้าว (พม่า) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนงานในอนาคตต่างกัน        
มีคุณภาพชีวิตในการทำางานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 แรงงานต่างด้าว (พม่า) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครท่ีมีสถานประกอบการปัจจุบันเป็นสถานท่ีทำางานแห่งที่
เท่าใดแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการทำางานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 15 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

ที่ สมมติฐานการวิจัย
เป็นไป
ตาม

สมมติฐาน

ไม่เป็นไป
ตาม

สมมติฐาน

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

1 แรงงานต่างด้าว (พม่า) ในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาคร ท่ีมีเพศต่างกัน มีคุณภาพชีวิต
ในการทำางานแตกต่างกัน

เพศหญิงมีคุณภาพชีวิตดีกว่าเพศ
ชาย

2 แรงงานต่างด้าว (พม่า) ในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาคร ที่มีอายุต่างกัน มีคุณภาพชีวิต
ในการทำางานแตกต่างกัน

อายุ 18-27 ปีมีคุณภาพชีวิตที่ดี
กว่าอายุ28-37,38-47 และ 48 
ปีขึ้นไป

3 แรงงานต่างด้าว (พม่า) ในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาคร ที่มีรายได้ต่างกัน มีคุณภาพ
ชีวิตในการทำางานแตกต่างกัน

รายได้11,001ขึ้นไป มีคุณภาพ
ชีวิตของการทำางานที่ดีกว่ารายได้
7,001-8,000บาท/เดือน
9,0001-10,000บาท/เดือน
8,001-9,000บาท/เดือน
6,001-7,000บาท/เดือน
และ5,000-6,000บาท/เดือน

4 แรงงานต่างด้าว (พม่า) ในพื้นที่จังหวัด
สมทุรสาคร ทีม่สีถานภาพตา่งกนั มคีณุภาพ
ชีวิตในการทำางานแตกต่างกัน

สถานภาพสมรสต่างกนัมคีณุภาพ
ชีวิตในการทำางานไม่มีความแตก
ต่างกัน

5 แรงงานต่างด้าว (พม่า) ในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาคร ที่มีระยะเวลาที่เข้ามาทำางาน
ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทำางานแตก
ต่างกัน

จำานวนระยะเวลาที่เข้ามาแตก
ต่างกันไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
การทำางาน
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ที่ สมมติฐานการวิจัย
เป็นไป
ตาม

สมมติฐาน

ไม่เป็นไป
ตาม

สมมติฐาน

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

6 แรงงานต่างด้าว (พม่า) ในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาคร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
คุณภาพชีวิตในการทำางานแตกต่างกัน

ระดับการศึกษามัธยมตอนต้น
หรือเทียบเท่ามีคุณภาพชีวิตที่ดี
กว่าระดับ
ประถมศึกษา,
ปริญญาตรี,มัธยมตอนปลายหรือ
เทยีบเทา่และตำา่กว่าประถมศกึษา

7 แรงงานต่างด้าว (พม่า) ในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาคร ที่มีลักษณะสถานประกอบการ
ที่ทำางานอยู่ในปัจจุบันต่างกัน มีคุณภาพ
ชีวิตในการทำางานแตกต่างกัน

สถานที่ ประกอบการทำ างาน
ประเภทการประมงมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีกว่า,รับจ้างทั่วไป,
อุตสาหกรรมและเกษตรกร

8 แรงงานต่างด้าว (พม่า) ในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาคร ที่มีความคิดเห็นต่อการเปลี่ยน
งานในอนาคตตา่งกนั มคีณุภาพชวีติในการ
ทำางานแตกต่างกัน

แรงงานต่างด้าวชาวพม่าที่ไม่คิด
จะเปลี่ยนงานมีคุณภาพชีวิตที
ดีกว่าแรงงานฯที่มีความคิดจะ
เปลี่ยนงาน

9 แรงงานต่างด้าว (พม่า) ในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาคร ที่ทำางานในสถานประกอบการ
ปจัจบุนัเปน็สถานทีท่ำางานแหง่ทีเ่ทา่ใดต่าง
กนั มคีณุภาพชวีติในการทำางานแตกตา่งกนั

สถานที่ทำางานแตกต่างกันไม่ส่ง
ผลตอ่คณุภาพชวีติของการทำางาน

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
 1. ด้านความมั่นคงและโอกาสความก้าวหน้า
 คุณภาพชีวิตในการทำางานของแรงงานต่างด้าวชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในระดับปานกลาง              
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ เทยีบกบัโอกาสทีจ่ะเจรญิกา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงาน สถานทีท่ำางานมตีำาแหนง่หนา้ทีก่ารงาน
พร้อมที่จะให้ก้าวสูงกว่านี้ได้ ได้รับการสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในตำาแหน่งหน้าที่การงาน ยังน้อยอยู่ ในการวิจัย
นี้ ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีนโยบายจากภาครัฐท่ีสนับสนุนรับรอง หรือออกกฎหมายควบคุมองค์กร นายจ้างให้เห็นความ
สำาคัญของแรงงานต่างด้าว และสนับสนุนโอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทำางาน เพื่อให้แรงงานต่างด้าว
รักองค์กรและมีกำาลังใจในการทำางาน เพื่อปริมาณการผลิตที่มากขึ้นและคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์
 2. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
 คุณภาพชีวิตในการทำางานของแรงงานต่างด้าวชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในระดับปานกลาง             
เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ เทียบกบัปรมิาณงานและสวสัดกิารทีไ่ดร้บั สว่นในการการดแูลจากนายจา้งและ/หรอืหวัหนา้
งาน กับโอกาสที่แรงงานต่างด้าวจะหารายได้พิเศษเพิ่มยังน้อยอยู่ ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยเห็นว่าภาครัฐควรกำากับควบคุม
นายจ้างให้มีการดแูลเอาใจใสล่กูจา้งทีเ่ปน็แรงงานตา่งดา้ว ใหม้ากยิง่ขึน้โดยเฉพาะการดแูลเอาใจใสเ่รือ่งความเป็นอยู ่
สภาพแวดล้อมการทำางานที่มีความปลอดภัย ทำาให้แรงงานต่างด้าวมีความรู้สึกว่าพวกเขาได้รับการดูแลจากนายจ้าง
เปน็อยา่งด ีนัน่หมายถงึจะสง่ผลตอ่คณุภาพการทำางานของแรงงานตา่งดา้วทีด่ขีึน้ นำามาซึง่ปรมิาณการผลติทีด่แีละมี
คุณภาพ ขณะเดียวกันยังจะสามารถลดปัญหาอาชญากรรมของแรงงานต่างด้าวได้อีกทางหนึ่ง นอกจากค่าตอบแทน
ที่เป็นตัวเงินแล้ว การตอบแทนในการดูแลที่ไม่เป็นตัวเงินก็ยังถือว่ามีผลทางด้านจิตใจ ทำาให้เกิดความไว้ใจในองค์กร 
แรงงานต่างด้าวทุ่มเทใส่ใจในการทำางานมากขึ้นด้วย 
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 3. ด้านงานและขอบเขตของชีวิตส่วนตัว
 คุณภาพชีวิตในการทำางานของแรงงานต่างด้าวชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในระดับปานกลาง              
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เทียบกับการทำางานไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำาเนินชีวิตครอบครัว ลักษณะงานที่ทำาทำาให้
เครียดและส่งผลเสียต่อสุขภาพ ปริมาณงานที่ได้รับผิดชอบมีมากจนส่งผลกระทบกับชีวิตส่วนตัว และ มีเวลาได้
พักผ่อนและดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม ยังน้อยอยู่ ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยเห็นว่าภาครัฐควรกำากับดูแลและควบคุมให้
นายจ้างกำาหนดเวลาทำางานให้แน่นอนและอยู่ในกรอบเวลามาตรฐานที่สากลกำาหนดไว้ และการทำางานเกินเวลาควร
มีค่าตอบแทนพิเศษ เพื่อให้แรงงานต่างด้าวไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของแรงงาน
ต่างด้าว
 4. ด้านการพัฒนาและใช้ความสามารถ
 คุณภาพชีวิตในการทำางานของแรงงานต่างด้าวชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในระดับปานกลาง             
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เทียบกับลักษณะงานท่ีทำาเปิดโอกาสให้มีอิสระมีความเป็นตัวของตัวเองในการทำางาน          
งานทีร่บัผดิชอบเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถ นายจา้งสง่เสรมิใหไ้ดศ้กึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ งานทีร่บัผดิชอบใน
ปจัจุบนัมีส่วนทำาใหไ้ดพ้ฒันาความสามารถ และ ลกัษณะงานเปดิโอกาสใหไ้ดใ้ชค้วามชำานาญและความสามารถอยา่ง
เต็มที่ ยังน้อยอยู่ การวิจัยนี้ผู้วิจัยเห็นว่านายจ้างมองว่าแรงงานต่างด้าวเป็นเพียงแรงงานที่ใช้แรงเท่านั้น ภาครัฐควร
สนับสนุนให้นายจ้างเปิดโอกาสให้แรงงานต่างได้ใช้ความรู้ความสามารถ โดยวิธีการทดสอบและวัดความรู้ความสา
รถ สนับสนุนให้แรงงานต่างด้าวได้ใช้ความสามารถเพื่อพัฒนาองค์กร อีกทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับแรงงานต่างด้าว                                                                                                                  
ไปศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ที่จะมาพัฒนาองค์กรได้ 
 5. ด้านสภาพแวดล้อมในการทำางาน
 คุณภาพชีวิตในการทำางานของแรงงานต่างด้าวชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในระดับปานกลาง               
เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้ เทยีบกบัความพอใจในสภาพของสถานทีท่ำางานทีเ่ปน็อยู ่สภาพแวดลอ้มทีท่ำางานอยูใ่นสภาพ
ทีเ่หมาะสมตอ่การปฏบัิตงิาน และ เครือ่งมอืเครือ่งใชห้รอือปุกรณเ์พยีงพอและเหมาะสมในการปฏบิตังิานยงันอ้ยอยู ่
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าภาครัฐควรควบคุมและตรวจสอบโรงงานว่าถูกต้องตามมาตรฐานกำาหนดและนายจ้าง
ควรใช้แรงงานเครื่องจักรกล มากกว่าแรงงานคน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมสถานที่ทำางานให้สวยงาม และเหมาะ
สมต่อการทำางาน เพื่อสุขภาพจิต และบรรยากาศในการทำางานที่ดี คุณภาพชีวิตการทำางานก็จะดีตามมา ปริมาณ
และคุณภาพสินค้าก็มากขึ้น
 6. ด้านความปลอดภัยและการส่งเสริมสุขภาพ
 คุณภาพชีวิตในการทำางานของแรงงานต่างด้าวชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในระดับปานกลาง               
เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้ เทยีบกบัสถานทีท่ำางานมมีาตรการทีช่ดัเจนในความปลอดภยั พืน้ทีโ่ดยรอบทีท่ำางานมคีวาม
ปลอดภัยสูงในช่วงเวลาทำางาน และ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำางานมีสภาพดีปลอดภัย ยังน้อยอยู่ ในการ
วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าภาครัฐควรออกกฎข้อบังคับมาตรฐานของโรงงานและตรวจสอบให้โรงงานทุกโรงงานอยู่ใน
มาตรฐานที่กำาหนดและนายจ้างควรติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบการเตือนภัยต่าง ๆ และตรวจสอบเครื่องจักรกลใน
โรงงานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เสมอ เพื่อป้องกันเหตุร้ายและการสูญเสียขึ้น เพื่อความอุ่นใจของแรงงานต่างด้าวใน
องค์กร
 7. ด้านสิทธิของแรงงานต่างด้าว
 คุณภาพชีวิตในการทำางานของแรงงานต่างด้าวชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในระดับปานกลาง              
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เทียบกับการสามารถติดต่อสื่อสารกับครอบครัวในประเทศพม่าได้อย่างสะดวก การ
พิจารณาลงโทษในการกระทำาผิดในงานมีความเป็นธรรมและยุติธรรม นายจ้างรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในการทำางาน และ หากท่านมีความเดือดร้อนท่ีเกี่ยวกับงานสามารถร้องทุกข์ได้ ยังน้อยอยู่ ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยเห็น
ว่าภาครัฐควรคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าว โดยการรับแจ้งการร้องทุกข์จากแรงงานต่างด้าวจากการเอารัดเอา
เปรยีบของนายจา้งเพือ่ความเป็นธรรมและยตุธิรรมของแรงงานต่างด้าวกบันายจา้ง และนายจา้งควรมขีอ้ตกลงทีเ่ปน็
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ลายลักษณ์อักษร กฎหรือกติกาภายในองค์กร หรือสัญญาจ้างที่ชี้แจงกฎกติกาให้แรงงานต่างด้าวทราบโดยชัดเจน                
เพื่อเป็นธรรมและยุติธรรมต่อแรงงานต่างด้าวในโรงงาน
 8. ด้านสภาพความเป็นอยู่
 คุณภาพชีวิตในการทำางานของแรงงานต่างด้าวชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในระดับปานกลาง              
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เทียบกับอาคารที่พักมีความสะอาดปลอดภัย อาคารที่พักมีความมั่นคงถาวร พื้นที่โดยรอบ
ทีพ่กัอาศยัในปจัจบุนัมคีวามเหมาะสม และ ทีพ่กัอาศยัในปจัจุบนัมคีวามเหมาะสม ยงันอ้ยอยูใ่นการวจัิยนีผู้่วจิยัเหน็
ว่าภาครัฐควรสนับสนุนให้นายจ้างปรับปรุงแก้ไขตัวอาคารที่พักให้มีความมั่นคงและปลอดภัยอย่างถาวร อีกทั้งพื้นที่
โดยรอบที่พักอาศัยก็ควรดูแลให้สะอาดเรียบร้อยน่าอยู่ และจัดหาบ้านเช่าที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
 9. ด้านสภาพงาน
 คุณภาพชีวิตในการทำางานของแรงงานต่างด้าวชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ เทียบกับการทำางานด้วยความกระตือรือร้นเต็มใจสนุกกับงาน ถ้าปริมาณงานที่รับผิดชอบน้อยจะทำางาน
ไดอ้ยา่งเตม็ทีแ่ละไดผ้ลด ีและ อยากทำางานในปจัจบุนันีต้อ่ไปเลย ๆ  โดยไมรู่ส้กึเบือ่ ยงันอ้ยอยู ่การวจิยัในครัง้นีผู้้วจัิย
เห็นวา่ภาครฐัควรกำาหนดใหน้ายจา้งมโีบนสัเพือ่สรา้งแรงจงูใจในการทำางานเพือ่ใหแ้รงงานตา่งดา้วมคีวามกระตอืรอืรน้
ในการทำางาน และอยากทำางานให้นายจ้างอย่างเต็มที่เพื่อหวังโบนัสสมนาคุณตอบแทนการทำาดี

ข้อเสนอแนะในการทำาการวิจัยครั้งต่อไป
 1.ควรมีการศึกษาแรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดอื่น เพื่อนำาข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน
 2. ควรมีการศึกษาแรงงานต่างด้าวจากประเทศอื่น ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อนำาข้อมูลมาเปรียบเทียบ
กัน
 3.ควรมกีารศกึษาความพงึพอใจในการทำางานในประเทศไทย ของแรงงานตา่งดา้วในพืน้ทีจ่งัหวดัสมทุรสาคร
 4. ควรศึกษาระบบการบริหารจัดการของรัฐต่อแรงงานต่างด้าว
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บทคัดย่อ
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของเครือข่ายนโยบายในการนำานโยบายไปปฏิบัติผ่านการ
ศึกษาถึงบทบาทและปฏิสัมพันธ์ของคณะกรรมการระบบยาแห่งชาติมีต่อเครือข่ายนโยบายที่เกี่ยวข้องกับระบบยา
ในประเทศไทย โดยอาศัยแนวคิดการบริหารปกครอง (Governance) เครือข่ายนโยบาย (Policy Network) และ
การนำานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (Implementation)
 จากการศึกษาพบวา่คณะกรรมการพฒันาระบบยาแหง่ชาติมบีทบาทและอำานาจหนา้ทีท่ีแ่ตกต่างกนัในการ
เขา้ไปผลกัดนัการนำานโยบายไปปฏบิตัใินแตล่ะขัน้ตอนหรือประเด็นปญัหาของระบบยา โดยในส่วนของการคดัเลอืก
ยาผ่านการจัดทำาบัญชียาหลักแห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติมีอำานาจในการควบคุมส่ังการและ
กำาหนดทิศทางต่อตัวแสดงของเครือข่ายนโยบายในการนำานโยบายไปปฏิบัติโดยตรง โดยอาศัยคณะอนุกรรมการ
พัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติและคณะทำางานที่เกี่ยวข้องที่ตัวแสดงของเครือข่ายนโยบายเข้ามามีบทบาทในการจัด
ทำาบญัชยีาหลกัและอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหง่ชาติ ซ่ึงกระบวนการคดัเลือกยาเขา้
สู่บัญชียาหลักแห่งชาติทั้งหมดจะดำาเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการและคณะทำางานดังกล่าวเท่านั้น แตกต่างจาก
การส่งเสริม การใช้ยาอย่างสมเหตุผลที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติไม่ได้มีอำานาจในการกำากับดูแลต่อ
ตัวแสดงของเครือข่ายนโยบายในการนำานโยบายไปปฏิบัติโดยตรงแต่ต้องอาศัยความร่วมมือตัวแสดงของเครือข่าย
นโยบาย แม้ว่าจะมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและคณะทำางานที่คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ยาแห่งชาตแิตง่ตัง้ขึน้เพือ่กำากบัดแูลเชน่เดยีวกบัการจดัทำาบญัชยีาหลกัแหง่ชาตแิตก่ระบวนการการสง่เสรมิการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลต้องอาศัยความร่วมมือจากแพทย์และสถานพยาบาลจำานวนมากในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
สอดคล้องกับสภาพการณ์ทั่วไปของระบบยามีขั้นตอนหรือประเด็นปัญหาที่แตกต่างกัน ทำาให้ตัวแสดงในเครือข่าย
นโยบายที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนหรือประเด็นปัญหาก็มีบทบาทและปฏิสัมพันธ์แตกต่างกัน จนส่งผลต่อบทบาท
และอำานาจหน้าที่ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติในการเข้าไปผลักดันการนำานโยบายไปปฏิบัติด้วย 
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Abstract
 The article’s objective studies the role of policy networksconcerning the policy                 
implementation through studies on the role and interaction between the National Drug System 
Development Committee and the policy network in the pharmaceutical system in Thailand.The 
study applies three concepts of Governance, Policy Network and Public Policy Implementation.
 Results of the study discovered that the National Drug System Development Committee 
has different roles and authorities in terms of in practices of each working stage or in problems 
found in the pharmaceutical system in Thailand. In the drug selection process through the 
National List of Essential Drug (NLED) stage, the committee has full authorization to directly        
determineorregulate the policy network’s actor in pushing policy implementation. The committee 
uses the sub-committee for the development of the National Essential Drug List and related 
working groupsacting as an actor for the policy network to play the role ofestablishing the NLED 
under the committee’s direction. The selection of the National List of Essential Drug process is 
operatedunder the sub-committee and the related working groups only.
 However, in the Rational Drug Use (RDU) stage, the committee does not have direct 
authorization to regulate an actor of the policy network inpushing for policy implementation 
but the committee relies on collaboration from the policy network actor. Despite the commit-
tee having the National Sub-committee for Rational Use of Medicines and the related working 
groups for RDU promotions for the purpose of drug selection of NLED, the RDU process requires 
collaboration from various physicians and hospitals under the Ministry of Public Health (MoPH).
The roles and authorities between the National Drug System Development Committee is in     
accordancewith the general status of the pharmaceutical system which has many stages or issue 
problems in the system so thepolicy network actor of each stage or problem have different roles 
and interactions that has an effect on the roles and authorities of the National Drug System 
Development Committee in pushing forpolicy implementation. 

Keywords: Governance, Policy Network, Public Policy Implementation, National Drug System Development 

Committee

 บทนำา
 ประเด็นปัญหาทางนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับระบบการดูแลสุขภาพ (Health-care system) หรือการ
อภิบาลระบบสุขภาพ (Health Care System หรือ Health Governance) จัดประเด็นปัญหาสำาคัญทางนโยบาย
สาธารณะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเมอืงและทางสงัคม(Ryan, Parker, & Brown, 2003, pp. 171-172)เชน่เดียวกบัประเดน็
ปัญหาเกี่ยวกับยา (Drug หรือ Pharmacy) และระบบยา (Pharmaceutical System) ที่ถือเป็นหนึ่งในประเด็น
ปัญหาหลักของระบบการดูแลสุขภาพก็มีความสัมพันธ์กับประเด็นปัญหาทางการเมืองและสังคม เนื่องจากลักษณะ
พิเศษของยากับระบบยาเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาอันหลากหลายทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ การค้า เศรษฐศาสตร์ 
กฎหมาย สังคม และการเมือง(นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี, 2543, หน้า 1)ซึ่งในภาพรวมของระบบยาที่มีหลายขั้นตอน
และประเด็นปัญหาสัมพันธ์กันเป็นวัฏจักรก็ได้รับอิทธิพลจากตัวนโยบายสาธารณสุข (policy) กฎหมาย (law) และ
การกำากับดูแล (regulation) ท่ีส่งผลต่อตัวแสดงทั้งภาครัฐและเอกชนในระบบยา(USAID, 2012, p. 243) ทำาให้
การบริหารจัดการของระบบยาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและนโยบายสาธารณะทั้งสิ้น
 สำาหรบัประเทศไทยกเ็ชน่เดยีวกนัทีก่ารบรหิารจดัการระบบยาเปน็หนึง่ในประเดน็ปญัหาทีส่ำาคญัของระบบ
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สขุภาพในประเทศไทยท่ีภาครฐัเข้าไปเกีย่วข้อง เนือ่งจากยาเปน็ทรพัยากรประเภทหนึง่ในระบบสขุภาพทมีคีวามสลบั
ซับซ้อนและประสบปัญหามากที่สุด โดยในกรณีของไทยมักเกิดปัญหานานัปการในการบริหารจัดการระบบยาขึ้นใน
ทกุขัน้ตอนของระบบยา เชน่ ปญัหาคา่ใชจ้า่ยดา้นยาทีเ่พิม่ขึน้ ปญัหาทจุรติการจดัซือ้ยา ปญัหาการใชย้าไมส่มเหตุผล 
ปัญหาการเข้าถึงยาจำาเป็น ปัญหาการส่งเสริมอุตสาหกรรมยาสามัญภายในประเทศ เป็นต้น (วุฒิสาร ตันไชยและ
คณะ, 2557, หน้า 1)ทำาให้ภาครัฐได้กำาหนดนโยบาย โครงสร้าง และกลไกจำานวนมากในการบริหารจัดการระบบยา
ของประเทศใหม้ทีศิทางท่ีชัดเจนมากยิง่ข้ึนโดยกระทรวงสาธารณสขุไดร้เิริม่การกำาหนดนโยบายเกีย่วกบัระบบยาผา่น
การจัดทำานโยบายแห่งชาติด้านยาพ.ศ.2524 และได้ตั้งคณะกรรมการแห่งชาติด้านยา ทำาหน้าที่กำาหนดทิศทางและ
เป้าหมายของนโยบายเพื่อพัฒนาระบบยา รวมถึงกำากับดูและให้คำาปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบยา โดยช่วงพ.ศ.2524-2536 ประเทศไทยได้ออกนโยบายแห่งชาติด้านยาทั้งสิ้น 2 ฉบับคือ 1). นโยบายแห่ง
ชาติด้านยาพ.ศ. 2524 และ 2). นโยบายแห่งชาติด้านยาพ.ศ.2536 อย่างไรก็ตามการดำาเนินงานของคณะกรรมการ
แห่งชาติด้านยายังประสบปัญหาการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติในหลายเรื่อง เช่น ยังไม่ปรากฎผลงานที่เป็น
รปูธรรมในการจดัทำายทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบยาในประเทศและพฒันาการสง่ออก กบัการสนบัสนนุใหม้กีารผลติ
วัตถุดิบภายในประเทศ โดยส่งเสริมการวิจัยผลิตวัตถุดิบ ยากึ่งสำาเร็จรูป พร้อมทั้งส่งเสริมด้านเงินกู้ดอกเบี้ยตำ่าตาม
นโยบายแห่งชาติด้านยาพ.ศ.2536 (สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ, วิชัย โชควิวัฒน, และศรีเพ็ญ ตันติเวสส, 2545, หน้า 
346-347)หรือประสบปัญหาการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแต่เกี่ยวข้องกับ
การสนับสนุนอุตสาหกรรมยา เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นต้น(มรกต กรเกษม, สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ และ นิตยา แย้มพยัคฆ์, 2537, หน้า 
180) ขณะที่คณะกรรมการแห่งชาติด้านยายังดำาเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร โดยคณะกรรมการฯ มีการ
ประชุมเพียง 1 ครั้งในแต่ละปีและเนื้อหาสาระของการประชุมก็เน้นแต่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่า 
(สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ, วิชัย โชควิวัฒน, และ ศรีเพ็ญ ตันติเวสส, 2545, หน้า 342)
 ต่อมาในพ.ศ. 2551 จึงมีความพยายามในการปรับปรุงโครงสร้างและกลไกของคณะกรรมการแห่งชาติด้าน
ยาให้มีสถานะและอำานาจทางกฎหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้การทำางานของคณะกรรมการฯ ในการผลักดันนโยบาย
แหง่ชาตดิา้นยาไปสูก่ารปฏบัิต ิจงึมกีารตราระเบียบสำานกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยคณะกรรมการพฒันาระบบยาแหง่ชาต ิ
พ.ศ. 2551 โดยจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติให้เป็นองค์กรหลักในการกำากับ ดูแล และขับเคลื่อน
นโยบายแห่งชาติด้านยาและพัฒนาระบบยา รวมถึงประกาศใช้นโยบายแห่งชาติด้านยาพ.ศ. 2554 และยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบยาแห่งชาติพ.ศ.2555-2559 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในพ.ศ. 2554 ที่กำาหนดยุทธศาสตร์ไว้ 
4 ด้านและยุทธ์ศาสตร์ย่อยอีก 18 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1). การเข้าถึงยา 2). การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 3). การพัฒนา
อุตสาหกรรมผลิตยา ชีววัตถุ และสมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเอง และ 4). การพัฒนาระบบการควบคุมยาเพื่อประกัน
คุณภาพประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา (คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ, 2554)
 อยา่งไรกต็าม โดยข้อเท็จจรงิแลว้ท้ังคณะกรรมการแหง่ชาติด้านยาและคณะกรรมการพฒันาระบบยาแหง่ชาติ
มีบทบาทและอำานาจหน้าท่ีท่ีแตกต่างกันในการเข้าไปผลักดันการนำานโยบายไปปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนหรือประเด็น
ปัญหาของระบบยาซึ่งมีตัวแสดงที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายนโยบายในแต่ละขั้นตอนหรือประเด็นปัญหาของระบบยา
แตกตา่งกันดว้ย ซึง่ความแตกตา่งบทบาทและอำานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการฯ สง่ผลตอ่การผลกัดนัการนำานโยบาย
ไปปฏิบตัทิัง้ในแง่ของวธิกีารทีค่ณะกรรมการฯ เขา้ไปผลกัดนันโยบายและสง่ผลในแงข่องผลลพัธจ์ากการนำานโยบาย
แห่งชาติด้านยาไปปฏิบัติ 
 บทความช้ินนีว้ตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาบทบาทของเครอืขา่ยนโยบายในการนำานโยบายไปปฏบิตั ิผา่นการศกึษา
บทบาทและปฏสิมัพนัธข์องคณะกรรมการระบบยาแหง่ชาติท่ีมต่ีอเครือข่ายนโยบายของระบบยาในประเทศไทย โดย
มีวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพโดยอาศัยแนวคิดการบริหารปกครอง (governance) เครือข่ายนโยบาย (policy network) 
และการนำานโยบายไปปฏิบัติ (Implementation) โดยผู้เขียนกำาหนดขอบเขตการศึกษาโดยเลือกศึกษาบทบาทและ
อำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติในการเข้าไปผลักดันการนำานโยบายไปปฏิบัติในประเด็นปัญหา
ของระบบยาสองด้าน คือ 1). การคัดเลือกยาผ่านการจัดทำาบัญชียาหลักแห่งชาติและ 2). การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดว่าด้วยการบริหารปกครอง (Governance)
 Anne Mette Kjaer (2004) ได้อธิบายความเป็นมาของแนวคิดการบริหารปกครอง (Governance) ว่ามี
รากฐานจากภาษากรีกคำาว่า kubernan ซึ่งหมายถึงการนำาร่อง (pilot) หรือนำาทาง (steer) โดยคำาว่า kubernan ก็
เป็นรากฐานของคำาว่า gurbernancec ในภาษาลาตินที่หมายถึง การนำาร่อง (piloting) การวางกฎ (rule-making) 
และการนำาทาง (steering) (Kjaer, 2004, p. 3 และ Pollitt & Bouckaert, 2011, p. 21)ส่วนGerry Stoker 
(1998) มองว่าแนวคิดการบริหารปกครองมีมุมมองที่แตกต่างกันใน 5 เรื่อง คือ 1). การจัดการปกครองที่บ่งบอกถึง
กลุม่ของสถาบนัและตวัแสดงทัง้ทีม่าจากรฐัและทีห่า่งจากรัฐ 2). การบริหารปกครองทีร่ะบถุงึการพร่าเลือน (Blurring) 
ของขอบเขตและความรับผิดชอบต่อการจัดการแก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ 3). การบริหารปกครองท่ีระบุถึงการ
การพึงพาอำานาจที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างกันในการกระทำารวมหมู่ (collective action) 4). การบริหาร
ปกครองเก่ียวกบัเครอืขา่ยของตวัแสดงทีส่ามารถจดัการดว้ยตนเอง (Self-governing networks of actors) 5). การ
บรหิารปกครองยอมรบัในศกัยภาพท่ีจะไดร้บับางสิง่บางอยา่งใหเ้สรจ็สิน้โดยไมจ่ำาเปน็ต้องอาศยัอำานาจของรฐับาลใน
การบังคับหรือใช้อำานาจหน้าที่ การบริหารปกครองมองว่ารัฐสามารถใช้เคร่ืองมือและเทคนิคใหม่ ๆ ในการแนะนำา
และกำากับทิศทางได้ (steer and guide) (Stoker, 1998, p. 18) สะท้อนให้เห็นว่าแนวคิดการบริหารปกครองมี
ความหมายและขอบเขตการศกึษาทีห่ลากหลายจนอาจสร้างความสับสนจนยากจะนยิามความหมายทีต่ายตัว ทำาให้
การนิยามความหมายการบริหารปกครองไว้อย่างตายตัวจึงเป็นไปได้เปรียบเสมือนการ “ตอกขนมพุดดิ้งตรึงไว้บน
กำาแพง” (nail a pudding on the wall) (Bouckaert, 2011, p. 21)
 อยา่งไรกต็ามผูเ้ขยีนเหน็วา่แนวคดิการบริหารปกครองสามารถใชอ้ธบิายถงึบทบาทของภาครัฐทีเ่ปล่ียนแปลง
ไปในสองลักษณะ คือ
 1. การเปลี่ยนแปลงบทบาทของรัฐต่อการจัดการประเด็นปัญหาที่ซับซ้อน คือ แนวคิดการบริหารปกครอง
ใหค้วามสนใจตอ่บทบาทของรฐัตอ่การจดัการประเดน็ปญัหาทีซ่บัซอ้นและมลีกัษณะเฉพาะมากขึน้ เนือ่งจากในสงัคม
ที่เป็นประชาธิปไตยจะเปิดโอกาสให้ประเด็นปัญหาจำานวนมากถูกนำาเข้ามาในระบบการเมือง ทำาให้รัฐและรัฐบาล
ต้องเข้ามารับผิดชอบต่อการแก้ไขประเด็นปัญหามากมาย จนเกิดภาวะ “การปกครองที่ล้นมือ” (governmental 
overload) (Heinelt, 2010, p. 15)แต่รัฐก็ไม่มีความสามารถและทรัพยากรที่เพียงพอต่อการจัดการประเด็นปัญหา
ได้โดยลำาพังเนื่องจากรัฐท้ังในระดับชาติและท้องถิ่นเผชิญกับความล้มเหลวในการอาศัยการควบคุมและสั่งการตาม
สายบังคับบัญชา (hierarchical command and control) เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและการสร้างโอกาสใหม่ ๆ 
(Sorenzen & Torfing, 2008, p. 1) ในขณะที่การเติบโตของภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว (Dynamics) มีความซับซ้อน (Complexity) และมีความหลากหลาย (Diversity) ได้เรียกร้องให้มีการ
จัดระเบียบการบริหารของรัฐใหม่เพื่อให้รัฐสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขประเด็นปัญหาของสังคมมาก
ขึ้น รวมถึงเปิดโอกาสให้ตัวแสดงนอกภาครัฐสามารถเข้าไปควบคุมดูแลและใช้อำานาจในการแก้ไขปัญหาสังคมร่วม
กับรัฐมากขึ้นด้วย (อนุสรณ์ ลิ่มมณี, 2558, หน้า 280) จึงเป็นแรงกดดันให้รัฐต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทและวิธีการ
ของตนที่จะจัดการต่อประเด็นปัญหาที่ซับซ้อน
 Mark Bevir (2011) มองว่าแนวคิดการบริหารปกครองสะท้อนว่าภาครัฐถูกลดบทบาทนำาในการจัดการ
ต่อประเด็นปัญหาสาธารณะ ในขณะท่ีตัวแสดงจำานวนมากกลับมีบทบาทมากขึ้นในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ตัง้แตก่ารกำาหนดนโยบายจนถึงการนำานโยบายไปปฏบิติัต่อประเด็นปญัหาต่าง ๆ  ทำาใหก้ารบรหิารปกครองกลายเปน็         
ปรากฎการณภ์าวะลกูผสม (hybrid) ของการมีพหขุอบเขตอำานาจทีก่วา้งขวางจำานวนมาก (multijurisdiction) ทีต่วั
แสดงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำานวนมาก (plural stakeholders) มีความเชื่อมโยงกันในรูปเครือข่าย (networks) จาก
การให้ความสำาคัญต่อการจัดการประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนทำาให้รัฐต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารปกครอง (Bevir, 
2011, p. 349 และ อนุสรณ์ ลิ่มมณี, 2558, หน้า 286-288) ซึ่ง Mark Bevir (2009) ก็ยังเห็นว่าแนวคิดการบริหาร
ปกครองทำาให้การศึกษาด้านนโยบายสาธารณะเน้นศึกษาถึงประเด็นเฉพาะทางนโยบายและบทบาทการตอบสนอง
ของรัฐที่มีต่อประเด็นปัญหาเฉพาะมากขึ้น เช่น การศึกษานโยบายรัฐสวัสดิการ การศึกษานโยบายการดูแลสุขภาพ 
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เป็นต้น (Bevir, 2009, pp. 1, 22)
 2). การเปลีย่นแปลงบทบาทของรฐัตอ่ตวัแสดงอนัหลากหลายทีป่ฏสิมัพนัธก์นัในรปูแบบเครอืขา่ยเนือ่งจาก
การทีร่ฐัไดเ้ปลีย่นแปลงบทบาทและวธิกีารตอ่การจดัการประเดน็ปญัหาทีซ่บัซอ้น โดยรฐัไดใ้หค้วามสำาคญัตอ่ตวัแสดง
ที่หลากหลายจำานวนมาก แตกต่างจากแนวคิดการปกครองแบบเดิม (Government) ที่มองว่ารัฐเป็นตัวแสดงผู้ถือ
ครองอำานาจสว่นใหญแ่ตป่ระชาชนในสงัคมเป็นตวัแสดงทีอ่ยูใ่ต้การปกครองในลกัษณะความสมัพนัธท์างเดียว (one-
way governance) ตามลำาดับชั้นอำานาจ (hierarchical governing) (อนุสรณ์ ลิ่มมณี, 2558, หน้า 279-280)         
ดังนั้น แนวคิดการบริหารปกครองให้ความสำาคัญต่อตัวแสดงจำานวนมากที่เข้ามามีบทบาทและปฏิสัมพันธ์ร่วมกันใน
รูปแบบเครือข่ายต่อจัดการประเด็นปัญหาของนโยบายสาธารณะ โดยที่ตัวแสดงต่าง ๆ  จะเน้นความสัมพันธ์เชิงแนว
ราบและเนน้การทำางานรว่มกนัผา่นการแลกเปลีย่นและถกเถยีงมากกวา่ความสมัพนัธใ์นแนวดิง่ทีเ่นน้การบงัคบับญัชา
จากบนลงล่าง ซึ่ง Hurbet Heinelt (2010) มองว่าการบริหารปกครอง คือ ทางเลือกหนึ่งสำาหรับการสร้างความร่วม
มือของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของตัวแสดง (the co-ordination of societal interactions) ในรูปแบบแนวราบและ
การทำางานร่วมกัน แทนที่จะให้สังคมอยู่ใต้การควบคุมสั่งการโดยรัฐ ทำาให้การสร้างความร่วมมือของปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมกระทำาผ่านเครือข่ายท่ีไม่ใช่แนวดิ่ง (non-hierarchical networks) ที่มีอิสระต่อกัน แต่ตัวแสดงในเครือข่าย
ทั้งภาครัฐและเอกชนยังต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันผ่านการแลกเปลี่ยน (Bargaining) และชักจูงให้เกิดการผูกมัด
การตัดสินใจทางสังคมผ่านการถกเถียง (Arguing)(Heinelt, 2010, p. 20)

แนวคิดว่าด้วยเครือข่ายนโยบาย (Policy Network) 
 จากแนวคิดการบริหารปกครองที่รัฐต้องให้ความสำาคัญต่อตัวแสดงจำานวนมากที่มีบทบาทและปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันในรูปแบบเครือข่ายโดยในการศึกษาการบริหารรัฐกิจและนโยบายสาธารณะมีความจำาเป็นต้องสร้างคำา
อธิบายเกี่ยวกับรูปแบบการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย (Network) ในฐานะ“โครงข่ายของการจัดการเครือข่ายท่ีสลับ
ซับซอ้น” เพือ่ศกึษาความซบัซอ้นของโครงสรา้งทางสังคมทีเ่กดิขึน้เมือ่นโยบายสาธารณะได้ถกูสร้าง ถกูนำาไปปฏบัิต ิ
และถูกติดตามประเมินผล (Jessob, 2002, pp. 44, 51) เนื่องจากแนวคิดและรูปแบบเครือข่ายมีความยืดหยุ่นและ
เหมาะสมกับความสลับซับซ้อน การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และพลวัตรของการแก้ไขปัญหาสาธารณะของการ
จัดการภาครัฐในสังคมสมัยใหม่ (Klijin & Koppenjan, 2012, p. 587) ซึ่งหนึ่งในแนวคิดเครือข่ายที่นิยมใช้ในการ
วิเคราะห์บทบาทและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแสดงในเครือข่ายนโยบายต่อประเด็นปัญหานโยบายสาธารณะ 
ทั้งในด้านจำานวนตัวแสดง และลักษณะความสัมพันธ์เกี่ยวกับความใกล้ชิดและลักษณะความร่วมมือระหว่างกันของ
ตัวแสดง แนวคิดเครือข่ายนโยบาย (Policy Network) ซึ่งเป็นแนวคิดเครือข่ายอันหนึ่งที่ศึกษาในสาขารัฐศาสตร์กัน
มายาวนานเพราะใหค้วามสำาคญักบัตวัแสดงทีม่ปีฏสิมัพนัธก์บัการตดัสนิใจในเครอืขา่ยนโยบายทีม่อีำานาจและเขา้ถงึ
การตัดสินใจ (Klijin & Koppenjan, 2012, p. 588)
 แนวคดิเครอืขา่ยนโยบาย (Policy Network) คอื แนวคดิทีใ่หค้วามสำาคญัต่อตัวแสดงทัง้ในเชงิปจัเจกบคุคล
และองค์กร และตัวแสดงที่มาจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่มีเป้าหมายของพวกเขาเองเข้ามามี
บทบาทต่อนโยบาย ตัวแสดงต่าง ๆ จะมีปฏิสัมพันธ์และพึ่งพาซึ่งกันและกันในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่ใช้ในการ
บรรลวุตัถปุระสงคข์องตวัแสดงในเครอืข่ายนโยบายแนวคดินีไ้มไ่ด้มองวา่ภาครฐัเปน็ตัวแสดงทีม่คีวามสามารถในการ
กำาหนดทศิทางของเครอืข่ายนโยบายเพยีงฝา่ยเดยีว เพราะภาครฐัไมส่ามารถผกูขาดการกำาหนดหรอืบงัคบัการดำาเนนิ
นโยบายไปในทิศทางที่ตนต้องการได้เสมอไป อีกทั้งรัฐยังต้องพึ่งพาตัวแสดงอื่น ๆ  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายอีกด้วยโดย 
Mark Bevir และ David Richards (2009) มองว่าเครือข่ายนโยบายประกอบด้วยตัวแสดงของรัฐและสังคมที่เข้า
มามปีฏสิมัพนัธร์ว่มกนักบัอกีฝา่ยเพือ่สรา้งนโยบาย ตัวแสดงในเครือข่ายนโยบายมคีวามเชือ่มโยงกนัผ่านการปฏบิตัทิี่
เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ตวัแสดงเหลา่นีด้ำาเนนิการผา่นความสมัพนัธท์ีพ่ึง่พาหนัเพือ่รกัษาไวซ้ึง่เปา้หมายของ
แต่ละตัวแสดงโดยการร่วมแรงร่วมใจกับผู้อื่น (Bevir & Richards, 2009, pp. 3-4) ส่วนR.A.W. Rhodes (1996) 
นิยามเครอืขา่ยนโยบายวา่หมายถึง “ความเชือ่มโยงระหวา่งองคก์าร (Interorganizational linkages) เปน็การนยิาม
คุณลักษณะของการจัดบริการและฉันใช้นิยามของเครือข่ายเพื่อพรรณนาถึงตัวแสดงที่ต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
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อยา่งหลากหลายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดับรกิาร เครอืขา่ยนีไ้ดส้รา้งองคก์ารทีจ่ำาเปน็ตอ้งอาศยัการแลกเปลีย่นทรพัยากร 
(เช่น เงิน ข้อมูลข่าวสาร ทักษะความรู้) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของพวกเขา.....ดังที่รัฐบาลของสหราชอาณาจักรได้
สร้างหน่วยงาน (agencies) ปรับปรุงรัฐบาลท้องถิ่น ใช้องคาพยพที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะในการจัดบริการ และส่ง
เสริมความเป็นพันธมิตรกันระหว่างรัฐและเอกชน (public-private partnerships)..” (Rhodes, 1996, p. 658)
 นอกจากนี ้แนวคดิเครอืขา่ยนโยบายกม็คีวามสำาคญัตอ่การศกึษานโยบายสาธารณะ เพราะเครอืขา่ยนโยบาย
ที่มีแบบแผนปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงต่อกันได้ส่งผลต่อกระบวนการนโยบายในทุกขั้นตอนเนื่องจากตัวแสดงไม่
สามารถผลักดันนโยบายเพื่อจัดการประเด็นปัญหานโยบายสาธารณะได้โดยลำาพัง แต่ต้องรวมตัวและพึ่งพากับตัว
แสดงอื่น ๆ กันเป็นเครือข่ายนโยบายเพื่อผลักดันให้นโยบายของพวกเขาเกิดผล สำาหรับการนำานโยบายไปปฏิบัติก็
พบเชน่กนัวา่เครอืขา่ยนโยบายไดส้ง่ผลทัง้ในดา้นส่งเสริมหรือขดัขวางต่อการนำานโยบายไปปฏบิติัภายหลังจากมีการ
ประกาศใช้นโยบายไปแล้ว ซ่ึง Christopher Koliba Jack W. Meek และ Asim Zia (2011) ช้ีให้เห็นว่าเครือข่ายนโยบาย
สมัพนัธก์บักลไกของนโยบายสาธารณะในแตล่ะส่วนของวงจรนโยบาย (Policy Cycle) หรือกระแสนโยบาย (Policy 
Stream) ทำาใหเ้ครอืขา่ยนโยบายมคีวามสำาคญัมากตอ่การศกึษาการนำานโยบายไปปฏบิตัหิลงัจากทีม่กีารประกาศใช้
นโยบายไปแลว้ (Post enactment) แมว้า่การจำาแนกความแตกต่างระหวา่งชว่งกอ่นและหลังการประกาศใชน้โยบาย
ในกระบวนการนโยบายจะทำาได้ยากยิ่ง(Koliba, Meek, & Zia, 2001, p. 30)
 อย่างไรก็ตาม การพิจารณาบทบาทและปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดงในเครือข่ายนโยบายที่มีความแตกต่างกัน 
ซึ่ง ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องจัดประเภทของเครือข่ายนโยบาย (Typology of network)ในการพิจารณา โดย
งานของ David Marsh และ R.A.W. Rhodes จำาแนกและให้รายละเอียดประเภทเครือข่ายนโยบายในฐานะรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์และรัฐบาลให้ชัดเจนขึ้น โดยแบ่งเครือข่ายนโยบายออกเป็นสองรูปแบบใหญ่ 
คือ รูปแบบชุมชนนโยบาย (Policy Community) และรูปแบบเครือข่ายประเด็นปัญหา (Issue Network) โดย                                                                                                                     
รปูแบบชมุชนนโยบายตวัแสดงจะมเีป้าหมายเพยีงหนึง่เดยีวและมคีวามเกีย่วพนัระหวา่งตวัแสดงในเครอืขา่ยกนัอยา่ง
ใกล้ชิด ขณะท่ีรูปแบบเครือข่ายประเด็นปัญหาจะมีเป้าหมายและความต้องการที่หลากหลายและมีความสัมพันธ์ที่
หลวมกว่าชุมชนนโยบาย ซึ่งรูปแบบเครือข่ายนโยบายทั้งสองสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเพราะขึ้นอยู่กับความ 
ต่อเนื่องและความใกล้ชิดของความสัมพันธ์ของตัวแสดงภายในเครือข่ายนโยบาย (Rhodes, 1997, p. 43)

แนวคิดว่าด้วยการนำานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (Public Policy Implementation)
 จากแนวคิดเครือข่ายนโยบายข้างตน กล่าวได้ว่าตัวแสดงในเครือข่ายนโยบายได้มีอิทธิพลต่อนโยบาย
สาธารณะตั้งแต่การก่อร่างนโยบาย การนำานโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลของนโยบาย โดยเฉพาะการนำา
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมอันเกิดจากการดำาเนินงานของเครือข่ายนโยบายดังที่ Laurence 
J. O’Toole Jr. (2012) เห็นว่าสภาพแวดล้อมเชิงสถาบันของการนำานโยบายไปปฏิบัติต้องอาศัยการทำางานร่วม
กันและการทำางานประสานกันของหลายองค์กรหรือแต่ละส่วนภายในองค์กร นอกจากนี้เมื่อโครงการสาธารณะใด 
ๆ จำาเป็นต้องดำาเนินการร่วมกันมากกว่าหนึ่งองค์กร แม้ว่าประสิทธิภาพในการดำาเนินการอาจจะเพิ่มขึ้นก็จริง แต่
ภาระของการนำานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติก็มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นตาม ทำาให้ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ 
(Interorganizational relation) กลายเป็นส่วนสำาคัญของการนำานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ และเป็นเรื่องปกติที่
จะมหีนว่ยงานของรฐับาลมากกวา่หนึง่แหง่เป็นผูป้ฏบิตัติามนโยบายในโครงการเดยีวกนั ดงันัน้แนวคดิเครอืขา่ยและ
การจัดการเครือข่ายจึงควรนำามาพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง(O’Toole Jr, 2012, p. 293) ดังนั้นการพิจารณาถึงแนวคิด
ของการนำานโยบายไปปฏิบัติที่เป็นผลจากปฏิสัมพันธ์ของเครือข่ายนโยบายจึงมีความสำาคัญ
 แนวคิดการนำานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติมีผู้นิยามไว้จำานวนมากแต่โดยทั่วไปแล้วมักนิยามว่าการนำา
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ คือ การเปลี่ยนเจตนารมณ์ของนโยบายให้เป็นการนำาไปปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ขึ้นจริง
ตามที่ S.T.Akindele และ O.R.Olapa (2004) มองว่าการนำานโยบายไปปฏิบัติ คือ การทำาตามการริเริ่มหรือการ
ก่อร่าง ที่กำาหนดไว้บนแผ่นกระดาษ กล่าวคือกระบวนการการนำานโยบายไปปฏิบัติจะพิจารณาจากทุกกิจกรรมที ่                                                                                                             
ดำาเนินการ เพื่อนำาเอาเจตนารมณ์ (Intention) จากกรอบมโนทัศน์ไปสร้างให้เกิดขึ้นจริง (Akindele & Olaopa, 
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2004, p. 176) โดยที่การนำานโยบายไปปฏิบัติได้รับอิทธิพลจากบทบาทและปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดงในเครือข่าย
นโยบายทีม่ตีอ่ประเดน็ปญัหานโยบายสาธารณะ เพราะการนำานโยบายไปปฏบิตัติอ้งอาศยัตวัแสดงจำานวนมากทัง้จาก
ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคมท่ีมปีฏิสมัพนัธเ์ปน็เครอืขา่ยและหลกีเลีย่งไมไ่ด้ทีต้่องขยายความรว่มมอืกับ
ตัวแสดงอื่น Xun Wu และคณะ (2010) เห็นว่าการนำานโยบายไปปฏิบัติมีลักษณะที่เป็นการเมือง (Political) 
เพราะเกี่ยวข้องกับตัวแสดงต่าง ๆ ที่อาจได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากการนำานโยบายไปปฏิบัติ ทำาให้องค์กร
หรอืหนว่ยงานในองคก์รจำานวนมากพยายามเขา้มาแขง่ขนัหรือมอีำานาจควบคมุเหนอืกจิกรรมการนำานโยบายไปปฏบิตั ิ
และการนำานโยบายไปปฏิบัติอาจสร้างความตึงเครียดระหว่างตัวแสดงภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหา
ผลกำาไรทีมี่อิทธิพลตอ่การดำาเนนิโครงการการนำานโยบายไปปฏบิตัขิองรฐับาลผา่นการกำาหนดกฎเกณฑแ์นวทางและ
การใหเ้งนิทนุสนบัสนนุ ทำาใหก้ารนำานโยบายไปปฏบิติัเปน็จุดทีส่ามารถเหน็เครือขา่ยการบริหารปกครอง (network 
governance) ได้ดีท่ีสุด เพราะการนิยามคุณลักษณะของการนำานโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับว่าการนำานโยบายไป
ปฏิบัติต้องการขยายความร่วมมือระหว่างตัวแสดงในวงกว้าง ซึ่งการขยายความร่วมมือจะสัมพันธ์กับการหลอมรวม
วัตถุประสงค์ทางนโยบายผ่านการดำาเนินโครงการต่าง ๆ (Wu, Ramesh, Howlett, & Fritzen, 2010, pp. 66-67)
 นอกจากนี้ ผลลัพธ์ของการนำานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติยังได้รับผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงใน 
เครือข่าย ถ้าในเครือข่ายมีปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันก็ส่งผลบวกต่อผลลัพธ์ของการนำานโยบายไป
ปฏิบัติ โดย Michael Mcgulre (2006) ได้ชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันภาครัฐมีลักษณะการดำาเนินงานแบบร่วมมือร่วมใจ 
(Collaborative public management) ในการนำานโยบายไปปฏิบัติมากขึ้นผ่านเครือข่าย ดังนั้นการศึกษาการนำา
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติเพื่อทดสอบว่านโยบายนั้นประสบความสำาเร็จหรือล้มเหลวก็ต้องอาศัยการประเมินการ
ดำาเนินงานแบบร่วมมือร่วมใจกันของตัวแสดงภายในบริบทของโครงการต่าง ๆ (McGuire, 2006, p. 40)
 จากแนวคิดการบริหารปกครอง (Governance) เครือข่ายนโยบาย (Policy Network) และการนำา
นโยบายไปปฏิบัติ (Implementation)เราจึงนำามาใช้ศึกษาบทบาทของรัฐต่อเครือข่ายนโยบายในการนำานโยบาย
ไปปฏิบัติ ผ่านการศึกษาบทบาทและปฏิสัมพันธ์ของคณะกรรมการระบบยาแห่งชาติท่ีเป็นโครงสร้างและกลไก
ของรัฐในการขับเคลื่อนการนำานโยบายแห่งชาติด้านยาไปปฏิบัติ ที่มีต่อเครือข่ายนโยบายที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ยาในประเทศไทย โดยในเครือข่ายนโยบายของแต่ละประเด็นปัญหาในระบบยาจะมีตัวแสดงที่แตกต่างกัน เช่น
เดียวกับคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติก็มีบทบาทและอำานาจหน้าที่ที่แตกต่างกันในการเข้าไปผลักดัน
การนำานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนหรือประเด็นปัญหาของระบบยาทั้งสองเรื่อง คือ 1) การ
คัดเลือกยาผ่านการจัดทำาบัญชียาหลักแห่งชาติและ 2) การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามแผนภาพที่ 1  
โดยพิจารณาดังนี้

แนวคิดการบริหารปกครอง (Governance)
  การพิจารณาว่าแนวทางการบริการจัดการด้านยาของภาครัฐไทยนั้น ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาท
และวิธีการของรัฐต่อการจัดการประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนที่รัฐต้องเปิดโอกาสให้ตัวแสดงต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการปัญหามากข้ึน โดยรัฐให้ความสำาคัญต่อตัวแสดงที่หลากหลายจำานวนมากที่รวมตัวกันเป็นเครือข่าย โดย
ตวัแสดงมคีวามสมัพนัธเ์ชงิแนวราบและเนน้การทำางานร่วมกนัผ่านการแลกเปล่ียนและถกเถียงมากกวา่ความสัมพนัธ์
ในแนวดิ่งที่เน้นการบังคับบัญชา นอกจากนี้ คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติมีบทบาทและอำานาจหน้าที่ใน
การผลักดันการนำานโยบายไปปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนหรือประเด็นปัญหาของระบบยาแตกต่างกันตามอำานาจหน้าที่
ตามกฎหมายและลักษณะเฉพาะของประเด็นปัญหา

แนวคิดเครือข่ายนโยบาย (Policy Network)
 เนื่องจากประเด็นปัญหาบริหารจัดการด้านยามีประเด็นปัญหาที่แตกต่างหลากหลาย ซึ่งในแต่ละประเด็นก็
จะมีตวัแสดงทีร่วมตวักนัเปน็เครอืขา่ยนโยบายแตกต่างกนัด้วยโดยตัวแสดงในเครือขา่ยนโยบายทัง้ด้านการคดัเลอืก
ยาผา่นการจัดทำาบญัชยีาหลกัแหง่ชาตแิละการสง่เสรมิการใชย้าอยา่งสมเหตผุลมแีบบแผนปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งตวัแสดง
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ต่อกันได้ส่งผลต่อกระบวนการนโยบายในทุกขั้นตอนโดยตัวแสดงต่าง ๆ รวมตัวและพึ่งพากับตัวแสดงอื่น ๆ กันเป็น
เครอืขา่ยนโยบายเพือ่ผลกัดนัใหน้โยบายเกดิผลซ่ึงการพิจารณาเครือขา่ยนโยบายในแต่ละประเด็นปญัหาของระบบยา
ทั้งสองเรื่องต้องอาศัยการจัดประเภทของเครือข่ายนโยบาย (Typology of network)ออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ โดย
แบ่งรูปแบบตามความต่อเนื่องและความใกล้ชิดของความสัมพันธ์ของตัวแสดงภายในเครือข่ายนโยบาย

แนวคิดการนำานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (Public Policy Implementation) 
 การที่ตัวแสดงในเครือข่ายนโยบายทั้งด้านการคัดเลือกยาผ่านการจัดทำาบัญชียาหลักแห่งชาติและการ 
สง่เสรมิการใชย้าอยา่งสมเหตผุลไดม้อีทิธพิลตอ่กระบวนการนโยบายสาธารณะด้านยา การนำานโยบายไปปฏบิตักิเ็กดิ
จากการดำาเนินงานของเครือข่ายนโยบายในการเปลี่ยนเจตนารมณ์ของนโยบายแห่งชาติด้านยาไปสู่การนำาไปปฏิบัติ
ให้เกิดผล ซึ่งผลลัพธ์ของการนำานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติได้รับผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงในเครือข่าย 
ถ้าในเครือข่ายมีปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันก็ส่งผลบวกต่อผลลัพธ์ของการนำานโยบายไปปฏิบัติ 

แผนภาพที่ 1: กรอบการศึกษาแผนภาพที่ 1: กรอบการศึกษา 
 

 
ที่มา: ผู้เขียน 
 
 
 

เครือข่ายนโยบายของ 
การคัดเลือกยาผ่านการจัดท า

บัญชียาหลักแห่งชาต ิ

เครือข่ายนโยบายของ 
การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม

เหตุผล 

ผลการน านโยบายแห่งชาตดิ้าน
ยาไปปฏิบัติด้านการส่งเสรมิการ

ใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

ผลการน านโยบายแห่งชาตดิ้านยา
ไปปฏิบตัิด้านการคัดเลอืกยาผ่าน
การจัดท าบัญชียาหลักแห่งชาต ิ

คณะอนกุรรมการพฒันาบญัชียา
หลักแห่งชาติและ 

คณะท างานที่เกี่ยวข้อง 

คณะอนกุรรมการส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตุผลและ
คณะท างานที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหง่ชาติ 

นโยบายแห่งชาติด้านยาพ.ศ. 2554 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยา
แห่งชาติพ.ศ.2555-2559 

ประเดน็ปัญหาของระบบยา แนวคิดทฤษฎ ี

แนวคิดการบริหาร
ปกครอง 

(Governance) 

แนวคิดเครือข่าย
นโยบาย (Policy 

Network)   

แนวคิดการน า
นโยบายไปปฏิบตัิ 

(Policy 
Implementation) 

ด าเนินการผ่าน 

ขับเคลื่อนโดย 

แก้ไขปัญหาผ่าน 

ผลักดันนโยบาย 

ที่มา: ผู้เขียน
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บทบาทและอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาตินำานโยบายแห่งชาติ 
ด้านยาไปปฏิบัติต่อประเด็นปัญหาของระบบยา

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
 การทำาความเขา้ใจบทบาทของรฐัตอ่เครอืขา่ยนโยบายในการนำานโยบายไปปฏบิติั ผ่านการศกึษาบทบาทและ
ปฏิสัมพันธ์ของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติมีต่อเครือข่ายนโยบายที่เกี่ยวข้องกับระบบยาในประเทศไทย
ดังน้ัน การศึกษาบทบาทและอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติที่เป็นอยู่ทั้งในด้านกฎหมาย
ทีเ่ก่ียวขอ้งและโครงสรา้งกบักลไกของคณะกรรมการฯ ในการเขา้ไปผลกัดนัการนำานโยบายแหง่ชาตดิา้นยาไปปฏบิตัิ
ต่อประเด็นปัญหาของระบบยาทั้งด้านการคัดเลือกยาผ่านการจัดทำาบัญชียาหลักแห่งชาติและการส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล 
 ปัจจุบันคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติมีอำานาจหน้าที่การขับเคล่ือนนโยบายแห่งชาติด้านยาตาม
ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ข้อ 8 และข้อ 9 โดยแบ่ง
ออกเป็นอำานาจหน้าที่ในการกำาหนดนโยบายแห่งชาติด้านยา ในข้อ 8 
 (1) ให้คณะกรรมการฯ กำาหนดนโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำาเนินการตามอำานาจ
หน้าที่ ข้อ 8 (2) ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าท่ีเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายแห่งชาติด้านยา โดยคณะกรรมการฯ ต้องจัดทำารายงานประจำาปีเกี่ยวกับนโยบายแห่งชาติด้านยาเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีตามข้อ 8 (8) อำานาจหน้าที่ในการติดตามประเมินผลนโยบายแห่งชาติด้านยาในข้อ 8 (3) ให้คณะกร
รมการฯ ตดิตาม ประเมนิผลการปฏบัิตติามนโยบายแหง่ชาติด้านยาและแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบยาแหง่ชาติ
ตาม (1) อำานวยการ แก้ไขปัญหา รวมทั้งเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปัญหาจากการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ซึ่งปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของแต่ละหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 อำานาจหน้าที่ในการกำาหนดกลไกที่จำาเป็นในการขับเคลื่อนนโยบายแห่งชาติด้านยา ในรูปของคณะ
อนุกรรมการหรือคณะทำางาน ตามข้อ 8 (9) ให้คณะกรรมการฯ สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงาน
ตามทีค่ณะกรรมการมอบหมายโดยใหส้ำานกังานคณะกรรมการอาหารและยาทำาหนา้ทีส่ำานกังานเลขานกุารของคณะ
กรรมการและเปน็ผูป้ระสานการจดัทำานโยบายแหง่ชาตดิา้นยาและแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบยาแหง่ชาต ิรวม
ทั้งแผนปฏิบัติการ และมาตรการต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายตามข้อ 9
 จากข้อ 8 (4) (5) (6) และ (7) ได้แก่ 1) การจัดทำาบัญชียาหลักแห่งชาติและการกำาหนดราคากลางยาใน
การจดัซือ้ของหนว่ยงานของรฐั 2)พฒันากลไกและมาตรการในการพฒันาบญัชยีาหลกัแหง่ชาติและการกำาหนดราคา
กลางยาให้ทันสมัย 3)ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 4) ประสานและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการบริหาร
และจัดการเกี่ยวกับยาในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาล
ข้าราชการให้มีความคุ้มค่า สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 5) ดำาเนินการให้ผู้ป่วยที่มีความจำาเป็นจำาเพาะ
สามารถเข้าถึงยาได้อย่างยั่งยืน และเป็นธรรม 6) กำาหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้
ยา หรือการดื้อยาของเชื้อก่อโรค และ 7) ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์และข้อมูลของระบบยา เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
 อำานาจหน้าท่ีท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายตามข้อ 8 (10) แต่ถ้าพิจารณาอำานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการพฒันาระบบยาแหง่ชาตจิะใหค้วามสำาคญัต่อการกำาหนดนโยบายแหง่ชาติด้านยาและการติดตาม
ประเมินผลนโยบายแห่งชาติด้านยาตามระเบียบข้อที่ 8 (1) (2) และ (3) ในการจัดการประเด็นปัญหาของระบบ
ยาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในข้อ8 (4) (5) (6) และ (7) สะท้อนว่าคณะกรรมการฯ มีอำานาจหน้าที่ที่จำากัดใน
การควบคุมสั่งการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาของระบบยาในแต่ละส่วนโดยตรง เนื่องจากคณะกรรมการฯ มี
อำานาจเพียงผู้ติดตามและประเมินผลของนโยบายในทางปฏิบัติต่อระบบยาในส่วนต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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นอกจากนี้ตามระเบียบฯ ข้อ 8(3) กำาหนดให้คณะกรรมการฯ เป็นเพียงผู้พิจารณาปัญหาจากการปฏิบัติงานของ
หนว่ยงานซึง่ปฏิบัตติามกฎหมายหรอืกฎระเบียบของแต่ละหนว่ยงานในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง แสดงใหเ้หน็วา่อำานาจหนา้ที่
ในการดำาเนินการบริหารจัดการด้านยายังขึ้นอยู่กับอำานาจหน้าที่ตามกฎหมาและทิศทางนโยบายของหน่วยงานอ่ืน 
เช่น นโยบายแห่งชาติด้านยาพ.ศ. 2554 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติพ.ศ.2555-2559 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยา ชีววัตถุ และสมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเอง มีกลยุทธ์ในการแก้ไขกฎระเบียบที่
เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยาในประเทศ ก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานด้านการส่งเสริมธุรกิจและ
อุตสาหกรรมจำานวนมาก เช่น การกำาหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิประโยชน์ท่ีไม่ใช่ภาษีท่ีข้ึนกับแนวทาง
การสง่เสรมิการลงทนุของสำานกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (บโีอไอ) และการพจิารณาใหส้ทิธปิระโยชนแ์ก ่                                                                             
ผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 เป็นต้น
 จากอำานาจหน้าที่ที่จำากัดมีผลให้บทบาทของคณะกรรมการฯ ในการนำานโยบายไปปฏิบัติต้องอาศัยความ
ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมากกว่าอาศัยการบังคับบัญชาสั่งการโดยตรง อาจมีผลให้การนำานโยบายไปปฏิบัติ
ในส่วนที่คณะกรรมการฯ ไม่ได้มีอำานาจควบคุมสั่งการโดยตรงอาจมีอุปสรรคในการดำาเนินงานและไม่ได้ผลลัพธ์ตาม
ทีค่าดหวงัไวอ้ย่างไรกต็ามจากการศกึษาพบวา่คณะกรรมการพฒันาระบบยาแหง่ชาติได้พยายามวางกลไกและวธิกีาร
ดำาเนินงานผลักดันการนำานโยบายไปปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนหรือประเด็นปัญหาของระบบยาอยู่หลายเรื่อง แม้ว่า 
คณะกรรมการฯ จะมีบทบาทและอำานาจหน้าที่ที่แตกต่างกันก็ตาม

บทบาทและอำานาจหน้าที่ต่อการคัดเลือกยาผ่านการจัดทำาบัญชียาหลักแห่งชาติ
 ในภาพรวมของประเด็นปัญหาการคัดเลือกยาผ่านการจัดทำาบัญชียาหลักแห่งชาติ (National List of 
Essential Drug - NLED) มีลักษณะพิเศษเนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติมีบทบาทและอำานาจ
หนา้ทีใ่นการควบคมุสัง่การและกำาหนดทศิทางตอ่ตวัแสดงของเครอืขา่ยนโยบายในการนำานโยบายไปปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง
กับการจัดทำาบัญชียาหลักแห่งชาติโดยตรงต่างจากประเด็นปัญหาของระบบยาด้านอื่นที่คณะกรรมการฯ ที่ค่อนข้าง
จำากัดระบบยา ตามระเบียบสำานักนายกฯ ข้อ 8 (4) กำาหนดให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่จัดทำาบัญชียาหลักแห่งชาติ
และพัฒนากลไกและมาตรการในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งตัวระเบียบได้เลือกใช้คำาว่า “จัดทำา” “พัฒนา
กลไก” และ “มาตรการ” เพื่อให้คณะกรรมการฯ ต้องดำาเนินงานในเรื่องนี้ ต่างจากประเด็นปัญหาอื่นที่ระเบียบ
สำานักนายกฯ 
 สว่นโครงสรา้งและกระบวนการการคดัเลือกยาดำาเนนิการโดยคณะอนกุรรมการพัฒนาบญัชยีาหลักแหง่ชาติ
ทีม่าจากการแตง่ตัง้และอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการพฒันาระบบยาแหง่ชาตโิดยใหต้วัแสดงของเครอืขา่ย
นโยบายเขา้มาจดัทำาบญัชยีาหลกัแหง่ชาตใินรปูของคณะทำางานภายใต้กระบวนการและแนวทางทีค่ณะอนกุรรมการฯ 
กำาหนดเทา่นัน้โดยคณะอนกุรรมการฯ ไดพ้ฒันาหลักเกณฑ์และเคร่ืองมอืการพิจารณาคดัเลือกรายการยาในบัญชยีา
หลักแห่งชาติ เช่น หลักเกณฑ์การพิจารณาที่กำาหนดขึ้นก่อนการจัดทำาบัญชียาหลักแห่งชาติแต่ละครั้ง การพัฒนา
แนวทางมาตรฐานการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Health Technology Assessment - HTA) เช่น การใช้
เกณฑ์การวัดต้นทุนและประสิทธิภาพของยาที่เรียกว่าISafE Score และ Essential Medical Cost Index (EMCI) 
ที่เริ่มใช้ในการคัดเลือกยาเข้าสู่บัญชียาหลักตั้งแต่พ.ศ. 2547 และการออกคู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ
สำาหรับประเทศไทยโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาตีเมื่อพ.ศ. 2550 (อุษา ฉายเกล็ดแก้ว, 2552)
นอกจากนี ้คณะอนกุรรมการพฒันาบัญชยีาหลกัแหง่ชาตจิะเปน็ผูแ้ตง่ตัง้คณะทำางานสว่นใหญจ่ะมลีกัษณะเปน็คณะ
ผูเ้ช่ียวชาญ (Professionals) ประกอบไปดว้ยผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางจากหลายสาขาอาชพีเพือ่มาชว่ยงานทีต่อ้งอาศัย
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีองค์ความรู้สูง เช่น คณะทำางานผู้เชี่ยวชาญด้านการคัดเลือกยาแต่ละสาขาจะประกอบ
ดว้ยผูท้ำางานจากแพทยแ์ละเภสชักรท่ีมาจากสถาบนัการศกึษาและสถานพยาบาลเฉพาะทางเปน็สว่นใหญ ่ยกเวน้บาง
คณะทำางานทีอ่าจมผีูแ้ทนโดยตำาแหนง่จากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในเร่ืองนัน้เขา้มาพิจารณาเพราะมภีารกจิทีเ่ก่ียวพนั
กบัหน่วยงานอื่น เช่นคณะทำางานด้านเศรษฐศาสตรส์าธารณสุข (Health Economics) ที่มีผูแ้ทนจากหน่วยงานด้าน
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ประกันสขุภาพซึง่เปน็ผูใ้ชบ้ญัชยีาหลกัแหง่ชาตใินสทิธปิระโยชนก์ารรกัษาพยาบาลมาเปน็ผูพ้จิารณาดว้ยเปน็ตน้โดย
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการและคณะทำางานแต่ละคณะจะมีสมาชิกประมาณ 10-15 คน รวมทุกคณะทำางาน
มีตัวแสดงประมาณ 278-378 คนซึ่งคณะทำางานอาศัยหลักเกณฑ์และเครื่องมือการพิจารณาคัดเลือกรายการยาที่
คณะอนุกรรมการฯ กำาหนดข้ึนเพื่อให้การตัดสินใจเพื่อคัดเลือกยาอยู่บนหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) 
ในการพิจารณาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของยา รวมถึงลดการใช้ดุลพินิจของผู้เชี่ยวชาญในคณะ
ทำางานเพียงอย่างเดียว

บทบาทและอำานาจหน้าที่ต่อการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
 ในกรณีของการสง่เสรมิการใชย้าอย่างสมเหตผุล โดยภาพรวมพบวา่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหง่ชาติ
ไม่ได้มีอำานาจหน้าท่ีในการกำากับดูแลต่อตัวแสดงของเครือข่ายนโยบายในการนำานโยบายไปปฏิบัติโดยตรง แต่ต้อง
อาศยัความรว่มมอืจากตวัแสดงของเครอืข่ายนโยบายในการนำานโยบายแหง่ชาตดิา้นยาหรอืโครงการตา่ง ๆ  ของ คณะ
กรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติไปปฏิบัติตามระเบียบสำานักนายกฯ ข้อ 8(4) กำาหนดให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่
สง่เสรมิการใช้ยาอยา่งสมเหตสุมผล และขอ้ 8(6) กำาหนดมาตรการในการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิจากการใชย้า 
หรอืการดือ้ยาของเชือ้กอ่โรค ซึง่การใชค้ำาวา่ “สง่เสรมิ” สะทอ้นใหเ้หน็ถงึธรรมชาติของประเด็นปญัหาการใชย้าอยา่ง
สมเหตุผลว่าคณะกรรมการฯ ไม่สามารถควบคุมหรือกำาหนดผลลัพธ์ของการใช้ยาให้สมเหตุผล และต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากตัวแสดงในเครือข่ายนโยบายเพื่อ “ส่งเสริม” ให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามแนวทางของ คณะกร
รมการฯ 
 นอกจากนี้ในนโยบายแห่งชาติด้านยาพ.ศ. 2554 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2555-
2559 ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ได้กำาหนดยุทธศาสตร์ย่อย กลยุทธ์ และหน่วยงานรับผิดชอบ
เกีย่วกับการสง่เสรมิการใชย้าอยา่งสมเหตผุล โดยมปีระเดน็ทีก่วา้งขวางครอบคลมุตอ่ระบบยาในหลายสว่นและมตีวั
แสดงผู้รับผิดชอบจำานวนมากแม้ว่าคณะกรรมการฯ จะได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
และคณะทำางานเพื่อกำากับดูแลเช่นเดียวกับการจัดทำาบัญชียาหลักแห่งชาติ แต่เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีนโยบาย
และกฎหมายเฉพาะของตนเอง ทำาให้คณะกรรมการฯ เป็นเพียงผู้พิจารณาปัญหาจากการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ซึ่งปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของแต่ละหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบสำานักนายกฯ ข้อ 8(3) 
มากกว่า เช่น การกำาหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนตำารับยาและการทบทวนทะเบียนตำารับ
ยา แตอ่ำานาจหนา้ทีใ่นการขึน้ทะเบยีนตำารบัยาดำาเนนิการโดยสำานกัยา สำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
ก็อาศัยอำานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติยาพ.ศ.2510 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีลำาดับศักดิ์สูงกว่าทำาให้ในการขับเคลื่อน
นโยบายเพื่อปรับปรุงการขึ้นทะเบียนตำารับยาต้องดำาเนินการภายใต้อำานาจหน้าที่ของพระราชบัญญัติยาพ.ศ.2510 
ซึ่งถูกวิจารณ์ถึงความล้าสมัยของกฎหมาย เช่น ไม่มีการกำาหนดกรอบเวลาในการทบทวนทะเบียนตำารับยาที่เก่าและ
ลา้สมยั ทำาใหม้ยีาเกา่ท่ียงัข้ึนทะเบียนจำานวนมากจนกลายเปน็การขึน้ทะเบยีนยาตลอดชพีและจะมกีารถอนทะเบยีน
ตำารับยาเมื่อเกิดปัญหาข้ึนเท่าน้ัน (วุฒิสาร ตันไชยและคณะ, 2557, บทที่ 5 หน้า 21 และนิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี, 
2554, หน้า 6) หรือ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับภาคประชาชนในการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องร่วมมือกับภาคประชาสังคมและสมาคมวิชาชีพจำานวนมาก เช่น มูลนิธิเพ่ือผู้
บริโภค ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) กลุ่มผู้ป่วยเฉพาะโรค แพทยสภา สภาเภสัชกรรมรวมถึง
หนว่ยงานรฐัดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค เชน่ สำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา สำานกังานคณะกรรมการคุม้ครอง
ผู้บริโภค เป็นต้น
ในที่นี้ผู้เขียนจะยกตัวอย่างบทบาทและอำานาจของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติที่คณะกรรมการฯ ต้อง
ทำางานร่วมกับตัวแสดงในเครือข่ายนโยบายจำานวนมากในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสองเรื่อง คือ
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การส่งเสริมจริยธรรมผู้สั่งใช้ยาและยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม
 นโยบายแห่งชาติด้านยาพ.ศ. 2554 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติพ.ศ.2555-2559 ได้
กำาหนดยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7 การส่งเสริมจริยธรรมผู้สั่งใช้ยาและยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม ซึ่งถือเป็น
ยทุธศาสตรข์องนโยบายแหง่ชาตดิา้นยาท่ีมผีลดำาเนนิการออกมาพอสมควร ทีค่ณะกรรมการพฒันาระบบยาแหง่ชาติ
สามารถออกประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา
ของประเทศไทยพ.ศ.2558 เป็นมาตรการควบคุมการส่งเสริมการขายที่มิชอบของผู้ขายยา ป้องกันการประพฤติผิด
จริยธรรมของบุคลากรทางการแพทย์ และป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจัดซื้อยาที่ไม่สมเหตุและมาจาก
การจูงใจของผู้ขาย โดยพยายามให้ทุกภาคส่วนนำาเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปปรับใช้และขยายความเพิ่มเติมให้เหมาะสม 
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติก็อาศัยแรงผลักดันและความร่วมมือของตัวแสดงจำานวนมาก
ในการผลักดันเกณฑ์จริยธรรมฯ จากการริเริ่มของแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เสนอให้มีการควบคุมการส่งเสริมการขายยาเข้าสู่ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2552 ซึ่งสมัชชาสุขภาพได้มีมติเรื่องยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม ต่อมาในวันที่ 20 กรกฎาคม 
พ.ศ.2553 คณะรฐัมนตรจีงึไดม้มีตเิหน็ชอบมตสิมชัชาสุขภาพแหง่ชาติดังกล่าวและมอบหมายใหค้ณะกรรมการพฒันา
ระบบยาแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาและยกร่างแนวทางการควบคุมการส่งเสริมการขายยา
 นอกจากนี้ ในช่วงการจัดทำาร่างเกณฑ์จริยธรรมฯ ต้องอาศัยระยะเวลาที่ยาวนานในการจัดทำาและการสร้าง
ความยอมรับต่อร่างเกณฑ์จริยธรรม นับตั้งแต่พ.ศ.2554 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ภายใต้
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ จึงได้ตั้งคณะทำางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมจริยธรรมผู้สั่งใช้ยาและ      
ยตุกิารสง่เสรมิการขายยาท่ีขาดจรยิธรรม เพือ่จดัทำาแนวทางควบคมุการสง่เสรมิการขายยา โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคมุ
ของคณะอนกุรรรมการฯ และสำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ทีเ่ปน็ฝา่ยเลขานกุาร รว่มกบัแผนงานพฒันา
กลไกเฝา้ระวงัระบบยา (กพย.) ซึง่เปน็ตวัแสดงจากภายนอก จนสามารถจัดทำาร่างเกณฑ์จริยธรรมฯ ออกมาและ คณะ
กรรมการพฒันาระบบยาแหง่ชาตไิดม้มีตริบัรองเกณฑ์ดังกล่าวในวนัที ่9 สิงหาคม พ.ศ.2555 อยา่งไรกต็ามเมือ่มีการ
ประกาศใช้เกณฑ์ในช่วงแรกยังถูกคัดค้านถึงความเหมาะสมจากตัวแสดงอื่นในระบบยา เช่น บางสมาคมวิชาชีพที่ไม่
ได้เห็นชอบและร่วมลงสัตยาบันต่อเกณฑ์ฉบับนี้ โดยในพ.ศ.2555 แพทยสภาได้ทำาหนังสือคัดค้านร่างเกณฑ์                                                                                                                                   
จรยิธรรมฯ และเสนอใหต้ดัหมวดที ่2 ผูส้ัง่ใชย้าในเกณฑจ์รยิธรรมฯ ออก57 โดยนพ.อำานาจ กสุลานนัท ์นายกแพทยสภา
ในขณะนั้น ให้เหตุผลว่าสาเหตุที่ให้ตัดหมวด 2 ออกเพราะเกรงแพทย์จะสับสน เนื่องจากแพทยสภามีเกณฑ์ควบคุม
จริยธรรมอยู่แล้ว และหมวด 2 ของร่างเกณฑ์จริยธรรมฯ ก็คัดลอกมาจากเกณฑ์ของแพทยสภา58 ซึ่งจะมีบทลงโทษ
ทางวินัยจนกระท่ังเพิกถอนใบอนุญาต (เอชโฟกัส, 2555) อย่างไรก็ตามจากการรณรงค์อย่างต่อเนื่องทำาให้ทุกภาค
ส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน สมาคมวิชาชีพ และฝ่ายผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายยาทำาบันทึกข้อตกลงรับร่างเกณฑ์จริยธรรม
พร้อมกันในวันที่ 25 มีนาคม 2558 (สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2558)59 ภายหลังการประกาศใช้ 

57 หมวด 2 ผู้สั่งใช้ยา มีสาระสำาคัญให้ผู้สั่งใช้ยาไม่พึงรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สินจากผู้แทนยาหรือบริษัทยา ผู้สั่งใช้ยาไม่พึงรับบริการอัน

เป็นกิจส่วนตัวใด ๆ จากบริษัทยาและผู้แทนยา ผู้สั่งใช้ยาไม่พึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาใด ๆ ต่อสาธารณในเชิง

ธุรกิจ และผู้สั่งใช้ยาสามารถแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับยาในทางวิชาการ โดย

ผูส้ัง่ใชย้าพงึเปดิเผยวา่ตนมสีว่นเกีย่วขอ้งทางผลประโยชนก์บับรษิทัยานัน้ในสถานะใด ใหผู้ส้ัง่ใชย้าสามารถรบัการสนบัสนนุจากบรษิทัยา

ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทั้งในและต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อสถานพยาบาลและไม่มีเงื่อนไขผูกมัดให้ผู้สั่งใช้ยา

ต้องส่งเสริมการขายยาใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สั่งใช้ยาสามารถขอรับการสนับสนุนการวิจัยผ่านระบบการรับสิ่งสนับสนุนและการกำากับดูแลของ

สถานพยาบาล ให้ผู้สั่งใช้ยาคำานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยในการนำาตัวอย่างยามาจ่ายให้ผู้ป่วย และให้ผู้สั่งใช้ยาพึงสั่ง

ใช้ยาด้วยชื่อสามัญทางยา

58 หมวด 8 ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 

59 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยพ.ศ.2558 ประกาศ

ใช้เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2558 ภายหลังการทำาบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
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 นอกจากนี้ การบังคับใช้เกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับนี้ยังขึ้นอยู่กับกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการปรับใช้เกณฑ์ให้เหมาะสมกับหน่วยงานเพราะคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติไม่มีอำานาจ  
ในการบังคับหน่วยงานอื่นที่มีอำานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายของตนเองให้ใช้เกณฑ์จริยธรรมฯ ทันที 
เช่น กระทรวงสาธารณสุขต้องอาศัยอำานาจตามข้อ 16 ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการ
ดา้นยาและเวชภณัฑท์ีม่ิใชย่าของสว่นราชการและหนว่ยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 2557 ออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซ้ือจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 255760 มาประกาศรองรับเพื่อให้หน่วยงานกับส่วนราชการในสังกัดของกระทรวงต้อง
จัดทำาแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับน้ีและตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในท่ีเปิดเผย โดยเกณฑ์จริยธรรมฯ 
ฉบับนี้มีเนื้อหาคล้ายคลึงกับเกณฑ์จริยธรรมของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ แต่ได้เพิ่มเพิ่มเติมเนื้อหาให้
ครอบคลมุการจดัซือ้และการสง่เสรมิการขายเวชภัณฑ์ท่ีมใิชย่าเพ่ือใหส้อดคล้องกบัการดำาเนนิงานของสถานพยาบาล
และหน่วยงาน เช่น วัสดุทางการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุอื่น ๆ  ที่ใช้ในการแพทย์ และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วยเฉพาะราย โดยประกาศได้ควบคุมการจัดซื้อจัดหายาต่อฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ 1) ผู้บริหารท่ีมีอาจตัดสินใจลงนามหรือส่ังการในการคัดเลือก จัดซ้ือ จัดหายา 2) เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน 
และบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งและไดร้บัมอบหมายใหด้ำาเนนิการจัดซ้ือจัดหา การจ่ายและการส่งมอบยาของสถานพยาบาล
หรือหน่วยงาน 3) ผู้สั่งใช้ยา ทั้งผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์หรือบุคลากรทางสาธารณสุขที่มีสิทธิหรือหน้าที่การ
ส่ังใช้ยา 4) นักศึกษาในระดับก่อนปริญญาท่ีเข้าศึกษาในสถานศึกษา และ 5)บริษัทยาท่ีเก่ียวข้องกับการผลิต นำาเข้า และ
จำาหนา่ยยาทัง้ในและตา่งประเทศ อยา่งไรกต็าม ยงัมบีางฝา่ยกงัวลวา่เกณฑท์ัง้สองฉบบัในทางปฏบิตัยิงัมขีอ้ความเปน็
นามธรรมทำาให้ยากต่อการปฏิบัติถ้าปราศจากการออกแบบแนวทางการปฏิบัติให้นำาไปสู่เป้าหมายตามเกณฑ์ฯ เช่น 
ภก.ภาณุโชติ ทองยัง เภสัชกรสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามให้ความเห็นว่า “เท่าที่ผู้เขียนได้มีโอกาส
พูดคุยกับผู้ปฏิบัติหลากหลายสาขา ในหลายสถานพยาบาล ต่างก็ไม่ขัดข้องที่จะดำาเนินการ เนื่องจากเป็นนโยบาย
สั่งการลงมา แต่ก็มีเสียงบ่นพึมพำาบ้าง ที่จะต้องจัดทำารายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มขึ้นหรือบางรายก็บ่นว่ารายละเอียดใน
บางหมวดดังที่กล่าวมาข้างต้น ดูเป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรมในการปฏิบัติ” (ภาณุโชติ ทองยัง, 2557, หน้า 46) 
ซ่ึงการออกแบบแนวทางการปฏบิตัเิพือ่สง่เสรมิการใชย้าอยา่งสมเหตุผลต้องอาศยัต้องอาศยัความร่วมมอืจากแพทย์
และสถานพยาบาลจำานวนมากในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในการออกมาตรการและเครื่องมือมารองรับ

ความร่วมมือในการประเมินและควบคุมการใช้ยาของบุคลากรทางการแพทย์  
และสถานพยาบาล
 นโยบายแหง่ชาตดิา้นยาพ.ศ. 2554 และยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบยาแหง่ชาติพ.ศ.2555-2559 ได้กำาหนด
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3 การพัฒนากลไกและเครื่องมือเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ซ่ึงการดำาเนินนโยบายตาม
ยุทธศาสตร์นี้ คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติต้องอาศัยการออกมาตรการหรือเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการใช้
ยาอยา่งสมเหตผุลสำาหรบับุคลากรทางการแพทยแ์ละสถานพยาบาลซ่ึงเปน็เรือ่งวธิกีารบรหิารจดัการของแต่ละสถาน
พยาบาลเป็นการเฉพาะโดยเฉพาะการประเมินการใช้ยา (Drug use evaluation - DUE) หรือกระบวนการทบทวน
การใช้ยา (Drug utilization review - DUR) เพื่อรวบรวมข้อมูลหรือตัวชี้วัดด้านสุขภาพและการใช้ยา รวมถึงชี้วัด
พฤติกรรมบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยถึงความสมเหตุผลในการใช้ยา ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล เช่น การเลือกใช้ยาผิด (Incorrect medicine choices) การใช้ยาผิดขนาด (Incorrect 
dose) การสั่งยาที่อาจเป็นสาเหตุของอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Adverse drug reaction - ADRs) 
หรือเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา (Drug Interaction) และการใช้ยาที่มีราคาแพงเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับยาอีกตัว

60 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ. 2557 ประกาศเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2557 ก่อนการประกาศใช้เกณฑ์จริยธรรมของคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ยาแห่งชาติ แต่เนื้อหาในประกาศและผู้จัดทำาเนื้อหาอาจมาจากคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
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หนึ่งที่ราคาถูกกว่า (Holloway & Green, 2003, p. 85) ซ่ึงการพัฒนาวิธีการประเมินท่ีดีต้องอาศัยความร่วมมือ
จากตวัแสดงทัง้แพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทยว์ชิาชพีอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง มฉิะนัน้การประเมนิการใชย้าอาจเกดิปญัหา
และเป็นการประเมินที่ขาดประสิทธิผล(Management Sciences for Health & World Health Organization, 
2007, p. 237)
 ดังนั้น บางสถานพยาบาลก็ประสบความสำาเร็จในการจัดระบบการประเมินและสร้างความร่วมมือระหว่าง
บุคลากรทางการแพทย์ เช่น การจัดระบบกำากับการใช้ยาของแพทย์ร่วมกับเภสัชกรในโรงพยาบาลพระปกเกล้าสำาหรับยา 
Piperacillin-Tazobactam ซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพ (anti-infective drugs) ท่ีมีราคาสูงและต้องใช้อย่างระมัดระวัง
และเพื่อป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพ พบว่าภายหลังเมื่อให้เภสัชกรมีส่วนในการให้คำาปรึกษาใช้ยา Piperacillin-   
Tazobactam กบัแพทย ์ทำาใหจ้ำานวนและมลูคา่การใชย้าทีไ่มเ่หมาะสมลดลงอยา่งมาก จากชว่งกอ่นการใหค้ำาปรกึษา
โดยเภสัชกรพบความไม่เหมาะสมในการใช้ยาในผู้ป่วย 115 คน คิดเป็นจำานวน 139 ครั้ง และพบมูลค่าของการใช้
ยาที่ไม่เหมาะสมเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการใช้ยาของโรงพยาบาลเป็นจำานวน 985,408 บาท แต่เมื่อมีการ
ให้คำาปรึกษาโดยเภสัชกรก็พบความไม่เหมาะสมของการใช้ยาในผู้ป่วยลดลงเหลือ 36 คน คิดเป็นจำานวน 50 ครั้ง 
และพบมูลค่าของการใช้ยาท่ีไม่เหมาะสมเม่ือเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการใช้ยาของโรงพยาบาลเป็นจำานวน 334,521 บาท 
(นันทยา ประคองสายและคณะ, 2556, หน้า 19)
 อยา่งไรกต็ามบางสถานพยาบาลยงัพบอปุสรรคในการสรา้งความรว่มมอืกบับคุลากรทางการแพทยแ์ละยงัไม่
สามารถจัดวางระบบหรือมาตรการที่เหมาะสมในการประเมินการใช้ยา เช่น มาตรการการระบุเหตุผลประกอบการ
สั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติในโรงพยาบาลศรีนครินทร์จากความเห็นแพทย์ทั้งหมด 51 คน พบว่าในด้านการ
รบัรองเหตผุลลกัษณะทางคลนิิกของผูป่้วยท่ีเปน็สาเหตใุหไ้มส่ามารถใชย้าในบญัชยีาหลกัในเวชระเบยีน (ทำาใหต้อ้งใช้
ยานอกบญัชียาหลกั) กลบัมคีะแนนความเหน็ดว้ยและระดบัรว่มมอืปฏบิตัติามตำา่กวา่ทกุประเดน็ของการสำารวจ โดย
มีแพทย์ที่ร่วมมือในระดับ “มากที่สุด” และระดับ “มาก” รวมกันเพียง 30 คนเท่านั้น ส่วนแพทย์ที่เหลือบางส่วน
อาจไม่ให้ความร่วมมือเพราะไม่มีเวลาในการจัดทำาเอกสารและกรอกข้อมูลการรายงานผลที่ยุ่งยาก (Soontornpas, 
Limwattananon, Thiamkao, & Soontornpas, 2015)

สรุป
 จากการศึกษาบทบาทของเครือข่ายนโยบายในการนำานโยบายไปปฏิบัติ ผ่านการศึกษาถึงบทบาทและ
ปฏิสัมพันธ์ของคณะกรรมการระบบยาแห่งชาติมีต่อเครือข่ายนโยบายที่เกี่ยวข้องกับระบบยาในประเทศไทยพบว่า
แนวทางการบริการจัดการดา้นยาของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ สะท้อนถึงแนวคดิการบรหิารปกครอง
จากการเปลีย่นแปลงบทบาทและวธิกีารของรฐัตอ่การจดัการประเดน็ปญัหาทีซ่บัซอ้นทีร่ฐัตอ้งเปดิโอกาสใหต้วัแสดง
ต่าง ๆ  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหามากขึ้น เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์มีบทบาทสำาคัญ
ในการพิจารณาคัดเลือกยาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติแต่ยังคงอยู่ภายใต้แนวทางและมาตรการที่กำาหนดโดย คณะ
กรรมการฯ หรือ การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลที่คณะกรรมการฯ ต้องอาศัยหน่วยงานทั้งภาครัฐและนอก
ภาครฐัในการรว่มจดัทำาเกณฑ์จรยิธรรมวา่ดว้ยการสง่เสรมิการขายยาของประเทศไทยพ.ศ.2558 แตก่ต็อ้งเผชญิปัญหา
ความร่วมมือในการยอมรับและการบังคับใช้เกณฑ์จริยธรรม
 แตเ่นือ่งจากประเดน็ปัญหาบรหิารจดัการด้านยามปีระเด็นทีห่ลากหลายและแต่ละประเด็นมตัีวแสดงที ่รวม
ตัวกันเป็นเครือข่ายนโยบายแตกต่างกัน นอกจากนี้ ตัวแสดงในเครือข่ายนโยบายอาจส่งผลทั้งในด้านส่งเสริมให้การ
นำานโยบายไปปฏิบัติมีความราบร่ืนหรือขัดขวางการนำานโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึงถ้าในเครือข่ายมีปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือ 
ที่ใกล้ชิดกันก็ส่งผลบวกต่อผลลัพธ์ของการนำานโยบายไปปฏิบัติโดยในส่วนของการคัดเลือกยาผ่านการจัดทำาบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติมีอำานาจและความใกล้ชิดในการควบคุมสั่งการและกำาหนด
ทศิทางตอ่ตวัแสดงของเครอืขา่ยนโยบายในการนำานโยบายไปปฏบิตัโิดยตรงตามระเบยีบสำานกันายกรฐัมนตรว่ีาดว้ย
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ข้อ 8(4) โดยดำาเนินการผ่านคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียา
หลักแห่งชาติและคณะทำางานท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้วางแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกยาและให้ตัวแสดงของเครือข่าย 
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นโยบายเข้ามาเป็นสมาชิกในคณะอนุกรรมการและคณะทำางานในการจัดทำาบัญชียาหลักแห่งชาติ กระบวนการ
คัดเลือกยาจะอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของคณะอนุกรรมการและคณะทำางานทั้งหมด
 แตกต่างจากการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติไม่ได้มีอำานาจ        
ในการกำากับดูแลต่อตัวแสดงของเครือข่ายนโยบายในการนำานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติโดยตรงแต่ต้องอาศัยความ
รว่มมือตวัแสดงของเครอืขา่ยนโยบายเพราะดว้ยธรรมชาตขิองเครอืขา่ยนโยบายนีไ้มไ่ดม้คีวามใกลช้ดิกนัมากนกั แม้ว่า
จะมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและคณะทำางานท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติแต่งตั้ง
ขึ้นเพื่อกำากับดูแลเช่นเดียวกับการจัดทำาบัญชียาหลักแห่งชาติ เช่น การสร้างการยอมรับในการใช้เกณฑ์จริยธรรมว่า
ดว้ยการสง่เสรมิการขายยาของประเทศไทยพ.ศ.2558 หรอืการตอ้งพึง่พาบคุลากรทางการแพทยแ์ละสถานพยาบาล
จำานวนมากในสงักดักระทรวงสาธารณสขุในการรว่มมอืประเมนิและควบคมุการใชย้าซ่ึงอยูข่ึน้กบัวธิกีารบริหารจัดการ
ของแต่ละสถานพยาบาล
 อยา่งไรกต็าม บทบาทและอำานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการฯ ทีแ่ตกตา่งกนักส็อดคลอ้งกบัสภาพการณท์ัว่ไป
ของระบบยามีขั้นตอนหรือประเด็นปัญหาที่หลากหลาย และในแต่ละขั้นตอนหรือประเด็นปัญหาก็มีตัวแสดงใน
เครือข่ายนโยบายท่ีแตกต่างกันท้ังในด้านจำานวนและปฏิสัมพันธ์ ซ่ึงสภาพการณ์แบบนี้ย่อมส่งผลต่อบทบาทและ
อำานาจหน้าที่ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติในการเข้าไปผลักดันการนำานโยบายไปปฏิบัติด้วย
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นโยบายสาธารณะสุขภาวะยุคหลังสมัยใหม่ : มิติสร้างฝันพัฒนาท้องถ่ิน 
Post modern’s Healthy Public Policy: 

Creation Dimensional dreaming of Local Develop
รัษฎากร วินิจกุล61

Russadakorn Vinijkul.62

  
บทคัดย่อ
 บทความนีม้จีดุมุง่หมายนำาเสนอแนวคดิปรชัญาตามกระบวนทศันย์คุหลงัสมยัใหม ่มาเปน็แนวทางวเิคราะห์
กระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนัทีไ่ดจ้ากการปฏบิตั ิในการสง่เสรมิการสรา้งนโยบายสาธารณะสขุภาวะ โดยการบรูณาการ 
ภาคประชาสังคม ประกอบด้วย การทำางานร่วมกับภาคประชาชน ผู้นำาองค์กร เครือข่ายของประชาชน และชุมชน
ระดับท้องถิ่น นำาสู่ประเด็นสาธารณะต่าง ๆ ทั้งเชิงพื้นที่ เชิงประเด็น และการปฏิบัติเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ 
การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจการศึกษา การท่องเที่ยวและบริการ และสิ่งแวดล้อม อาศัยทฤษฏีระบบที่
แสดงถงึปญัหาสาธารณะและความตอ้งการรว่มกนัใหป้ระชาชนมคีวามสขุภายใตก้ารเปลีย่นแปลงของบรบิททอ้งถิน่ 
มีความสำาคัญเป็นพื้นฐานการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วมที่ครอบคลุมวิทยาการหลายศาสตร์ ซึ่งสิ่งที่ได้นอกจากกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ผู้เขียน
เชื่อว่าการศึกษานี้เป็นอีกมิติสำาหรับการวิเคราะห์ อันจะเป็นหนทางแห่งการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

คำ�สำ�คัญ: นโยบายสาธารณะ, ยุคหลังสมัยใหม่

Abstract
 Scholarly articles propose for according the philosophy based on the postmodern paradigm 
that becoming as a guideline for analysis the process of interactive learning through action from 
the practical in a promoting creation of Healthy Public Policy. By the civil society integration be 
composed of the public sector cooperation for working with corporate people’s society leadership 
and local communities approaching to the keystone of various public spatial and local development 
performing. Namely: politics and government, society, economic, education, tourism and services, 
and the environment which the system relies on the theory that represents a public issue. And 
common needs for making the people happiness by the under of changes in local context which 
has basic priority development of healthy public policy, participatory democracy development, a 
comprehensive multidisciplinary science. However in addition to strategies to solve the problem, 
and local development, the authors believe that this study is another dimension for analysis. 
This is a way of learning and sustainable development.

Keywords: Public Policy, Post modern
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บทนำา
 บทความวิชาการที่กล่าวต่อไปนี้ เกิดขึ้นจากประสบการณ์โดยตรงของผู้เขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับคณะ
ทำางานวิชาการ จากการสนับสนุนการทำาข้อมูลจังหวัด ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดกำาแพงเพชร ศปจ.กพ. 
ด้านนโยบายสาธารณะสุขภาวะหรือนโยบายสุขภาวะ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพที่มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม 
ครัง้แรกนโยบายดงักลา่วอาจไมเ่ปน็ทีน่า่สนใจ หลายทา่นอาจเหน็ผวิเผนิวา่ไมน่า่จะมอีะไร คนสว่นใหญม่กัทราบดีอยู่
แล้วว่า ต้องเป็นเรื่องราวทางด้านสุขภาพทั่วไป เช่น ด้านการแพทย์ การพยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งด้าน
ระบบสาธารณสุขซึ่งมีความเหมาะสมมากกว่า ประกอบกับเป็นส่วนน้อยที่บุคคลหรือใครจะปฏิเสธว่าไม่ทราบเรื่อง
ทำานองนี้ เพราะต่างทราบดีและคาดการณ์ได้ว่าตนทราบ มีความรู้เพียงพอในการดูแลตัวเอง หรือมีผู้ดูแลเอาใจใส่
เป็นอย่างดี รวมทั้งการทราบข้อมูล ข่าวสารจากสื่อสาธารณะในด้านสุขภาพ จนกระทั่งคิดเลยไปว่ายังไม่ถึงเวลาและ
ไม่อยากเกี่ยวข้องด้วย ด้วยข้อเท็จจริงทุกคนล้วนต้องประสบและสัมผัสถึงการรับรู้การ “เกิด แก่ เจ็บ ตาย” อันปกติ
และธรรมดาของโลก ความคิดดังกล่าวไม่ถือว่าผิดแปลกแต่ประการใด ผู้เขียนได้พยายามชี้ให้เห็นความสำาคัญและ
ผลโดยตรงจากนโยบายสาธารณะสุขภาวะในยุคหลังสมัยใหม่ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ยุคปัจจุบัน ดังเวทีระดม
ความคิดการจัดทำาเป้าหมายในการพัฒนาใน 20 ปี ข้างหน้าทุกจังหวัด บทความความนี้จึงสนอจังหวัดกำาแพงเพชร
ในการพัฒนาตามบริบทของชุมชนเป็นภาพรวม ถ้าไม่นำาเรื่องทางการเมืองเข้ามาแทรกแซง หรือคิดเพียงเฉพาะด้าน
สขุภาพเทา่นัน้ ทกุสิง่ทีเ่กดิขึน้ยอ่มมคีวามเปน็มาและจุดเร่ิมต้นแหง่ปรากฎการณโ์ดยเร่ิมจากหลักปรัชญาเปน็ฐานดงันี ้
มิติทางความคิด: หลักการแห่งปรัชญาเบื้องต้นสู่นโยบายสาธารณะสุขภาวะ
 ดว้ยไมมี่สิง่ใดจะกลา่วอา้งไดด้ไีปกวา่นยิามของคำาวา่ “ ปรชัญา ” (Philosophy) และปรชัญาถอืเปน็ศาสตร์
แห่งศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวง ปรัชญาเปรียบดังรากฐานแห่งการศึกษาความจริงทั้งหมด กล่าวคือทุกสิ่งมีอยู่จริง ทุกสิ่ง
ที่มีอยู่เป็นสิ่งที่มีอยู่นอกเหนือจากขอบเขตของข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น หรือการศึกษาธรรมชาติ หรือลักษณะ
ของสิ่งที่มีอยู่ โดยความมีอยู่นี้เราเรียกว่าอภิปรัชญา เช่น การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นต้น เมื่อพิจารณาให้ลึกซึ้งปรัชญา
หมายถึงความรู้ที่หมายรวมถึงความเข้าใจ ความอยากเรียน อยากรู้ อยากฉลาด ที่ได้จากการดำาเนินชีวิตประจำาวัน 
นักปรัชญาจึงเป็นผู้ท่ีเห็นปัญหาของชีวิตและแนวทางของมนุษย์ที่อาจจะแก้ไขปัญหาของชีวิตได้ การกล่าวมาจึงไม่
พิสดารอย่างใด (กีรติ บุญเจือ, 2545) หลักการคิดอย่างง่ายทำาให้เราไม่ติดกับดักแห่งความคิดของตัวเอง ดังการ
สร้างนโยบายสาธารณะปัจจุบัน เพียงเปิดใจเปิดสมองสองตาของตนเองและลองเข้าไปสัมผัสโดยยอมรับฟัง
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ไม่ได้อิงประโยชน์ส่วนตนหรือของใคร ให้เข้ามามีอิทธิพลทางความคิดของตนและวิเคราะห์ตาม
หลักของปรัชญาแล้ว อาจไม่ใช่และเป็นดังที่คิดไว้ หากนโยบายนั้นเกี่ยวกับสาธารณะ ย่อมหมายความถึงประโยชน์
ของส่วนรวม การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพนี้ จึงไม่ได้มุ่งที่ประเด็นและสนใจเฉพาะกิจกรรมทางกายภาพ 
หรือกิจกรรมทางใจด้านสุขภาพ เนื่องจากสิ่งที่สะท้อนกลับมาให้เห็นเด่นชัดเป็นรูปธรรมและชัดเจนยิ่งขึ้น และกลับ
กลายเป็นปัญหาและความต้องการของท้องถ่ิน ทำาให้ผู้เขียนสนใจเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะนโยบายสาธารณะว่า
ควรทำาอย่างไรให้เกิดความเข้าใจ มีความลึกซึ้งเชิงวิชาการตามหลักทฤษฎี และการนำาไปปฏิบัติ 
 แนวคิดด้านนโยบายนี้ หากผลของนโยบายตอบสนองความต้องการและสามารถแก้ปัญหาได้ถือว่าประสบ
ความสำาเรจ็ สว่นใหญจ่ะเป็นตามกระบวนการนโยบายสาธารณะในรปูของนโยบายและการวางแผนกลยทุธท์ีน่ำาไปใช้
ประโยชน์และตรงตามทศันะของนกัวชิาการดา้นรฐัประศาสนศาสตร ์คำาตอบทีไ่ดจ้งึสรปุนโยบายสาธารณะเปน็หลกั
หรือวิธีปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวดำาเนินการโดยรัฐบาลหรือสิ่งที่รัฐบาลเลือกกระทำาสำาหรับเป็นแนวดำาเนินงานให้บรรลุ
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและสังคมส่วนรวม การศึกษานโยบายนี้นำาแนวคิดเชิงเสนอแนะที่ได้รับอิทธิพลมาจาก
วิทยาการจัดการสมัยใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ว่านโยบายถูกกำาหนดขึ้นอย่างไร สารสนเทศเพื่อกำาหนดนโยบาย การ
เก็บและรวบรวมข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจสู่ผู้กำาหนดนโยบายถือเป็นหัวใจสำาคัญของนโยบายสาธารณะ 
 หลักแหง่ความจรงิในเรือ่งศกึษาทีผู่เ้ขยีนวเิคราะหม์าตัง้แตจ่ดุเริม่ตน้กระบวนการนโยบายสาธารณะ ทวา่กลบั
ไมร่าบรืน่ตามหลกัการ ทำาใหต้อ้งยอ้นกลบัไปวเิคราะหถ์งึหลักการพ้ืนฐานอยา่งง่ายของมนษุย ์คอืความต้องการและ
การนำาแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจเรื่องลำาดับความต้องการ (hierarchy of needs) ของ abraham h. maslow จาก
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หนังสือ motivation and personality ของ maslow พ.ศ. 2497 โดยลำาดับขั้นตอนความต้องการของมนุษย์ 
เจ็ดขัน้ตอน ขัน้แรก ขัน้ความตอ้งการทางกายภาพ ขัน้ทีส่อง ขัน้ความตอ้งการดา้นความปลอดภยั ขัน้ทีส่าม ขัน้ความ
ต้องการพวกพ้องและได้รับความรัก ขั้นที่สี่ ขั้นความต้องการได้รับการยกย่องจากสังคม ขั้นที่ห้า ขั้นความต้องการ
ที่เป็นตัวเอง ขั้นที่หก ขั้นความต้องการที่จะเรียนรู้และเข้าใจ และขั้นที่เจ็ด เป็นขั้นความต้องการทางสุนทรียภาพ 
(โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, 2551) ประกอบกับพิจารณารัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับที่สนับสนุนแนวคิดนี้ รัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ระบุสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ได้กล่าวถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ เห็นว่ามีคุณค่าทางวิชาการ ส่งเสริมทฤษฎีและสิทธิ
มนุษยชน (Human rights) เป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับทุกคนต้องได้รับในฐานะที่เกิดเป็นมนุษย์เพื่อให้เกิดความอยู่รอด 
ความมั่นคงในชีวิตและการพัฒนาตนเอง 
 สิทธิมนุษยชนนี้ รวมสิทธิที่ติดตัวและสิทธิที่ติดตาม สิทธิที่ติดตัว ได้แก่ สิทธิในร่างกายและสิทธิในชีวิต
ตนเอง ส่วนสิทธิที่ติดตามเป็นสิทธิตามกฎหมายในฐานะเป็นพลเมืองของประเทศ ได้แก่ สิทธิทาง การศึกษา สิทธิใน
สุขภาพ และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 วางหลักว่า สิทธิมนุษยชน คือศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคที่ได้รับการรับรอง หรือความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย เช่น สิทธิมนุษยชนด้านพลเมือง โดยพลเมืองหมายความถึงประชาชนที่อยู่ร่วมกันภายในสังคม มี
สัญญาประชาคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและปกป้องคุ้มครองพลเมืองเกี่ยวกับชีวิต สิทธิทางการเมือง เช่น การมีส่วน
ร่วมทางการเมือง การชุมนุมรวมตัวเป็นสมาคม สิทธิเสรีภาพแสดงความเห็น (อมรา พงศาพิชญ์, คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชน, 2558) 
 วิธีการวิเคราะห์ได้ยึดแนวทาง ที่อาจจำาแนกเป็นสองหลักการ หลักการแรกเป็นการศึกษาพฤติกรรมและ
จิตสำานึกของท้องถิ่นแบบสหวิทยาการ ประกอบด้วย สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ นิเวศวิทยามนุษย์ ส่วน
หลักสองเน้นเชิงระบบแบบสหวิทยาการ เช่น สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมือง นโยบายสาธารณะ 
นิเวศวิทยาสุขภาพ ฯลฯ (โกวิทย์ พวงงาม , 2553) สิ่งที่ได้พัฒนามาจากปัญหาและความต้องการของชุมชน ทำาให้
ทราบมิติชุมชนท่ีเข้มแข็งจากเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้องกับ
ทฤษฎีเชิงระบบ (systems theory) ของ Easton (1965) เป็นแนวคิดที่พัฒนามาจากความคิดเป็นระบบ คำานึง
ระบบของสิ่งมีชีวิตที่ทำางานเป็นระบบ การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ นำามาอธิบายระบบการเมืองว่า วงจร
ชีวิตการเมืองดำารงอยู่เป็นระบบ การกำาหนดนโยบายในทฤษฎีนี้ เริ่มต้นปัจจัยนำาเข้า คือ ความต้องการและการ
สนับสนุนที่แปรสภาพโดยกระบวนการในระบบการเมือง มีกิจกรรมทางการเมืองและการบริหารสัมพันธ์หรือรัฐทำา
หน้าที่กลายเป็นปัจจัยนำาออก เรียกนโยบายหรือการตัดสินใจหรือผลผลิตของระบบการเมือง ทฤษฎีงระบบนี้ Dye 
(1995) สรุปเป็นตัวแบบระบบของการกำาหนดนโยบาย 
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 แนวคิดดังกล่าวเช่ือมโยงสู่การก าหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ 

รัฐบาลไทยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมมาตั้งแต่ พ.ศ. 2540 โดยก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของรัฐ 
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ท าให้ประเทศไทยปัจจุบันมีองค์กร เครือข่าย ภาค
ประชาชน ภาคประชาสังคมเกิดขึ้นมากมาย และการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการปัญหา
และผลประโยชน์สาธารณะ แนวคิดและหลักการดังกล่าวน้ันในต่างประเทศมีการน ากระบวนการ
ประชาเสวนาหาทางออกไปใช้ขึ้นแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2533 ท่ีมีการน าแผนสาธารณสุขร่วมกับรูปแบบ
ต่างๆ เสวนาหาทางออก น าเป็นข้อตกลงลดข้อขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมหรือแก้ปัญหาข้อพิพาทเป็น
ทางเลือก (วันชัย วัฒนศัพท์,  2557) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ จึงเป็นพื้นฐานส าคัญ
ยิ่งของระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งยาวนานร่วม 80 ปี ที่ผ่านมาจะ
เป็นความฝันหรือไม่ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์  เห็นจากผลงานของภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม
ประกอบการจัดเวทีและสื่อสารรณรงค์ทางสังคม การกล่าวเช่นนี้ผู้เขียนไม่ได้เกี่ยวข้องในเบื้องแรก 
อาศัยหลักปรัชญาในความกระหายใคร่รู้เข้าร่วมฟังเป็นตัวแทนของจังหวัดภาควิชาการ และวิเคราะห์
การพัฒนากลไก เครือข่าย การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของทุกจังหวัด 
โดยมีส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ท าหน้าที่เชื่อมโยงสนับสนุนการจัดตั้ง
กระบวนการสมัชชาสุขภาพ สมัชชาสุขภาพจังหวัด สมัชชาสุขภาพแห่งชาติตามล าดับขั้นตอนเสนอ
ให้ผู้ว่าราชการลงนามค าสั่งและลงทะเบียนเครือข่ายให้สมบูรณ์ การพัฒนากลไก การเปิดเวทีระดับ
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  แนวคดิดงักลา่วเชือ่มโยงสูก่ารกำาหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ  รัฐบาลไทยส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมมาตั้งแต่ พ.ศ. 2540 โดยกำาหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 ทำาให้ประเทศไทยปัจจุบันมีองค์กร เครือข่าย ภาคประชาชน ภาคประชาสังคมเกิดขึ้นมากมาย และ
การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการปัญหาและผลประโยชน์สาธารณะ แนวคิดและหลักการดังกล่าวนั้นในต่าง
ประเทศมีการนำากระบวนการประชาเสวนาหาทางออกไปใช้ขึ้นแล้วต้ังแต่ พ.ศ. 2533 ที่มีการนำาแผนสาธารณสุข
ร่วมกับรูปแบบต่าง ๆ เสวนาหาทางออก นำาเป็นข้อตกลงลดข้อขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมหรือแก้ปัญหาข้อพิพาทเป็น
ทางเลือก (วันชัย วัฒนศัพท์, 2557)
 การมีส่วนร่วมของประชาชนจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ จึงเป็นพื้นฐานสำาคัญยิ่งของระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซ่ึงยาวนานร่วม 80 ปี ท่ีผ่านมาจะเป็นความฝันหรือไม่ข้ึนอยู่
กบัวสิยัทศัน ์เหน็จากผลงานของภาคเีครอืขา่ยภาคประชาสังคมประกอบการจัดเวทีและส่ือสารรณรงคท์างสังคม การ
กลา่วเชน่นีผู้เ้ขยีนไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งในเบือ้งแรก อาศยัหลกัปรชัญาในความกระหายใครรู่เ้ขา้รว่มฟงัเปน็ตวัแทนของจงัหวดั
ภาควิชาการ และวิเคราะห์การพัฒนากลไก เครือข่าย การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของ
ทุกจังหวัด โดยมีสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ทำาหน้าที่เชื่อมโยงสนับสนุนการจัดตั้งกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพ สมัชชาสุขภาพจังหวัด สมัชชาสุขภาพแห่งชาติตามลำาดับขั้นตอนเสนอให้ผู้ว่าราชการลงนาม คำาสั่ง
และลงทะเบียนเครือข่ายให้สมบูรณ์ การพัฒนากลไก การเปิดเวทีระดับอำาเภอและการสนับสนุนความร่วมมือและ
ความเขา้ใจกระบวนการพฒันานโยบายสาธารณะ เพือ่ใหไ้ดป้ระเดน็สาธารณะเชงิวชิาการ จดุเดน่กระบวนการสมชัชา
สุขภาพตั้งแต่กำาหนดประเด็น การพัฒนาข้อเสนอและการตัดสินใจเชิงนโยบาย การผลักดันขับเคล่ือน ติดตามและ
ประเมินผล โดยวางภาพของอนาคตระดับตำาบล อำาเภอ เหตุผลจากหลักการนี้มาจากกระแสโลกาภิวัฒน์อันเป็น
แรงผลักดันอย่างหน่ึงให้เกิดการต่ืนตัวในการปรับโครงสร้างของภาครัฐและองค์กรธุรกิจในภาคเอกชนของประเทศท่ีกำาลัง
พัฒนา แนวคิดการปฏิรูปของระบบราชการไทยเม่ือปลายปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลจัดระบบโครงสร้างการบริหารราชการ
แผ่นดินเพื่อให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และยอมรับว่าระบบราชการไทยมีโครงสร้างขนาดใหญ่ มีการทำางานซำ้าซ้อน 
สายบังคับบัญชาหลายตอน ไม่คล่องตัวในการบริหารเป็นผลให้ขาดประสิทธิภาพ ล่าช้าและไม่สนองความต้องการของ
ประชาชน ประกอบกับปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน ระบบราชการจำาเป็นท่ีต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน ทำาให้การจดัสมชัชา
สุขภาพแห่งชาติตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เกิดขึ้นครั้งแรก เวทีทีเราเรียกว่าสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ
  สมัชชาสุขภาพแห่งชาตินี้ ได้ผ่านมาแล้วกว่าเจ็ดปีจากเวทีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ระหว่างบุคคล ชุมชน 
เครือข่ายด้านสุขภาวะสู่กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ ภาคประชาชน และภาควิชาการ เป็นการสะท้อนปัญหา
ต่าง ๆ และการผลักดันนโยบายสุขภาวะอย่างเป็นระบบและกลไกดำาเนินการต่าง ๆ ที่ยังคงอยู่ระหว่างดำาเนินการ 
แม้ว่าพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ประกาศใช้แล้ว กระบวนการนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ในการ
จัดต้ังเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดกำาแพงเพชรภายหลังจากการจัดต้ังสำานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สป.รส.)                  
ได้สองปี โดยการร่วมมือผลักดันขับเคลื่อนพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา 
มีหลายจังหวัดประสบความสำาเร็จและบางจังหวัดอยู่ระหว่างดำาเนินการ การสนับสนุนการทำาข้อมูลจังหวัด ศูนย์
ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดกำาแพงเพชร (ศปจ.กพ.) เวลาต่อมาผู้เขียนเข้าไปมีส่วนร่วมในฐานะคณะทำางานด้าน
วิชาการ เห็นว่าเป็นกระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ได้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างเป็นระบบและ
สมานฉันท์นำาสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือความมีสุขภาพดีของประชาชน การประชุมเป็น
ระบบและเปน็สดัสว่นเฉพาะประเดน็สาธารณะได้นำามาเปน็ขอบเขตดำาเนนิงาน การขอความรว่มมอืจากภาคราชการ 
ภาควิชาการ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ภายในจังหวัดให้ร่วมกันกำาหนดวิสัยทัศน์ใหม่เพื่อออกจากวิกฤติ
ต่าง ๆ  ด้วยผู้เขียนเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาบนฐานข้อมูลที่ใช้กำาหนดเป้าหมายร่วมจังหวัด โดยนักวิชาการ
ซึง่เปน็ตวัแทนภาควชิาการของจงัหวดักำาแพงเพชร มหาวทิยาลยัราชภฎักำาแพงเพชร นอกจากนีท้กุจงัหวดัสง่ตัวแทน 
อาทิ ศปจ.อำานาจเจริญ และ ศปจ.นครราชสีมา ข้อเสนอแนะในการจัดทำาข้อมูลเป้าหมายร่วมจังหวัด การเก็บข้อมูล
โครงการออกเสยีงออกแบบประเทศไทย แบบสอบถามตวัแทนมลูนธิเิพือ่คนไทย สำานกังานประสานการพฒันาสงัคม
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สุขภาวะ โดยจัดเวทีเพื่อระดมความคิด ภาคีการพัฒนาจังหวัด ภาคประชาสังคมทั่วประเทศประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดการทำาฐานข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายร่วมจังหวัดที่จัดโดยสำานักงานประสานการพัฒนาสังคม
สุขภาวะ (สปพส.) เป็นต้น ดังจังหวัดกำาแพงเพชร ดังภาพต่อไปนี้

 จากภาพข้างต้นเป็นตามกระบวนการสร้างนโยบายเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถจะเริ่มจากมุมใด
มุมหนึ่งแต่ต้องเชื่อมโยงให้ครบทั้งสามมุม
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จากภาพข้างต้นเป็นตามกระบวนการสร้างนโยบายเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถ

จะเร่ิมจากมุมใดมุมหนึ่งแต่ต้องเชื่อมโยงให้ครบทั้งสามมุม 
                                                                  การเมืองและภาคราชการ 

 
 
 

ภาควิชาชีพและภาควิชาการ                                          ภาคประชาชนและภาคประชา
สังคม 

การด าเนินกิจกรรมในการบูรณาการที่ เชื่อมโยงให้เกิดพลังที่สามารถบริหารจัดการ
แก้ปัญหาและพัฒนาเร่ืองต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น จะเหจึงเห็นว่าขาดหน่วยงานท าหน้าที่ให้
เกิดเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ดี สามารถเขียนให้สวยหรูอย่างไรก็ได้ ความฝันย่อมเป็นจริงได้หรือไม่นั้น 
ขึ้นอยู่กับความสนใจและความร่วมมือโดยไม่มีการเมืองโดยเฉพาะนโยบายสุขภาพ จากการวิเคราะห์
มีองค์กรต่าง ๆ จึงต้องอธิบายที่มาแสดงให้แยกขาดจากเร่ืองการเมืองให้ได้ ทั้งองค์กรหรือหน่วยงาน
มีมากมาย เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เป็นหน่วยงานรัฐที่ไม่ใช่
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทุน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ท าหน้าที่ริเร่ิมสนับสนุน และร่วมกับหน่วยงาน
ของสังคม เพื่อการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีและร่วมสร้าง
ประเทศไทยให้น่าอยู่ 

นโยบายสุข
ภาวะ 

 การดำาเนนิกจิกรรมในการบรูณาการทีเ่ชือ่มโยงใหเ้กดิพลังท่ีสามารถบริหารจัดการแกป้ญัหาและพัฒนาเรือ่ง
ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น จึงเห็นว่าขาดหน่วยงานทำาหน้าที่ให้เกิดเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ดี สามารถเขียนให้
สวยหรูอย่างไรก็ได้ ความฝันย่อมเป็นจริงได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความสนใจและความร่วมมือโดยไม่มีการเมืองโดย
เฉพาะนโยบายสุขภาพ จากการวิเคราะห์มีองค์กรต่าง ๆ จึงต้องอธิบายที่มาแสดงให้แยกขาดจากเรื่องการเมือง
ให้ได้ ท้ังองค์กรหรือหน่วยงานมีมากมาย เช่น สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เป็น
หน่วยงานรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทุน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ทำาหน้าที่ริเริ่มสนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานของสังคม เพื่อ
การขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีและร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่
 สำานกังานประสานการพฒันาสงัคมสขุภาวะ (สปพส.) กอ่ตัง้ขึน้เพือ่ทำางานเหลา่นัน้ใหบ้รรลผุล, ศนูยป์ระสาน
งานเครือข่ายระดับจังหวัด (ศปจ.) ซึ่งมีทุกจังหวัด และรวมทั้งจังหวัดกำาแพงเพชร (ศปจ.กพ.) ทำาหน้าที่ดำาเนินการ
ประชมุคณะทำางานเพือ่วางแผนดำาเนนินโยบายสาธารณะหนว่ยงานเหลา่นีส้นบัสนนุโดยสช. เปน็ศนูยป์ระสานงานภาค
พัฒนา สมัชชา การขยายด้วยเครือข่ายสำาเร็จตามกลไกที่ตั้งไว้ ทั้งสมัชชาสุขภาพ สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ สำานักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.) ศูนย์ประสานงานภาคพัฒนาจังหวัด (ศปจ.) สถาบัน
พระปกเกล้า (ศพม.กพ.) ล้วนเป็นกลไกประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาทุกสายงาน อาศัยเวทีกลาง                
แลกเปลีย่นเรยีนรู้กอ่ให้เกดิความรว่มมอื เพือ่รว่มสรา้งวสิยัทศัน ์ในการกำาหนดนโยบายสาธารณะ การแกป้ญัหาความ
ขัดแย้ง การจัดทำาข้อเสนอในการพัฒนาต่อท้องถิ่นระดับตำาบลและจังหวัดที่กล่าวมาแม้มีรายละเอียดครบถ้วนทั้งตัว
บุคคลและสถานที่ติดต่อเพื่อช่วยประสานงานการลงพื้นที่สำาหรับหน่วยงานอิสระส่วนกลาง อาทิ สปพส. สช. สสส. 
ฯลฯ เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนงานภาคประชาชน หรือเรียกภาคพลเมือง ดำาเนินการร่วมเวทีวิสัยทัศน์จังหวัด โดย
การมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ท้องถิ่น ประชาสังคม โดยครอบคลุมพื้นที่ทุกตำาบล ทุกอำาเภอ 
ทุกจังหวัด 
 ทกุอยา่งทีก่ลา่วมาทัง้หมดขา้งตน้เปน็เพยีงส่วนหนึง่ของการเร่ิมต้นท่ีได้จากการระดมความคดิเหน็แมอ้งคก์ร
มีข้อมูลและสารสนเทศมากมาย แต่พบปัญหาซำ้าซากอยู่กับเรื่องเดิม ๆ เช่น การขยายพื้นที่เศรษฐกิจสู่อาเซียน การ
ทวงคืนผืนป่า การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นต่าง ๆ  ที่ได้จากเวทีระดมความคิดเพื่อกำาหนด
ประเดน็สาธารณะและเปา้หมายรว่มกนั ดงัเชน่ จากศนูยป์ระสานภาคพฒันาจงัหวดักำาแพงเพชร และสมชัชาสขุภาพ
จังหวัดกำาแพงเพชร ท้ังหมดมี 77 จังหวัด แต่จังหวัดกำาแพงเพชรอยู่ลำาดับที่ 56 ส่วนใหญ่ข้อมูลที่ได้จากจังหวัด
เป็นข้อมูลจริง ตามสถานการณ์แนวโน้มที่จัดทำาเป้าหมายร่วมของจังหวัด ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการเมืองการปกครอง ด้านความมั่นคงภายใน ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล ด้านอื่นเฉพาะจังหวัด เช่น สิ่งแวดล้อม มลพิษการเผาพืชไร่ ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เป็นต้น 
 ปัญหาและความต้องการทุกอย่างของท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจากการระดมความคิดเห็นหลายคร้ัง สามารถสรุป
ว่า เรื่องของสุขภาพทั้งสิ้น ทำาให้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ เป็นกฎหมายที่มีความสำาคัญในการวางกรอบและ
แนวทางกำาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และการดำาเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ รวมทั้งสร้างองค์กรและกลไกเพื่อ
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ใหเ้กดิการดำาเนนิงานให้มคีวามตอ่เน่ืองและการมสีว่นรว่มจากทกุฝา่ย อนัจะนำาสูเ่ปา้หมายการเสรมิสรา้งสขุภาพและ
แก้ปญัหาสขุภาพของประชาชนอยา่งเป็นองคร์วมครอบคลมุทกุมติิ ดังเชน่ ทอ้งถิน่ในระดับชมุชนจงัหวดักำาแพงเพชร 
ในการสง่เสรมิเกษตรปลอดสารพษิ การรวมตวักนัเพือ่ลดขอ้พพิาทดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเรือ่งสทิธิ์
ทำากินสู่การดูแลป่าชุมชน ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ชุมชนต้องทราบและใช้สิทธิทางกฎหมาย
 เหตผุลเหลา่นี ้ผูเ้ขยีนทราบและวเิคราะหไ์ด้ด้วยหลักแหง่ปรัชญา อนัเปน็พ้ืนฐานของศาสตร์ท้ังปวง ทุกสิง่คอื
ความรูใ้นยคุหลงัสมยัใหมห่รอืยคุปจัจบุนั ถงึแมว้า่แนวคดิยคุหลังสมยัใหมม่ผู้ีรู้ใหค้ำาจำากดัความไวม้ากมาย บทความ
นี้นำาเสนอหลักคิดอีกมุมมองของผู้เขียนที่เน้นเปิดใจและใคร่ครวญ เมื่อฟังแล้วเราจะแก้ไขและพัฒนาได้อย่างไร สิ่งนี้
ตา่งหากทีน่า่สนใจ ทัง้มวลเปน็การบรูณาการ การเชือ่มโยงศาสตร์ท่ีสัมพันธซ่ึ์งมคีวามเกีย่วข้องผสานด้วยกนั ส่วนการ
สรา้งนโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพ จะประสบความสำาเร็จได้หรือไม ่ข้ึนอยูก่บัการนำาไปใชป้ระโยชนใ์นชวีติประจำาวนั
ว่าตรงกับความตอ้งการของแตล่ะทอ้งถิน่นัน้ ๆ  พจิารณาจากบรบิททางสงัคม หลกีเลีย่งประเดน็ทีจ่ะนำาไปสูก่ารเมือง
โดยสร้างความเข้าใจในกระบวนการทางสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม นำาไปสู่ความเข้าใจและแก้ไขปัญหา
ร่วมกันตั้งแต่ต้นมากกว่าการความขัดแย้งโดยตระหนักและมีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์ต่อการนำาไปปฏิบัติ คือ คำาตอบ
โดยทกุจังหวดัไมต่อ้งรอถงึยีส่บิปีขา้งหนา้ใน พ.ศ. 2575 หากตระหนกัและมคีวามเขา้ใจกระบวนการกำาหนดนโยบาย 
และเป็นการกำาเนิดระบอบประชาธิปไตยด้วยการวางรากฐานพลเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนสิทธิมนุษยชนในมิติทางสังคมเพ่ิมเติมจากมิติทางด้านกฎหมาย การส่งเสริม 
ให้ประชาชนมีจิตสำานึกเรื่องสิทธิตนเองและผู้อื่นโดยให้ความสำาคัญในประเด็นสาธารณะ
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การแปลงนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของรัฐบาล    
ไปสู่การปฏิบัติกับแนวทางที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลดำาเนินการ

พิเชษฐ พิณทอง

บทคัดย่อ
 บทความวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการแปลงนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของ
รัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ และ 2) ศึกษาแนวทางในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สำาหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 
ใช้การวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative method) ด้วยการวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้อง และสำาหรับวัตถุประสงค์
ข้อที่ 2 ใช้การวิธีการเชิงปริมาณ (quantitative method) ด้วยการสำารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการรับรู้
ถึงนโยบายและการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามนโยบายของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ 
จนัทรโ์อชา หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแหง่ชาติและนายกรัฐมนตรี ผลการศกึษาเชงิคณุภาพ พบวา่ การสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์จะนำาไปสู่การปฏิบัติได้จริงและสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ของนโยบายหรือไม่ และสำาเร็จมากน้อย
เพียงใดน้ัน จึงต้องให้ความสำาคัญในขั้นตอนการนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติทุกขั้นตอน ตั้งแต่ส่วนแรก คือ ขั้นตอน
การนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติระดับมหภาค (Macro) ประกอบไปด้วย ขั้นตอนของการแปลงนโยบาย ขั้นตอนของ
การยอมรับ ส่วนที่สอง คือ ขั้นตอนของการนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับจุลภาค (micro) ได้แก่ ขั้นการระดม
พลงั (Mobilization)ขัน้การปฏบิตั ิและขัน้การสร้างความเปน็ปกึแผ่นความสำาเร็จของนโยบายไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัรฐับาล 
คณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิหรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัพืน้ทีเ่ทา่นัน้ ความสำาเรจ็ทางนโยบายทีส่ำาคญัมากท่ีสุด
ก็คือ ประชาชนจะต้องได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแปลงนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติด้วย ยิ่งเปิดพื้นที่ให้ประชาชน
ได้เข้าไปร่วมการแปลงนโยบายมากเท่าไร ก็จะยิ่งทำาให้เกิดการปฏิบัติร่วมกันอย่างปรองดองสมานฉันท์ สำาหรับผล
การศึกษาเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่างท่ีทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี จำานวน 
485 ตัวอย่าง พบว่า แนวทางที่จะสามารถทำาให้เกิดการปรองดองสมานฉันท์ได้นั้น ร้อยละ 77.3 เห็นด้วยผู้ที่ละเมิด
กฎหมายไม่ว่ากลุ่มสีใดต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และหากต้องรับโทษก็ต้องยอมรับการตัดสิน เพราะถือว่าต้อง
รบัผดิชอบตอ่สิง่ทีเ่กดิขึน้ รอ้ยละ 75.6 เหน็ดว้ยทีท่กุฝา่ยตอ้งยดึถอืหลกัการประชาธปิไตยทีแ่ทจ้รงิไมใ่ชต่คีวามคำาวา่
ประชาธิปไตยเพื่อเป็นข้ออ้างในการสร้างความชอบธรรมในการกระทำาของตน ร้อยละ 74.5 เห็นด้วยที่ควรมีการตั้ง
คณะกรรมการค้นหาความจริงของความไม่สงบที่เกิดขึ้น โดยคณะกรรมการต้องมีความเป็นกลาง และไม่สามารถถูก
แทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอำานาจได้ ร้อยละ 75.5 ทุกฝ่ายต้องหยุดใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบเพ่ือหยุดย้ัง ความ
หวาดกลัว ขจัดความเกลียดชัง เครียดแค้น และร้อยละ 73 เห็นด้วยท่ีต้องค้นหาสาเหตุของความขัดแย้งท่ีแท้จริงจาก
ทุกภาคส่วนของสังคม

คำ�สำ�คัญ: การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ, ความปรองดองสมานฉันท์

บทนำาและวัตถุประสงค์
 รากเหงา้ของความขดัแยง้ทางการเมอืงไทยทีเ่กดิขึน้ตัง้แตป่ ี2549 เกดิมาจากมมุมองทีแ่ตกตา่งกนัตอ่ ความ
เชื่อทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการอำานาจและทรัพยากรในสังคม ระหว่างฝ่ายหนึ่งที่ให้นำ้าหนักต่อการ
เลอืกตัง้ซึง่ความชอบธรรมของผูบ้รหิารอยูท่ีเ่สยีงขา้งมากทีป่ระชาชนเลือก กบัอกีฝ่ายหนึง่ทีใ่หน้ำา้หนกัไปทีค่ณุธรรม
จริยธรรมของผู้บริหารประเทศมากกว่าความเป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่ ท้ังสองกลุ่มต่างก็มีความเช่ือม่ันอย่างแรงกล้า 
ในมุมมองของตนจนทำาให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดที่สลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ ยังไม่นับรวมความเหลื่อมลำ้า
ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดข้ึนคู่ขนานไปพร้อมกับความขัดแย้งท่ีไม่มีท่าท่ีจะยุติลง ย่ิงเป็นการตอกยำา้ ความแตกต่าง 
ทางความคิดความเชื่อทางการเมืองให้กลับกลายเป็นความแตกแยกมากยิ่งขึ้น (สถาบันพระปกเกล้า, 2555) ส่ิงท่ีเกิด
ข้ึนทำาให้เกิดปรากฎการณ์การแบ่งแยกกันของประชาชนออกเป็นกลุ่ม ๆ อย่างชัดเจน กลุ่มแรกเรียกว่า “กลุ่มพันธมิตร
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ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” (People’s Alliance for Democracy, PAD) หรือ “กลุ่มคนเสื้อเหลือง” ซึ่งเป็น 
กลุ่มการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีบทบาทสำาคัญในช่วง พ.ศ. 2548-2552 โดยเป็นการรวมตัวจากหลายองค์กรทั่ว
ประเทศ ภายใต้จุดประสงค์ในการขับไล่ พันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ออกจากตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี และแสดง
ความตอ้งการใหน้าย อภิสทิธิ ์เวชชาชีวะ ดำารงตำาแหนง่นายกรฐัมนตรแีทนอยา่งเปดิเผย หรอือีกกลุ่มหนึ่งที่มีลักษณะ
ความเชื่อทางการเมืองที่คล้ายกับกลุ่มแรก คือ กลุ่มที่เรียกกันว่า “กปปส.” มีชื่อเต็มว่า  คณะกรรมการประชาชน
เพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  (People’s 
Democratic Reform Committee: PDRC) เป็นอีกกลุ่มผลประโยชน์หนึ่งที่มุ่งหมายขจัดอิทธิพลของพันตำารวจ
โท ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จากการเมืองไทย และการจัดตั้งสภาประชาชนที่มิได้มาจากการเลือกตั้ง
เพื่อควบคุมการปฏิรูปการเมืองกลุ่มดังกล่าวมีบทบาทสูงในวิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2556–2557 ในสถานะ
ของผูจ้ดักิจกรรมชมุนมุประทว้งขนาดใหญใ่นกรงุเทพมหานคร เปา้หมายสงูสดุของคณะกรรมการประชาชนเพือ่การ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  (กปปส.) คือ กดดัน
ให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ลาออกจากความเป็นหัวหน้ารัฐบาลส่วนกลุ่มที่มีความเชื่อ
ทางการเมืองที่แตกต่างจากทั้งสองกลุ่มแรกอย่างสิ้นเชิง คือ กลุ่มที่เรียกว่า “กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน
เผด็จการแห่งชาติ (นปช.)” (National United Front of Democracy Against Dictatorship; UDD) หรือ “กลุ่ม
คนเส้ือแดง” (Nattakorn Devakula, 2007, ประชาไท, 2550) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ให้การสนับสนุน พันตำารวจโท ทักษิณ 
ชินวัตร โดยมีจุดประสงค์เพื่อขับไล่นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ให้ลาออกจากตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี ต้องการเรียกร้อง
ให้มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 นำารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
กลับมาบังคับใช้ใหม่ และต้องการให้พันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร กลับมาดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกคร้ังและ
สนบัสนนุการบรหิารประเทศของรฐับาลนางสาวยิง่ลกัษณ ์ชนิวตัรซึง่การเคลือ่นไหวทางการเมอืงของประชาชนกลุม่
ตา่ง ๆ  น้ัน หลาย ๆ  ครัง้นำาไปสูก่ารบาดเจบ็ลม้ตายของประชาชนจำานวนมากทำาใหใ้นชว่งเวลาดงักลา่วมกีารสลบัปรบั
เปลีย่นการไดม้าซ่ึงอำานาจในการบรหิารราชการแผน่ดินทัง้รฐับาลทีม่าจากการเลอืกต้ังและการรฐัประหารยดึอำานาจ
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง จนมาถึงการยึดอำานาจรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 
นำาโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น
 โดยก่อนหน้านั้นวันที่ 21-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะผู้อำานวยการ
รักษาความสงบเรียบร้อย (ผอ.รส.) ได้มีการเรียกประชุมผู้แทนรัฐบาล, วุฒิสภา, คณะกรรมการการเลือกตั้ง, พรรค
เพื่อไทย, พรรคประชาธิปัตย์, ตัวแทนกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และตัวแทน
คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  (กปปส.) ที่สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต  เพ่ือหาข้อสรุปในการก้าวผ่านวิกฤตการณ์ทางการเมือง 
แต่ไม่อาจหาข้อสรุปได้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงประกาศกระทำารัฐประหารในที่ประชุม และควบคุมตัวผู้
เข้าร่วมประชุม ยกเว้นตัวแทนวุฒิสภา และคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยนำาตัวไปยังกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็ก
รักษาพระองค์ ซึ่งใช้เป็นกองบัญชาการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเหตุผลสำาคัญในการยึดอำานาจของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ คือ มีความขัดแย้งทางความคิดการเมืองอย่างรุนแรง หยั่งลึกจากระดับประเทศไปถึงระดับ
ครอบครวัการใชอ้ำานาจการปกครองท่ีกระทำาอยูเ่ดิมไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ ความแตกแยก และการกระ
ทำาผิดของกลุ่มต่าง ๆ ได้อีกต่อไปการชุมนุมทางการเมืองที่มีต่อเนื่องมาถึง 6 เดือน ซึ่งมีสาเหตุมาจากความขัดแย้ง
ทางความคิด และการแก่งแย่งผลประโยชน์ทางการเมือง ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา (วิกฤตการณ์การเมืองไทย 
พ.ศ. 2548–2553 และ พ.ศ. 2556–2557) ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า ทำาให้ประชาชน
แตกความสามัคคี จนไม่อาจปรองดองกันได้การบังคับใช้กฎหมายปกติต่อปัญหาข้างต้น บังคับใช้ไม่ได้ทุกกลุ่ม ทำาให้
เกิดความหวาดระแวง เกลียดชังกันในหมู่ประชาชนเป็นวงกว้าง ความเคลื่อนไหวของทุกฝ่าย โดยเฉพาะแกนนำาท่ีมี
ความผิดตามกระบวนการยุติธรรม นำาไปสู่การยุยงปลุกป่ันแนวร่วมของฝ่ายตน ให้พร้อมท่ีจะกระทำาการใด ๆ ต่อฝ่ายตรงข้าม            
ด้วยความรุนแรงการบริหารราชการแผ่นดินในห้วงท่ีผ่านมาไม่สามารถกระทำาได้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชาติ                                                                                                                         
และก่อปัญหาความเดือดร้อนต่อประชาชนทุกระดับจนถึงรากหญ้ามีการล่วงละเมิดสถาบันกษัตริย์ ตามมาตรา 112 
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ทั้งทางลับและเปิดเผย สร้างความไม่พอใจและเกลียดชังของประชาชนโดยรวม ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตรยิ ์การปลกุระดมมวลชนทีมุ่ง่เอาชนะฝ่ายตรงขา้มโดยไมค่ำานงึถงึผลประโยชนข์องคนส่วนใหญ ่ทวคีวาม
รนุแรงและเปน็ไปอยา่งกวา้งขวางทัว่ประเทศปรากฎชดัวา่มกีารจดัตัง้และใชก้องกำาลงัตดิอาวธุรวมถงึการตระเวนอาวธุ
สงครามจำานวนมาก เพื่อปฏิบัติการอย่างรุนแรงต่อฝ่ายตรงข้ามของตน โดยไม่คำานึงถึงความปลอดภัยของประชาชน
ผู้บริสุทธิ์ (คณะรักษาความสงบแห่งชาติ, 2557) 
 จะเห็นได้ว่าความแตกแยกทางความคิดของประชาชนและความไม่ปรองดองสมานฉันท์เป็นเหตุผลหลัก    
ข้อหนึ่งของการเข้ามาควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด้วยเหตุนี้หัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะเดียวกันซ่ึงอยู่ในฐานะผู้กำาหนดนโยบายสาธารณะ
จงึไดม้นีโยบายในการสรา้งความปรองดองสมานฉันทเ์พ่ือนำาไปสู่การปฏรูิปประเทศใหเ้กดิผลเปน็รูปธรรมมากยิง่ขึน้
โดยเน้นในเรื่องของการสลายการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่าย การลดความขัดแย้งในทุกระดับ โดยได้เริ่มจากที่มีการตั้งศูนย์
ปรองดองสมาฉันท์เพื่อการปฏิรูปที่ส่วนกลาง และต้ังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูปในหน่วยงานต่าง ๆ 
จนถึงระดับภูมิภาคเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย นำามาวิเคราะห์และกำาหนดเป็นแนวทาง 
(Road Map) ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เสริมสร้างความรักความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ (คำาสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ท่ี 2/2557 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2557) อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ก่อนหน้านี้สถาบันพระปกเกล้าจะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ให้ทำาการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาปัจจัย
และแนวทางที่ทำาให้การสร้างความปรองดองประสบความสำาเร็จในช่วงปี 2555 แล้วก็ตาม 
 แต่ด้วยบริบทและสถานการณ์ทางการเมืองที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยเป็นรูปแบบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยกลับไปสู่การปกครองแบบเผด็จการ สถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งในสังคมจึงมีความละเอียดอ่อน
มากขึ้น การศึกษาในเรื่องของความปรองดองสมานฉันท์ในอีกห้วงเวลาหนึ่งก็อาจยิ่งเป็นข้อมูลทั้งทางวิชาการและ
ทางนโยบายสาธารณะที่รัฐบาลจะนำาไปประกอบการตัดสินใจในการจัดการกับปัญหาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
และถึงแม้ว่าในการวิจัยครั้งนี้จะทำาการศึกษาเฉพาะเพียงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเดียวก็ตาม แต่ก็สามารถเป็น
ขอ้มลูในการสนบัสนนุในการสรา้งความปรองดองใหแ้กร่ฐับาลได้เพราะปญัหาความขดัแยง้ทางความคดิทีด่ำารงอยูใ่น
ปจัจบุนัไดก้ระจายไปทัว่ทัง้ประเทศทกุจงัหวดั และการทีร่ฐับาลมแีนวนโยบายในการสรา้งความปรองดองเพือ่นำาไป
สู่การปฏิบัติได้นั้น ความสำาเร็จทางนโยบายจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ต้องเกิดจากการรับรู้ การเข้าใจ และการเข้าไปมีส่วน
ร่วมของประชาชนในครั้งน้ีด้วย และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเพื่อให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์จะเกิดขึ้นได้
ก็จะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อแนวทางการสร้างความปรองดอง
อย่างไร เพื่อสามารถทำาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้

วัตถุประสงค์
 1) เพื่อศึกษาการแปลงนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ 
 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

วิธีการศึกษา
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (mixed methods) ท้ังวิธีการเชิงคุณภาพ (qualitative 
method) และวิธีการเชิงปริมาณ (quantitative method) ซึ่งมีการแสวงหาคำาตอบของเนื้อหาการวิจัยแตกต่างกัน 
สำาหรับระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research)
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลข้ันทุติยภูมิ (Secondary Data) ด้วยการวิเคราะห์เอกสารคำาส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) และนโยบายของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหลักรวมถึงวรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้
กำาหนดขอบเขตการวิจัยด้านเนื้อหาผู้วิจัยต้องการอธิบายเน้นเฉพาะไปท่ีนโยบายการสร้างปรองดองสมานฉันท์ของ
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รฐับาลพลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา ตามกรอบแนวคดิการแปลงนโยบายไปสูก่ารปฏบตั ิ(Policy Implementation)
ในระดับมหภาค (MacroImplementation) และระดับจุลภาค (MicroImplementation) เพื่อตอบวัตถุประสงค์
ของการวิจัยข้อที่ 1
 สำาหรับระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Method) ได้ใช้การสำารวจด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ซึง่เปน็การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากประชาชนทัว่ไปท่ีอาศยัอยูใ่นจังหวดัเพชรบรีุ เพ่ือสำารวจความคดิเหน็ของประชาชน
ต่อการรับรู้ถึงนโยบายและการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามนโยบายของรัฐบาลฯ 
และศึกษาแนวทางในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในช่วงของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 โดยในการวิจัยเชิงปริมาณนั้นได้กำาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

ประชากร
 สำาหรบัประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี ้คอื ประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นจังหวดัเพชรบรีุจำานวน 456,233 คน เป็น
ชาย จำานวน 222,975 คน หญิงจำานวน 233,258 คน รวมท้ังหมด 8 อำาเภอ ประกอบไปด้วยอำาเภอเมืองอำาเภอ
ท่ายางอำาเภอชะอำาอำาเภอบ้านแหลมอำาเภอบ้านลาดอำาเภอเขาย้อยอำาเภอแก่งกระจานและอำาเภอหนองหญ้าปล้อง
(สำานักบริหารการทะเบียน กรมการปครอง : สำานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี)

กลุ่มตัวอย่าง
  สำาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการคำานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane ท่ีระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 399 คน แต่เนื่องจากประชากรมีจำานวน
มากและมีถึง 8 อำาเภอผู้วิจัยจึงเพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากรแต่ละอำาเภอเข้าไปทุกอำาเภอ 
เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลมีความแม่นตรงและเชื่อถือได้มากที่สุด โดยได้กำาหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างไว้ที่ 485 ตัวอย่าง ใช้การสุ่มแบบ Accidental Sampling ดังนี้

ตาราง1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

อำาเภอ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง

เมือง 121,739 129

ท่ายาง 84,346 90

ชะอำา 65,891 70

บ้านแหลม 56,825 60

บ้านลาด 50,316 53

เขาย้อย 37,779 40

แก่งกระจาน 25,988 28

หนองหญ้าปล้อง 13,349 15

รวม 456,233 485

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 ผู้วิจัยได้กำาหนดลักษณะของเครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน
  ตอนที ่1 เปน็แบบสอบถามเกีย่วกบัสถานภาพบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) 
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  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ถึงนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของ
รัฐบาลการตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.)ในจังหวัดที่อาศัยอยู่ การเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) 
  ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับของความคิดเห็นต่อกระบวนการสร้างความปรองดอง
สมานฉนัท ์ลกัษณะแบบสอบถามเปน็แบบมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) มเีกณฑ์ในการกำาหนดคา่นำา้หนกั
ของการประเมินความคิดเห็นเป็น 5 ระดับตามวิธีของ Likert 

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ได้แยกผลการวิเคราะห์ออกเป็นสองส่วน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การ
วเิคราะหแ์บบพรรณนา (Descriptive Analysis) ส่วนการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปริมาณใชส้ถติิเชงิพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ในการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐานที่สำาคัญ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) 

ผลการศึกษาและข้อวิจารณ์
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
 การนำานโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีการดำาเนินการ
ที่จริงจัง ต่อเนื่องและถูกต้องตามหลักการและวิธีปฏิบัติมีความสำาคัญมากต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของ
คนในสังคมซึ่งในทางรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นตอนการนำานโยบายไปปฏิบัติถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำาคัญขั้นตอนหนึ่งใน
กระบวนการนโยบาย (policy process) ซึ่งในอดีตมักจะถูกมองข้ามหรือไม่ให้ความสนใจเท่าไรนัก การตัดสินใจ
เลอืกนโยบายทีไ่มเ่หมาะสม เมือ่นำานโยบายไปปฏบิตัยิอ่มทำาใหน้โยบายดงักลา่วไมบ่รรลตุามเจตนารมณค์วามตอ้งการ
และอาจทำาให้ปัญหาที่มีอยู่ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีก (สมบัติ ธำารงธัญวงศ์, 2555) นโยบายจะประสบความ
สำาเร็จหรือไม่ย่อมจึงข้ึนอยู่กับการนำานโยบายไปปฏิบัติว่าประสบความสำาเร็จหรือไม่ สำาหรับแนวคิดการนำานโยบาย
ไปปฏิบัตินั้น ประกอบด้วย การนำานโยบายไปปฏิบัติจากบนลงล่าง หมายถึง การที่ส่วนราชการเป็นผู้ดำาเนินการ
โดยประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการนำานโยบายไปปฏิบัติ กับอีกแนวคิดหนึ่งคือ การนำานโยบายไปปฏิบัติจากล่างขึ้น
บน หมายถึง การให้ความสำาคัญกับประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการนำานโยบายไปปฏิบัติ (ศุภชัย ยาวะประภาษ 
และ ปิยากร หวังมหาพร, 2555) จะเห็นได้ว่านโยบายการสร้างความปรองดองแม้จะเกิดมาจากบนลงล่างแต่
นโยบาย ดังกล่าวทั้งรัฐบาล เอกชน รวมถึงประชาชนทุกกลุ่มต่างต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการนำานโยบายนี้ไปปฏิบัติ 
เพราะหากประชาชนไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมแล้วนโยบายดังกล่าวก็ถือว่าล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง
 ในการดำาเนินการของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้นได้มีขั้นตอนในการนำานโยบายการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ไปสู่การปฏิบัติ 2 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนระดับมหภาค (Macro) และขั้นตอนในระดับจุลภาค 
(micro) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ระดับมหภาค (Macro Implementation)
 ปัญหาสำาคัญของการนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติ คือ หน่วยงานในระดับสูงไม่สามารถทำาให้หน่วยงานระดับ
ล่างเข้าใจได้ตรงตามเจตจำานงของนโยบาย (policy intent) ทำาให้เกิดความล้มเหลวหรือเกิดความล่าช้าในการนำา
ไปปฏิบัติ ซึ่ง Berman and McLaughlin (1997) กล่าวว่าปัจจัยที่ทำาให้เกิดความล้มเหลวหรือความไม่แน่นอน
ในการนำานโยบายไปปฏิบัติเกิดจาก 4 ประการ คือ ความขัดแย้งของเป้าหมาย (goal discrepancies) การให้
ความสนับสนุนหรือให้อำานาจท่ีแตกต่างกัน (influence and authority differentials) การขาดแคลนทรัพยากร 
(resource deficiencies) และอุปสรรคด้านการสื่อสารระหว่างหน่วยงานหรือองค์การ (communication 
difficulties among organizations) (วรเดช จันทรศร, 2554) ซึ่งการนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับมหภาค
แบ่งได้อีก 2 ขั้นตอน (แผนภูมิ) ประกอบไปด้วย ขั้นตอนของการแปลงนโยบาย และขั้นตอนของการยอมรับ 



บทความฉบับเต็ม
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ปี 2015
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา1/4

เล่มที่

352

8 
 

การที่ส่วนราชการเป็นผู้ด าเนินการโดยประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการน านโยบายไปปฏิบัติ กับอีก
แนวคิดหน่ึงคือ การน านโยบายไปปฏิบัติจากล่างขึ้นบน หมายถึง การให้ความส าคัญกับประชาชน
เข้าไปมีส่วนร่วมในการน านโยบายไปปฏิบัติ (ศุภชัย ยาวะประภาษ และ ปิยากร หวังมหาพร, 2555) 
จะเห็นได้ว่านโยบายการสร้างความปรองดองแม้จะเกิดมาจากบนลงล่างแต่นโยบายดังกล่าวทั้ง
รัฐบาล เอกชน รวมถึงประชาชนทุกกลุ่มต่างต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการน านโยบายน้ีไปปฏิบัติ 
เพราะหากประชาชนไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมแล้วนโยบายดังกล่าวก็ถือว่าล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง 

ในการด าเนินการของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้นได้มีขั้นตอนในการน า
นโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ไปสู่การปฏิบัติ 2 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนระดับมห
ภาค (Macro) และขั้นตอนในระดับจุลภาค (micro) โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 
ระดับมหภาค (Macro Implementation) 
 ปัญหาส าคัญของการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ คือ หน่วยงานในระดับสูงไม่สามารถท า
ให้หน่วยงานระดับล่างเข้าใจได้ตรงตามเจตจ านงของนโยบาย (policy intent) ท าให้เกิดความ
ล้มเหลวหรือเกิดความล่าช้าในการน าไปปฏิบัติ ซึ่ง Berman and McLaughlin (1997) กล่าวว่าปัจจัย
ที่ท าให้เกิดความล้มเหลวหรือความไม่แน่นอนในการน านโยบายไปปฏิบัติเกิดจาก 4 ประการ คือ 
ความขัดแย้งของเป้าหมาย (goal discrepancies) การให้ความสนับสนุนหรือให้อ านาจที่แตกต่างกัน 
(influence and authority differentials) การขาดแคลนทรัพยากร (resource deficiencies) และ
อุปสรรคด้านการสื่อสารระหว่างหน่วยงานหรือองค์การ (communication difficulties among 
organizations) (วรเดช จันทรศร, 2554) ซึ่งการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับมหภาคแบ่งได้
อีก 2 ขั้นตอน (แผนภูมิ) ประกอบไปด้วย ขั้นตอนของการแปลงนโยบาย และขั้นตอนของการ
ยอมรับ  
 
การปฏิบัติ 

 
 ขั้นตอนการแปลงนโยบาย 
 
ขั้นตอนของการยอมรับ 
 
                             แผนภูมิภาพที่ 1 ขั้นตอนการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

ฝ่ายการเมือง/บริหาร 

หน่วยงานระดับล่าง 

 แผนภูมิภาพที่ 1 ขั้นตอนการนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติ

ขั้นตอนการแปลงนโยบาย
 เป็นขั้นตอนท่ีเมื่อฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายบริหารได้กำาหนดนโยบายออกมาแล้ว ปกติจะระบุหน่วยงาน ส่วน
ราชการ หรอืองค์การหนึง่เป็นผูร้บัผดิชอบหลกั ซึง่หนว่ยงานนัน้ ๆ  จะเปน็ผูแ้ปลงนโยบายออกมาเปน็แนวทางปฏบิตั ิ
แผนงาน หรือโครงการ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำาคัญมาก เพราะหากหน่วยงานมีการแปลงนโยบายผิดวัตถุประสงค์ของ
นโยบายก็จะทำาให้เกิดความล้มเหลวของนโยบายตั้งแรกเลยทันที (วรเดช จันทรศร, 2554) สำาหรับในขั้นตอนนี้เพื่อ
ให้เกิดความชัดเจนในการดำาเนินงานรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มอบนโยบายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ   
ทั้งยังได้มีการตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในครั้งนี้   
ภายใต้ช่ือ “ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป” ซึ่งนโยบายดังกล่าวถือว่าไม่มีความคลุมเครือหรือขาดความ
เฉพาะเจาะจงเพราะเน้นไปที่เรื่องของการลดความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองอย่างชัดเจน โดยรัฐบาลและ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้กำาหนดเป้าหมายและแนวทางในการดำาเนินการไว้ว่า 

“การลดความขัดแย้งและสลายการแบ่งกลุ่มให้ได้ ประชาชนมีความเข้าใจในการดำาเนินงาน ไม่เกิด
การต่อต้านและให้การสนับสนุน มีการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายใน

การนำาไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการปฏิรูปการเมือง” (กระทรวงมหาดไทย, 2557) 

 เพราะฉะน้ันความสำาเรจ็ของนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันทใ์นเบือ้งต้นถอืวา่ประสบความสำาเรจ็ 
เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของนโยบายดังกล่าวตรงกัน ทั้งรัฐบาลมีความจริงใจต่อ
การดำาเนินนโยบายนี้ให้สำาเร็จล่วงตามเจตนารมณ์อีกด้วย

ขั้นตอนของการยอมรับ
 ขั้นตอนนี้เป็นส่วนที่หน่วยงานระดับล่างหรือหน่วยงานระดับปฏิบัติท่ีรับนโยบายมาจะยอมรับหรือไม่ มาก
น้อยเพียงใด แต่สำาหรับนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ พบว่า หน่วยงานระดับล่างต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตา่งให้การยอมรบัในนโยบายนีเ้พราะนอกจากเปน็การดำาเนนิงานตามคำาสัง่ของคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) 
และรฐับาลแล้วยงั หนว่ยงานตา่ง ๆ  ยงัถอืวา่วา่เปน็เรือ่งเรง่ดว่นและมคีวามสำาคญัตอ่ความสงบสขุของประชาชนและ
ของประเทศอยา่งมาก แตน่โยบายนีจ้ะประสบความสำาเร็จมากนอ้ยเพียงใดต้องอาศยัขา้ราชการ เจ้าหนา้ทีข่องรัฐใน
ระดับล่างที่จะร่วมแรงร่วมใจกันดำาเนินการอย่างต่อเนื่องด้วย

ระดับจุลภาค (Micro Implementation)
 การนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติระดับจุลภาคเริ่มจากหน่วยงานระดับล่างรับนโยบายมาจากรัฐบาลหรือ         
หน่วยงานระดับบน จากนั้นจึงได้มีการแปลงนโยบาย แผนงาน โครงการ ออกมาเป็นแนวทางการดำาเนินงานหรือ
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แนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็จะมีปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับการดำาเนินงาน
ของหน่วยงานตน (วรเดช จันทรศร, 2554) ในเรื่องของนโยบายการสร้างความปรองดองพบว่า มีหน่วยงานหลาย
หน่วยงานต้องมีการทำางานร่วมกันทั้งข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำารวจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายการเมือง องค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ และประชาชนตอ้งมกีารปรบัตวัเขา้หากนัเพือ่ประสานประโยชนใ์นการทำางานรว่มกนัระหวา่งหนว่ยงาน 
(Berman, 1977 อ้างใน วรเดช จันทรศร, 2554) ซึ่งการนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับจุลภาค ประกอบไปด้วย

ขั้นการระดมพลัง (Mobilization)  
 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแสวงหาความสนับสนุนจากสมาชิกในหน่วยงานระดับล่าง รวมถึงบุคคลสำาคัญของ
องคก์ารทีจ่ะผนกึกำาลงัในการขบัเคลือ่นนโยบาย ซ่ึงหากบคุลากรเหน็วา่นโยบายดังกล่าวตรงกบัเปา้หมายของหนว่ย
งานตนกจ็ะเกดิการมสีว่นรว่มในการดำาเนนินโยบายอยา่งจรงิจงั ขัน้ตอนนีจ้งึมคีวามสำาคญัมากทีล่ะเลยเสยีไมไ่ด ้เพราะ
หากผู้ปฏิบัติไม่เห็นว่าเป็นเรื่องสำาคัญและไม่ตรงกับงานที่ตนทำาก็อาจส่งผลต่อความสำาเร็จของนโยบายได้ สำาหรับ
นโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์นี้จะเห็นได้ว่า ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างระดมพลังของบุคลากรใน
การนำาไปสูก่ารปฏบัิตใิหเ้กดิผลเป็นรปูธรรมมากทีส่ดุ เชน่ มกีารตัง้คณะทำางานของศนูยป์รองดองสมานฉนัทเ์พือ่การ
ปฏิรูปในระดับภาคเป็นคณะทำางานเฉพาะกิจ ประกอบด้วยทุกภาคส่วนในแต่ละระดับ และมีการดำาเนินการประชุม
วางกรอบแนวทางในการดำาเนินงานอีกด้วย(แนวในการสร้างความสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปของหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ, 2557)

ขั้นการปฏิบัติ
 แมอ้ำานาจควบคมุสัง่การจะอยูท่ีร่ฐับาลหรอืคณะรกัษาความสงบแหง่ชาตกิต็าม แตใ่นระดบัพืน้ทีโ่ดยเฉพาะ
กลไกของศนูย์ปรองดองสมานฉนัทเ์พือ่การปฏริปู (ศปป.) ระดบัจงัหวดั และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่กม็สีว่นสำาคญั
ไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะเป็นกลไกระดับปฏิบัติการที่อยู่ใกล้กับปัญหาและพื้นที่มากที่สุด เช่น การปฏิบัติที่ผ่านมา มี
การพิจารณาพื้นที่เป้าหมายที่มีความขัดแย้งหรือพื้นที่มวลชนที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดปัญหา มีการเชิญบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่เป็นปัญหาความขัดแย้งในเรื่องการเมืองและการปกครองมาสร้างความเข้าใจให้ยุติข้อขัดแย้ง จัดฝึกอบรม
กลุ่มที่มีความขัดแย้งกันมาร่วมฝึกอบรมละลายพฤติกรรม มีการดำาเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทั้งใน
ระดับหมู่บ้าน ตำาบล อำาเภอจนถึงระดับจังหวัด มีการจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชนโดยกองอำานวย
การรกัษาความมัน่คงภายในจงัหวดั (แนวในการสร้างความสมานฉันท์เพ่ือการปฏรูิปของหวัหนา้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ, 2557)
  ดงันัน้รฐับาลและคณะรกัษาความสงบแหง่ชาตติอ้งใหก้ารสนบัสนนุอยา่งเตม็ทีเ่พือ่ใหเ้กดิการยอมรบันโยบาย
ที่ต่อเนื่อง ไม่ใช่ทำาเพียงกระแสความสนใจของสาธารณะเพียงระยะสั้นเท่านั้น เพราะในขั้นตอนนี้คลอบคลุมถึง
กระบวนการในการปรับเปลี่ยนนโยบายหรือโครงการ ซึ่งนโยบายการสร้างความปรองดองจะประสบความสำาเร็จจึง
อยู่ที่การแสวงหาแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับความต้องการหรือสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่
ด้วย (วรเดช จันทรศร, 2554)

ขั้นการสร้างความเป็นปึกแผ่น
 นโยบายการสรา้งความปรองดองสมานฉนัทจ์ะบรรลเุปา้หมายไดต้อ้งมกีารดำาเนนิการทีต่อ่เนือ่ง เพราะปัญหา
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยฝั่งรากลึกและสะสมมาเป็นเวลานาน การที่ผู้ปฏิบัติดำาเนินการได้อย่างต่อเนื่องจะ
นำาไปสู่ขั้นตอนของการกลายเป็นปึกแผ่นเชิงสถาบัน (institutionalization) เพราะนโยบายจำานวนมากหน่วยงาน
ระดับล่างจะมีความกระตือรือร้นในระยะเวลาแรก ๆ ของการได้รับมอบนโยบายมาเท่านั้น และเมื่อเปลี่ยนรัฐบาล
หรือผู้บริหารก็จะล้มเลิกการปฏิบัติตามนโยบายนั้นไป นโยบายความปรองดองต้องสร้างให้เกิดความเป็นสถาบันให้
ได้ เพราะถ้าสามารถทำาให้ประชาชนเกิดความปรองดองได้ก็จะถือว่าเป็นความยั่งยืนของการแก้ไขปัญหาอย่างยิ่ง
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ผลการศึกษาเชิงปริมาณ
 สำาหรบัผลการวจิยัเชงิปรมิาณเกีย่วกบัแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์คร้ังนี ้ผู้วจัิยได้ทำาการเกบ็
รวบรวมข้อมูลประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี จำานวน 485 ตัวอย่างกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.9 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีร้อยละ 32.4 รองลงมาสำาเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 25.2 และประถมศึกษา 16.5 และไม่ได้รับการศึกษาเพียงร้อยละ 3.5 (ตาราง 2)

ตาราง 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลส่วนบุคคล จำานวน ร้อยละ

เพศ
 หญิง
ชาย

271
214

55.9
44.1

ระดับการศึกษา
 ไม่ได้รับการศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก 

17
80
32
122
39
27

157
9
2

3.5
16.5
6.6
25.2
8.0
5.6
32.4
1.9
0.4

รวม 485 100

ตาราง 3 การรับรู้ถึงนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

การรับรู้ จำานวน ร้อยละ

รับรู้นโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
 ไม่รับรู้นโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

424
61

87.4
12.6

รวม 485 100

 เมือ่สอบถามเกีย่วกบัการรบัรูถึ้งนโยบายการสรา้งความปรองดองสมานฉันทข์องรฐับาล พบวา่ กลุม่ตัวอยา่ง
รับรู้ถึงนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาถึงร้อยละ 87.4 (ตาราง 
3)
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ตาราง 4 การตั้ง “ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.)” ในจังหวัดที่อาศัยอยู่

ประเด็น จำานวน ร้อยละ

 ทราบถึงการตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปในจังหวัดที่ตนอาศัย
 ไม่ทราบว่ามีการตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปในจังหวัดที่ตนอาศัยอยู่

225
260

46.4
53.6

รวม 485 100

 สำาหรับประเด็นการสำารวจเกี่ยวกับการทราบหรือไม่ทราบว่าจังหวัดที่ตนอาศัยอยู่มีการตั้งศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าจังหวัดที่ตนอาศัยอยู่มีการตั้งศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปในจังหวัดร้อยละ 53.6 (ตาราง 4)

ตาราง 5 การเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามนโยบายรัฐบาล

การเข้าไปมีส่วนร่วม จำานวน ร้อยละ

ได้เข้าไปมีส่วนร่วมตามนโยบายรัฐบาล 116 23.9

ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในครั้งนี้ 369 76.1

รวม 485 100

 นอกจากนี้จากการสำารวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดอง
สมานฉนัทต์ามนโยบายรฐับาลพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญไ่มไ่ดเ้ขา้ไปมสีว่นรว่มการสรา้งความปรองดองสมานฉนัท์
ตามนโยบายรัฐบาลในครั้งนี้ถึงร้อยละ 76.1 (ตาราง 5)

ตาราง 6 ความคิดเห็นต่อแนวทางในการสร้างความปรองดอง

ประเด็น
เห็นด้วย

มาก
ที่สุด

เห็น
ด้วย
มาก

เห็นด้วย
ปาน
กลาง

เห็น
ด้วย
น้อย

ไม่เห็น
ด้วย รวม

ผู้ที่ละเมิดกฎหมายไม่ว่ากลุ่มสี ใดต้องเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม และหากต้องรับโทษก็ต้อง
ยอมรับการตัดสิน เพราะถือว่าต้องรับผิดชอบต่อ
สิ่งที่เกิดขึ้น

46.8 30.5 17.2 4.5 1.0 100

ทุกฝ่ายต้องยึดถือหลักการประชาธิปไตยที่แท้จริง
ไม่ใช่ตคีวามคำาว่าประชาธิปไตยเพื่อเป็นข้ออ้างใน
การสร้างความชอบธรรมในการกระทำาของตน

48.0 27.6 18.8 3.7 1.9 100

ควรมีการตั้งคณะกรรมการค้นหาความจริงของ
ความไม่สงบที่เกิดขึ้น โดยคณะกรรมการต้องมี
ความเป็นกลาง และไม่สามารถถูกแทรกแซงจาก
ฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอำานาจได้

42.7 31.8 19.2 4.7 1.6 100



บทความฉบับเต็ม
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ปี 2015
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ทุกฝ่ายต้องหยุดใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบเพื่อ
หยดุยัง้ความหวาดกลวั ขจดัความเกลยีดชงั เครยีด
แค้น

45.2 30.3 15.7 5.4 3.4 100

ต้องค้นหาสาเหตุของความขัดแย้งท่ีแท้จริงจาก 
ทุกภาคส่วนของสังคม

41.2 31.8 19.4 7.0 0.6 100

รวมค่าเฉลี่ย 4.11

  สำาหรับผลการศึกษาต่อแนวทางในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นว่า ผู้ที่ละเมิดกฎหมายไม่ว่ากลุ่มสีใดต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และหากต้องรับโทษก็ต้อง
ยอมรับการตัดสิน เพราะถือว่าต้องรับผิดชอบต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึน โดยร้อยละ 77.3 เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุดและมาก
รวมกัน รองลงมามคีวามคดิเหน็วา่ ทกุฝา่ยตอ้งยดึถอืหลกัการประชาธปิไตยทีแ่ทจ้รงิไมใ่ชต่คีวามคำาวา่ประชาธปิไตย
เพื่อเป็นข้ออ้างในการสร้างความชอบธรรมในการกระทำาของตน โดยร้อยละ 75.6 เห็นด้วยในระดับมากที่สุดและ
มากรวมกัน และยังมีความคิดเห็นว่าควรมีการตั้งคณะกรรมการค้นหาความจริงของความไม่สงบที่เกิดขึ้น โดยคณะ
กรรมการต้องมีความเป็นกลาง และไม่สามารถถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอำานาจได้ โดยร้อยละ 74.5 
เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุดและมากรวมกัน นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังมีความคิดเห็นต่อกระบวนการที่สามารถสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์อีกว่า ทุกฝ่ายต้องหยุดใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบเพื่อหยุดยั้งความหวาดกลัว ขจัดความ
เกลียดชัง เครียดแค้น โดยร้อยละ 75.5 เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุดและมากรวมกัน และต้องค้นหาสาเหตุของ
ความขัดแย้งที่แท้จริงจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยร้อยละ 73 เห็นด้วยในระดับมากที่สุดและมากรวมกัน ตาม
ลำาดับโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (Χ 4.11) ซึ่งแปลค่าว่ามีความคิดเห็นเห็นด้วยต่อประเด็นกังกล่าวในระดับมาก  
(ตาราง 6)

ตาราง 7 ความคิดเห็นต่อแนวทางในการสร้างความปรองดอง

ประเด็น เห็นด้วย
มากที่สุด

เห็น
ด้วย
มาก

เห็นด้วย
ปาน
กลาง

เห็น
ด้วย
น้อย

ไม่เห็น
ด้วย

รวม

รัฐบาลควรเจรจากับพันตำารวจโท ทักษิณ 
ชินวัตร เสียก่อน จึงจะทำาให้เกิดการปรองดองได้

12.0 19.4 24.3 15.7 28.6 100

ต้องออกกฎหมายอภัยโทษให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับความขัดแย้ง เฉพาะคนที่ ได้รับโทษแล้ว

6.4 27.0 30.5 15.3 20.8 100

ต้องออกกฎหมายอภัยโทษให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ความทุกสี ทุกกลุ่มจึงทำาให้เกิดความปรองดองได้

10.1 22.9 32.0 12.0 23.0 100

ต้องออกกฎหมายนิรโทษกรรมทุกสี ทุกกลุ่ม
แทนการอภัยโทษ จึงทำาให้เกิดความปรองดองได้ 

10.3 21.9 32.0 16.1 19.7 100

รวมค่าเฉลี่ย 2.80

 ในส่วนของผลการศึกษาต่อแนวทางในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับ
ของความคิดเห็นที่เห็นด้วยต่อแนวทางดังกล่าวในระดับน้อยและไม่เห็นด้วย คือประเด็นที่ถามว่า รัฐบาลควรเจรจา
กับพันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เสียก่อน จึงจะทำาให้เกิดการปรองดองได้ โดยร้อยละ 44.4 เห็นด้วยต่อแนวทาง   
ดังกล่าวน้อยและไม่เห็นด้วยรวมกัน รองลงมามีความคิดเห็นว่า ต้องออกกฎหมายอภัยโทษให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
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ความขัดแย้งเฉพาะคนที่ได้รับโทษแล้ว โดยร้อยละ 36.1 เห็นด้วยน้อยและไม่เห็นด้วยรวมกัน และยังมีความคิดเห็น
วา่ ตอ้งออกกฎหมายอภัยโทษใหก้บัผูท่ี้เกีย่วข้องกบัความทกุส ีทกุกลุม่จงึทำาใหเ้กดิความปรองดองได้ นอกจากนีก้ลุม่
ตัวอย่างยังมีความคิดเห็นต่อกระบวนการท่ีสามารถสร้างความปรองดองสมานฉันท์อีกว่า ต้องออกกฎหมายนิรโทษ
กรรมทุกสี ทุกกลุ่มแทนการอภัยโทษ จึงทำาให้เกิดความปรองดองได้ โดยร้อยละ 35.9 เห็นด้วยน้อยและไม่เห็นด้วย
รวมกัน ตามลำาดับโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (Χ 2.88) ซึ่งแปลค่าว่ามีความคิดเห็นด้วยต่อประเด็นในระดับน้อย

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการวิจัยกับผลสำารวจของสถาบันต่าง ๆ 

16 
 

อีกว่า ต้องออกกฎหมายนิรโทษกรรมทุกสี ทุกกลุ่มแทนการอภัยโทษ จึงท าให้เกิดความปรองดอง
ได้ โดยร้อยละ 35.9 เห็นด้วยน้อยและไม่เห็นด้วยรวมกัน ตามล าดับโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
( 2.88)ซึ่งแปลค่าว่ามีความคิดเห็นด้วยต่อประเด็นในระดับน้อย 
 
ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบผลการวิจัยกับผลส ารวจของสถาบันต่างๆ 
 

ตาราง 8 เปรียบเทียบผลการวิจัยกับผลส ารวจของสถาบันต่าง  

ผลการวิจัย NIDA POLL กรุงเทพ POLL
ร้อยละ 77.3 ผู้ท่ีละเมิดกฎหมายไม่ว่ากลุ่มสี
ใดต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และหาก
ต้องรับโทษก็ต้องยอมรับการตัดสิน เพราะ
ถือว่าต้องรับผิดชอบต่อสิ่งท่ีเกิดขึ้น

 - ร้อยละ 36.18 ให้ด าเนินการตามกฎหมาย
อย่างยุติธรรมกับทุกกลุ่ม ร้อยละ 34.19 
- ร้อยละ 34.19 ระบุว่า ทุกกลุ่มต้องเคารพ
กฎหมายและค าตัดสินของศาล 

ไม่ได้ส ารวจ

ร้อยละ 44.4 รัฐบาลควรเจรจากับ พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร เสียก่อน จึงจะท าให้เกิด
การปรองดองได้ (เห็นด้วยในระดับน้อย
และไม่เห็นด้วยรวมกัน)

- ร้อยละ 34.69 เห็นด้วยให้พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไป
เจรจากับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เพื่อสร้าง
ความปรองดอง 
- ร้อยละ 33.57 ระบุว่า ไม่ควรมีการเจรจา 

ร้อยละ 58.6 ไม่จ าเป็น พล.อ. ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ต้องพูดคุยกับ พ.ต.ท. ทักษิณ 
ชินวัตร เร่ืองความปรองดอง 

ร้อยละ  35.9 ต้องออกกฎหมายนิรโทษ
กรรมทุกสี ทุกกลุ่มแทนการอภัยโทษ จึงท า
ให้เกิดความปรองดองได้

(ท าการเก็บข้อมูลช่วงเดือนมีนาคม 2558)

ไม่ได้ส ารวจ

(นิด้าโพลท าการส ารวจความคิดเห็น
ประชาชนจ านวน 1,254 หน่วยตัวอย่าง 
ระหว่างวันท่ี 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 )

- รอ้ยละ 47.4 ไม่เห็นด้วยห็นด้วยกับการ
ออกกฎหมายนิรโทษกรรมทางการเมือง

(กรุงเทพโพลส ารวจ 1,163 ตัวอย่าง วันท่ี 
19 กุมภาพันธ์ 2558)

 จากตาราง 8 การเปรียบเทียบผลการวิจัยคร้ังน้ีกับการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน
จากสถาบันการศึกษาสองแห่ง ซึ่งมีการส ารวจในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกับการวิจัย พบว่า 
ผลการวิจัยในส่วนของแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ส่วนใหญ่ที่ประชาชนเห็นด้วย
มากที่สุด คือ ผู้ที่ละเมิดกฎหมายทุกฝ่ายต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ส ารวจของนิด้าโพล ที่ให้ด าเนินการอย่างยุติธรรมกับทุกกลุ่ม แลละทุกกลุ่มต้องเคารพกฎหมายและ
ค าตัดสินของศาล ในส่วนของผลการวิจัยเกี่ยวกับการเจรจากับพันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ก่อนจึง
จะท าให้เกิดความปรองดองพบว่า ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในงานวิจัยท่ีเห็นด้วย
ในประเด็นดังกล่าวระดับน้อย อีกกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ประชาชนไม่เห็นด้วยในประเด็นดังกล่าว ซึ่ง

 จากตาราง 8 การเปรียบเทียบผลการวิจัยคร้ังน้ีกับการสำารวจความคิดเห็นของประชาชนจากสถาบันการศึกษา
สองแห่ง ซ่ึงมีการสำารวจในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกับการวิจัย พบว่า ผลการวิจัยในส่วนของแนวทางการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ส่วนใหญ่ท่ีประชาชนเห็นด้วยมากท่ีสุด คือ ผู้ท่ีละเมิดกฎหมายทุกฝ่ายต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการสำารวจของนิด้าโพล ท่ีให้ดำาเนินการอย่างยุติธรรมกับทุกกลุ่ม และทุกกลุ่มต้องเคารพกฎหมาย
และคำาตัดสินของศาล ในส่วนของผลการวิจัยเก่ียวกับการเจรจากับพันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ก่อนจึงจะทำาให้เกิด
ความปรองดองพบว่า ผลการสำารวจความคิดเห็นของประชาชนในงานวิจัยที่เห็นด้วยในประเด็นดังกล่าวระดับน้อย 
อีกกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ ประชาชนไม่เห็นด้วยในประเด็นดังกล่าว ซ่ึงสอดคล้องกับการสำารวจของกรุงเทพโพลส่วนใหญ่
ร้อยละ 58.6 มีความคิดเห็นว่าท่ีไม่จำาเป็นท่ีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องพูดคุยกับพันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
เร่ืองความปรองดอง ในส่วนของผลการสำารวจของนิด้าโพลส่วนใหญ่ร้อยละ 34 เห็นด้วยให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเจรจากับพันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เพ่ือสร้างความปรองดองแต่สัดส่วนของความคิดเห็น
สูงกว่ากับการไม่เห็นด้วยเพียงร้อยละ 1.57 โดยร้อยละ 33.57 ระบุว่า ไม่ควรมีการเจรจากับพันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
เพื่อสร้างความปรองดองรองลงมาพบว่า ร้อยละ 35.9 เห็นด้วยในระดับน้อยในประเด็นที่ว่าต้องออกกฎหมาย
นิรโทษกรรม ทุกสี ทุกกลุ่มแทนการอภัยโทษ จึงทำาให้เกิดความปรองดองได้ซ่ึงสอดคล้องกับผลการสำารวจของกรุงเทพโพล 
พบว่า ร้อยละ 47.4 ไม่เห็นด้วยห็นด้วยกับการออกกฎหมายนิรโทษกรรมทางการเมือง
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บทสรุป
 นโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์จะนำาไปสู่การปฏิบัติได้จริงและสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
นโยบายหรือไม่ และสำาเร็จมากน้อยเพียงใดนั้น จึงต้องให้ความสำาคัญในขั้นตอนการนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติทุก
ขั้นตอน ตั้งแต่ส่วนแรก คือ ขั้นตอนการนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติระดับมหภาค (Macro) ประกอบไปด้วย ขั้นตอน
ของการแปลงนโยบาย ข้ันตอนของการยอมรับ ส่วนที่สอง คือ ขั้นตอนของการนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับ
จุลภาค (micro) ได้แก่ ขั้นการระดมพลัง (Mobilization) ขั้นการปฏิบัติ และขั้นการสร้างความเป็นปึกแผ่นความ
สำาเรจ็ของนโยบายไมไ่ดข้ึ้นอยูก่บัรฐับาล คณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิหรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัพืน้ทีเ่ทา่นัน้ 
ความสำาเร็จทางนโยบายที่สำาคัญมากที่สุดก็คือ ประชาชนจะต้องได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแปลงนโยบายดังกล่าวไป
สู่การปฏิบัติด้วย ยิ่งเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้าไปร่วมการแปลงนโยบายมากเท่าไร ก็จะยิ่งทำาให้เกิดการปฏิบัติร่วม
กันอย่างปรองดองสมานฉันท์ แต่จากผลการศึกษากลับพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมการสร้าง
ความปรองดองสมานฉนัทต์ามนโยบายรฐับาลในคร้ังนีแ้มจ้ะรับรู้ถงึนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันทข์อง
รัฐบาลก็ตาม ซึ่งรัฐบาลควรเร่งดำาเนินการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้น
  ในส่วนของแนวทางในการสรา้งความปรองดองสมานฉันทจ์ากการศกึษาคร้ังนี ้พบวา่ แนวทางทีจ่ะสามารถ
ทำาใหเ้กดิการปรองดองสมานฉนัทไ์ดน้ัน้ คอื 1) ผูท้ีล่ะเมดิกฎหมายไมว่า่กลุม่สใีดตอ้งเขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรม และ
หากต้องรับโทษก็ต้องยอมรับการตัดสิน เพราะถือว่าต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น 2) ทุกฝ่ายต้องยึดถือหลักการ
ประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่ใช่ตีความคำาว่าประชาธิปไตยเพื่อเป็นข้ออ้างในการสร้างความชอบธรรมในการกระทำาของ
ตน 3) ควรมีการตั้งคณะกรรมการค้นหาความจริงของความไม่สงบที่เกิดขึ้น โดยคณะกรรมการต้องมีความเป็นก
ลาง และไม่สามารถถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอำานาจได้ 4) ทุกฝ่ายต้องหยุดใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ
เพื่อหยุดยั้งความหวาดกลัว ขจัดความเกลียดชัง เครียดแค้น และ 5) ต้องค้นหาสาเหตุของความขัดแย้งที่แท้จริง
จากทกุภาคสว่นของสงัคม หากรฐับาลและทกุภาคส่วนสามารถดำาเนนิการได้อยา่งเปน็รูปธรรมและดำาเนนิการอยา่ง
จริงจัง น่าจะเป็นส่วนสำาคัญในการคืนความสุขให้กับประชาชนและประเทศชาติอีกครั้งหนึ่ง
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บทคัดย่อ
 การตลาดในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันมีความสำาคัญยิ่งในธุรกิจหรือองค์กรทุกแห่งต้องมีฝ่ายการตลาดหรือ              
ฝ่ายขาย ซึ่งจะทำาหน้าที่ในการวิเคราะห์หาโอกาสทางการตลาด วางแผนและปฏิบัติการหรือดำาเนินงานด้านการ
ตลาดเพื่อเสนอสินค้าและบริการแก่ลูกค้าตามกลุ่มตลาดเป้าหมายของตนเอง โดยใช้เครื่องมือและทรัพยากรต่าง ๆ 
ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลา การตลาดก็แปรเปลี่ยนไปตามสภาพ
สงัคม และความตอ้งการทางภาวะเศรษฐกจิเชน่กนั ในยคุปจัจบุนัความตอ้งการของการตลาดอยูท่ีก่ารใหก้ารบรกิารที่
ประทบัใจ ซึง่กลยทุธใ์นการสรา้งความสมัพนัธห์รอืสรา้งความพงึพอใจแกผู่ร้บับรกิารทีเ่ปน็ทีน่ยิมและใชก้นัอยา่งแพร่
หลายในปัจจุบัน คงหนีไม่พ้นกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) 
เปา้หมายสำาคญัในการนำากลยทุธน้ี์มาใช้กค็อื การลดตน้ทนุในการใหบ้รกิารและตดิตอ่กบัลกูคา้ ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการส่งมอบสินค้า/ให้บริการ โดยนำาความรู้เกี่ยวกับลูกค้า (Customer Knowledge) มาใช้ประโยชน์ โดยแนวคิด
น้ีไดน้ำาไปใชอ้ยา่งแพรห่ลายในธรุกจิทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน แต่กย็งัพบวา่บางหนว่ยงานกส็ามารถใชก้ลยทุธ ์CRM 
ได้อย่างประสบความสำาเร็จแต่บางหน่วยงานก็ยังพบความล้มเหลว ดังนั้น การบริหารการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ 
ยุคใหม่ การสื่อสารและเครื่องมือทางการตลาด (CRM) จึงมีความสำาคัญมากในการทำาธุรกิจ การบริหาร การจัดการ 
เพือ่ทำาใหอ้งคก์รเกดิความกา้วหนา้ เกดิกำาไร เกดิความมชีือ่เสยีง เหมาะกบัโลกในยคุนีท้ีเ่ปน็โลกของการรวมเปน็หนึง่ 
โลกแห่งการสื่อสาร โลกแห่งเครือข่าย โลกแห่งการไร้ซึ่งขอบเขต (Globalization) ซึ่งทำาให้ประเทศไทยและหน่วย
งานธุรกิจจะต้องทำางานค้าขายร่วมกับประเทศต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น

คำ�สำ�คัญ: CRM, กลยุทธ์ทางการตลาด

Abstract
  The Marketing in the business world is importance in any business and in organization 
must have a marketing or sales their will serve to analyze market opportunities. There will planning 
and implementation of marketing or to offer products and services to customers based on their 
target market and using the tools and resources of the organization to be most effective. When 
the world changes with time. Marketing, it varies depending on the state of society.In the present 
needs of the market is an impressive services. The strategy to make a relationship, or to satisfy 
the service of the popular and widely used today. Indispensable strategy is the customer 
relationship management (Customer Relationship Management: CRM) the importance of the 
this strategy is reducing the cost of service and keep customer contact. Enhance the delivery 
of goods and services. By bringing up knowledge about customers (Customer Knowledge) to be 
utilized. The strategy has been widely applied in both the public and private sectors. It also 
found that in some agencies can use CRM strategy has been successful, but some agencies have 
also found a failure. So the new strategy of marketing, communication and marketing tool and 
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customer relationship management (CRM) is very important in business management to enable 
organizations to progressive reputation. Fits in today’s world is a world of communication World 
Network (Globalization), which causes trade and business agencies must work together with other 
countries even more. 

บทนำา
 ในขณะที่โลกของเรากำาลังก้าวเข้าไปในปี ค.ศ. 2000 ความสำาคัญของการตลาดสินค้าและบริการได้
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย ความเหมาะสม และตามความต้องการของเศรษฐกิจ โดยท่ัว ๆ ไป การแลกเปลี่ยน
สนิค้าและบรกิารมมีาตัง้แตส่มยัดกึดำาบรรพแ์ตแ่นวความคดิทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัแตกตา่งกนัตามยคุสมยั ในสมยัการปฏวิตัิ
อตุสาหกรรม ความสำาคญัของระบบการตลาดไมไ่ดข้ึน้อยูค่วามสามารถในการขายการโฆษณาหรอือะไรทัง้สิน้ แตข่ึน้
อยู่กับความสามารถในการผลิตสินค้าจำานวนมากโดยใช้แรงงานน้อยที่สุด เพื่อสนองความต้องการของชาวโลกที่เพิ่ม
ขึ้นอย่างรวดเร็ว ในระยะนี้บริษัทต่าง ๆ พยายามที่จะคิดค้นเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มกำาลังการผลิตของตนให้
เพียงพอกับความต้องการของตลาด ในสมัยต่อมาเมื่อปัญหาทางด้านการผลิตได้ผ่านพ้นไปแล้ว ความสนใจก็หันไป
ด้านการบริหารการเงินที่มีสมรรถภาพสูง เพื่อช่วยให้มีกำาไรมากขึ้น กิจกรรมส่วนใหญ่ในระยะนี้เน้นหนักไปทางการ
บริหาร การรวมบริษัท การขยายบริษัท 
 ต่อมาบริษัทส่วนใหญ่ก็เริ่มมีกำาลังผลิตมากมายเหลือความต้องการ ความพยายามต่าง ๆ ก็หันมาทางด้าน
การแนะนำาสินค้าและการขายสินค้าไปยังตลาด กิจกรรมส่วนใหญ่มุ่งไปทางด้านการขยายทีมพนักงานขาย และ
พัฒนาพนักงานขายให้มีสมรรถภาพที่เข้มแข็ง การตั้งชื่อสิ้นค้าให้สละสลวย การบรรจุหีบห่อสินค้าให้ดูสะดุดตายิ่ง
ขึ้น และการโฆษณาและการส่งเสริมสินค้า แนวความคิดในสมัยนี้อาจเรียกได้ว่าแนวความคิดทางการขาย เพราะ
จุดเน้นเริ่มจากตัวสินค้าและความสามารถของพนักงานขายที่จะขายสินค้าออกไป เมื่อเกิดมีการแข่งขันทางด้านขาย
มาก ๆ  บรษัิททีม่ทีรพัยน์อ้ยและมพีนกังานขายทีอ่อ่นแอกจ็ำาเปน็ตอ้งเปดิทางใหก้บับรษิทัทีใ่หญก่วา่และเขม้แขง็กวา่ 
ความคิดทางดา้นการขายคงอยูไ่ดไ้มน่าน เพราะสมยัทีม่คีวามเจรญิทางดา้นเทคโนโลยไีดร้ดุหนา้ไปอยา่งรวดเรว็ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมก็ติดตามมาอย่างไม่ขาดสาย ในขณะเดียวกับบริษัทต่าง ๆ ก็พยายามหาทางพิชิตปัญหาเหล่า
น้ีอยูอ่ยา่งขะมกัเขมน้ เพราะฉะนัน้แนวความคดิทางดา้นการขายไดถ้กูเปลีย่นแปลงมาเปน็แนวคดิทางดา้นการตลาด 
โดยเบนความสนใจไปทางด้านความต้องการของลูกค้าแทนที่จะเป็นสินค้าตัวเอง 
 แนวคิดการทำาการตลาดที่สำาคัญในช่วงแรก คือแนวคิดการทำาตลาดโดยแยกองค์ประกอบของการทำาการ
ตลาดท่ีมีมุมมองโดยดูจากองค์ประกอบสำาคัญใน 4 ด้าน หรือ 4P’s ซ่ึงแนวคิดน้ีเป็นแนวคิดของ นีล เฮช บอร์ดเดน 
(Niel H. Borden,1964) ต่อมา อี เจอโรม แมคคาที (E. Jerome McCarthy) ได้ทำาการจัดกลุ่มใหม่ออกเป็นเป็น
องค์ประกอบที่สำาคัญ 4 องค์ประกอบในการทางการตลาด คือ ด้านสินค้าและบริการ (Product) ด้านราคา (Price) 
ด้านการจัดจำาหน่าย (Place) และด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) การตลาดแบบ 4 P’s นั้นเป็นแนวคิด
ทางการตลาดท่ีให้ความสำาคัญกับมุมมองของผู้ผลิตเป็นหลัก ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) แบบ 4P’s 
นั้นถูกนำาไปขยายจนกลายเป็นกลยุทธ์ที่สร้างขึ้นเพื่อทำาให้ผู้ผลิตและผู้จัดจำาหน่ายอยู่รอดเป็นหลัก มีดังต่อไปนี้
 1. ด้านสินค้าและบริการ (Product) ธุรกิจมีองค์ประกอบซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญประการแรก คือ ผลิตภัณฑ์
สินค้า (Goods) หรือบริการ (Services) สำาหรับสินค้านั้น จำาแนกเป็นสินค้าที่จับต้องได้ และสินค้าที่จับต้องไม่ได้ 
สำาหรับการบริการจำาแนกเป็น บริการแบบมีส่วนร่วมและบริการแบบไม่มีส่วนร่วม ดังนั้น สินค้าและบริการจึงเป็น
หัวใจสำาคัญของการดำาเนินธุรกิจ โดยจะต้องมีคุณลักษณะสำาคัญ คือ คุณภาพ (Quality) สำาหรับคุณภาพนั้น ยังมี
ความหมายรวมถงึความเหมาะสมในการใชง้าน คณุภาพจากการออกแบบ และคณุภาพตามมาตรฐานทีก่ำาหนด และ
คุณภาพยังเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงภาพลักษณ์ของธุรกิจอีกด้วย
 2. ดา้นราคา (Price) การตัง้ราคานบัเปน็กลยทุธส์ำาคญัประการหนึง่ของการดำาเนนิธรุกจิ มกัขึน้อยูก่บัปัจจยั
ต่าง ๆ เช่น ขนาดของธุรกิจ ประเภทของสินค้า ค่าใช้จ่าย สิ่งแวดล้อมทางการตลาด กฎหมาย ความผันแปรของ
ราคา วัตถุดิบ ระบบการจัดจำาหน่าย ต้นทุนการผลิต การส่งเสริมการขาย 
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 3. ดา้นการจดัจำาหน่าย (Place) เป็นกจิกรรมทางธรุกจิทีท่ำาใหส้นิคา้ทีผ่ลติ หรอืขายถงึมอืผูบ้รโิภคคนสดุทา้ย 
ทั้งโดยยึดหลักประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความปลอดภัย และความรวดเร็วเป็นสำาคัญ ธุรกิจที่ประสบความสำาเร็จ
ส่วนหนึ่งมาจากการบริหาร การจัดช่องทางการจำาหน่ายสินค้าของกิจการอย่างได้ผล
 4. ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) ความสำาเร็จทางธุรกิจ คือ การขายสินค้าหรือบริการให้ได้จำานวน
มาก ปัญหาอยู่ที่ทำาอย่างไรการสร้างเสริมการจำาหน่าย หรือการส่งเสริมการขายจึงมีบทบาทสำาคัญที่ช่วยให้ยอดขาย
เพิ่มขึ้น กิจกรรมดังกล่าวจะประสบความสำาเร็จและมีประสิทธิภาพ เมื่อธุรกิจทราบว่าลูกค้าต้องการอะไร มีรสนิยม
แบบไหน เพือ่ทีจ่ะสรา้งเครือ่งมอืใหเ้ขา้ถงึจติใจสนองลกูคา้ไดโ้ดยตรง อยา่งไรกต็ามการสง่เสรมิการขายมคีวามสมัพนัธ์
ใกล้ชิดกับงบประมาณค่าใช้จ่ายที่จะต้องพยายามให้ได้ผลอย่างคุ้มค่ามากที่สุด 
 กลยุทธ์ที่เกิดจากองค์ประกอบทั้ง 4P’s คือ ด้านสินค้าและบริการ ราคา การจัดจำาหน่าย และการส่งเสริม
การตลาดนั้น ดูเหมือนจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจต่อโรงงาน ผู้ผลิตและผู้จัดจำาหน่ายมาอย่างยาวนาน จนกระท่ังวงล้อ
ของการเปลีย่นแปลงเริม่หมนุเขา้สูจ่ดุสมดลุใหมใ่นราวปลายทศวรรษที ่1980 ในยามทีก่ารวางกลยทุธก์ารตลาดแบบ
ที่มองความอยู่รอดของผู้ผลิตและผู้ขายเป็นหลักเริ่มเสียสมดุล เนื่องจากในเวลานั้นความสามารถของโรงงาน ผู้ผลิต 
ผู้จัดจำาหน่ายเริ่มมีความคล้ายคลึงกันมากขึ้นทำาให้สินค้าและบริการเริ่มมีความเหมือนกัน โดยกระแสความเหมือน
กนัน้ันเกิดขึน้ทัว่โลก ไมว่า่จะผลติสนิคา้จากทีใ่ดกแ็ทบจะไมม่คีวามแตกตา่งกนัหรอืสามารถผลติสนิคา้ไดเ้หมอืนหรอื
ใกล้เคียงกันไปหมด ในขณะสินค้าที่ผลิตขึ้นเหมือน ๆ กันนั้นก็ถูกจัดจำาหน่ายในร้านค้าที่มีรูปแบบเหมือน ๆ กัน 
เมื่อสินค้าและบริการเริ่มมีความเหมือนกันจนยากที่จะแยกความแตกต่างได้ รวมถึงช่องทางการจัดจำาหน่าย วิธีการ
ทำาการส่งเสริมการตลาด หรือการกำาหนดราคาขายก็ไม่แทบแตกต่างกัน ทำาให้แนวคิด 4P’s ที่มองในมุมของผู้ผลิต
และผูจั้ดจำาหน่าย กเ็ปลีย่นแปลงไปตามวงลอ้ของการเวลาอกีครัง้ โดยในชว่งทศวรรษที ่1990 ในขณะทีน่กัการตลาด
กำาลงัหาหนทางทำาการตลาดใหต้วัเองอยูร่อดไดใ้นทา่มกลางการแขง่ขนั การตลาดทีม่คีวามรนุแรงและความกดดนัที่
มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นั้น แนวคิดใหม่ในการทำาการตลาดแบบ 4C’s ก็เริ่มเข้ามาแทนที่การตลาดแบบ 4P’s
 แนวคิดเร่ืองการตลาดแบบ 4C’s ถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Advertising Age ซ่ึงเขียนโดย บ๊อบ ลูเทอบอร์น 
นักโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งบ๊อบได้ตีพิมพ์ไว้ในหัวข้อเรื่อง “New Marketing Litany; Four P’s passe; C-words 
take over” บ๊อบได้ให้ข้อคิดว่า ทุกวันนี้นักการตลาดกำาลังใช้กลยุทธ์การตลาดเก่า ๆ ในโลกที่ไม่มีอยู่อีกแล้ว ตลาด
ที่ตอบรับกับกลยุทธ์ 4P’s นั้นในมุมมองของเขาไม่มีอยู่จริงอีกต่อไป การที่บริษัทต่าง ๆ จะอยู่รอดได้หรือไม่นั้น 
บริษัทควรจะต้องหันมามองตัวเองใหม่ โดยต้องลืมคำาว่า 4P’s ให้ได้ และแทนที่จะมองในมุมมองของผู้ผลิตและ            
ผูจ้ดัจำาหนา่ย นักการตลาดสมยัใหมต่อ้งหนัมามองในอกีมมุคอื มมุมองของผูซ้ือ้บา้ง โดยทีบ่อ๊บไดเ้สนอแนวคดิในการ
ทำาการตลาดในรูปแบบ 4 C’s เอาไว้ดังนี้
 1. ความต้องการของผู้บริโภค (Consumer Wants and Needs) แทนที่จะผลิตอะไรก็ได้ที่ขายได้ ก็ต้อง
ผลิตสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการมากกว่า และในรูปแบบไหน สินค้าที่ผลิตออกมานั้นควรจะเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคจะซื้อ
ใช้เพื่อแก้ปัญหาการอยู่รอดของผู้บริโภค (Consumer Solution) มากกว่าการอยู่รอดของผู้ผลิตและผู้จัดจำาหน่าย
 2. ต้นทุนของผู้บริโภค (Consumer’s Cost to Satisfy) การตั้งราคาเพื่อให้ผู้ผลิตและผู้จัดจำาหน่ายอยู่รอด 
ตอ้งเปลีย่นไปเปน็การตัง้ราคาโดยการพจิารณาถงึต้นทุนของผู้บริโภคท่ีต้องจ่ายเพ่ือท่ีจะใหไ้ด้สินคา้มาใช ้การต้ังราคา
นั้นต้องคำานวณถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่ผู้บริโภคต้องจ่ายออกไปก่อนที่จะจ่ายเงินซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่อง
การเดินทาง ค่าจอดรถ ค่าเสียเวลา เป็นต้น
 3. ความสะดวกในการซื้อ (Convenience to buy) การกระจายสินค้าในทุก ๆ จุดขายที่เป็นไปได้ จุดขาย
สินค้าที่มีมากจะทำาให้ผู้บริโภคซื้อนั้นก็เป็นเรื่องที่หมดสมัยไปแล้ว ช่องทางการจัดจำาหน่ายนั้นต้องเพิ่มความสะดวก
ในการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค เพราะผู้บริโภคจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าที่ไหน ซื้อมากเท่าไร และซื้อ
เวลาใด มากกว่าการซื้อตามช่องทางที่ถูกกำาหนดขึ้นจากผู้ผลิตและผู้จัดจำาหน่าย
 4. การสื่อสาร (Communication) การใช้ส่ือเพ่ือกระตุ้นการตัดสินใจซ้ือแบบในอดีตท่ีผ่านมาเคยประสบ
ความสำาเร็จ แต่การสื่อสารที่ดีต้องมองว่าการสื่อสารใดท่ีผู้บริโภคจะรับฟัง ผู้บริโภคเลือกท่ีจะฟังและไม่ฟัง เลือกที่
จะเชื่อและไม่เชื่อ ดังนั้น การส่งเสริมการตลาดจึงควรหันมาให้ความสำาคัญในเรื่องการสื่อสารมากกว่าการลดแลก
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แจก แถม แต่ให้ความสำาคัญในการสร้างเรื่องราวสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ผ่านสื่อที่ผู้บริโภครับฟังมากกว่า
 แนวคิดใหม่เรื่อง 4C’s นั้นได้รับการตอบรับจากนักการตลาดทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เป็นอย่างดี นอกจากนี้ 
การคิดผลิตสินค้าจากทางโรงงาน การวางแผนการขาย การกระจายสินค้าของผู้ผลิตและจัดจำาหน่าย รวมถึงการ
วางแผนการสื่อสารของนักโฆษณาประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบันก็ปรับเปลี่ยนไปสู่แนวคิด 4C’s กันมากขึ้น โดยทิ้ง
ให้แนวคิดที่เคยได้รับความนิยมมายาวนานอย่าง 4P’s นั้นถดถอย เริ่มหดหายกลายเป็นความทรงจำาทางการตลาด
ในโลกอดตี การคำานงึถงึผูบ้รโิภคนีเ้องทีท่ำาใหน้กัการตลาดสามารถสือ่สารกบัผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 ในอดีตความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ไม่ได้มีการจัดการอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอาจ
เรียกได้ว่าความสัมพันธ์นำาการค้า เพราะในอดีตการดำาเนินธุรกิจยังไม่โลกาภิวัฒน์เหมือนในปัจจุบัน ขอบเขตในการ
ทำาธุรกิจเป็นไปเพื่อการแลกเปลี่ยนภายในชุมชนที่มีพื้นที่จำากัด อาจจะเป็นหมู่บ้าน ตำาบล อำาเภอ หรือระดับจังหวัด 
ธรุกจิการคา้ทีจ่ะดำาเนนิการขา้มจงัหวดั หรอืขายกนัทัง้ประเทศหาได้ยาก ความสัมพันธใ์นขณะนัน้เปน็ความสมัพนัธ์
แบบเอื้ออาทร จริงใจ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และจากความสัมพันธ์ดังกล่าวจึงนำามาสู่การค้าขายในเวลาต่อมา 
ความสัมพันธ์ในลักษณะอย่างน้ีมีความยั่งยืนและยาวนาน ผิดกับความสัมพันธ์ในปัจจุบัน ซึ่งดูจะเป็นไปเพื่อการค้า
มากเกินไป เพราะวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป ยึดถือและนิยมในวัตถุกันมากขึ้นนั่นเอง หรือที่เรียกว่า Customer 
Relationship Management (CRM) ซึง่กลายเปน็เครือ่งมอืในการนำามาปรบัใชใ้นองคก์ร เพราะธรุกจิตอ้งมกีารพบปะ
สัมพันธ์กับลูกค้า และลูกค้ามีความต้องการท่ีหลากหลาย ความต้องการการบริการที่แตกต่างกัน การสร้างสัมพันธ์
และรักษาความสัมพันธ์อันดีให้คงอยู่ไว้ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นระบบฐานข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่จำาเป็นอย่างมาก การจัดเก็บ
ข้อมูลของลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญเป็นอย่างมาก รวมไปถึงข้อมูลการติดต่อกับบริษัทในการซื้อขาย สอบถาม 
หรือแม้แต่การร้องเรียน จะถูกบันทึกเก็บไว้ เพื่อนำามาวิเคราะห์เพื่อดำาเนินการสร้างสัมพันธ์ทางการตลาดต่อไป

ความเป็นมาของ Customer Relationship Management (CRM)
 CRM มาจากหลักการพื้นฐานของการตลาดเชิงสัมพันธ์ (Relationship Marketing) ซึ่งเน้นความสนใจไปที่
คุณค่าที่เท่าเทียมกันของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ ซึ่งเกิดขึ้นนับตั้งแต่มนุษย์รู้จักการค้าขาย แต่เมื่อเวลา
ผ่านไป แนวโน้มปัจจัยหลายอย่างได้ทำาให้ความสัมพันธ์นี้ถูกเปลี่ยนแปลงไป โอกาสในการให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
เพิ่มมากขึ้น โดยผ่านการตลาดเชิงสัมพันธ์ที่เน้นข้อมูล ซึ่งก็คือ CRM นั่นเอง
 CRM เป็นผลมาจากวิวัฒนาการท่ีต่อเนื่อง ผสมผสานกับแนวความคิดการตลาดยุคใหม่ บวกกับข้อมูล 
เทคโนโลยีและรูปแบบของการบริหารจัดการ
 CRM เกิดจากแนวความคิดทางการตลาด นับต้ังแต่นักเศรษฐศาสตร์เริ่มแนะนำาแนวความคิดเกี่ยวกับการ
แสวงหาผลกำาไรสูงสุด (Value Maximization) ซึ่งหมายถึงการที่องค์การต่าง ๆ มุ่งแสวงหาผลกำาไรมากที่สุด โดย
แลกเปลี่ยนกับการที่ผู้บริโภคแสวงหาประโยชน์จากสินค้าและบริการได้มากที่สุด ปัจจุบันนักวิชาการต่าง ๆ ยังคง
มุ่งเน้นที่ผลประกอบการขององค์กรและคุณค่าท่ีผู้บริโภคได้รับ ซ่ึงเป็นคุณค่าคู่ขนานท่ีองค์กรและผู้บริโภคจะได้รับ 
(สมวงศ์ พงศ์สถาพร และสุนทร เลาหพัฒนวงศ์, 2550)

แนวความคิดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
 CRM ย่อมากจาก Customer Relationship Management หรือสามารถเรียกว่าเป็นการบริหารงาน
ลูกค้าสัมพันธ์นั้น หมายถึง กิจกรรมการตลาดที่กระทำาต่อลูกค้าซึ่งอาจจะเป็นลูกค้าผู้บริโภคหรือคนกลางในช่องทาง
จัดจำาหน่ายแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ มีการรับรู้ที่ดีตลอดจนรู้สึกชอบบริษัทและสินค้า
หรือบริการของบริษัท ทั้งนี้จะมุ่งเน้นที่กิจกรรมการส่ือสารแบบสองทางโดย มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างบริษัทกับลูกค้าให้ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (Win-win Strategy) เป็นระยะเวลายาวนาน (ดวงกมล 
อมิตรพ่าย, 2550)
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ความสำาคัญของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
 การนำาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) มาใช้ในการแก้ปัญหาการตลาดในปัจจุบัน เช่น อำานาจซื้อของ        
ผูบ้รโิภคลดลง การหาลกูคา้คอ่นขา้งยาก การตลาดเริม่อิม่ตวั มกีารหากลยทุธใ์หม ่ๆ  มาใชน้ัน่กค็อื CRM มบีทบาทใน
การเพิม่อำานาจการซือ้ของผูบ้รโิภคใหเ้พิม่ขึน้แทนทีจ่ะหาแตล่กูคา้ใหม ่ๆ  ขายสนิคา้และบรกิารใหแ้กล่กูคา้ใหมอ่ยา่ง
เดียว แต่มีการสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้าเก่า รักษาลูกค้าเก่าไว้ เนื่องจากกลยุทธ์ CRM เป็นการรักษาลูกค้าเก่าและ
หาลูกค้าใหม่ด้วย อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ทางธุรกิจ CRM คือกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจซึ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลง 
การบริหารจัดการภายในองค์การ และยังเน้นไปที่กระบวนการต่าง ๆ  การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กร หรือ
เป็นกระบวนการที่องค์กรใช้ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ซึ่งจุดสำาคัญที่สุดในการเริ่มต้นของกระบวนการ CRM นั้นคือการ
แบ่งกลุ่มลูกค้าตามมูลค่าของลูกค้าที่มีต่อองค์กร (ดวงกมล อมิตรพ่าย, 2550)

เป้าหมายของ CRM 
 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม มีเป้าหมายที่สำาคัญ ได้แก่
 1. ความสำาเรจ็ในการดำาเนนิธรุกจิระยะยาว คอื การเพิม่ยอดขายสนิคา้และบรกิารขององคก์รอยา่งตอ่เนือ่ง
และตลอดไป ทำาให้องค์กรได้ผลกำาไรที่ยั่งยืน
 2. ทำาให้รู้จักและใกล้ชิดลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น และรู้ถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 3. ทำาให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดี (Loyalty) ต่อสินค้าและบริการ เพราะองค์กรสร้างความมั่นใจให้กับ
ลูกค้าได้ว่าลูกค้าจะได้รับการตอบสนองความพึงพอใจในการใช้สินค้าและบริการขององค์กร โดยเฉพาะหากองค์กร
มีสินค้าและบริการที่หลากหลายประเภท
 4. เพื่อให้ลูกค้าได้มองเห็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และสร้างทัศนคติที่ดีต่อสินค้าหรือบริการและองค์กร
 5. ทำาให้เกิดการบอกต่อถึงข้อดีเกี่ยวกับตัวสินค้าทำาให้องค์กรมีผู้โฆษณาไปยังลูกค้ารายอื่นหรือเป็นเสมือน
กระบอกเสียงแทนองค์กร
 6. เพือ่รกัษาลกูคา้ปัจจบัุนขององคก์ร และดงึลกูคา้ทีเ่ปน็าเปา้หมายขององคก์รใหห้นัมาซือ้สนิคา้และบรกิาร 
และเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มากขึ้น
 7. องคก์รสามารถทำาการวเิคราะหถ์งึคณุคา่ความสำาคญัของลกูคา้ไดม้ากขึน้ เนือ่งจากลกูคา้แตล่ะคนมคีณุคา่
ไม่เท่าเทียมกัน

ประเภทของ CRM
 เราสามารถแบ่งประเภทของ CRM ออกตามกลุ่มเป้าหมายได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
 1. CRM ระดับ Traders คือ การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนกลางในช่องทางการจัด
จำาหนา่ย เช่น ธรุกจิคา้ปลกี ตวัแทน นายหนา้ ปัจจบุนับรษิทัเปน็ผูผ้ลติหรอืผูบ้รกิารหลายรายพยายามสรา้งเครอืขา่ย 
ทางการตลาด หรือ สิทธิสัมปทานการขาย (Franchise) จากตัวแทนขายอิสระหรือผู้ประกอบการอิสระที่ต้องการ
เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารไม่มากนัก สามารถคำานวณผลกำาไรจาก
ทกุหน่วยทีข่ายไดค้อ่นขา้งแนน่อน ตลอดจนสนิคา้หรอืการบรกิารทีข่ายกเ็ปน็สนิคา้หรอืการบรกิารทีไ่ดร้บัการพสูิจน์
แล้วว่าประสบความสำาเรจ็ในตลาด การสรา้งสมัพนัธก์บัลกูคา้เหลา่นีจ้งึอยูท่ีร่ปูแบบของกจิกรรมการใหค้วามรู ้ความ
เข้าใจในการทำาธุรกิจ การฝึกอบรมให้มีความรู้ ในด้านการตลาด การเงิน การบัญชี การบริหารงานบุคคล ฯลฯ เพื่อ
ให้สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างประสบความสำาเร็จ
 2. CRM ระดับ Consumer คือ การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริโภค ซึ่งจากสภาพ
แวดล้อมทางการตลาดในปัจจุบัน ผู้บริโภคมีความอ่อนไหวต่อราคา แสวงหาข้อมูลจำานวนมากก่อนการตัดสินใจเพื่อ
ใหต้นเองมทีางเลอืกทีส่มเหตผุล หวัใจของการเสนอขายสินคา้หรือการบริการในปจัจุบนัจึงไมใ่ชแ่คก่ารคน้หารายชือ่
และข้อมูลส่วนตัวของผู้ลูกค้า แต่เป้าหมายของบริษัทเพื่อนำาไปศึกษาต่อว่าลูกค้ามีความต้องการและน่าจะมีอำานาจ
ซื้อสินค้าสินค้าหรือบริการของบริษัทได้มากพอ ไปจนถึงการจัดการสาธิตการใช้งานสินค้าหรือการบริการของบริษัท 
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และยังหมายถึงการพยายามสร้างความภักดีในสินค้าหรือบริษัท ทำาให้ลูกค้ารู้สึกเกินกว่าคำาว่าพอใจ (More than 
Satisfied) ในที่สุด (มัลลิกา ต้นสอน, 2545)

ยุทธศาสตร์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ CRM
 Greenberg (2002) ได้อธิบายแนวทางการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ระบบการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าตาม
หลัก CRM ไว้โดยเรียกว่า “G-SPOT” ประกอบด้วยสาระสำาคัญดังนี้
 1. Goal ทุกองค์กรต่างมีการกำาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนขององค์กร และเป้าความสัมพันธ์ลูกค้าตามหลัก 
CRM เป็นขั้นตอนแรก อาทิเช่น สร้างผลกำาไรต่อปีที่เพิ่มขึ้น รักษาลูกค้าไว้ให้ได้นานที่สุด เป็นต้น
 2. Strategies เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ องค์กรจำาเป็นที่จะต้องวางยุทธศาสตร์สำาหรับนำาพาไปสู่       
เปา้หมายนัน่เอง ซึง่จะเปน็เครือ่งมอืและวธิกีารกำาหนดแนวทาง และทศิทางของคนภายในองคก์รใหม้เีปา้หมายและ
สำานึกร่วมกัน
 3. Plan การดำาเนินงานตามกลยุทธ์วางไว้นั้น ต้องอาศัยแผนที่วางไว้เป็นระบบ ในกรณีที่ดำาเนินการตาม
หลักการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้านั้น อาจใช้วิธีการกำาหนดการวัดผลความพึงพอใจของลูกค้า และพฤติกรรม เพื่อ
ลงทุนใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการติดต่อสัมพันธ์กับลูกค้า
 4. Objectives ในแต่ละแผนจำาเป็นที่จะต้องสามารถวัดผลออกมาได้ ยกตัวอย่างเช่น วัดผลโดยพิจารณา
จากระดับการรักษาลูกค้าในอัตรา 60 เปอร์เซ็นต์ หรือลดอัตราของเสียที่คืนกลับลง 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น ช่วยให้
ตรวจสอบได้ว่าการดำาเนินงานต่าง ๆ ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่
 5. Tactics กลยทุธห์รอืยทุธวธิกีารในการบรรลวุตัถปุระสงค ์ซึง่เปน็สว่นหนึง่ของแผนทีป่ฏบิตัติามยทุธศาสตร์
ในการเข้าถึงเป้าหมายขององค์กร ยกตัวอย่างเช่น การจัดการความสัมพันธ์ โดยวิธีการจัดตั้งระบบบริการลูกค้าหรือ 
Call Center, การบริการตลอด 24 ชั่วโมง แบบไม่มีวันหยุดราชการ

กระบวนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) 
 กระบวนการของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ คือการทำาให้ผู้บริหารสามารถเรียนรู้ลูกค้าและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ลูกค้าในการบริหารความสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารจึงจำาเป็นต้องเข้าใจกระบวนการของการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย 
 1. การเข้าใจและการสร้างความแตกต่าง โดยการทำาความเข้าใจลูกค้า การประเมินค่าลูกค้า สิ่งเหล่านี้มี
คุณค่าเป็นอย่างมากในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และสร้างความแตกต่างบนพื้นฐานความเข้าใจ
ถึงความต้องการ ลักษณะพฤติกรรมของลูกค้า
 2. การพัฒนาและตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า ความต้องการของลูกค้าจะเป็นแนวทางในการ
พฒันาสนิค้าและชอ่งทางการจดัจำาหนา่ย และนีค่อืทีม่าของการสรา้งความแตกตา่งในการแขง่ขนัในปจัจบุนั องค์การ
ธุรกิจต่างพากันพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนใช้ส่ือเพ่ือใช้ในการติดต่อส่ือสารและใช้ช่องทางต่าง ๆ เพื่อตอบ
สนองความต้องการและความคาดหวังการบริการของลูกค้า
 3. การปฏิสัมพันธ์และการส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า การปฏิสัมพันธ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับช่องทางการขายและการ
ตลาดเพยีงอยา่งเดยีว แตล่กูคา้มปีฏสิมัพนัธก์บับคุคลหลายฝา่ยในองคก์ร เริม่ตัง้แตย่ามหนา้ประตขูององคก์ร พนกังาน
ต้อนรับ ฝ่ายจัดจำาหน่ายและขนส่งสินค้า ฝ่ายบริการไปจนถึงผู้บริหาร ในการรักษาสัมพันธภาพอันดีกับลูกค้า 
 4. การแสวงหาและการรกัษาลกูคา้ ความเขา้ใจเร่ืองกลุ่มลูกคา้มคีณุคา่มากทีสุ่ด ธรุกจิจะทำาใหค้วามพยายาม
ในการแสวงหาลกูคา้นัน้เกดิประสทิธผิล กลา่วคอื การจะรกัษาลกูคา้ใหป้ระสบผลสำาเรจ็ ขึน้อยูก่บัความสามารถของ
องค์กรในการมองหลัก 3 ข้อ ต่อไปนี้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การรักษาการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ส่งมอบคุณค่าที่ลูกค้า
ต้องการอย่างต่อเนื่อง และลูกค้าเปลี่ยนแปลงได้เสมอ
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การนำา CRM ไปใช้ในธุรกิจ
 แนวคิด CRM ไม่ใช่แนวคิดที่เหมาะสมและนำาไปใช้ได้กับธุรกิจทุกประเภท ธุรกิจบางประเภทไม่จำาเป็นต้อง
มีฝา่ยลกูคา้สมัพนัธ ์เพือ่รบัผดิชอบงานดา้น CRM การจัดต้ังฝ่ายลูกคา้สัมพันธจ์ะเปน็เคร่ืองมอืเสริมเทา่นัน้ ส่ิงสำาคญั
อยู่ที่ธุรกิจนั้นต้องสัมผัสกับลูกค้ามากน้อยเพียงใด และลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลายหรือไม่ จึงมีความจำาเป็น
ในธุรกิจบริการ เช่น ธนาคาร โรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล ดังนั้นธุรกิจที่นำาโปรแกรม CRM ไปใช้ก็เพื่อ
 1. สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างบริษัทกับลูกค้า
 2. รักษาลูกค้าปัจจุบัน โดยการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value added) ให้แก่ลูกค้า และเน้นลดค่าใช้จ่ายของ
ลูกค้าเป็นหลัก 
 3. ช่วยในการหาลูกค้าใหม่ คือ สร้างความพอใจให้ลูกค้าปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นลูกค้าอ้างอิงในการหาลูกค้า
ใหม่
 4. ช่วยในการดึงดูดลูกค้ากลับมา หลักการสำาคัญคือ ต้องทำาดีที่สุดกับลูกค้าปัจจุบัน แล้วใช้ลูกค้าปัจจุบัน
ดึงลูกค้าเก่ากลับมา โดยเฉพาะลูกค้าปัจจุบันที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของลูกค้าเก่า
 5. เพื่อให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีกับบริษัท และสินค้าหรือบริการของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่
บริษัทมีสินค้าจำาหน่ายหลายสายผลิตภัณฑ์ การที่ลูกค้าซื้อสินค้าของบริษัทในสายผลิตภัณฑ์หนึ่งแล้วรู้สึกประทับใจ
ในทางบวก โอกาสที่บริษัทจะเสนอขายสินค้าในสายผลิตภัณฑ์อื่นหรือซื้อต่อเนื่อง (Cross Selling) ได้สำาเร็จมีมาก
ขึ้น และมีโอกาสที่ลูกค้าจะซื้อต่อยอด (Up Selling) เพิ่มมากขึ้น
 6. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาลูกค้า เพราะลูกค้าจะบอกต่อถึงการบริการหรือสินค้าที่ดี และสร้างความ
ภักดี เชื่อมั่น และมีส่วนร่วมของพนักงาน กับบริษัท เนื่องจากโปรแกรม CRM เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้าน
ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีกับบริษัท 
 แนวความคิดการบริหารจัดการ CRM ซ่ึงต้องอาศัยกิจกรรมของหลายหน่วยงานมาร่วมงานกัน (สมวงศ์    
พงศ์สถาพร และสุนทร เลาหพัฒนวงศ์, 2550)

 1.  สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างบริษัทกับลูกค้า 
 2.  รักษาลูกค้าปัจจุบัน โดยการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value added) ให้แก่ลูกค้า และเน้นลด
ค่าใช้จ่ายของลูกค้าเป็นหลัก  
 3.  ช่วยในการหาลูกค้าใหม่ คือ สร้างความพอใจให้ลูกค้าปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นลูกค้าอ้างอิง
ในการหาลูกค้าใหม่ 
 4.  ช่วยในการดึงดูดลูกค้ากลับมา หลักการส าคัญคือ ต้องท าดีที่สุดกับลูกค้าปัจจุบัน แล้ว
ใช้ลูกค้าปัจจุบันดึงลูกค้าเก่ากลับมา โดยเฉพาะลูกค้าปัจจุบันที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ของลูกค้าเก่า 
 5.  เพื่อให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีกับบริษัท และสินค้าหรือบริการของบริษัท 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่บริษัทมีสินค้าจ าหน่ายหลายสายผลิตภัณฑ์ การที่ลูกค้าซื้อสินค้าของ
บริษัทในสายผลิตภัณฑ์หนึ่งแล้วรู้สึกประทับใจในทางบวก โอกาสที่บริษัทจะเสนอขายสินค้าใน
สายผลิตภัณฑ์อื่นหรือซื้อต่อเนื่อง (Cross Selling) ได้ส าเร็จมีมากขึ้น และมีโอกาสที่ลูกค้าจะซื้อต่อ
ยอด (Up Selling) เพิ่มมากขึ้น 
 6.  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาลูกค้า เพราะลูกค้าจะบอกต่อถึงการบริการหรือสินค้าที่
ดี และสร้างความภักดี เชื่อมั่น และมีส่วนร่วมของพนักงาน กับบริษัท เน่ืองจากโปรแกรม CRM เข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีกับบริษัท  
 แนวความคิดการบริหารจัดการ CRM ซึ่งต้องอาศัยกิจกรรมของหลายหน่วยงานมา
ร่วมงานกัน (สมวงศ์  พงศ์สถาพร และสุนทร  เลาหพัฒนวงศ์, 2550) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวความคิดการบริหารจัดการ CRM 

1.  การพัฒนากลยุทธ์
องค์กร 

2.  กลยุทธ์ทางธุรกิจ 

3.  กลยุทธ์การเลือก
ลูกค้า 

1.  การสร้างคณุค่า 

2.  คุณค่าที่ลูกคา้ได้รับ 

3.  คุณค่าที่บริษัทได้รับ
และคุณค่าระยะยาว 

1.  การบริหารช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย
แบบหลายทาง 

2.  ชนิดของช่อง
ทางการจัดหนา่ย 

3.  การผสมผสาน
ช่องทางการจัด
จ าหน่าย 

1.  การพัฒนากล
ยุทธ์องคก์ร 

2.  กลยุทธ์ทางธุรกิจ 

3.  กลยุทธ์การเลือก
ลูกค้า 

1.  การบริหารข้อมูล   2.  คลังข้อมูล   3.  ระบบ IT  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดการบริหารจัดการ CRM

ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์ (Strategy Development Process) 
 ขั้นตอนนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 1. กลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy) เป็นส่ิงแรกท่ีจะต้องคำานึงถึงในการทำาธุรกิจ เพ่ือให้สามารถ
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กำาหนดไดว้า่จะเลอืกกลุม่ลกูคา้กลุม่ใด และตอ้งมวีธิกีารอยา่งไร ขัน้ตอนการวางกลยทุธท์างธรุกจิเริม่จากการทบทวน
วิสัยทัศน์ของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ CRM แล้วจึงศึกษาสภาพการแข่งขันในตลาด คู่แข่ง นำามาวิเคราะห์ ตลอด
ถึงการประเมินเทคโนโลยีที่จะใช้
 2. กลยทุธก์ารเลอืกลกูคา้ (Customer Strategy) ขณะทีก่ลยทุธท์างธรุกจิเปน็ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิาร
ระดบัสงู กลยทุธก์ารเลอืกกลุม่ลกูคา้กลบัเป็นหนา้ทีข่องฝา่ยการตลาด กลยทุธก์ารเลอืกลกูคา้เกีย่วขอ้งกบัการค้นหา
ลูกค้าที่มีอยู่ในตลาดหรือการสร้างลูกค้าใหม่ให้กับองค์กร ฝ่ายการตลาดจะต้องพิจารณาว่าลูกค้ากลุ่มใด มีรูปแบบ
และพฤติกรรมอย่างไรที่เหมาะสมกับเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท
 การสร้างกลยุทธ์ในการตลาดสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในกระบวนการพัฒนาแผนการตลาดสัมพันธ์นั้นมีอยู่ 5 
กลยุทธ์ด้วยกัน คือ
 1. กลยุทธ์บริการหลัก (Core Service Strategy) หัวใจสำาคัญของกลยุทธ์ คือ การออกแบบแผนการตลาด
ที่จะเป็นบริการหลัก ซึ่งสามารถสร้างลูกค้าใหม่ได้ บริการหลักที่ดีเลิศ คือ บริการที่สามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ให้สนใจ
ได้ จากนั้นจูงใจลูกค้าเหล่านั้นด้วยบริการที่เป็นเลิศ มีคุณภาพ และมีระยะยาวเพื่อปูพื้นฐานในการขายบริการอื่น ๆ 
ขององค์กรได้
 2. กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์แต่ละบุคคล (Relationship Customization) ธรรมชาติของการบริการ
ต่าง ๆ สามารถเอื้อให้บริษัทสร้างความสัมพันธ์แต่ละบุคคลได้ ด้วยการเรียนรู้ความต้องการท่ีแตกต่างของแต่ละ
บุคคลแล้วแยกแยะความแตกต่างเหล่านี้เป็นหมวดหมู่เก็บไว้ เพื่อที่จะให้บริการแก่ลูกค้าแต่ละบุคคลได้
 3. กลยุทธ์การให้บริการที่มากกว่า หรือกลยุทธ์บริการที่เหนือความคาดหมาย (Service Augmentation) 
เป็นการให้บริการพิเศษกว่าการบริการทั่วไปที่สร้างความแตกต่างจากสิ่งที่คู่แข่งให้เมื่อลูกค้ารู้สึกว่า เขาได้รับการ
บริการที่พิเศษกว่าที่อื่น เขาจะมีความจงรักภักดีต่อองค์กรนั้น
 4. กลยทุธร์าคาสมัพนัธ ์(Relationship Pricing) คอื การเสนอราคาพเิศษสำาหรบัลกูคา้พเิศษของบรษัิทหรอื
ร้านค้า วิธีนี้ห้างสรรพสินค้าใช้กันบ่อยโดยการให้ส่วนลดพิเศษกับลูกค้าที่ซื้อของในแผนกหนึ่งแล้วนำาไปเป็นส่วนลด
ในการซื้อของที่อีกแผนกหนึ่ง แทนที่จะรอให้ลูกค้าเกิดความจำาเป็นแล้วไปซื้อ ทำาให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
 5. กลยุทธ์การตลาดภายใน (Internal marketing) การตลาดสัมพันธ์กับลูกค้าภายนอกให้เป็น Life Time 
Customer ขององค์กรเรานั้นไม่เพียงพอการตลาดสัมพันธ์ยังสามารถใช้ได้กับภายในองค์กรอีกด้วย
 กล่าวคอื แทนท่ีเราจะสรา้งความสมัพนัธท์ีดี่ด้วยการนำาเสนอบรกิารทีดี่ทีส่ดุแกล่กูคา้ของเราเพยีงอยา่งเดยีว 
สิ่งที่ผู้บริหารองค์กรควรต้องตระหนักคือ บุคลากรในองค์กรก็เปรียบเหมือนลูกค้าเช่นกัน การสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีกับลูกค้าภายในองค์กรยิ่งมีความสำาคัญอย่างยิ่งยวด เพราะความสำาเร็จของความสัมพันธ์ของลูกค้าภายในองค์กร 
เป็นสาเหตุที่ทำาให้เกิดความสำาเร็จของการตลาดสัมพันธ์กับลูกค้าภายนอกนั่นเอง

 5.  กลยุทธ์การตลาดภายใน (Internal marketing) การตลาดสัมพันธ์กับลูกค้าภายนอกให้
เป็น Life Time Customer ขององค์กรเรานั้นไม่เพียงพอการตลาดสัมพันธ์ยังสามารถใช้ได้กับ
ภายในองค์กรอีกด้วย 
 กล่าวคือ แทนที่เราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วยการน าเสนอบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของ
เราเพียงอย่างเดียว สิ่งที่ผู้บริหารองค์กรควรต้องตระหนักคือ บุคลากรในองค์กรก็เปรียบเหมือน
ลูกค้าเช่นกัน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าภายในองค์กรยิ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งยวด เพราะ
ความส าเร็จของความสัมพันธ์ของลูกค้าภายในองค์กร เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความส าเร็จของ
การตลาดสัมพันธ์กับลูกค้าภายนอกนั่นเอง 
 
กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Strategic Customer Relationship Management) 
 การประเมินกลยุทธ์ความสัมพันธ์ควรเร่ิมจากการประเมินความสามารถในการสร้าง
คุณค่าให้กับลูกค้า จุดประสงค์ของกลยุทธ์ความสัมพันธ์ทัง้หมดควรเป็นไปเพื่อการเพิ่มคุณค่า
ความสัมพันธ์ความสามารถในการเพิ่มคุณค่าจึงสามารถใช้เป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงกลยุทธ์ความสัมพันธ์ที่
ด าเนินมาอย่างถูกต้อง ในอีกแง่หนึ่งก็คือ ความส าเร็จของบริษัทบริการและการสร้างข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขันก็คือ การด าเนินกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์นั่นเอง (ภาณุ  ลิมมานนท์, 2548) 
 กลยุทธ์ความสัมพันธ์มีอยู่มากมายด้วยกันซึ่งสามารถจ าแนกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ๆ คือ  
 1.  กลยุทธ์ตะขอเกี่ยว (The Hook Strategy) 
 2.  กลยุทธ์ซิปล็อค (The Ziplock Strategy) 
 3.  กลยุทธ์กาวใจ (The Glue Strategy) 
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กลยุทธ์ตะขอเกี่ยว 

 

HOOK STRATEGY 

 

ลูกค้าปรับตวัและ
กระบวนการ 

กลยุทธ์ซิปล็อค 

 

ZIPLOCK STRATEGY 

 

กลยุทธ์กาวใจ 

 

GLUE STRATEGY 

ผู้ให้บริการปรับตัวและกระบวนการ 
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 1. กลยุทธ์ตะขอเกี่ยว (The Hook Strategy) กลยุทธ์นี้ลูกค้าจะต้องปรับกระบวนการของตนให้เข้ากับ
กระบวนการของบริษัทผู้ให้บริการจะเสนอกระบวนการของตนต่อลูกค้า และลูกค้าก็จะปรับกระบวนการเข้าหาผู้ให้
บรกิารเพือ่ใหเ้กิดความสมัพนัธก์นัขึน้ อยา่งไรกต็าม การตดิตอ่อาจไมไ่ดต้อ้งการความรว่มมอืและความเขา้กนัไดข้อง
กระบวนการของทั้ง 2 ฝ่าย โดยหลักการแล้วการติดต่อเพื่อที่จะทำาให้เกิดการแลกเปลี่ยนจะเกี่ยวข้องกับการซื้อขาย
และบริการ ณ จุดขาย และเป็นแบบเฉพาะหน้า โดยไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ มาเกี่ยวข้อง การซื้อขายจะเป็นไปตาม
กระบวนการของผู้ให้บริการและผู้ซื้อจำาเป็นต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีการต่อรอง ยกตัวอย่างเช่น กิจการธุรกิจอาหาร
จานด่วน (Fast Food), กิจการธนาคาร ธุรกิจแฟรนไชส์, ธุรกิจเครื่องดื่มกาแฟ, ธุรกิจโรงภาพยนตร์ เป็นต้น
 กลยทุธต์ะขอเกีย่วกบัการพฒันาลกูคา้สมัพันธ ์เมือ่บริษทันำากลยทุธน์ีม้าใชก้บัลูกคา้การเผชญิหนา้ของความ
สัมพันธ์ก็จะเกิดขึ้นในด้านของบริษัทผู้ให้บริการเป็นหลัก บริษัทจะให้ขอบข่ายงานของตนแก่ลูกค้าและลูกค้าก็จะ
ปรับกระบวนการให้เข้ากับบริษัทเพื่อที่จะทำาให้การเผชิญหน้าเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ตะขอเกี่ยวถูกผลักดัน
ให้ดำาเนินไปได้โดยความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท เนื่องจากกลยุทธ์ตะขอเกี่ยวถูกสร้างขึ้นมาเป็นอย่างดีผ่าน
ทางความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงกระบวนการของลูกค้า และกลยุทธ์นี้จะสนับสนุนการสร้างคุณค่าของลูกค้าในทางที่
เหมาะสมที่สุดด้วย กลยุทธ์ตะขอเกี่ยวจะประสบความสำาเร็จได้ก็ต่อเมื่อลูกค้ารู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนในการสร้าง
คุณคา่ แมว้า่ลกูคา้จะรูว้า่ตอ้งปรบัตวัใหเ้ข้ากบักระบวนการของผูใ้หบ้รกิาร สิง่ทีม่คีวามสำาคญัต่อความสำาเรจ็คอืความ
เขา้ใจอยา่งลกึซึง้ถงึกระบวนการของลกูคา้ บรษิทัจะตอ้งสามารถเชือ่มโยงตนกบัสถานการณข์องลกูคา้ และเขา้ใจจดุ
ประสงค์ของลกูค้า จากพืน้ฐานความเขา้ใจนีเ้องจะทำาใหบ้รษิทัจะสามารถพฒันากลยทุธท์ีจ่ะทำาใหม้ัน่ใจวา่การเผชิญ
หน้าที่เกิดขึ้นจะตรงกับความต้องการของลูกค้า และลูกค้าจะรู้ได้ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรในระหว่างการเผชิญหน้า
 2. กลยุทธ์ซิปล็อค (The Ziplock Strategy) การใช้กลยุทธ์ดังกล่าวทั้งบริษัทผู้ให้บริการ และลูกค้าจะปรับ
กระบวนการเขา้หากนัเพือ่ใหเ้หมอืนซปิลอ็คเขา้ดว้ยกนั จดุประสงคก์ค็อื เพือ่ปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิกจิกรรมทีไ่มจ่ำาเปน็ขึน้
ในความสมัพนัธแ์ละทำาใหม้ัน่ใจวา่กจิกรรมทัง้ 2 ฝา่ยจะสามารถเข้ากนัได้ การสร้างกลยทุธซิ์ปล็อค จะต้องอาศยัความ
รว่มมอืระยะยาวซึง่กระบวนการของทัง้ 2 ฝา่ยจะถกูวเิคราะหอ์ยา่งเปน็ระบบและมคีวามพยายามอยา่งต่อเนือ่งทีจ่ะ
ปรับกระบวนการเข้าหากันยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจการประกันภัยและประกันชีวิต, ธุรกิจขายตรง, ธุรกิจเครื่อง
ใช้สำานักงาน เป็นต้น
 3. กลยทุธซ์ปิลอ็คกบัการพฒันาลกูคา้สมัพนัธ ์กลยทุธน์ีต้้องใชค้วามเขา้ใจและการปรบัตัวอยา่งมาก กลยทุธ์
ซิปล็อค (Ziplock Strategy) เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำาหรับบริษัทส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์นี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดี
ทีส่ดุในทกุสถานการณ์ การใชก้ลยทุธน์ีจ้ะตอ้งมกีารวางแผนอยา่งรอบคอบ และการสรา้งลกูคา้สมัพนัธอ์าจกลายเปน็
เรือ่งยุง่ยากเนือ่งจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการเผชญิหนา้ท่ีหลากหลาย และมกีระบวนการแลกเปล่ียนเกดิข้ึนจำานวนมาก 
ในหลายกรณสีามารถสรา้งคณุคา่ทีเ่พิม่ขึน้โดยใชก้ลยทุธน์ีแ้ต่กม็อีกีหลายกรณทีีไ่มส่ามารถสร้างคณุคา่ความสัมพนัธ์
ใหด้ขีึน้ได ้อนัเนือ่งมาจากกระบวนการท่ีแตกตา่งกนั การใชก้ลยทุธซิ์ปลอ็คในระดับฐานลกูคา้นัน้ไมจ่ำาเปน็ทีจ่ะต้องใช้
เครือ่งมือใด ๆ  เลย กลยทุธซ์ปิลอ็คไมค่วรใชก้บัลกูคา้หลายรายจนกระทัง่ขาดคณุภาพ และเกดิการบกพรอ่งได ้บรษัิท
ควรระบวุา่บรษัิทสามารถพบลกูคา้ทีม่คีณุคา่ไดห้รอืไมใ่นฐานลกูคา้ และควรพฒันาความสมัพนัธก์บัลกูคา้รายใดราย
หนึ่งโดยเฉพาะจึงจะเป็นผลดีต่อทั้ง 2 ฝ่าย และในระดับลูกค้าสัมพันธ์ที่มากขึ้นก็ยังต้องอาศัยความทุ่มเทอย่างมาก
เช่นกันเพือ่ทีจ่ะทำาใหป้ระสบความสำาเรจ็และจะตอ้งทำาใหม้กีารประสานงานเกดิขึน้ในการสรา้งความสมัพนัธ ์เพือ่ให้
เกิดคุณค่าแก่ลูกค้ามากขึ้นด้วย
 4. กลยุทธ์กาวใจ (The Glue Strategy) กลยุทธ์นี้ผู้ให้บริการจะพยายามปรับกระบวนการของตนให้เข้า
กับลูกค้า ดังน้ันผู้ให้บริการจะเข้าหาลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าให้แนวทางปฏิบัติแก่พวกเขา บริษัทที่ใช้กลยุทธ์นี้จะปรับ
กระบวนการเข้าหาลูกค้า เพื่อท่ีว่าลูกค้าจะได้ไม่ต้องลงทุนเวลาและความพยายามในการเปลี่ยนกระบวนการธุรกิจ 
ยกตัวอย่างเช่น บริการรักษาความปลอดภัย, ธุรกิจการทำาความสะอาด, ธุรกิจที่ปรึกษา เป็นต้น
 5. กลยทุธก์าวใจกบัการพฒันาลกูคา้สมัพนัธ ์การมุง่เนน้ลกูคา้อยา่งฉาบฉวยนำาไปสูก่ารทีบ่รษิทัจะตอ้งปรบั
ตัวตามลูกค้าอย่างไม่มีวันจบสิ้น บริษัทจะต้องดำาเนินกลยุทธ์กาวใจ (Glue Strategy) จากลูกค้าอยู่เสมอ คือบริษัท
จะมองความสัมพันธ์จากมุมมองของลูกค้าเท่านั้น สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงการขาดการดำาเนินกลยุทธ์ที่ดี นั่นคือ การวางแผน
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การดำาเนนิงานเกดิข้ึนพรอ้มกนัทำาให้ประสทิธภิาพของกระบวนการยงัไมด่พีอ แมว้า่การเรยีนรูก้ลยทุธน์ีส้ามารถทำาได้
อยา่งรวดเรว็แตบ่รษิทักอ็าจไมส่ามารถนำาความรูม้าใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล เนือ่งจากในบางครัง้ความสมัพนัธจ์ะไม่มี
กฎเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัวและบ่อยครั้งที่การเผชิญหน้ากับลูกค้าเกิดข้ึนในแบบทันทีทันใด ซ่ึงจะส่งผลต่อการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ไม่ยั่งยืน ดังนั้นบริษัทที่ใช้เพียงกลยุทธ์กาวใจ (Glue Strategy) เพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถประสบ
ความสำาเร็จในระยะยาวได้
 อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารหลายแห่งยังคงใช้กลยุทธ์นี้ปรึกษาด้านการจัดการจะใช้ความ
รอบรู้ และความชำานาญของพวกเขาในการปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบปฏิบัติงานของลูกค้า พวกเขาสร้างคุณค่าให้กับ
ลกูคา้โดยใชเ้ครือ่งมอืทางทฤษฎี และอีกแงห่น่ึงกค็อืพวกเขา สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัคณุคา่และรปูแบบกระบวนการ
การปฏิบัติงานของลูกค้า ผลก็คือบริษัทเหล่านี้ต้องทำางานทั้งภายในและภายนอกบริษัท กลยุทธ์นี้อาจใช้ไม่ได้ผลใน
ระยะยาวกบับรษิทั ดงักลา่ว ทัง้นีเ้นือ่งจากเมือ่เขาปรับตัวลูกคา้พวกเขากจ็ะไมใ่ชค่นภายนอกอกีต่อไป จึงเปน็ไปไดท้ี่
คำาแนะนำาอาจจะไมท่ำาใหเ้กดิความแตกตา่งมากนกั และความสมัพนัธจ์ะเปลีย่นไปเปน็ลกัษณะเจา้นายและพนกังาน
มากกว่าบริษัทกับลูกค้า

การใช้กลยุทธ์ความสัมพันธ์ในการสร้างคุณค่าความสัมพันธ์
 จุดมุ่งหมายของกลยุทธ์ความสัมพันธ์คือ การสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน บริษัทที่สามารถช่วยให้
ลูกค้าสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับตัวลูกค้าเอง จึงมีความสำาคัญเป็นอย่างมากต่อความสำาเร็จในระยะยาวของบริษัท ใน
การสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบจากการใชก้ลยทุธค์วามสมัพนัธน์ัน้ มคีวามจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งมกีารวางแผนเกีย่วกบัระบบสนบัสนนุ
เปน็อยา่งด ีโดยเครือ่งมอืสนบัสนนุทีส่ำาคญักค็อื การวดัคณุคา่ความสัมพันธ ์ดังนัน้ บริษทัจะต้องมคีวามชดัเจนในเรือ่ง
ของคุณค่าความสัมพันธ์ในฐานลูกค้า การที่บริษัทจะสามารถทำาการระบุคุณค่าได้นั้น บริษัทจะต้องตัดสินใจว่าจะใช้
เครือ่งมอืใดในการวดัคณุคา่ เชน่ บรษิทัควรพจิารณาถงึความเขม้แขง็แกรง่ของความสมัพนัธ ์(Strong Relationship) 
คุณค่าการอ้างอิง (Reference Value) และคุณค่าความสามารถหลัก (Competence Value) นอกเหนือไปจากการ
พิจารณาความสามารถในการสร้างผลกำาไร นอกจากนี้บริษัทยังต้องทำาการตัดสินใจว่าจะให้นำ้าหนักเท่าใด (Weight 
and Rate) กับตัววัดคุณค่าตัวใด
 การวัดความสามารถในการสร้างผลกำาไรของลูกค้าสามารถใช้เป็นขั้นตอนแรกในการระบุคุณค่าของความ
สมัพนัธ ์ความสมัพนัธท์ีไ่มก่อ่ใหเ้กดิผลกำาไรมกัมคีวามซบัซอ้นและมคีวามเกีย่วเนือ่งกบักจิกรรมทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิคุณค่า
แก่ทั้งบริษัทและลูกค้า ดังนั้น การเพิ่มคุณค่าความสัมพันธ์จึงมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างกลยุทธ์ความสัมพันธ์ที่ส
ผลกำาไรมีสาเหตุมาจากกลยุทธ์ของบริษัทที่ไม่ทำาให้เกิดพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลกำาไรนั่นเอง
 เงื่อนไขที่สำาคัญที่สุดของรูปแบบความสัมพันธ์ก็คือ การเพ่ิมการรับรู้ในการบริหารความสัมพันธ์บริษัทควร
ทำาการตดัสนิใจถงึรปูแบบความสมัพนัธท์ีจ่ะใช้และรูปแบบการส่ือสาร เพ่ือใหลู้กคา้ได้รับรู้อยา่งครบถ้วน และแนน่อน
ว่าขั้นตอนสุดท้ายของการเลือกกลยุทธ์ย่อมข้ึนอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้า โดยลูกค้าจะเป็นผู้ดำาเนินการประเมิน
ด้วยตนเอง ดังนั้นลูกค้าที่ต้องการเปรียบเทียบบริษัทแล้วค่อยทำาการตัดสินใจซ้ือ จะเลือกกลยุทธ์ตะขอเกี่ยว (The 
Hook Strategy) ในทางกลับกันลูกค้าที่ต้องการพัฒนากระบวนการของตัวเอง และเห็นว่าการพัฒนากระบวนการนี้
มีความสำาคัญมากกว่าความสำาเร็จในการติดต่อแต่ละครั้ง จะเลือกใช้กลยุทธ์ซิปล็อค (The Ziplock Strategy) เมื่อ
เป็นเช่นนี้แล้วจึงเป็นหน้าที่ของบริษัทที่จะต้องช่วยเหลือลูกค้าให้เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดนั้นคือ กลยุทธ์กาวใจ 
(The Glue Strategy)

การวางกลยุทธ์ CRM
 ในการวางกลยุทธ์ CRM นั้นประกอบไปด้วยขั้นตอนทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 1. การวิเคราะห์ลูกค้า เป็นขั้นแรกในการวางกลยุทธ์ จะต้องทราบก่อนว่าลูกค้าเป้าหมายเป็นใคร เช่น เป็น
ระดับ Traders คือ ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจค้าปลีก ตัวแทน นายหน้า หรือระดับ Consumer คือ ผู้บริโภค
ที่เป็นผู้ใช้สินค้าเป็นคนสุดท้าย หรือทั้งสองกลุ่ม เนื่องจากการทำาตลาดและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในตลาด
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ธุรกิจและลูกค้าในตลาดผู้บริโภคนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมาก
 ในการวิเคราะห์ลูกค้านั้นสามารถวิเคราะห์ในรูปของเครือข่ายการสร้างคุณค่าแก่ลุกค้า (Value Delivery 
Network) โดยบรษิทัผูผ้ลติสนิคา้บางรายอาจเลอืกทีจ่ะขายตรงแกล่กูคา้ผูบ้รโิภคในรปูของการขายสนิคา้ทางโทรทศัน ์
การขายสินค้าผ่านแคตตาล็อก หรือการขายสินค้าผ่านเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เป็นต้น บริษัทผู้ผลิตบางรายจำาเป็น
ต้องอาศัยคนกลางในรูปของตัวแทนขายตรงแบบชั้นเดียว (Single-level Marketing) หรือบริษัทผู้ผลิตบางรายอาจ
เลอืกทีจ่ะขายสนิคา้ผา่นคนกลางท่ีเป็นพอ่คา้สง่และหรอืพอ่คา้ปลกี ในชอ่งทางการจดัจำาหนา่ย หรอืในบางครัง้ผูผ้ลติ
ก็อาจต้องอาศัยทั้งคนกลางที่เป็นพ่อค้า และคนกลางที่เป็นนายหน้าหรือตัวแทนขาย พร้อม ๆ กันไป เพื่อให้สินค้า
ของตนกระจายเข้าสู่ตลาดได้มากที่สุด
 2. การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ทางการตลาด หลงัจากทีบ่รษิทัพจิารณาทางเลอืกทีเ่ปน็ไปได้ในการสรา้งความ
สัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมายตามรูปแบบเครือข่ายการสร้างคุณค่าแก่ลูกค้า ขั้นตอนต่อไปบริษัทต้องวิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมทางการตลาด ซึ่งประกอบไปด้วย สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ สภาพแวดล้อมระดับมหภาค และสภาพ
แวดล้อมระดับจุลภาค และสภาพแวดล้อมภายใน บริษัทที่ต้องการประสบความสำาเร็จในตลาดจึงจำาเป็นต้องสร้าง
ระบบขอ้มลูทางการตลาดท่ีเป็นประโยชนต์อ่การตัดสนิใจแหลง่ทีม่าของขอ้มลูจะมาจากแหลง่ขอ้มลูปฐมภมู ิโดยการ
วิจัยสำารวจ (Survey Research) เช่น การออกแบบสอบถามสำารวจความคิดเห็นหรือความรู้สึกของลูกค้าผู้ใช้บริการ 
หรือมาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข่าวสารต่าง ๆ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วและเป็นข้อมูลที่ทันสมัย เป็นต้น
 ขอ้มลูการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทางการตลาดสามารถชีใ้หเ้หน็ถงึจดุแขง็ (Strength) จดุออ่น (Weakness) 
โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) เพื่อเป็นแนวทางสำาหรับบริษัทในการวางกลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด 
กำาหนดตลาดเป้าหมาย และกำาหนดตำาแหน่งผลิตภัณฑ์ (STP Marketing) เพื่อเลือกกลุ่มเป้าหมายของ CRM ต่อไป
 3. การแบ่งส่วนตลาด กำาหนดตลาดเป้าหมาย และกำาหนดตำาแหน่งผลิตภัณฑ์ ได้จากการสร้างคุณค่าแก่
ลกูคา้ผนวกกบัคลงัข้อมลูสภาพแวดลอ้มทางการตลาดของบรษิทั ทำาใหบ้รษิทัทราบวา่ลกูคา้ทีม่คีวามเปน็ไปได้ในการ
จัดโปรแกรม CRM น่าจะเป็นใคร แต่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดก็ตาม การจัดโปรแกรม CRM ให้กับผู้บริโภคทุก ๆ ราย
เหมอืนกนัยอ่มไมท่ำาใหผู้บ้รโิภครูส้กึวา่ตนเปน็คนพิเศษสำาหรับบริษทัเชน่เดียวกบัการจัดแคมเปญสะสมแต้มคะแนน
สำาหรับธุรกิจค้าปลีกทุก ๆ รายเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็น ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่/ ขนาดกลาง หรือขนาดย่อม/ ร้านค้า
ปลีกในเขตกรุงเทพฯ/ ต่างจังหวัด ย่อมไม่น่าสนใจสำาหรับร้านค้าปลีกบางราย
 เมือ่ไดส้ว่นยอ่ยของตลาดท่ีมคีวามเป็นไปได้แลว้ ขัน้ตอนต่อไป บรษิทักจ็ะเลอืกสว่นยอ่ยของตลาดเพือ่เปน็ก
ลุ่มเป้าหมาย หรือท่ีเรียกว่าเป็นการกำาหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting) โดยทั่วไปแล้วกลยุทธ์การเลือกตลาด เป้า
หมายจากส่วนของตลาดที่เป็นไปได้หลาย ๆ ส่วนมี 3 ทางเลือก ได้แก่ 
 3.1 กลยุทธ์การตลาดแบบไม่แตกต่าง คือ เลือกทุก ๆ ส่วนของตลาดเป็นกลุ่มเป้าหมาย แล้วจัดกิจกรรม
การตลาดเพียงชุดเดียวเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับทุก ๆ ส่วนของตลาด
 3.2 กลยุทธ์การตลาดแบบแตกต่าง (Differentiation) คือเลือกตั้งแต่ 2 ส่วนของตลาดขึ้นไปเป็นกลุ่ม 
เป้าหมาย
 3.3 กลยุทธ์การตลาดแบบมุ่งเฉพาะส่วน (Market Concentration) คือ เลือกเพียง 1 ส่วนของตลาด แล้ว
จัดโปรแกรม CRM สำาหรับ 1 ส่วนของตลาดที่เลือกไว้โดยเฉพาะ
 4. การจัดทำาแผนภาพ หลังจากที่บริษัทสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายของระบบ CRM จากส่วนของตลาดที่
น่าสนใจและมคีวามเป็นไปไดม้ากท่ีสดุ ข้ันตอนตอ่ไปบรษิทัจะจดัลำาดับความสำาคญัของกลุม่เปา้หมายวา่ควรใหค้วาม
สำาคัญกับกลุ่มเป้าหมายใดเป็นอันดับแรกและรองลงไป เครื่องมือที่นำามาใช้คือ แผนภาพตลาด (Market Map) ซึ่ง
เป็นแผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมการจัดจำาหน่ายสินค้าของบริษัท พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงปริมาณและหรือมูลค่า
ขายของสินค้าหรือการบริการที่ถูกจำาหน่ายออกไปผ่านช่องทางการจัดจำาหน่ายแต่ละรูปแบบ หรือแต่ละเครือข่าย
การสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า
 5. พิจารณาหน่วยในการตัดสินใจซื้อ และระดับความสัมพันธ์ของลูกค้าแต่ละราย หลังจากที่บริษัททราบ 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของระบบ CRM และลำาดับความสำาคัญของลูกค้าแต่ละกลุ่มในการจัดระบบ CRM ของบริษัท 
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สิ่งสำาคัญที่จะทำาให้ระบบ CRM ประสบความสำาเร็จ คือ การพิจารณาว่าในกลุ่มเป้าหมายของระบบ CRM ใครมี
บทบาทเป็นผู้ใช้ ผู้มีอิทธิพล ผู้ตัดสินใจ ผู้อนุมัติ ผู้ซื้อ และผู้สกัดกั้น ตลอดจนพิจารณาระดับความสัมพันธ์ระหว่าง
บริษัทกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของระบบ CRM แต่ละกลุ่มว่าอยู่ในระดับใด
 6. การจัดทำาแผนการสำาหรับโปรแกรม CRM ขั้นตอนต่อไปของการวางกลยุทธ์ CRM ก่อนที่จะมีการนำาไป
ปฏิบัติใช้และประเมินผลนั้น คือ การจัดทำาเป็นแผนการตลาดสำาหรับระบบ CRM ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เช่น แผนการ
ตลาดประจำาปีสำาหรับระบบ CRM เป็นต้น
 
 องค์ประกอบของแผนการตลาด ประกอบด้วย 8 ส่วน คือ
  6.1 บทสรุปสำาหรับผู้บริหาร
  6.2 สถานการณ์การตลาดในปัจจุบัน
  6.3 การวิเคราะห์โอกาสและประเด็นสำาคัญที่เกี่ยวข้อง
  6.4 วัตถุประสงค์แบ่งออกเป็นวัตถุประสงค์ทางการเงิน และวัตถุประสงค์ทางการตลาด
  6.5 กลยุทธ์การตลาดเป็นการระบุถึงกิจกรรมการตลาดที่จะนำามาใช้กับลูกค้าเป้าหมายของระบบ 
CRM แต่ละกลุ่ม
  6.6 แผนปฏิบัติการ
  6.7 ประมาณการงบกำาไรขาดทุน
  6.8 การควบคมุ คอืการควบคมุและประเมนิผลทีเ่กดิขึน้ตามแผนในปจัจบุนั การลงทนุในธรุกิจใหม่ 
ผูล้งทนุตอ้งเขยีนแผนธรุกจิหรอืแผนการตลาด เพ่ือการดำาเนนิการใหบ้รรลุวตัถปุระสงคแ์ละมทีางแกไ้ขถา้มอีปุสรรค
 7. การนำาแผน CRM ไปปฏิบัติใช้ และประเมินผล การตลาดสำาหรับระบบ CRM ที่ดี มีความครบถ้วน        
อาจจะไม่สามารถนำาไปปฏิบัติใช้ได้อย่างประสบความสำาเร็จ เช่น สภาพแวดล้อมทางการตลาดอาจเปล่ียนแปลงไป 
จนทำาให้แผนการตลาดสำาหรับระบบ CRM ที่จัดทำาขั้นล้าสมัยไปในทันที การนำาแผนการตลาด CRM ไปปฏิบัติ จึง
เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ท่ีผู้บริหารจะต้องศึกษาและทำาความ เข้าใจอย่างลึกซึ้งการประเมินผลระบบ CRM เป็นการ
ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ CRM กับเป้าหมายที่ตั้งไว้คือการสร้างคุณค่าที่เหนือกว่าคู่แข่งขันเพื่อนำาเสนอต่อ
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 การออกแบบกลยทุธ ์CRM ตามขัน้ตอนทีก่ลา่วมาแลว้ทัง้หมด จะมแีนวโนม้ประสบความสำาเรจ็ในการนำาไป
ปฏิบัติใช้ถ้าทั้งสองฝ่ายบริษัทผู้ผลิตกับลูกค้าเป้าหมายของโปรแกรม CRM มีความไว้วางใจ (Trust) และการผูกมัด 
(Commitment) ซึ่งกันและกัน การผูกมัด (Commitment) เป็นความต้องการของบุคคลในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่
จะรักษาความสัมพันธ์อันดีมีค่ากับอีกฝ่าย
 ดังนั้น การที่กลุ่มเป้าหมายของโปรแกรม CRM รู้สึกไว้วางใจในบริษัท และหรือสินค้าของบริษัท ย่อมทำาให้
ลูกค้าต้องการผูกมัดตนเองเข้ากับสินค้าของบริษัท รวมท้ังมีแนวโน้มท่ีจะเปิดและทดลองใช้สินค้าหรือการบริการอ่ืน ๆ  ใน
อนาคตของบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการตัดสินใจเลือกสินค้าหรือการบริการผิดพลาด และในทางตรงกัน
ข้ามการที่ลูกค้าเป้าหมายผูกมัดตนเองอยู่กับบริษัท และหรือสินค้าของบริษัทเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ย่อมทำาให้
ลกูคา้รูไ้วว้างใจในบรษิทัและหรอืสนิคา้ของบริษทัและต้องการพัฒนาความสัมพันธร์ะหวา่งตนเองกบับริษทัในระดบั
ที่สูงขึ้นไป
 การดำาเนินธุรกิจในปัจจุบันขององค์กรนั้นจะประสบผลสำาเร็จมากน้อยเพียงใด ลูกค้ามีส่วนสำาคัญอย่างมาก
การรักษาลูกค้าให้อยู่ได้นานเป็นสิ่งที่สำาคัญที่องค์กรต่างให้ความสนใจ CRM จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กรหลาย ๆ 
แห่งนำามาใช้อย่างมาก ในการสร้าง การรักษา และความพยายามในการดึง Customer Value ออกมาและสร้างเป็น
คุณค่าระยะยาว (Life time Customer Value) ดังนั้น CRM จึงเป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า CRM เป็นท้ังกลยุทธ์และเครื่องมือขององค์กร และของพนักงานในองค์กรที่จะใช้ในการบริการแก่ลูกค้า ซึ่ง
กลยุทธ์ไม่ ได้หมายความถึงเทคโนโลยีที่มีราคาแพง องค์กรไม่จำาเป็นต้องพึ่งเทคโนโลยีล้าสมัยเกินไป แต่องค์กรควร
ให้ความสำาคัญกับการกำาหนดกลยุทธ์ CRM มากกว่า ท้ังนี้องค์กรต้องให้พนักงานเข้าใจว่า CRM เป็นส่วนหนึ่งของ
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ทุกคนในองค์กร และสามารถช่วยให้องค์กรคาดการณ์ส่วนแบ่งทางการตลาดได้ ทั้งนี้องค์กรจะต้องให้ความสำาคัญ
กับทั้งลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร
 จะเห็นได้ว่า CRM มีบทบาทท่ีสำาคัญในการทำาให้ธุรกิจมุ่งสู่เป้าหมายในการสร้างฐานการตลาด และสร้าง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจำานวนมากขึ้นในอนาคต แต่ในขณะเดียวกันส่ิงท่ีเป็นไปในมุมมองท่ีธุรกิจควรให้ความสำาคัญ
ด้วยเช่นกันก็คือ ความสามารถในการผูกใจหรือมัดใจลูกค้าว่าทำาอย่างไรในการสร้างกิจกรรมที่สร้างสรรค์และคำานึง
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำาคัญ อันมีผลต่อลูกค้าในการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าหรือบริการผู้ประกอบจึงควรที่จะ
รู้จักลูกค้าเป้าหมาย หลังจากนั้น ก็เริ่มใช้กระบวนการวิเคราะห์ โดยอาศัยข้อมูลที่เก็บมาจากลูกค้า เพื่อให้กิจกรรมที่
ตอ้งการสือ่สารไปยงัลกูคา้ตรงกบักลุม่เป้าหมายทีเ่ราตอ้งการและอยูบ่นพืน้ฐานของความเหมาะสม อกีทัง้ยงัมขีอ้มูล
ที่เป็นช่องทางติดต่อไปยังลูกค้าได้ สามารถติดต่อได้โดยตรง ความท้าทายในการทำาธุรกิจในปัจจุบันก็ขึ้นอยู่กับฐาน
ข้อมูลของลูกค้า ซึ่งระบบการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) นี้น่าจะนำาไปปรับใช้ในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
เพื่อมัดใจ เพิ่มความพึงพอใจ สร้างฐานลูกค้ารายใหม่และรักษาลูกค้าเดิมไว้ให้ได้อันเป็นความสำาเร็จของธุรกิจในยุค
ปัจจุบันและในอนาคตต่อไป
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นำ้าท่วมเขาว่าดีกว่าฝนแล้ง?: การก่อรูปนโยบายการจัดสรรนำ้า
ศึกษาวิเคราะห์ผ่านการยกร่างกฎหมายนำ้าของประเทศไทย

Flood better than drought?: The formation of water allocation 
policy. An analysis through the drafting water law in Thailand.

กิตติ วิสารกาญจน

อาจารย์ประจำาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

บทคัดย่อ
 บทความนี ้เป็นการศกึษาเกีย่วกบัการกอ่รปูและเนือ้หาของขอ้เสนอนโยบายการจดัสรรนำา้ ผา่นการวเิคราะห์
การยกร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนำ้า ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน จากการศึกษาพบว่า หลักการและเนื้อหาของ
รา่งกฎหมายเกีย่วกบัการจดัสรรนำา้และการแก้ไขปญัหานำา้ทว่มภยัแลง้มกีารเปลีย่นแปลงหลกัการและสาระสำาคญัไป
ตามสภาพการเมืองและอิทธิพลของตัวแสดงนโยบายในช่วงเวลาต่าง ๆ นอกจากน้ียังพบว่าในร่างกฎหมายท่ีจัดทำาข้ึน 
ในรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหารมักมีแนวโน้มท่ีจะบริหารจัดการนำ้าแบบรวมศูนย์อำานาจมากข้ึน ดังนั้น 
จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำาหรับการกำาหนดมาตรการในการจัดสรรนำ้าและแก้ไขปัญหานำ้าท่วมภัยแล้ง โดยต้อง
คำานึงถึงมิติของความเท่าเทียมและความเป็นธรรมระหว่างภาคการใช้นำ้าต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการผันนำ้า
ข้ามลุ่มนำ้า และเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนลุ่มนำ้าเพื่อเป็นกลไกสร้างความเป็นธรรมทางสังคม รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิด
การบริหารจัดการนำ้าที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

คำ�สำ�คัญ: การก่อรูปนโยบาย, กฎหมายนำ้า, นำ้าท่วม, ภัยแล้ง

ABSTRACT
 This article studies about the formation and content in water allocation policy proposal 
through analysis the drafting of the Water Resources Act since 2005 until now. The study finds 
that the principles and main contents of the draft water law, relate to the water allocations 
and the solutions of flood and drought, have been changed by politics and influence of policy 
actors during various periods. Furthermore, the draft water law set by the government after coup 
d’etat tends to be more state-centric management. Therefore, this paper would like to suggest 
a proposed policy for setting water allocation measures and solutions of flood and drought by 
considering equity and fairness among various sectors, especially the Tran-basin diversion. Also, 
the fund of a river basin will be established to be a mechanism to build social justice and open 
opportunities for people to really participate in water management.

Key Words: Policy Formation, Water Law, Flood, Drought

บทนำา
 “สำาหรับวิกฤตภัยแล้ง แม้เราจะมีวิกฤตนำ้าแต่ผมเชื่อว่าคนไทยเราไม่เคยแล้งนำ้าใจ ที่เราจะมีต่อกัน ผมกลับ
มองว่าน่าจะเป็นโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกันแสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี ความเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกัน 
ทุกข์ด้วยกันสุขด้วยกัน พร้อมท่ีจะร่วมฟันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้พร้อม ๆ กัน ด้วยการเข้าใจในปัญหาว่ามาจากที่ใด 
ปัญหาอยู่ที่ไหนบ้าง แล้วก็พร้อมท่ีจะเสียสละแบ่งปันกันเพื่อส่วนรวม ไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ทุกคนต้อง
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เท่าเทียมกัน บางอย่างนั้นอาจจะต้องเสียสละ บางอย่างก็จะได้เพิ่มเติม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทุกคนถ้าได้เหมือนกันพร้อม
กันทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ซึ่งต้นทุนนำ้าเรามีน้อยมาก ฝนก็ไม่ตกนำ้าในเขื่อนก็มีน้อยมาก เพราะ
ฉะนัน้กจ็ำาเปน็ตอ้งประหยดันำา้ เพราะฉะนัน้คนเมอืงชมุชนกต้็องชว่ยกนัประหยดันำา้ จนถงึเกษตรกรทีเ่ราไมส่ามารถ
สูบนำ้าให้เขาได้เพราะเราต้องเก็บนำ้าไว้อุปโภคบริโภค” 

 (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ

แห่งประเทศไทย วันท่ี 17 กรกฎาคม 2558)

 ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ปัญหาด้านทรัพยากรนำ้าได้กลายมาเป็นประเด็นสำาคัญเรื่องหนึ่งของ
ประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ปัญหาการขาดแคลนนำ้าและความขัดแย้งจากการแย่งชิงนำ้าในฤดูแล้ง ซึ่งผูกโยงกับ
เรื่องของกำาหนดสิทธิในการใช้และการเข้าถึงทรัพยากรนำ้า การจัดสรรและการจัดลำาดับความสำาคัญในการใช้นำ้า
สำาหรับภาคส่วนต่าง ๆ ภายใต้บริบทของความต้องการใช้นำ้าที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นตามความเจริญเติบโตของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชนเมือง ในขณะที่ปริมาณนำ้าต้นทุนกลับลดลงอันเป็นผลมาจาก
การบุกรุกทำาลายและความเสื่อมโทรมของพื้นที่ต้นนำ้าลำาธาร รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในขณะ
เดียวกันสถานการณ์อุทกภัยก็ยังคงเป็นปัญหาซำ้าซากที่สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยู่เป็นประจำาทุกปีนอกจากนี้ สถานการณ์ปัญหา                                                                                                                                            
นำ้าท่วมภัยแล้งยังนำาไปสู่ประเด็นเรื่องความเป็นธรรมในการผันนำ้าและการระบายนำ้าข้ามลุ่มนำ้าหรือข้ามพื้นที่ 
ซึ่งนับวันปัญหาเหล่านี้จะยิ่งทวีความซับซ้อนและความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ 
 ท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว หากพิจารณาถึงสาเหตุในเชิงการบริหารจัดการนำ้าของภาครัฐพบว่า
ในปัจจุบันการบริหารจัดการนำ้ายังประสบกับอยู่หลายประการ เช่น การขาดองค์กรที่ทำาหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลัก
ในการบริหารจัดการนำ้าโดยมีส่วนราชการที่มีภารกิจหน้าที่เกี ่ยวกับทรัพยากรนำ้ากระจายอยู่ในกระทรวงและ
กรมต่าง ๆ เป็นจำานวนมาก แต่ละหน่วยงานต่างก็มีนโยบายและกฎหมายที่ใช้เป็นเครื่องมือสำาหรับการบริหาร 
จัดการนำ้าตามภารกิจและอำานาจหน้าที่ของหน่วยงานตน ส่งผลให้การบริหารจัดการนำ้าเกิดความซำ้าซ้อนและขาด
เอกภาพ ซึ่งถึงแม้ต่อมาภาครัฐจะมีการรวมส่วนราชการที่มีภารกิจรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการนำ้าเข้าไว้ด้วย
กันในการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เมื่อปี พ.ศ. 2545 และถึงแม้จะมีการจัดตั้งองค์กรกำาหนดนโยบายและ
บริหารจัดการนำ้าในรูปแบบคณะกรรมการทั้งระดับชาติและระดับลุ่มนำ้าขึ้นทั่วประเทศแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถ
จัดการปัญหาดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม และปัญหาสำาคัญอีกประการหนึ่งได้แก่ การขาดกฎหมายแม่บทที่
ใช้ในการบริหารจัดการนำ้าอย่างเป็นระบบโดยเกือบทุกรัฐบาลได้มีความพยายามที่จะยกร่างกฎหมายนำ้าตั้งแต่
ทศวรรษที่ 2530 เป็นต้นมา ซึ่งได้มีการยกร่างกฎหมายขึ้นหลายฉบับในหลายรัฐบาลและมีการจัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนขึ้นหลายครั้งแต่จนกระทั่งปัจจุบันก็ยังไม่สามารถประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายได้
สำาเร็จและอาจถือได้ว่าเป็นร่างกฎหมายที่ใช้ระยะเวลายาวนานมากฉบับหนึ่งของประเทศไทย
 บทความนี้ จึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการก่อรูปและพัฒนาการของข้อเสนอนโยบายการจัดสรร
นำ้าและการแก้ไขปัญหานำ้าท่วมภัยแล้ง โดยวิเคราะห์ผ่านร่างตัวบทกฎหมายที่ปรากฎในกระบวนการยกร่างพระ
ราชบัญญัติทรัพยากรนำ้า ประกอบกับสภาพบริบททางสังคมการเมืองและบทบาทของตัวแสดงนโยบายต่าง ๆ  โดย
เริ่มตั้งแต่ช่วงหลังการปฏิรูประบบราชการเมื่อปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวมีปรากฎการณ์
สำาคัญเกิดขึ้นหลายครั้งในสังคม การเมืองไทย อาทิเช่น การเกิดวิกฤติมหาอุทกภัยเมื่อปี พ.ศ. 2554 การเกิด
วิกฤติภัยแล้งเมื่อช่วงกลางปี พ.ศ. 2558 การชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลอย่างต่อเนื่องจากหลายฝ่าย รวมทั้ง
การเกิดรัฐประหารถึงสองครั้ง ในวันที่ 19 กันยายน 2549 และในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ในแง่นี้ จึงเป็น
ที่น่าสนใจว่าภายใต้วิกฤติการณ์ทางการเมืองและสังคมดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการก่อรูปและการ
กำาหนดระเบียบวาระนโยบาย รวมทั้งเนื้อหาสาระของข้อเสนอนโยบายการจัดสรรนำ้าและการแก้ไขปัญหานำ้าท่วม
ภัยแล้งอย่างไรโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นสี่ส่วน ส่วนแรก เป็นกรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการก่อรูปนโยบายและ
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การกำาหนดระเบียบวาระนโยบายส่วนที่สอง เป็นการกล่าวถึงภาพรวมของปัญหาในเชิงการบริหารจัดการนำ้าของ
ประเทศไทย ส่วนที่สาม เป็นการศึกษาการก่อรูปและพัฒนาการของข้อเสนอนโยบายการจัดสรรนำ้าและการแก้
ไขปัญหานำ้าท่วมภัยแล้งที่ปรากฎในร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนำ้าฉบับต่าง ๆ  โดยวิเคราะห์ประกอบกับบริบท
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งบทบาทของตัวแสดงนโยบายในการผลักดันระเบียบวาระนโยบายและส่วน
สุดท้าย เป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะ สำาหรับการกำาหนดนโยบายการจัดสรรนำ้าบนพื้นฐานของความเท่าเทียม
และเป็นธรรมทางสังคม

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการก่อรูปนโยบายและการกำาหนดระเบียบวาระนโยบาย
 การศึกษานโยบายสาธารณะในแนววิเคราะห์กระบวนนโยบาย (policy process) นั้น เชื่อว่าเมื่อปัญหาใน
สังคมเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมีขนาดของปัญหาเพ่ิมมากข้ึนและได้รับความสนใจจากสาธารณชนมากข้ึนจนกระท่ังมีการเรียกร้องให้
รัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหา ปัญหาสังคมเหล่านั้นย่อมจะถูกผลักดันเข้าสู่วาระการพิจารณานโยบายซึ่งเรียกว่าขั้นตอน
การก่อรูปนโยบายและกำาหนดระเบียบวาระนโยบาย (policy formation and agenda setting) โดยขั้นตอน
ดังกล่าวน้ีมีความสำาคัญอย่างมาก เน่ืองจากในความเป็นจริงแล้วเป็นไปไม่ได้เลยท่ีทุก ๆ ปัญหาในสังคมจะถูกผลักดันเข้าสู่
กระบวนการกำาหนดนโยบายได้ทั้งหมด และไม่มีสังคมหรือสถาบันการเมืองใดที่จะมีความสามารถในการบรรจุ
ทุก ๆ ทางเลือกนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสังคมได้ในครั้งเดียว (Birkland, 2007 : 63) ดังนั้นหัวใจ
ของการศึกษาการกำาหนดระเบียบวาระนโยบาย จึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกปัญหาการทำาความ
เข้าใจถึงสาเหตุที่มา สัญลักษณ์ แนวทางแก้ไขปัญหา และองค์ประกอบอื่น ๆ ของปัญหานโยบายที่ถูกผลักดันเข้าสู่
ความสนใจของสาธารณชนและรัฐบาลรวมทั้งศึกษาถึงอิทธิพลและบทบาทของสถาบันทางการเมือง ระบบราชการ 
กลุ่มผลประโยชน์ และตัวแสดงนโยบายต่าง ๆ ในการที่จะแข่งขันกันผลักดันให้ปัญหารวมทั้งทางเลือกในการแก้ไข
ปัญหาได้รับการบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาของรัฐบาล ซ่ึงถือว่ามีลักษณะเป็นกระบวนการทางการเมืองที่ชัดเจน 
(สมบัติ ธำารงธัญวงศ์, 2549 : 335 - 336) 
 หากพิจารณาในแง่ของกระบวนการทางการเมืองโดยเฉพาะในสังคมการเมืองท่ีมีการเลือกต้ังบรรดานักการเมือง 
พรรคการเมือง กลุ่มอิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์ มักพยายามใช้อำานาจที่มีผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
หรือผู้สนับสนุนของตนรวมทั้งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสาธารณชนส่วนใหญ่เข้าสู่ระเบียบวาระนโยบายเพื่อช่วงชิง
ผลประโยชนท์างการเมอืงในการลงคะแนนเสยีงเลอืกต้ัง และในขณะเดียวกนักจ็ะใชอ้ำานาจในการกดีกนัมใิหข้อ้เสนอ
นโยบายที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกลุ่มของตนเข้าสู่ระเบียบวาระนโยบาย หรือที่เรียกว่า “สองโฉมหน้าของ
อำานาจ” (Two faces of power) ซึ่งต่อมาได้มีนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งเสนอว่า นอกจากสองโฉมหน้าของอำานาจ
ดังกล่าวแล้วยังมี “โฉมหน้าท่ีสามของอำานาจ” ซึ่งมีความแตกต่างในสาระสำาคัญจากสองอำานาจแรก โดยเป็นเรื่อง
อำานาจของกลุม่ผลประโยชนท่ี์มอีำานาจครอบงำา (dominant interests) กบัอำานาจในการอดทนอดกลัน้ (repressive 
power) ของประชาชนสว่นใหญท่ีเ่ปน็ฝา่ยเสยีเปรียบซ่ึงล้มเหลวในความพยายามท่ีจะเข้ามามอีทิธพิลในกระบวนการ
กำาหนดนโยบายและกระบวนการทางการเมืองครั้งแล้วครั้งเล่า โดยมีสาเหตุมาจากความสัมพันธ์ทางสังคม (social 
relationship) และอดุมการณท์างการเมอืง (political ideology) ทีถ่กูประกอบสรา้งขึน้และครอบงำากลุม่คนเหลา่นี้
ไวต้ัง้แตต่น้ ไมว่า่จะดว้ยเหตผุลจากฐานะทางสงัคม ระดับการศกึษา หรือการถอืครองทรัพยสิ์น ซ่ึงเมือ่เร่ิมมสัีญญาณ
ของการลกุขึน้ตอ่ตา้นความไมเ่ปน็ธรรมจากกลุม่ทีเ่สยีเปรยีบ กลุม่ทีม่อีำานาจครอบงำาสามารถทีจ่ะละเลยไมส่นใจแรง
กดดันดังกล่าวเพื่อนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงใด และพอผ่านระยะเวลานานเข้าประชาชนฝ่ายเสียเปรียบอาจหยุดที่จะ
ต่อสู้เนื่องเพราะพวกเขาได้กลายเป็นสิ่งแปลกปลอมของระบบการเมืองและความเฉ่ือยชาทางการเมืองก็คือผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้น (Birkland, 2008 : 67-68)
 ในแง่ของแรงผลักดันให้เกิดการยอมรับในระเบียบวาระนโยบายนั้น อาจขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหาและ
ปัจจัยอื่น ๆ เช่น แรงผลักดันจากผลกระทบของปัญหาว่ามีผลกระทบต่อใครและส่งผลกระทบมากน้อยเพียงใด       
มีระดับความรุนแรงและเร่งด่วนมากขนาดไหน นอกจากนี้ ยังเกี่ยวข้องกับกรณีท่ีว่านโยบายนั้นเป็นการดำาเนินงาน     
ที่ต่อเนื่องจากนโยบายที่เคยมีอยู่เดิมหรือไม่ ความรับรู้ของสังคมในปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างไร และภาคเอกชน
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มีเครื่องมือหรือศักยภาพในการที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวได้เองหรือไม่ ประกอบกับแรงผลักดันปัจจัยอื่น ๆ เช่น การ
สนับสนุนจากผู้นำาทางสังคม การเมืองเศรษฐกิจ หรือศาสนา, อิทธิพลของสื่อ, อิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ, 
ความเจรญิกา้วหนา้ทางวทิยาการ, ระดบัการศกึษาของคนในสังคม รวมทัง้บริบทการเปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ
และประชากร (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2557 : 151 – 156) หรือสุดท้ายอาจเป็นเพียงแค่ความต้องการของนักการเมือง 
ที่จะผลักดันนโยบายอะไรก็ตามเพื่อให้ได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ก็ได้ 
 จอห์น คิงดอน (Kingdon, 1995) ได้พัฒนาตัวแบบเกี่ยวกับการก่อรูปและกำาหนดระเบียบวาระนโยบาย
ด้วยตัวแบบกระแสนโยบายและหน้าต่างนโยบาย (Policy streams and Policy Window Model) โดยแนวคิดนี้
เสนอวา่การกอ่รปูและกำาหนดระเบียบวาระของนโยบายจะเกดิขึน้ไดก้ต็อ่เมือ่มกีารไหลมาพบกนัของกระแส 3 กระแส 
ได้แก่ 
 - กระแสปัญหา (Problem stream) เปน็เรือ่งของสภาพการณอ์นัเปน็เงือ่นไขทีป่ระเด็นปญัหาสงัคมในความ
สนใจของสาธารณชนจะถูกนิยามความหมายและเข้าสู่ความสนใจของรัฐบาลโดยเงื่อนไขในการเกิดขึ้นของกระแส
ปญัหา อาจดไูดจ้ากตวัชีว้ดั (indicator) ท่ีบ่งชีถ้งึขนาด ความสำาคญั และความเรง่ด่วนของปญัหา, เหตุการณ ์(event) 
หรือวิกฤติการณ์สำาคัญที่เป็นตัวเร่งให้ปัญหาดังกล่าวอยู่ในความสนใจของสังคม และผลสะท้อนกลับ (feedback) 
จากการดำาเนินการที่ผ่านมาของรัฐบาลซึ่งอาจนำาไปสู่การสร้างข้อเสนอนโยบายใด ๆ 
 - กระแสนโยบาย (Policy stream) เปน็เรือ่งของการสรา้งทางเลอืกหรอืขอ้เสนอนโยบายในการแกไ้ขปัญหา 
โดยข้อเสนอนโยบายต่าง ๆ  จะถูกสร้างขึ้นจากชุมชนนโยบาย (Community policy) ซึ่งได้รวมเอาความคิดเห็นของ
บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย ข้าราชการ นักวิชาการ นักวิจัย ที่ปรึกษาของรัฐบาล ฯลฯ ที่ให้การสนับสนุนหรือ
ผลักดันข้อเสนอนโยบายเข้าสู่วาระการตัดสินใจของรัฐบาลอยู่เบื้องหลัง
 - กระแสการเมือง (political stream) ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มพลังทางสังคมซึ่งสร้างแรงสนับสนุนหรือ
แรงกดดันให้เกิดการกำาหนดนโยบายของรัฐบาล โดยประกอบด้วย อารมณ์ของชาติ (national mode) ซึ่งสามารถ
รับรู้ได้ผ่านข่าวสารท่ีแพร่หลาย การพูดคุยแสดงความคิดเห็น การสำารวจทัศนคติของประชาชน หรือจากผลการ
ใช้สิทธิเลือกตั้ง 2) แรงกดดันทางการเมือง (political forces) ของบรรดาพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ท่ี
มีอิทธิพลอยู่ในระบบการเมือง และ 3) สถานการณ์ภายในของรัฐบาล หมายถึงการเปลี่ยนแปลงผู้ดำารงตำาแหน่ง
สำาคัญในฝ่ายบริหารหรือภายในรัฐสภา ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายอันนำาไปสู่การผลักดันนโยบายใหม่
ทีอ่ยูใ่นความสนใจของตนเขา้สูว่าระการตดัสนิใจของรฐับาลได ้เมือ่กระแสทัง้สามไหลมาบรรจบพบกนัจะนำาไปสู่การ
เปิดขึ้นของหน้าต่างของโอกาส (windows of opportunity) ที่จะผลักดันข้อเสนอนโยบายเข้าสู่วาระการตัดสินใจ
นโยบาย โดยปกติหน้าต่างนโยบายมักจะเปิดขึ้นและปิดลงอย่างรวดเร็ว และหน้าต่างนโยบายอาจถูกกดดันให้เปิด
ขึน้จากกระแสปัญหาเรง่ดว่นทีอ่ยูใ่นความสนใจของสาธารณะ หรอือาจเปดิขึน้จากแรงกดดนัทางการเมอืงหรอืความ
สนใจของผูมี้อำานาจตดัสนิใจกไ็ด ้แตถ่า้ชมุชนนโยบายยงัไมม่กีารผลติทางเลอืกนโยบายทีเ่หมาะสมหรอืเปน็ทีย่อมรบั 
กจ็ะยงัไมส่ามารถผลกัดนัขอ้เสนอนโยบายเขา้สู่ระเบยีบวาระการตัดสินใจของรัฐบาลได้ นอกจากนีใ้นการผลักดนัยงั
ต้องอาศัยการสนับสนุนหรือเชื่อมประสานจากผู้ประกอบการนโยบาย (policy entrepreneurs) ซ่ึงอาจเป็นคณะ
รัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการ รวมทั้งตัวแทนจากกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อผลักดันข้อเสนอนโยบายเข้าสู่
วาระพิจารณาของผู้มีอำานาจตัดสินใจในบริบทสถานการณ์ที่เอื้ออำานวย
 ในแงน่ีก้ารกอ่รปูและกำาหนดระเบยีบวาระนโยบายจงึมลีกัษณะของการตอ่สูต้อ่รองกนัในทางการเมอืง หรอื
ที่เรียกว่าเป็น “การเมืองในกระบวนการกำาหนดนโยบาย”(politics of policy-making approach) (พัชรี สิโรรส, 
2557 : 53 – 61) ซึ่งเป็นการศึกษาว่าปัญหาต่าง ๆ ในสังคมได้กลายมาเป็นปัญหาที่รัฐต้องเข้ามากำาหนดนโยบาย
เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างไร สถาบันการเมือง กลุ่มผลประโยชน์หรือประชาชนกลุ่มต่าง ๆ มีบทบาทในการผลักดัน
และต่อสู้ต่อรองกันอย่างไร ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในกระบวนการเมืองและกระบวนการกำาหนดนโยบาย
เป็นอย่างไรมีขั้นตอนการตัดสินใจนโยบายอย่างไร รวมทั้งศึกษาถึงเนื้อหาของนโยบาย (policy content) ในฐานะ
ภาพสะท้อนสภาวะการเมืองในช่วงสมัยนั้น ๆ ด้วย 
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ภาพรวมของปัญหาในเชิงการบริหารจัดการนำ้าของประเทศไทย
 “แม้จะผ่�นก�รปฏิรูประบบร�ชก�ร พ.ศ. 2545 ม�แล้ว แต่ส่วนร�ชก�ร ที่ทำ�ง�นด้�นนำ้�ก็ยังมีม�ก
สังกัดในหล�ยกระทรวง อีกทั้งปัจจุบัน ยังเพิ่มให้ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดซีอีโอม�ทำ�ง�นด้�นนำ้�อีก จึงเกิดสภ�พ
สับสนอลหม�่น ไม่รู้ว่�ใครคือเจ้�ภ�พ และเกิดปัญห�ก�รทำ�ง�นไม่เป็นเอกภ�พ ซำ้�ซ้อน ต่�งคนต่�งทำ�” 
 (ปราโมทย์ ไม้กลัด กล่าวในเวทีนโยบายสาธารณะ “การจัดการทรัพยากรนำ้าเพื่อความเป็นธรรมและยั่งยืน 
: เมกะโปรเจ็กต์ การจัดสรร และมลภาวะ”เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549)

 ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรนำ้า ซึ่งเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
และสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการใช้นำ้าในภาคเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี แต่สืบเนื่องจากการ
ขยายตัวของจำานวนประชาชากรที่เพิ่มขึ้นจาก 45 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2523 เป็น 63 ล้านคนในปี พ.ศ. 2550
(ปราโมทย์ ประสาทกุล และคณะ, 2550) และยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งปัจจุบัน ประกอบกับ
การดำาเนินนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงสามทศวรรษ
ที่ผ่านมาได้ส่งผลให้ประเทศไทยต้องประสบปัญหาด้านทรัพยากรนำ้าทั้งหลายด้าน อาทิเช่น 
 ในแง่ปริมาณนำ้า พบว่าในฤดูแล้งปริมาณนำ้าต้นทุนมีแนวโน้มลดลงและไม่เพียงพอต่อการประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกจิในภาคการใชน้ำา้ตา่ง ๆ  โดยมสีาเหตสุำาคญัจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภมูอิากาศและการลดลงของ
ป่าไม้ในพื้นที่ต้นนำ้าลำาธาร ซึ่งนำาไปสู่ความขัดแย้งในการแย่งชิงนำ้าและปัญหาความเป็นธรรมในการจัดสรรนำ้า โดย
เฉพาะความขัดแย้งระหว่างภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการกับภาคเกษตรกรรมซึ่งยังเป็นปัญหาที่ไม่สามารถหา
ทางออกได้โดยง่าย ส่วนในฤดูฝน ปัญหานำ้าท่วมก็ยังคงเกิดขึ้นซำ้าซากเป็นประจำาทุกปีในหลายพื้นที่และนับวันจะยิ่ง
ทวีความรุนแรงและสร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะวิกฤติมหาอุทกภัย
เมื่อปี พ.ศ. 2554 มีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 12.8 ล้านคน ธนาคารโลกประเมินมูลค่าความเสียหายสูงถึง 
1.44 ล้านล้านบาทมีผู้เสียชีวิตและสูญหายกว่า 800 ราย โดยถูกจัดให้เป็นภัยพิบัติครั้งที่มีมูลค่าความเสียหายมาก
ทีส่ดุเปน็อนัดบัสีข่องโลก และถกูกลา่วขานวา่เป็นอทุกภยัครัง้รา้ยแรงทีส่ดุทัง้ในแงข่องปรมิาณนำา้และจำานวนผูไ้ดร้บั
ผลกระทบ (ข้อมูลจาก https://th.wikipedia.org สืบค้นเมื่อวันที่1 กันยายน 2558)
 ในแง่คุณภาพนำ้า พบว่าปัญหาแหล่งนำ้าเสื่อมโทรมและมลพิษทางนำ้า ซึ่งมีสาเหตุมาจาก การบุกรุกทำาลาย
แหล่งนำ้า การตื้นเขินของทางนำ้า การระบายนำ้าเสียลงในแหล่งนำ้าสาธารณะโดยมิได้มีการบำาบัดอย่างมีมาตรฐาน
ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาติดตามมาอีกหลายกรณี เช่น ปัญหาผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ปัญหาด้านสุขอนามัยของ
ประชาชน อีกทั้งยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้ปริมาณนำ้าที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ลดลงด้วย
 ความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้นำาไปสู่การดำาเนินโครงการก่อสร้างและพัฒนาแหล่งนำ้าขนาด
ใหญ่ของภาครัฐจำานวนมาก เช่น เขื่อน ฝาย ประตูระบายนำ้า แต่กลับพบว่าได้ก่อให้เกิดปัญหาใหม่ติดตามมา
หลายประการ เช่น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ รวมถึงผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนที่ต้อง
สูญเสียที่ดินทำากิน สูญเสียอาชีพ ต้องอพยพย้ายถิ่นฐาน ซึ่งกลายเป็นปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในการ
ต่อสู้คัดค้านการดำาเนินโครงการพัฒนาแหล่งนำ้าของภาครัฐที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ทศวรรษที่ 2530 จนถึง
ปัจจุบัน
 สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัญหาด้านทรัพยากรนำ้าที่เกิดขึ้นดังกล่าว ในงานศึกษาวิจัยสำาคัญหลายชิ้นใน
ช่วงสิบปีที่ผ่านมา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด และคณะ, 2544, วุฒิสภา, 2546, สำานักงาน
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547, สถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2547, กรมทรัพยากรนำ้า, 2550ก., สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2550, สภาผู้แทนราษฎร, 2551 และ กอบกุล 
รายะนาคร, 2555) ได้วิเคราะห์ว่ามีสาเหตุมาจากความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนำ้าของภาครัฐ โดย
อาจสรุปได้เป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
 ปัญหาด้านนโยบายประเทศไทยไม่มีนโยบายการบริหารจัดการนำ้าในภาพรวมที่มีทิศทางชัดเจนและเป็น
รูปธรรมเพียงพอที่จะนำาไปสู่การปฏิบัติได้ครบถ้วน ที่ผ่านมานโยบายของแต่ละรัฐบาลมุ่งให้ความสำาคัญกับการ
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พัฒนาและจัดหาแหล่งนำ้าเพิ่มเติมและงานชลประทานเป็นหลัก ประกอบกับการขาดเสถียรภาพทางการเมืองและ
การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้ง ส่งผลให้การดำาเนินนโยบายด้านการบริหารจัดการนำ้าขาดความต่อเนื่องและ
ขาดการวางแผนในระยะยาว การดำาเนินการส่วนใหญ่เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อจัดการกับแต่ละ
ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งไป ยิ่งไปกว่านั้นการนำาเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขยังเป็นไปในลักษณะของการมุ่งหวัง
ผลในทางการเมืองมากกว่าที่จะมีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการหรือการแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบ นอกจากนี้ยังพบว่า ทั้งในกระบวนการกำาหนดนโยบายและการนำานโยบายไปปฏิบัติยังไม่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนำ้าอย่างแท้จริงด้วย
 ปัญหาด้านโครงสร้างองค์กรบริหารจัดการนำ้า พบว่าในช่วงก่อนการปฏิรูประบบราชการ พบว่ามี   หน่วย
งานภาครัฐที่มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรนำ้า ในด้านต่าง ๆ  กระจัดกระจายอยู่ใน 9 กระทรวง ในหน่วย
งานระดับกรมและรัฐวิสาหกิจมากกว่า 40 หน่วยงาน ส่งผลให้เกิดการขาดเอกภาพและความซำ้าซ้อนในการ
ดำาเนินงานและการจัดสรรงบประมาณถึงแม้ในช่วงการปฏิรูประบบราชการเมื่อปี พ.ศ. 2545 ภาครัฐจะมีความ
พยายามจัดโครงสร้างใหม่โดยที่จะยุบรวมหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับทรัพยากรนำ้าเข้าไว้ด้วยกันก็ตาม แต่
ปรากฎว่าในปัจจุบันยังคงมีหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่ด้านการบริหารจัดการนำ้ามากกว่า 30 หน่วยงาน กระจาย
ไปในสามกระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กระทรวงมหาดไทย 
 ตลอดช่วงเวลากว่าสองทศวรรษท่ีผ่านมา แนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐยังคงวนเวียนอยู่กับการ        
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็นจำานวนมาก โดยมักมีองค์ประกอบเป็นรัฐมนตรี ข้าราชการระดับสูง นักวิชาการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น คณะกรรมการทรัพยากรนำ้าแห่งชาติ (กนช.), คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหาร
จดัการทรพัยากรนำา้ (กยน.),คณะกรรมการนโยบายนำา้และอุทกภยัแหง่ชาติ (กนอช.) คณะกรรมการบรหิารจดัการนำา้
และอุทกภัย (กบอ.) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในกิตติ วิสารกาญจน, 2556) หรือล่าสุดได้แก่ คณะกรรมการกำาหนด
นโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้า ซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามคำาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 85/2557 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดประสานงานและบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  แต่กลับพบว่าคณะกรรมการ
ดงักลา่วสว่นใหญไ่มม่อีำานาจหนา้ทีต่ามกฎหมายระดบัพระราชบญัญตัริองรบั การดำาเนนิงานมกัเปน็ไปในลกัษณะเพือ่
สนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลในช่วงนั้น ๆ โดยปราศจากความต่อเนื่องในการดำาเนินการ นอกจากนี้ ยังพบว่านำาไป
สู่ปัญหาการดำาเนินงานท่ีล่าช้าและความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานซึ่งเกิดจากการแย่งชิงงบประมาณ ความแตกต่าง 
ของวฒันธรรมองคก์รและความคุน้เคยกบัระบบการดำาเนนิงานทีแ่ยกสว่นตา่งคนตา่งทำาซึง่สง่ผลใหเ้กดิปญัหาในการ
บริหารบุคลากรตามมาด้วย 
 ปัญหาด้านกฎหมายปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการนำ้า มากกว่า 30 
ฉบับ แต่ยังขาดกฎหมายแม่บทสำาหรับการบริหารจัดการนำ้าในภาพรวม กฎหมายที่บังคับใช้อยู่บางฉบับประกาศ
ใช้มาเป็นเวลานาน มีเนื้อหาที่ล้าสมัยไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและไม่สามารถรองรับ
ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ อีกทั้งยังมีความซำ้าซ้อนของกฎหมายที่มีอยู่จำานวนมากซึ่งกระจายอยู่ใน
แต่ละหน่วยงานในลักษณะแยกส่วนขาดความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การดำาเนินงานและการบังคับ
ใช้กฎหมายเป็นไปอย่างขาดเอกภาพ นอกจากนี้ ในเชิงเนื้อหาสาระของกฎหมายที่มีอยู่ยังขาดความครอบคลุม
ในทุกมิติของปัญหาอีกด้วย
 อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้มีความพยายามที่จะยกร่างกฎหมายแม่บทด้านทรัพยากรนำ้า โดยเริ่มตั้งแต่      
ปี 2535 เป็นต้นมา มีการยกร่างกฎหมายนำ้าขึ้นหลายฉบับจากหลายหน่วยงาน ในภาพรวมของแทบทุกฉบับ
จะมีสาระสำาคัญเกี่ยวกับการกำาหนดสิทธิในนำ้า องค์กรบริหารจัดการนำ้า การใช้และการจัดสรรนำ้า การป้องกัน
และแก้ไขปัญหานำ้าท่วมภัยแล้ง การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรนำ้า ควบคุมตรวจตราทรัพยากรนำ้า อำานาจของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ และบทกำาหนดโทษ ซึ่งตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษจนกระทั่งปัจจุบัน เนื้อหาสาระของ
ร่างตัวบทกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากตามบริบททางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ โดยบทความนี้จะ
เน้นการวิเคราะห์เฉพาะประเด็นเนื ้อหาเกี ่ยวกับการจัดสรรนำ ้า ซึ ่งเกี ่ยวข้องกับแบ่งประเภทการใช้นำ ้า    
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การจัดลำาดับความสำาคัญในการใช้นำ้า และแนวทางการแก้ปัญหาภัยแล้งและนำ้าท่วมเท่านั้น สำาหรับประเด็น
สำาคัญอีกเรื่องหนึ่งที่มักมีการถกเถียงกันในร่างกฎหมายนำ้า ได้แก่ เรื่องการกำาหนดสิทธิในนำ้า (Water Rights) 
ผู้เขียนได้เคยศึกษาวิเคราะห์ไว้โดยละเอียดก่อนหน้านี้แล้ว (กิตติ วิสารกาญจน, 2555) จึงไม่ขอกล่าวรายละเอียด
ในที่นี้อีก

การก่อรูปนโยบายและการกำาหนดระเบียบวาระนโยบาย
การจัดสรรนำ้าและการแก้ไขปัญหานำ้าท่วมภัยแล้งของประเทศไทย
 “...นำ้�ท่วมปีนี้ เป็นปีแรกที่ไม่ต้องกระด�กป�กอีกต่อไป ที่จะผลักนำ้�ไปยังคน ซึ่งคว�มล�ดชันของ
อำ�น�จต่อรองท�งก�รเมืองตำ่� เพร�ะเข�บอกชัดเจนเลยว่�ต้องผลักนำ้�เข้�เรือกสวนไร่น�ในภ�คกล�งเพื่อช่วย
กรงุเทพฯไวจ้�กอทุกภัยดว้ยพ้ืนทีก่ีแ่สนกีล้่�นไร่, ด้วยชะต�กรรมของผูค้นอกีก่ีแสนก่ีล�้นครอบครวั, ด้วยเศรษฐกจิ
ครอบครัวอีกกี่แสนกี่ล้�นบ�ท, ด้วยชีวิตที่สูญเสียไปโดยไม่จำ�เป็นอีกไม่รู้กี่สิบกี่ร้อย ฯลฯ ก็ไม่มีก�รเปิดเผยอย่�ง
ชัดเจน เมื่อไม่ต้องต่อรองแล้ว จะรู้ไปทำ�ไม” 
 (นิธิ เอียวศรีวงศ์ กล่าวในบทความเรื่อง “การเมืองเรื่องนำ้าท่วม” มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 18 ธันวาคม 
พ.ศ. 2549)
 ในช่วงต้นทศวรรษที่ 2530 ประเทศไทยรับเอาหลักบริหารจัดการนำ้าแบบบูรณาการ (Integrated 
Water Resources Management : IWRM) ซึ่งพัฒนาขึ้นบนหลักการดับบลิน (Dublin Principle) ประกอบ
ด้วยหลักสำาคัญ 4 ข้อ (Global Water Partnership, 2000) ได้แก่
 1) นำ้าจืดเป็นทรัพยากรที่มีจำากัดและเปราะบาง จำาเป็นต่อการดำารงชีวิต การพัฒนาและสิ่งแวดล้อม
 2) การพัฒนาและจัดการนำ้าต้องอยู่บานพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ผู้วางแผนและผู้กำาหนด
นโยบายทุกระดับ 
 3) สตรีย่อมมีบทบาทสำาคัญในการจัดหา การจัดการและ การดูแลรักษานำ้า และ 
 4) นำ้ามีคุณค่าทางเศรษฐกิจสำาหรับทุกภาคการใช้นำ้าและต้องตระหนักว่าเป็นสินค้าในเชิงเศรษฐกิจ 
 แนวคิดนี้ได้แพร่หลายและกลายเป็นกระแสของการปฏิรูประบบชลประทานและการบริหารจัดการนำ้า  
ทั่วโลกภายใต้การสนับสนุนขององค์กรการเงินระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก (World Bank) และธนาคาร
เพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank) ผ่านการกำาหนดเป็นเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินจากกองทุน
ที่ประเทศต่าง ๆ  ต้องปฏิบัติบนพื้นฐานการพัฒนาตามแนวเสรีนิยมใหม่ (Neo - liberal development paradigm) 
ที่มุ่งลดบทบาทภาครัฐเพิ่มบทบาทของภาคเอกชน เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนและการกำาหนดให้นำ้าเป็น
ทรัพยากรที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Peter P. Mollinga and Alex Bolding, 2003, p. 2-3)
 ภายใต้กระแสของปัญหาด้านทรัพยากรนำ้าและกระแสนโยบายจากระดับโลก ส่งผลให้เกิดการผลักดัน
การยกร่างกฎหมายนำ้าขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัฐบาลพลเอก สุจินดา คราประยูร ซึ่งเข้ามาเป็นรัฐบาลภายหลัง
การรัฐประหารเมื่อปี 2534 โดยเริ่มจากการศึกษาวิจัยของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ร่วม
กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่อมาสำานักงานคณะกรรมการทรัพยากรนำ้าแห่งชาติ 
สำานักนายกรัฐมนตรี ได้รับสานต่อภารกิจในการยกร่างกฎหมายดังกล่าวและมีการผลิตงานวิชาการและรายงาน
วิจัยเกี่ยวกับร่างกฎหมายนำ้าตามมาอีกหลายฉบับโดยในช่วงเริ่มต้นการยกร่างกฎหมายนำ้าตกอยู่ภายใต้อิทธิพล
บรรดาข้าราชการ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมแหล่งนำ้า นักวิชาการด้านกฎหมาย และผู้แทนจากรัฐวิสาหกิจและ
ภาคเอกชนที่ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการใช้นำ้า โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการกำาหนดองค์กรบริหารจัดการนำ้า
ในระดับชาติและระดับลุ่มนำ้าการสร้างมาตรการควบคุมการใช้นำ้าในระบบใบอนุญาตและการเก็บค่าใช้นำ้า และ
การให้อำานาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าแก้ไขปัญหานำ้าท่วม ซึ่งเป็นไปในลักษณะรวมศูนย์อำานาจรัฐโดยยัง
ไม่มีการพูดถึงเรื่องของการแบ่งประเภทการใช้นำ้า การจัดลำาดับความสำาคัญการใช้นำ้า และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนแต่อย่างใด
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 หลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬเมื่อปี 2535 ภายใต้กระแสการปฏิรูปประเทศได้แพร่หลายไปในสังคมไทย 
และนำาไปสู่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งมีบทบัญญัติรับรองสิทธิชุมชนและ
สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่นพร้อมกับการ
เติบโตแพร่หลายของแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบกับเมื่อเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 หรือที่เรียกว่าวิกฤติต้มยำากุ้งได้นำาไปสู่การตระหนักถึงผลพวงของการพัฒนาอย่างไม่
สมดุล และผลักดันให้แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลายมาแนวทางหลักในการพัฒนา
ประเทศ ส่งผลให้ภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชนได้เข้ามามีบทบาทในทางการเมืองมากยิ่งขึ้น
 ช่วงปี พ.ศ.2541-2543 รัฐบาลชวน หลีกภัย ได้มีความพยายามที่จะกอบกู้เศรษฐกิจของประเทศด้วย
การรับความช่วยเหลือจากธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ซึ่งตามเงื่อนไขความช่วยเหลือกำาหนดให้รัฐบาลต้อง
มีนโยบายนำ้าที่ชัดเจน รวมทั้งต้องมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตด้วยการสร้างพื้นฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับ 
ทรัพยากรนำ้า โดยกำาหนดกรอบของกฎหมายนำ้าว่าต้องมีการกำาหนดสิทธิการใช้นำ้า การจัดสรรนำ้ามาตรการป้องกัน
และบรรเทาภาวะนำ้าท่วม รวมถึงการคืนทุนระบบชลประทานด้วยการกำาหนดราคานำ้า (Water Pricing) จึงนำา
ไปสู่การกำาหนดวิสัยทัศน์นำ้าแห่งชาติและนโยบายนำ้าขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2543 
 ในระหว่างนี้ ภาครัฐได้มีความพยายามที่จะผลักดันร่างกฎหมายนำ้าเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
อีกครั้ง แต่เงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้ของธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียดังกล่าวได้กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ร้อน
แรงในสังคมไทย โดยเฉพาะในเรื่องผลกระทบต่อผู้ใช้นำ้าและเกษตรกรรายย่อย ได้ขยายตัวการเป็นการเคลื่อนไหว
คัดค้านร่างกฎหมายนำ้าซึ่งนำาโดยองค์กรพัฒนาเอกชนหลายกลุ่ม โดยมีข้อโต้แย้งว่ากฎหมายนำ้าเป็นการรวม
ศูนย์อำานาจในการบริหารจัดการนำ้าของรัฐ ซึ่งทำาลายวิถีการใช้นำ้าและการจัดการนำ้าของท้องถิ่นและมีเนื้อหา
ขัดรัฐธรรมนูญซึ่งมีบทบัญญัติรับรองสิทธิชุมชนและชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้ การใช้ระบบใบอนุญาตและการ
จัดเก็บค่าใช้นำ้าจะเป็นการเอื้อต่อกลุ่มทุนอุตสาหกรรมและจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเข้าถึงนำ้าของ
เกษตรกรรายย่อยและประชาชนทั่วไป อีกทั้งกระบวนการยกร่างกฎหมายนำ้ายังขาดมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างกว้างขวางทั่วถึง (เนตรดาว แพทยกุล และมนตรี จันทวงศ์, 2543, น.46-82) โดยในภาคประชาชนได้มี
การจัดประชุมเสวนา การชุมนุมประท้วง และยื่นหนังสือคัดค้านร่างกฎหมายนำ้าอย่างต่อเนื่อง กระแสของการ
คัดค้านกฎหมายนำ้าลุกลามไปอย่างกว้างขวาง ต่อมา ในช่วงปี พ.ศ.2544-2545 สมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ได้
ดำาเนินนโยบายปฏิรูประบบราชการและปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวง ทบวง กรม ส่งผลให้กระบวนการ
จัดทำาร่าง กฎหมายนำ้าต้องล่าช้าออกไปและไม่ได้ถูกบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาเพื่อรอการปรับโครงสร้างส่วน
ราชการใหม่

ร่างกฎหมายนำ้าในกระแสการปฏิรูประบบราชการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
 ในการปฏิรูประบบราชการเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 มีการจัดต้ังกรมทรัพยากรนำ้า สังกัดในกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้ึน โดยกรมทรัพยากรนำ้าร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เริ่มกระบวนการ
ยกร่างกฎหมายนำ้าขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2546 - 2548 โดยได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาค
ทั่วประเทศ จำานวน 9 ครั้ง เพื่อหาแนวทางและกำาหนดประเด็นในการยกร่างกฎหมายนำ้าขึ้นใหม่ และหลังจากได้ร่าง
กฎหมายแล้วยังได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศอีก 14 ครั้ง เพื่อนำาความเห็นมาปรับปรุง
แก้ไขร่างกฎหมายโดยการดำาเนินโครงการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 5,000 คน มีการแจกแบบสอบถามมากกว่า 
6,000 ฉบับ ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงแนวโน้มถึงการให้ความสำาคัญกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะมากยิง่ขึน้และสง่ผลใหร้า่งกฎหมายฉบบันีไ้ด้รบัการยอมรบัและสนบัสนนุจาก
หลายภาคส่วนมากยิ่งขึ้น (พัชรี สิโรรส, 2550) 
 สำาหรับเนื้อหาของร่างกฎหมายนำ้าในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรนำ้าและการป้องกันและแก้ไขปัญหา      
นำ้าท่วมภัยแล้ง ซึ่งได้ยกร่างข้ึนจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมีสาระสำาคัญดังนี้ (สถาบันวิจัยและให้          
คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547, 2548)
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 1. กำาหนดสิทธิในนำ้า โดยให้ทรัพยากรนำ้าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 2. เพิ่มเติมหลักการเรื่องใช้นำ้าตามความจำาเป็น (Reasonableuse) มาใช้ในการควบคุมกำากับสิทธิในการใช้
นำ้าตามระบบเจ้าของท่ีดินริมฝั่ง (Riparian Right system) โดยกำาหนดให้การใช้นำ้าของผู้ครอบครองที่ดินที่ติดกับ 
แหล่งนำ้าสาธารณะต้องไม่กระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
 3. ในการจัดสรรนำ้าให้ใช้ระบบใบอนุญาต (Permit System) โดยแบ่งทรัพยากรนำ้าออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ 
  (1) การใช้ทรัพยากรนำ้าประเภทที่ 1 ได้แก่ การใช้นำ้าในแหล่งนำ้าสาธารณะเพ่ือการดำารงชีพ การ
อุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเกษตรและการเลี้ยงสัตว์เพ่ือการยังชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือน และการใช้
ทรัพยากรนำ้าในปริมาณเล็กน้อย ได้แก่
  (2) การใช้ทรัพยากรนำ้าประเภทที่ 2 ไดแ้ก ่กา การใช้นำ้าในแหล่งนำ้าสาธารณะเพื่อการการเกษตร
และการเลี้ยงสัตว์ เพื่อการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การผลิตพลังงานไฟฟ้า การประปา 
  (3) การใช้ทรัพยากรนำ้าประเภทที่ 3 ได้แก่ การใช้นำ้าในแหล่งนำ้าสาธารณะเพื่อกิจการขนาด
ใหญ่ที่ใช้นำ้าในปริมาณมาก หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบข้ามลุ่มนำ้าหรือครอบคลุมพื้นที่อย่างกว้างขวาง
  ทั้งนี้ การใช้นำ้าประเภทที่สอง ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการลุ่มนำ้า และการใช้นำ้าประเภทที่
สาม ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการนำ้าแห่งชาติ 
   1. การใช้ทรัพยากรนำ้าให้คำานึงถึงการใช้นำ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นสำาคัญ
   2. ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการลุ่มนำ้าและคณะกรรมการทรัพยากร
นำ้าแห่งชาติ สามารถออกกฎกระทรวงกำาหนดค่าใช้นำ้าประเภทที่สองและสามได้
   3. ให้มีกองทุนทรัพยากรนำ้าและกองทุนลุ่มนำ้าในแต่ละลุ่มนำ้า
   4. ในกรณีเกิดวิกฤตินำ้าแล้งให้รัฐมนตรีมีอำานาจสั่งให้เฉลี่ยหรือแบ่งปันนำ้าได้
   5. ให้การผันนำ้าข้ามลุ่มนำ้าเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนนำ้าหรือนำ้าท่วม สามารถกระทำาได้
เมื่อมีความจำาเป็นเท่าน้ัน และลุ่มนำ้าท่ีได้รับประโยชน์จากการผันนำ้าจะต้องจ่ายค่าทดแทนอย่างเป็นธรรมให้แก่กอง
ทุนลุ่มนำ้าของลุ่มนำ้าที่ต้องรับความเสียหาย รับภาระ หรือขาดประโยชน์หรือขาดประโยชน์
 ขอ้สงัเกตสำาคญัของรา่งกฎหมายนำา้ฉบบันี ้ไดแ้กก่ารเปน็รา่งกฎหมายทีใ่หอ้ำานาจแกผู่ใ้ชน้ำา้ไวอ้ยา่งมากตัง้แต่
เรื่ององค์ประกอบของกรรมการลุ่มนำ้า การตั้งองค์กรผู้ใช้นำ้าตั้งแต่ระดับล่างสุดได้แก่องค์กรผู้ใช้นำ้า สหพันธ์ผู้ใช้นำ้า ไป
จนถึงระดับสูงสุดคือสมาพันธ์ผู้ใช้นำ้า และให้อำานาจแก่คณะกรรมการลุ่มนำ้าในการบริหารจัดการนำ้าค่อนข้างมาก
 ในปี พ.ศ. 2548 กรมทรัพยากรนำ้าได้ผลักดันร่างกฎหมายนำ้าเข้าสู่วาระการพิจารณาของรัฐบาลเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวได้เกิดความผันผวนทางการเมืองจากการชุมนุมประท้วง
ขับไล่รัฐบาลของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 นายกรัฐมนตรีพันตำารวจโท 
ทักษิณ ชินวัตร ได้ประกาศยุบสภา และภายหลังการเลือกตั้งใหม่ ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำาวินิจฉัยให้เลือกตั้งเมื่อ
เดอืนเมษายน พ.ศ. 2549 การชมุนมุอยา่งตอ่เนือ่งส่งผลใหก้ารบริหารราชการแผ่นดินต้องหยดุชะงักและนำาไปสู่การ
รัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ซึ่งส่งผลให้หน้าต่างนโยบายปิดตัวลงลงอีกครั้ง

ร่างกฎหมายนำ้าในอุ้งมือเทคโนแครต: หลังรัฐประหาร 19 กันยา
 ภายหลังการรัฐประหาร คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ได้จัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวซึ่งมีพลเอกสุรยุทธ์ 
จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี และมีการจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ขึ้นเพื่อทำาหน้าที่แทนรัฐสภา รัฐบาลนี้
ได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2550 เป็นปีแห่งการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยมีการถวายพระราชสมัญญานาม “พระบิดาแห่งการบริหารจัดการทรัพยากรนำา้” 
และประกาศให้เรื่องนำ้าเป็นวาระแห่งชาติ (กรมทรัพยากรนำ้า, 2550ข.) ส่งผลให้หน้าต่างนโยบายในการจัดทำาร่าง
กฎหมายนำา้ถูกเปดิออกอกีครัง้โดยกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดเ้สนอรา่งกฎหมายนำา้เขา้สูว่าระการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง และในครั้งนี้ร่างกฎหมายนำ้าได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและผ่านการ
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ตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาอย่างรวดเร็ว ด้วยมุ่งหวังให้เกิดเป็นผลงานสำาคัญในรัฐบาลแต่ปรากฎว่า 
ในข้ันตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาซ่ึงประกอบไปด้วยอดีตข้าราชการระดับสูง อดีตรัฐมนตรี อดีต
สมาชิกวุฒิสภา นักวิชาการด้านกฎหมาย
 ภายใต้อิทธิพลของบรรดาเทคโนแครตที่นั่งอยู่ในคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหา
สาระในระดบัหลกัการของรา่งกฎหมายนำา้ฉบับทีไ่ด้รบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนไปอยา่งมาก โดยคณะกรรมการ
กฤษฎีการได้มีความเห็นว่ารัฐควรที่จะมีอำานาจบริหารจัดการนำ้าเช่นเดียวกับที่มีอำานาจในการจัดการทรัพยากรอ่ืน 
เช่น ป่าไม้ เหมืองแร่ และการกำาหนดให้นำ้าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอาจส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงนำ้า
ได้โดยเสรีมากเกินไปซึ่งเป็นการยากที่รัฐจะเข้าควบคุมและบริหารจัดการนำ้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจาก
น้ียงัอาจจะก่อเกดิปญัหาในการตคีวามกฎหมายไดด้งันัน้ จงึไดป้รบัปรงุแกไ้ขโดยเพิม่อำานาจของรฐัในการเขา้ควบคุม
การบริหารจัดการนำ้า โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำาคัญดังนี้
 1. กำาหนดให้ “แหล่งนำ้าสาธารณะเป็นของรัฐ” แต่ “นำ้า” เป็นของส่วนรวม
 2. การวางมาตรการจัดสรรนำ้า ยังคงให้ใช้ระบบใบอนุญาตและโดยแบ่งการใช้นำ้าออกเป็น 3 ประเภท เช่น
เดิม แต่เปลี่ยนแปลงหลักการโดยให้การออกใบอนุญาตให้กระทำาโดยพนักงานเจ้าหน้าที่รัฐ โดยการใช้นำ้าประเภท 
ที่สอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการลุ่มนำ้า และการใช้นำ้าประเภทที่สาม ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนำ้าแห่งชาติ
 3. ลดอำานาจของคณะกรรมการลุ่มนำ้า โดยให้แก่อำานาจรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงกำาหนด                
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและอัตราค่าใช้นำ้าประเภทที่สองและประเภทที่สามได้โดยความเห็นชอบคณะกรรมการ
ทรัพยากรนำ้าแห่งชาติ
 4. ยกเลิกการจัดตั้งกองทุนลุ่มนำ้าในแต่ละลุ่มนำ้า ให้มีกองทุนทรัพยากรนำ้าเพียงกองทุนเดียว
 5. ยกเลกิหลกัการใหลุ้ม่นำา้ทีไ่ดร้บัประโยชนจ์ากการผันนำา้จะต้องจ่ายคา่ทดแทนอยา่งเปน็ธรรมใหแ้กลุ่ม่นำา้
ที่ต้องรับความเสียหาย รับภาระ หรือขาดประโยชน์

 ในแง่นี้ เนื้อหานโยบายการจัดสรรนำ้าในมือเทคโนแครตจึงมีแนวโน้มที่จะหวนกลับไปสู่การบริหารจัดการ
แบบรวมศูนย์อำานาจรัฐยิ่งขึ้นอีกทั้งข้อเสนอมาตรการด้านความเป็นธรรมทางสังคมของผู้เสียหายจากกรณีของการ
ผันนำ้าข้ามลุ่มนำ้ายังถูกตัดทิ้งไปเนื่องจากถูกมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยากและเป็นภาระในการจัดการของรัฐ
 อย่างไรก็ตาม ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ผ่านไปถึงวาระรับหลักการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขึ้นเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว ในช่วงเวลาเดียวกันได้มีการเสนอร่าง      
กฎหมายนำ้าอีกฉบับที่จัดทำาขึ้นโดยคณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรนำ้าในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2550) เพื่อพิจารณาควบคู่ไปกับฉบับของรัฐบาล โดยมีตัวแสดงนโยบายจาก
องค์กรใหม่ ๆ ได้แก่ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนำ้าการเกษตร ในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามา
มีบทบาทในการยกร่างกฎหมายนำ้าด้วยแต่ด้วยเนื้อหาของร่างกฎหมายที่มีความซับซ้อนและกระทบต่อสาธารณะ
ในวงกว้างอีกทั้งยังมีระยะเวลาดำาเนินการยกร่างเพียงสองเดือนและนำาไปสู่ความขัดแย้งของกรรมาธิการจาก
สายรัฐบาลและสาย สนช. ซึ่งประกอบไปด้วยผู้นำาทางทหารและผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน โดยมีความคิดเห็น      
ขัดแย้งในหลักการสำาคัญซึ่งไม่สามารถตกลงให้เป็นที่ยอมรับทุกฝ่ายได้ เช่น ในการกำาหนดสิทธิในทรัพยากรนำ้า
ว่าจะกำาหนดให้เป็นของรัฐ ของประชาชน ของส่วนรวม หรือของชาติ โดยร่องรอยความขัดแย้ง เห็นได้ชัดเจน
จากการที่ในระหว่างการพิจารณามีกรรมาธิการลาออกถึง 3 รายในขณะเดียวกัน สถานการณ์ภายนอกสภาได้
เริ่มมีกระแสคัดค้านร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนำ้าซึ่งนำาโดยกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนหลายองค์กรท้ายที่สุดใน
วาระประชุมพิจารณาร่างกฎหมายครั้งสุดท้ายของ สนช. เมื่อถึงวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากร
นำ้า พ.ศ. ... ได้มีสมาชิก สนช. รายหนึ่งคัดค้านโดยกดดันให้มีการนับองค์ประชุมประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จึงได้ประกาศปิดประชุมและร่างกฎหมายนำ้าจึงมิได้ถูกพิจารณาในที่สุด
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ร่างกฎหมายนำ้าในกระแสวิกฤติการเมืองและวิกฤติมหาอุทกภัย
 ภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 รัฐบาลของ นายสมัคร สุนทรเวช ไม่ร้องขอให้
รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทุกฉบับที่ยังค้างอยู่ในการพิจารณาของ สนช. ส่งผลให้ร่างกฎหมายนำ้าตกไป
และต้องเริ่มต้นกระบวนการนำาเสนอคณะรัฐมนตรีใหม่ โดยในช่วงปี พ.ศ. 2550 - 2551 กรมทรัพยากรนำ้าได้
ดำาเนินโครงการทบทวนปรับปรุงร่างกฎหมายนำ้าและจัดทำากฎหมายลำาดับรองเพิ่มเติม (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
บริหารจัดการทรัพยากรนำ้าแบบบูรณาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2551ก, 2551ข, 2552) ท่ามกลางสภาวะ
ไร้เสถียรภาพของรัฐบาลจากเหตุชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอย่าง
ต่อเนื่อง จนนำาไปสู่ปรากฎการณ์ “ตุลาการภิวัฒน์” ที่ส่งให้ นายสมัคร สุนทรเวช ต้องพ้นจากตำาแหน่งนายก
รัฐมนตรีไปด้วยคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และต่อเนื่องด้วยรัฐบาลของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ซึ่งยุติลง
ด้วยการยุบพรรคตามคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ สภาวะวิกฤติทางการเมืองดังกล่าวส่งผลให้การผลักดันร่าง     
กฎหมายนำ้าทำาได้เพียงแค่ผ่านเข้าไปค้างเพื่อรอการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลต่อไปเท่านั้น 
 ต่อมา เมื่อมีการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลในสมัยของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2551 รัฐบาล
ไม่ยืนยันการดำาเนินการร่างกฎหมายที่ค้างพิจารณาในรัฐบาลเดิมทุกฉบับส่งผลให้ร่างกฎหมายที่ค้างอยู่ในวาระ
การพิจารณาต้องตก แต่ขณะเดียวกันในฝ่ายนิติบัญญัติกลับมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากหลายพรรคการเมือง 
ได้มีความพยายามที่จะเสนอร่างกฎหมายนำ้าเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาหลายครั้งประกอบกับแผนนิติบัญญัติ
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 – 2554 ได้มีการกำาหนดให้ร่างกฎหมายนำ้าเป็นหนึ่งในร่างกฎหมายสำาคัญที่ต้องดำาเนินการ
โดยเร่งด่วนสภาพการณ์ดังกล่าวนี้ได้สร้างแรงกดดันให้รัฐบาลจำาต้องดำาเนินการเสนอร่างกฎหมายนำ้าเพื่อเสนอ
ไปประกบคู่พิจารณาร่วมกันในรัฐสภา แต่การเปลี่ยนขั้วทางการเมืองในครั้งนี้ ได้นำาไปสู่วิกฤติความขัดแย้ง
ทางการเมืองและการชุมนุมประท้วงของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ในช่วง                    
ปี พ.ศ. 2552 – 2553 เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศยุบสภาและนำาไปสู่ความรุนแรงจากการปราบปราม
ผู้ชุมนุมทางการเมืองที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำานวนมาก วิกฤติการทางการเมืองดังกล่าวการผลักดัน
ร่างกฎหมายนำ้ายิ่งเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่สามารถผลักดันร่างกฎหมายนำ้าเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภาได้กระทั่งสิ้นสุดสมัยของรัฐบาลนี้
 หลังการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 เพียงหนึ่งเดือนในสมัยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ต้องเผชิญวิกฤติมหาอุทกภัยที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ 50 ปี โดยกระแสนำ้าท่วมไหลบ่า
มาตั้งแต่ภาคเหนือตอนบนจนถึงใจกลางกรุงเทพมหานครเกิดความเสียหายคิดเป็นมูลค่ามหาศาล วิกฤติดังกล่าว
ส่งผลให้ประเด็นการบริหารจัดการนำ้ากลับมาสู่ความสนใจของสาธารณชนและรัฐบาลอีกครั้ง รัฐบาลได้จัดตั้ง
สำานักงานนโยบายและบริหารจัดการนำ้าและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) ขึ้นในสำานักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นหลายคณะ มีการริเริ่มดำาเนินโครงการบริหารจัดการนำ้า 3.5 แสนล้านบาท การดำาเนินโครงการ
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความรีบเร่งภายใต้ความคลางแคลงใจของสาธารณชนในเรื่องความโปร่งใสของรัฐบาลและ
ข้อเรียกร้องในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยเฉพาะโครงการผันนำ้า
จากแม่นำ้าปิงลงสู่แม่นำ้าแม่กลอง หรือ ที่เรียกว่า “ฟลัดเวย์ตะวันตก” ได้นำาไปสู่การต่อต้านคัดค้านจากภาค
ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวางและต้องยุติการดำาเนินการไปในที่สุด
 ในสภาวะท่ีอารมณ์ของชาติและกระแสความต้องการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรนำ้าพุ่งขึ้นสูงสุด อีกทั้งกลุ่ม
กดดันทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนต่างมุ่งหาเครื่องมือจัดการกับปัญหา ภาครัฐได้พยายามเสนอร่างกฎหมายนำ้า 
เข้าสู่วาระการพิจารณาอีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2555 -2556 โดยกรมทรัพยากรนำ้าได้มีการศึกษาทบทวนและจัดรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อปรับปรุงเนื้อหาสาระของร่างกฎหมายนำ้า (สถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556) แต่กลับไม่ได้รับความสนใจจากรัฐบาลและไม่เคยถูกผลักดันนำาเสนอ
เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดทั้งที่ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนำ้าถูกกำาหนดให้เป็นหนึ่งใน ร่าง
กฎหมายเร่งด่วนตามแผนนิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2558 จนกระทั่งเมื่อความขัดแย้งทางการเมืองประทุ
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ขึ้นอีกครั้งจากความพยายามออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ซึ่งนำาไปสู่การชุมนุมประท้วงในนามของกลุ่มคณะ
กรรมการประชาชนเพ่ือการเปลีย่นแปลงประเทศไทยใหเ้ปน็ประชาธปิไตยทีส่มบรูณอ์นัมพีระมหากษตัรยิเ์ปน็ประมขุ 
(กปปส.) ซึ่งต่อมาถึงแม้รัฐบาลจะประกาศยุบสภาและกำาหนดวันเลือกตั้งใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 แต่
กลับเกิดกระแสเรียกร้องให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกต้ังและมีการขัดขวางการเลือกต้ังในหลายหน่วยเลือกต้ังจนไม่
สามารถจัดการเลือกตั้งได้สำาเร็จ การชุมนุมประท้วงได้เริ่มขยายตัวเป็นวงกว้างและมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ในท้าย
ที่สุดจึงนำาสู่การทำารัฐประหารของกองทัพในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557

ร่างกฎหมายนำ้าในวาระปฏิรูปประเทศ?: หลังรัฐประหาร 22 พฤษภา
 เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้เข้ายึดอำานาจการปกครอง
ประเทศแล้ว ได้มีการออกคำาสั่งที่ 85/2557 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2557ยกเลิกคณะกรรมการด้านทรัพยากรนำ้า
ที่จัดตั้งขึ้นในรัฐบาลชุดเดิมทุกคณะ และแต่งตั้ง “คณะกรรมการกำาหนดนโยบายและบริหารจัดการนำ้า” ขึ้นแทน 
โดยมีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ เป็นประธานกรรมการ เพื่อทำาหน้าที่ในการกำาหนด
ยุทธศาสตร์และกรอบนโยบายด้านการบริหารจัดการนำ้าของประเทศเสนอต่อ คสช. และรัฐบาลจนกระทั่งเม่ือ
เดือนกรกฎาคม 2558 จึงได้มีคำาส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการทรัพยากรนำ้าแห่งชาติข้ึน โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา        
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการดังกล่าวด้วยตนเอง ในฐานะนายกรัฐมนตรี (ฐานเศรษฐกิจ, 22 
กรกฎาคม 2558, น. 39) 
 ในขณะที่ช่วงปลายปี พ.ศ.2557 ถึงกลางปี พ.ศ.2558 สถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทยอยู่ในขั้นวิกฤติ 
รัฐบาลได้ประกาศงดส่งนำ้าและขอให้ชาวนางดทำานาอย่างต่อเนื่องถึงสามครั้งในรอบสองปี และมีการคาดการณ์ว่า
เกิดวิกฤตินำ้าแล้งที่สุดในรอบ 40 ปี (มติชนรายวัน, 9 มิถุนายน 2558, น.8) สถานการณ์ความสนใจในปัญหาด้าน
การบริหารจัดการนำา้เปล่ียนแปลงจากปัญหานำา้ท่วมซ่ึงเป็นจากมหาอุทกภัยไปสู่ปัญหาวิกฤตินำา้แล้งแทน และกระแสดังกล่าว 
สง่ผลใหเ้กดิกระแสผลกัดนัรา่งกฎหมายนำา้อกีครัง้โดยกรมทรพัยากรนำา้ไดเ้สนอรา่งพระราชบญัญตัทิรพัยากรนำา้ พ.ศ. 
.... ฉบับซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขจากผลงานวิจัยเมื่อปี พ.ศ. 2556เข้าสู่วาระการพิจารณาของรัฐมนตรีอีกครั้ง และคณะ
รฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบในหลกัการแลว้เมือ่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 โดยร่างกฎหมายนำา้ฉบับนีม้กีารเปล่ียนแปลง
เนื้อหาในประเด็นการจัดสรรนำ้าและการแก้ไขปัญหานำ้าท่วมภัยแล้งจากเดิมหลายประการ ดังนี้
 1. แก้ไขหลักการเรื่องสิทธิในนำ้าจากเดิมที่กำาหนดให้ทรัพยากรนำ้าเป็นของรัฐโดยแก้ไขเป็น “ทรัพยากรนำ้า
สาธารณะเป็นของส่วนรวมบุคคลมีสิทธิใช้นำ้าได้เท่าที่จำาเป็นแก่ประโยชน์ในกิจกรรมหรือที่ดินตนโดยไม่เป็นเหตุให้
เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่น”
 2. ในมาตรการการจดัสรรนำา้ยงัคงยดึหลกัควบคมุการใชน้ำา้โดยระบบใบอนญุาตและแบง่การใชน้ำา้ออกเป็น 
3 ประเภทเช่นเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำาคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตใช้นำ้า โดยให้พนักงาน    
เจ้าหน้าที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตสำาหรับการใช้นำ้าประเภทที่สองและการใช้นำ้าประเภทที่สามโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการลุ่มนำ้าและคณะกรรมการทรัพยากรนำ้าแห่งชาติแล้วแต่กรณี
 3. ให้อำานาจรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงกำาหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและอัตราค่าใช้นำ้าประเภทที่
สองและประเภทที่สามโดยความเห็นชอบคณะกรรมการทรัพยากรนำ้าแห่งชาติ
 4. การกำาหนดให้การใช้นำ้าต้องคำานึงถึงการใช้นำ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นสำาคัญ
 5. กรณีผู้ขอใช้นำ้ามีสถานที่กักเก็บนำ้าไว้โดยเฉพาะจะต้องมีการจัดทำาแผนบริหารจัดการนำ้าทั้งในภาวะ        
นำา้ทว่มหรอืภาวะนำา้แลง้ เชน่ การป้องกนัมใิหน้ำา้ลน้ออกจากสถานทีเ่กบ็กกัเมือ่เกดิภาวะนำา้ทว่ม หรอืการลดปรมิาณ
การใช้นำ้า การจัดหาแหล่งนำ้าทดแทนและกำาหนดอัตราการเฉลี่ยนำ้าในภาวะนำ้าแล้ง
 6. ให้คณะกรรมการลุ่มนำ้าโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีประกาศภาวะนำ้าแล้งและประกาศให้มีการแบ่ง
ปันนำ้าได้ โดยการแบ่งปันนำ้าต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมและผู้ใช้นำ้าต้องเสียหายน้อยที่สุด และให้รัฐมนตรี
มีอำานาจประกาศภาวะนำ้าแล้งฉุกเฉินได้
 7. กำาหนดให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรนำ้าแห่งชาติ มีอำานาจสั่งให้มีการ       
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ผันนำ้าข้ามลุ่มนำ้าเพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนนำ้าหรือภาวะนำ้าท่วมได้เท่าที่จำาเป็น
 8. กำาหนดให้คณะกรรมการลุ่มนำ้าจัดทำาแผนป้องกันและแก้ไขภาวะนำ้าแล้งและภาวะนำ้าท่วมไว้เป็นการ    
ล่วงหน้าทั้งแผนในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งการจัดทำาระบบเตือนภัยนำ้าท่วม

 ในช่วงเวลาเดียวกัน ภาคประชาชนก็เกิดความเคลื่อนไหวในการยกร่างกฎหมายนำ้าฉบับประชาชนขึ้นอีก
ฉบบัโดยริเร่ิมขึน้จากสมชัชาองคก์รเอกชนดา้นสิง่แวดลอ้มและอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิซึง่เปน็การรวมตวักนัของ
องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม 74 องค์กร ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ
ท่ีจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 โดยได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือยกร่างกฎหมายนำ้า โดย
บรรดาตัวแสดงนโยบายใหม่ ๆ ที่เข้ามามีบทบาทสำาคัญ ได้แก่ บรรดาผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำารงตำาแหน่งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและ
คณะอนุกรรมาธิการในสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่แต่งต้ังขึ้นภายหลังการรัฐประหาร
ร่วมกับสมาคมเทคโนโลยี เช่น คณะอนุกรรมการแหล่งนำ้า ในวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้เสนอร่างกฎหมายนำ้าไปยังสภาปฏิรูปแห่งชาติในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558
 สาระสำาคญัของรา่งกฎหมายนำา้ฉบบันีม้โีครงร่างของหลักการเชน่เดียวกบัของร่างรัฐบาล แต่มคีวามแตกตา่ง
ทีเ่น้ือหามีการมุง่เนน้การรองรบัสทิธชิมุชนและการมสีว่นรว่มของประชาชนในชมุชนทอ้งถิน่ในการบรหิารจดัการนำา้ 
โดยเนื้อหาในส่วนของการจัดสรรนำ้าและการแก้ไขปัญหานำ้าท่วมภัยแล้งมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
 1. กำาหนดให้ทรัพยากรนำ้าเป็นของส่วนรวม
 2. กำาหนดให้สิทธิในการใช้นำ้าเพื่อการดำารงชีพ การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์
รายย่อย และการใช้นำ้าตามจารีตประเพณี เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
 3. ยังคงเสนอให้ใช้ระบบใบอนุญาตในการควบคุมกำากับการใช้นำ้า โดยแบ่งการใช้นำ้าเป็น 5 ประเภท ได้แก่
  3.1 การใช้นำ้าประเภทที่หนึ่ง ได้แก่ การใช้นำ้าเพื่อการดำารงชีพ อุปโภคบริโภคในครัวเรือน
การใช้นำ้าประเภทที่สอง ได้แก่ การใช้นำ้าเพื่อจารีตประเพณี รักษาระบบนิเวศน์ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  3.2 การใช้นำ้าประเภทที่สาม ได้แก่ การใช้นำ้าเพื่อการเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์รายย่อย และการ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน
  3.3 การใช้นำ้าประเภทท่ีสี่ ได้แก่ การใช้นำ้าเพื่อการเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์รายใหญ่ และการ
อุตสาหกรรม การบริการ การท่องเที่ยว และการผลิตพลังงานไฟฟ้า
  3.4 การใชน้ำา้ประเภททีห่า้ ไดแ้ก่ การใชน้ำา้ทกุประเภทเพือ่กจิการขนาดใหญท่ีอ่าจใชน้ำา้ในปรมิาณ
มาก อาจก่อให้เกิดผลกระทบข้ามลุ่มนำ้าหรือครอบคลุมพื้นที่อย่างกว้างขวาง
 1. กำาหนดลำาดับความสำาคัญการใช้นำ้า โดยให้การใช้นำ้าเพื่อการดำารงชีพ อุปโภคบริโภคในครัวเรือน การใช้
นำ้าเพื่อจารีตประเพณี รักษาระบบนิเวศน์ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นลำาดับแรก
 2. การใชน้ำา้ประเภททีส่ีแ่ละประเภททีห่า้ต้องได้รับอนญุาตจากพนกังานเจ้าหนา้ทีโ่ดยไมต้่องผ่านความเหน็
ชอบของคณะกรรมการลุ่มนำ้าหรือคณะกรรมการทรัพยากรนำ้าแห่งชาติ และการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่า
ใช้นำ้าให้เป็นไปที่ กนช. กำาหนด
 3. กำาหนดให้กรรมการลุ่มนำ้ามีอำานาจหน้าที่จัดทำาแผนบริหารจัดการนำ้าในภาวะวิกฤติ และร่วมดำาเนินงาน
กับผู้อำานวยการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
 อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตสำาคัญของร่างกฎหมายทั้งสองฉบับนี้คือถึงแม้จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักการสำาคัญ
หลายประการ โดยเฉพาะมาตรการเกีย่วกบัการจดัทำาแผนและการแกไ้ขปญัหานำา้ทว่มภยัแล้งในรายละเอยีดเพ่ิมขึน้ 
แตห่ลกัการเรือ่งความเปน็ธรรมทางสงัคม โดยเฉพาะกรณขีองการชดเชยเยยีวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการผันนำา้ ขา้
มลุม่นำา้กลับไม่มีปรากฎในรา่งทัง้สองฉบบันี ้และยงัคงมกีองทนุทรพัยากรนำา้เพยีงกองทนุเดยีวโดยไมม่กีองทนุ ลุม่นำา้
หรือข้อกำาหนดอื่นใดท่ีสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความเป็นธรรมสำาหรับกรณีดังกล่าวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในร่างกฎหมายนำ้าฉบับที่เสนอโดย คปก. ถึงแม้จะมีการกล่าวเจตนารมณ์ว่ามุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่



โลกาภิวัฒน์ ภูมิภาคอภิวัฒน์ ท้องถิ่นอภิวัฒน์: นัยต่อสังคมไทย
Globallzation Regionalization and Localization:

Implications for Thai Society 1/4
เล่มที่

387

กลับให้อำานาจในการตัดสินใจและจัดสรรนำ้าในระดับลุ่มนำ้าไว้กับคณะกรรมการระดับชาติ ซ่ึงประกอบไปด้วยนายก
รัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ทรงคุณวุฒิเสียเป็นส่วนใหญ่ เท่ากับเป็นการส่งคืนอำานาจการบริหาร
จัดการนำ้าย้อนไปยังส่วนกลางเหมือนเดิม นอกจากนี้ยังไม่มีการกำาหนดมาตรการเพื่อสร้างความเป็นธรรมในกรณี
ผันนำ้าข้ามลุ่มนำ้าไว้ด้วย
 ขณะนี้ (เดือนกันยายน 2558) ร่างกฎหมายนำ้าฉบับรัฐบาลที่เสนอโดยกรมทรัพยากรนำ้า อยู่ระหว่างการ
ตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา และร่างกฎหมายนำ้าฉบับที่เสนอโดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ก็อยู่
ระหวา่งการพจิารณาปรบัปรงุโดยคณะอนกุรรมาธกิารปฏรูิปการบริหารจัดการทรัพยากรนำา้ สภาปฏรูิปแหง่ชาต ิแลว้
เชน่กนั และคาดวา่รา่งกฎหมายท้ังสองฉบับจะถกูผลกัดันเขา้สูร่ะเบยีบวาระการพจิารณาของสภานติิบญัญติัแหง่ชาติ
ภายในเร็ววันนี้ ซึ่งเป็นที่น่าจับตามองว่า ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนำ้าจะสามารถผ่านการวาระการพิจารณาของ
สภานติบิญัญตัแิหง่ชาตไิดห้รอืไม ่เนือ้หาสาระของร่างกฎหมายทีอ่าจจะออกมาบงัคบัใชจ้ะมหีนา้ตาเปน็อยา่งไรและ
ถ้าหากเนื้อหาสาระไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้ใช้นำ้าซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากกฎมายดังกล่าว
ทั้งประเทศจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปภายใต้สถานการณ์ของสังคมการเมืองหลังการรัฐประหารที่เสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นของประชาชนได้ถูกลิดรอนและจำากัดไว้ดังเช่นปัจจุบัน 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
“นำ้าท่วมน้องว่าดีกว่าฝนแล้งพี่ว่านำ้าแห้งปล่อยให้ฝนแล้งเสียยังดีกว่า...”
 “กรอบคิดเรื่องการที่คนหรือชุมชนตัวเล็ก ๆ ต้องยอมเสียสละเพ่ือประโยชน์ของคนท้ังประเทศท่ีมาพร้อม
กับการพัฒนา สะท้อนอยู่ในนโยบายการผันนำ้าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐ มิวสิควีดีโอของไทยพีบีเอสที่สร้าง
ความซาบซึ้งแล้วบอกว่าคนไทยรักกันยิ่งใหญ่หัวใจโต ต้องยอมเสียสละเพื่อคนอื่นซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ และสะท้อนอยู่
ในระบบสร้างคันกั้นนำ้าของ กทม. เพราะฉะนั้นการเมืองว่าด้วยเร่ืองนำ้า วาทกรรมท้ังหมดท่ีว่าด้วยเร่ืองความเข้าใจ
เรื่องนำ้าบวกกับการบริหารจัดการ มันจึงมาอยู่ที่ “Social dilemma” ว่าสุดท้ายแล้ว เนื้อแท้ของประชาธิปไตยต้อง
ยอมเสียสละเพื่อคนส่วนใหญ่จริงหรือ? แล้วคนตัวเล็กตัวน้อยที่ถูกกดจะเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อที่จะบอกว่าไม่ต้องการ
เสียสละเพื่อคนส่วนใหญ่ได้หรือไม่”

 (วันรัก สุวรรณวัฒนา กล่าวในงานเสวนา “เปิดนำ้าท่วม (ปาก) :หลากความคิดจาก ผู้ลี้ภัยนำ้าท่วมกรุงเทพ” จัดขึ้น      

ณ ร้านหนังสือ Book Republic จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 ) 

 จากคำาโปรยข้างต้น ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการกำาหนดนโยบายการจัดสรรนำ้าและมาตรการในการ 
แก้ไขปญัหานำา้ทว่มภยัแลง้ในสภาวะฉกุเฉนินัน้ ไมอ่าจพจิารณาไดแ้ตเ่พยีงแงม่มุเชงิเทคนคิวศิวกรรมแหลง่นำา้เทา่นัน้ 
แตย่งัตอ้งพจิารณาในแงม่ติคิวามเปน็ธรรมทางสงัคมระหวา่งผูค้นซึง่ไดร้บัประโยชนแ์ละเสยีประโยชน ์ครอบคลมุไป
ถึงมโนทัศน์ทางสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเท่าเทียมและความเป็นประชาธิปไตย ซึ่งทำาให้การกำาหนดนโยบายการ
จัดสรรนำ้าและการแก้ไขปัญหานำ้าท่วมภัยแล้งในปัจจุบันซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
 บทความนี้ เป็นความพยายามอธิบายให้เห็นถึงการก่อรูปและพัฒนาการของเนื้อหานโยบายการจัดสรรนำ้า
และการจดัการนำา้ทว่มภยัแลง้ ภายใตก้ระแสปญัหาวกิฤตนิำา้ทีน่บัวนัจะยิง่ทวคีวามรนุแรงและขยายวงเขา้ไปผสมปนเป
ร่วมกับความขัดแย้งทางการเมืองท่ามกลางตัวแสดงนโยบายท่ีแตกต่างหลากหลายซ่ึงเข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพล
อยู่ในกระบวนการกำาหนดนโยบายการจัดสรรนำ้า ซึ่งในแง่กระบวนการกำาหนดระเบียบวาระนโยบาย เราพบว่ามีข้อ
เสนอนโยบายจำานวนมากถูกผลิตขึ้นบนพื้นฐาน ของความรู้ ความคิด ความเชื่อ อุดมการณ์ ทัศนคติท่ีแตกต่างกัน
ของตัวแสดงนโยบายเราพบร่องรอยของการต่อสู้ต่อรองในทางการเมือง ท้ังมิติในด้านความร่วมมือและการต่อต้าน
คัดค้านในกระบวนการกำาหนดนโยบาย และถึงแม้หน้าต่างนโยบายในเรื่องการจัดทำาร่างกฎหมายนำ้าจะถูกเปิดออก
หลายครั้งไม่ว่าจะด้วยการผลักดันของกระแสของปัญหาวิกฤติทั้งนำ้าท่วมและวิกฤติภัยแล้งที่รุนแรงและสร้างความ
เสียหายอย่างหนัก หรือกระแสการเมืองที่เสนอนโยบายเพ่ือใช้ในการหาคะแนนนิยมจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
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หรือแม้กระทั่งเพื่อแสวงหาความชอบธรรมในรัฐบาลหลังการรัฐประหารก็ตาม แต่หน้าต่างบานนี้ก็มักจะถูกปิดลง
อย่างรวดเร็วจากการขาดเสถียรภาพทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้งเช่นเดียวกัน
 นอกจากนี้ เรายังพบอีกว่าในยุคสมัยท่ีสังคมมีความเป็นประชาธิปไตย เนื้อหาของนโยบายมักสะท้อนออก
มาในรปูของการบรหิารจดัการโดยเนน้การมสีว่นรว่มและการใหอ้ำานาจแกป่ระชาชน แตใ่นยคุสมยัทีส่งัคมไรเ้สรภีาพ
หลงัการรฐัประหาร เนือ้หาของนโยบายกม็กัยอ้นกลับไปสู่การรวมศนูยอ์ำานาจรัฐและทวงอำานาจในการบริหารจัดการ 
นำ้ากลับมาสู่มือของชนชั้นนำาเสมอ 
 ยิ่งไปกว่านั้น ในสังคมการเมืองแบบเผด็จการอำานาจนิยม ผู้คนตัวเล็กตัวน้อยที่ไร้อำานาจต่อรองซึ่งในยาม
ปกติพวกเขาก็ “เสียงเบา” อยู่แล้วยิ่งถูกปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นก็จะยิ่งกลายเป็นพวก “ไร้เสียง” 
ไปในที่สุด ตัวอย่างเช่น ในช่วงวิกฤตินำ้าท่วมใหญ่ปี พ.ศ. 2554 ผู้คนที่อยู่อาศัยนอกคันกั้นนำ้าจำาต้องเป็นผู้เสียสละ 
ผูค้นในจังหวดัรอบนอกกรงุเทพมหานครจำาตอ้งเปน็ผูเ้สยีสละพอลว่งมาถงึตน้ป ี2558 ภายใตว้กิฤตภิยัแลง้เกษตรกร
ชาวนาต้องเป็นผู้เสียสละ ชาวชนบทต้องเป็นผู้เสียสละเพื่อให้ชาวเมืองได้มีนำ้าประปาใช้สอย ให้นิคมอุตสาหกรรมได้
มีนำ้าใช้สอย ในขณะที่ข้อเสนอนโยบายเกี่ยวกับมิติในด้านความเป็นธรรมในแง่ของการผันนำ้าเพื่อบรรเทาปัญหานำ้า
ท่วมภัยแล้งกลับมิได้คำานึงถึงทั้งที่ได้เคยมีการศึกษาเรื่องนี้ไว้แล้ว วาทกรรมเรื่องคนไทยรักกัน ต้องสามัคคีกันและ
เสียสละเพื่อส่วนรวมท่ีเคยมีพลังและใช้ได้ดีในสังคมไทยอาจใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปภายใต้สภาวะสังคมแตกร้าวที่สะสม
ความเกลียดชังและโหยหาความเสมอภาคเท่าเทียมและเสรีภาพดังเช่นปัจจุบัน
 จากทีก่ลา่วมาท้ังหมด ผูเ้ขียนจงึมข้ีอเสนอแนะเชงิสำาหรบัการกำาหนดนโยบาย การจดัสรรนำา้และการปอ้งกนั
แก้ไขปัญหานำ้าท่วมภัยแล้งสามประการได้แก่ 
 ประการแรก ผู้เขียนเสนอให้นำาแนวคิดเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำาข้อ
เสนอนโยบาย โดยเฉพาะกรณีของการผันนำ้าข้ามลุ่มนำ้าหรือข้ามพ้ืนท่ีเพ่ือบรรเทาปัญหานำ้าท่วมและ/หรือภัยแล้ง 
โดยเสนอให้กลับไปพิจารณาถึงแนวทางการกำาหนดให้ลุ่มนำ้าที่ได้รับประโยชน์จากการผันนำ้าต้องจ่ายค่าชดเชยความ
เสยีหายหรอืจดัใหม้ปีระโยชนต์อบแทนในรปูแบบอืน่ต่อลุ่มนำา้ทีไ่ด้รับความเสียหาย รับภาระ หรือขาดประโยชนจ์าก
การผันนำ้า ทั้งนี้ อาจต้องศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนลุ่มนำ้าเพื่อเป็นกลไกในการจัดการ 
หรือแนวทางที่ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์อื่น ๆ เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมการระบายนำ้าหรือภาษีการผันนำ้าเพื่อ
จ่ายตอบแทนให้กับลุ่มนำ้าที่ต้องเสียประโยชน์ด้วย
 ประการที่สอง เสนอให้นำาแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) มา
ใช้ในกระบวนการกำาหนดนโยบายการจัดสรรนำ้า โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจ 
กระบวนการดำาเนินงาน และกระบวนการประเมินผลโดยสร้างระบบการบริหารงานภาครัฐให้ประชาชนได้เข้ามามี
สว่นรว่มอยา่งมคีณุภาพ ปรบัเปลีย่นวธิกีารดำาเนนิงานเพ่ือมุง่ไปสู่ทิศทางการจัดต้ังเครือข่ายของผู้ใชน้ำา้และผูม้ส่ีวนได้
เสยีทัง้ในระดบัชาตริะดบัลุม่นำา้และระดบัลุม่นำา้สาขา โดยยกระดบัการมสีว่นรว่มของประชาชนจากเพยีงการปรกึษา
หารือรับฟังความคิดเห็นไปสู่การเป็นพันธมิตรร่วมกันระหว่างภาครัฐกับประชาชนอย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะประการสุดท้าย
 คงเป็นการเรียกร้องให้ผู้มีส่วนในการกำาหนดนโยบายต้องตระหนักถึงประเด็นความเป็นประชาธิปไตยใน
กระบวนนโยบายโดยเฉพาะบรรดา “นักแสวงหาโอกาส” ที่มุ่งผลักดันประเด็นนโยบายสังคมต่าง ๆ จะต้องละทิ้ง
ความเช่ือผิด ๆ ที่ว่าการรัฐประหารคือกุญแจสำาหรับเปิดหน้าต่างของโอกาสและต้องอาศัยโอกาสนี้เข้าช่วงชิงพื้นที่
สำาหรบัการปฏิรปูหรอืผลกัดนัประเดน็นโยบายทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่สว่นรวมหรอืกลา่วอยา่งถงึทีส่ดุวาทกรรม “อยา่ให้
เสยีของ” ทีห่ลายคนชอบพดูกนันัน้ใชไ้มไ่ด ้เพราะเราพงึตอ้งระลกึเสมอวา่การใชอ้ำานาจเผดจ็การในชว่งการรฐัประหาร
เพือ่เปน็ช่องทางหรอืเครือ่งมอืผลกัดนันโยบายหรอืกฎหมายนัน้ยอ่มปราศจากฐานความชอบธรรมทางการเมอืงและ
ปราศจากการยอมรับของประชาชนอย่างแท้จริง และการกำาหนดนโยบายสาธารณะที่ดีนั้นสมควรวางอยู่บนพื้นฐาน
สังคมการเมืองประชาธิปไตยที่ผู้คนต่างมีสิทธิ เสรีภาพ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันเป็นสำาคัญ
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สภาวะอำานาจของสหภาพยุโรป 
กับบทบาทต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย63

European Union’s Power Position  
and Its Influences in Southeast Asia and Thailand 

ณัฐนันท์ คุณมาศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำาภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

และผู้อำานวยการหลักสูตรสหสาขาวิชายุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ
 บทความวิจยันีมุ้ง่ประเมนิสภาวะความเปน็มหาอำานาจของสหภาพยโุรปทีเ่ดิมทไีมส่ามารถจดัเขา้ขา่ยเปน็รฐั 
องค์การระหว่างประเทศหรือระเบียบระหว่างประเทศได้แน่ชัด โดยพิจารณาความแตกต่างจากองค์ประกอบอำานาจ
ของรัฐชาติ อันประกอบด้วยที่ตั้งและภูมิรัฐศาสตร์ สภาพทางสังคมวัฒนธรรม โครงสร้างทางการเมืองภายใน ความ
ม่ังค่ังทางเศรษฐกจิและการบรูณาการเขา้สูร่ะบบเศรษฐกจิโลก สภาวะตวัแสดงทางการระหวา่งประเทศและการเป็น
ผูน้ำาในเชงิคณุธรรมระหวา่งประเทศ พรอ้มทัง้นำาการประเมนิสภาวะความเปน็มหาอำานาจดังกล่าวมาพิจารณาบทบาท
ต่อบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไทยด้วย
 ผลการศึกษาพบว่า สหภาพยุโรปไม่ได้มีลักษณะเข้าข่ายมหาอำานาจด้ังเดิม มหาอำานาจขนาดกลางและ
มหาอำานาจแบบ “แกน” กลาง หรือแม้แต่มหาอำานาจทางพลเรือน ตามแนวคิดแบบรัฐชาติ หากสภาวะอำานาจของ
สหภาพยโุรปนบัเปน็มหาอำานาจเชงิโครงสรา้งอนัเกดิขึน้จากภารกจิในระดบัโลกทีไ่ดร้บัการยอมรบัและเกดิฉนัทานมุตัิ
ในวงกว้าง สหภาพยุโรปสามารถสร้างปทัสถานเชิงกดดันเพื่อเป็นเงื่อนไขกับรัฐอื่นตั้งแต่การจูงใจ การให้รางวัล และ
การลงโทษต่อรัฐที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วย ทั้งนี้ แม้สหภาพยุโรปเว้นการใช้กำาลังทหารในการปฏิสัมพันธ์กับรัฐอื่น แต่ได้
แสดงบทบาทช่วยเหลือมหาอำานาจใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาในหลายวิกฤตการณ์ความมั่นคงโลกแทน นอกจากนั้น
ภารกจิภาคประชาสงัคมทีท่ำาใหส้หภาพยโุรปกา้วพ้นมหาอำานาจแบบเดิมในกรอบรัฐชาติยงัถอืวา่มบีทบาทสำาคัญตอ่
ภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใตท้ั้งความสมัพนัธแ์บบทวภิมูภิาคนยิมกบัอาเซยีนและความสมัพนัธก์บัไทยโดยตรง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งบทบาทด้านการถ่ายโอนคุณค่าทางด้านมนุษยนิยม การส่งเสริมการบูรณาการของอาเซียน การสร้าง
โอกาสทางการค้าการลงทุน การให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศทางด้านการพัฒนา รวมถึงความช่วยเหลือทาง
ด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพบิัติ ทั้งยังพบว่า สหภาพยุโรปได้แสดงสภาวะมหาอำานาจผ่านปทัสถานการจูงใจ
ควบคู่กับการใหร้างวลัในระดบักรอบอาเซยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นเศรษฐกจิและการเมอืง หากแตกตา่งจากบทบาทตอ่
ไทยโดยเฉพาะที่สหภาพยุโรปประสบความสำาเร็จจากการใช้ปทัสถานทั้งสองในเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าด้านการเมือง

คำ�สำ�คัญ: มหาอำานาจ, สหภาพยุโรป, ความสัมพันธ์ต่างประเทศสหภาพยุโรป-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สหภาพยุโรป-ไทย

Abstract
 The research article assesses the European Union (EU)’s power positions, whose entity 
could not explicitly be categorized into either a nation state, an international organization or an 
international regime. The research considers the EU power attributes which are different from 

63  บทความนีม้าจากรายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ ์“โครงการศกึษาสถานการณแ์ละนโยบายดา้นความมัน่คงกลุม่ประเทศมหาอำานาจตอ่

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย กรณีสหภาพยุโรป จัดทำาโดย” ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย สนับสนุนโดย สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) พฤษภาคม 2556
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those of nation states, ranging from geography and geopolitics, socio-cultural setting, internal 
political and administrative system, economic wealth and integration to the world economy, 
roles as an international actor and an international norm leader. These EU attributes are applied 
to evaluate its power positions and roles in the Southeast Asian Region and Thailand. 
 The research finds out that the EU cannot be placed in either the realms of a traditional 
great power, a middle/pivotal middle power, or even a civilian power. The power positions of 
the EU are structural and derived from “functions” with worldwide recognition and consensus. 
The EU can establish normative pressures to be conditions in the relations with other states 
coupled with the use of persuasion, reward and punishment means to show exercises of powers. 
Even though the EU is not be able to use force but it has been assisting the great power like 
the United States in numbers of global security crises. Moreover, EU functions targeted at civil 
society have elevated the EU from orthodox definitions and concepts of nation-state based 
great powers. EU programmes have created great impacts on both bi-regional relations with the 
Southeast Asian region and relations with Thailand, particularly the humanist values’ transference, 
the support for ASEAN integration, the promotions of trade and investment opportunities, 
international aids for development, as well as humanitarian and disaster relief assistances. The 
research also discovers that, at the ASEAN level, the EU has been exercising its normative power 
through the use of persuasion coupled with reward in economic and political relations. 
Meanwhile, EU’s influences on Thailand have been more on economic norm pressures rather 
than political ones. 

Keywords: great power, European Union, European Union-Southeast Asia relations,                                 

European Union-Thailand relations

บทนำา
 เมือ่กลา่วถงึ “ประเทศมหาอำานาจ” คงไม่ยากนกัทีจ่ะกล่าวถงึองคป์ระกอบของอำานาจทีก่อ่ร่างและสนบัสนนุ
สภาวะอำานาจของประเทศนั้น ๆ ดังเช่น แสนยานุภาพทางทหารของสหรัฐอเมริกา ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของจีน 
หรือทรัพยากรทางพลังงานและสินแร่อันมั่งคั่งของรัสเซีย หากกรณีของสหภาพยุโรปมีลักษณะแตกต่างไป เพราะ
สถานะของสหภาพยุโรปไม่ใช่ “ประเทศ” แต่กลับมีสภาวะอำานาจต่อการโน้มนำาหรือโน้มน้าวภารกิจระดับโลก      
ดังตัวอย่างที่ชัดเจนจากกรณีการเข้าไปเจรจาในรัฐที่มีอาวุธทำาลายล้างสูงไว้ในครอบครอง การให้ความช่วยเหลือใน
วิกฤตการณ์ปฏิวัติอาหรับและผลจากสงครามกลางเมืองท่ีซีเรีย รวมถึงบทบาทต่อการทำาพิธีสารเกียวโตเพ่ือลดการ
ปลอ่ยแกส๊เรอืนกระจกทีโ่ดดเดน่มากกวา่มหาอำานาจอยา่งสหรัฐอเมริกาและจีน จนกล่าวได้วา่ ภารกจิดังกล่าวเหลา่นี้
อาจจะเกิดขึน้ไมไ่ดเ้ลยถา้สหภาพยโุรปไมเ่ป็นผูผ้ลกัดนั ทัง้นี ้การโนม้นำาหรอืโนม้นา้วขา้งตน้กม็าสูก่ารยอมรบัสภาวะ
อำานาจของสหภาพยโุรปจากประเทศและองคาพยพอืน่ ๆ  มากกวา่การมององคป์ระกอบอำานาจ (power attributes) 
แต่เพียงถ่ายเดียว จนมีถ้อยคำาในลักษณะที่ว่า สหภาพยุโรปเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมมากที่สุดในโลก 
นอกจากน้ี สภาวะอำานาจของสหภาพยุโรปยังสะท้อนจากการเปลี่ยนแปลงหรือวิกฤตภายในสหภาพยุโรป อย่าง     
ภาวะระสำ่าระสายของยูโรโซน เพราะวิกฤตดังกล่าวยังสะเทือนต่อประชาคมโลกอย่างมีนัยยะสำาคัญด้วย 
 ย่ิงในปัจจุบันมีกระแสการรวมตัวกันภายในบริเวณภูมิภาคอ่ืนของโลก จากกระแสภูมิภาคนิยม (Regionalism) 
ภูมิภาคาภิวัตน์หรือการอภิวัฒน์เป็นภูมิภาค (Regionalization) อย่างเช่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การรวมตัว    
ดงักลา่วกอ็าศยัสหภาพยโุรปเปน็จดุอา้งองิ อนัแสดงใหเ้หน็วา่ เราตา่งตระหนกัถงึความสำาคญัของการมอียูข่องสหภาพ
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ยุโรป และการมีอยู่ของสหภาพยุโรปยังมีบทบาทในฐานะบทเรียนที่กำาหนดความคิดเรื่องการบูรณาการในภูมิภาค
 ด้วยเหตุข้างต้น บทความวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาองค์ประกอบสภาวะอำานาจของสหภาพยุโรป ซึ่งแตกต่างจาก
กรอบความคดิวา่ดว้ยมหาอำานาจแบบดัง้เดมิ โดยจะเริม่จากภมูหิลงัของสหภาพยโุรปในฐานะเปน็โครงการบรูณาการ                                                                                                                     
หนึ่งเดียวในโลก ก่อนประเมินองค์ประกอบของสหภาพยุโรปที่แปลกแตกต่างจากรัฐชาติ ไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งและ
ภูมิรัฐศาสตร์ สภาพทางสังคมวัฒนธรรม โครงสร้างทางการเมืองภายใน ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและการบูรณาการ
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลก สภาวะตัวแสดงทางการระหว่างประเทศและการเป็นผู้นำาในเชิงคุณธรรมระหว่างประเทศ
เพื่อดูสภาวะอำานาจของสหภาพยุโรปในระดับโลก และท้ายที่สุดก็จะนำามาสู่กรณีศึกษา การวิเคราะห์บทบาทของ
สหภาพยุโรปต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยต่อไป

ภูมิหลังของสหภาพยุโรป
 สหภาพยุโรปถือเป็นการบูรณาการในระดับภูมิภาคหน่ึงเดียวในโลกท่ีมุ่งสู่แนวทางเหนือรัฐ (Supranationalism) 
หมายถึง การถ่ายโอนอำานาจการตัดสินใจจากรัฐสมาชิกไปยังสหภาพยุโรปแทน จุดกำาเนิดของสหภาพยุโรปเริ่ม
ตั้งแต่การแสวงหาสันติภาพหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง โดยเริ่มจากการจัดต้ังประชาคมถ่านหินและเหล็กแห่ง
ยุโรป (European Coal and Steel Community: ECSC) ในปี 195264 ประชาคมนี้มีสาระสำาคัญคือ การรวม
ทรพัยากรถา่นหนิและเหลก็ของหกประเทศในภมูภิาคยโุรป อนัประกอบไปด้วย ฝร่ังเศส เยอรมน ีอติาลี เนเธอรแ์ลนด ์
เบลเยียม และลักเซมเบิร์ก จวบจนมีการขยายบูรณาการและองค์กรมาเรื่อย ๆ  จนกระทั่งในปี 1992 ประเทศสมาชิก 
15 ประเทศได้ลงนามในสนธิสัญญาก่อตั้งสหภาพยุโรป (Treaty of the European Union: TEU) หรืออีกชื่อหนึ่ง
ว่า “สนธิสัญญามาสทริกต์” (Treaty of Maastricht) ก่อตั้งสหภาพยุโรป (European Union, “The history of 
European Union”) 
 สหภาพยุโรปมีการบริหารงานในระบบเสาหลัก (pillarization) สามเสาหลัก ได้แก่ เสาหลักแรก ว่าด้วย    
การบรูณาการดา้นสงัคมและเศรษฐกจิซึง่มลีกัษณะเหนอืรฐัแตด่ัง้เดมิ (European Community: EC) เสาหลกัทีส่อง
คือ นโยบายร่วมด้านการต่างประเทศและความมั่นคง (Common Foreign and Security Policy: CFSP) และ
เสาหลักที่สามคือ ความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกิจการภายใน (Justice and Home Affairs: JHA) โดยเสา
หลักที่สองและสามน้ียังเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสมาชิก (Intergovernmentalism) (McCormick, 2002) 
หมายถึง รัฐสมาชิกยังไม่ถ่ายโอนอำานาจการตัดสินใจทั้งหมดให้กับสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม สนธิสัญญาปฏิรูป
องค์กรของสหภาพยุโรป ไม่ว่าจะเป็นสนธิสัญญาอัมสเตอดัม (Treaty of Amsterdam) สนธิสัญญานีซ (Treaty of 
Nice) หรือสนธิสัญญาลิสบอน (Treaty of Lisbon) มีความพยายามย้ายภารกิจที่อยู่ภายใต้อำานาจการตัดสินใจของ
รัฐบาลสมาชิกมาสู่การตัดสินใจแบบเหนือรัฐที่สถาบันของสหภาพยุโรปที่บรัสเซลล์มากขึ้นด้วย
 ปัจจุบันสหภาพยุโรปมีสมาชิก 27 ประเทศ65 การรับสมาชิกครั้งใหญ่จากอดีตประเทศสังคมนิยมเกิดขึ้น
หลายระลอก ภายหลังการทลายกำาแพงเบอร์ลินในปี 1989 และการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี 1991 

64  ต่อมาในปี 1957 ประเทศสมาชิกของ ECSC ได้ลงนามสนธิสัญญาแห่งโรม (Treaty of Rome) ซึ่งถือเป็นจุดกำาเนิดของการ

ก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community: EEC) และประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรป (European 

Atomic Energy Community: EURATOM) จากนั้นองค์กรทั้งสามอันประกอบด้วย ECSC EEC และ EURATOM ได้หลอม

รวมเขา้ดว้ยกนัภายใตก้รอบของประชาคมยโุรป (European Communities: EC) โดยสนธสิญัญารวมประชาคมยโุรป (Merger 

Treaty) ในปี 1985

65  ณ ห้วงเวลาของงานวิจัยระหว่างมิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556 สหภาพยุโรปยังมีสมาชิก 27 ประเทศ ต่อมาในวันที่ 1 กรกฎาคม 

2013 โครเอเชียได้เข้ามาเป็นสมาชิกรายล่าสุดรวมทั้งหมดเป็น 28 ประเทศ เรียงลำาดับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ ได้แก่ ออสเตรีย 

เบลเยียม บัลกาเรีย โครเอเชีย ไซปรัส สาธารณรัฐเชค เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี 

ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบอร์ก มัลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร
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การประเมินองค์ประกอบสภาวะอำานาจของสหภาพยุโรป: ก้าวข้ามจากนิยามเดิม สู่มหาอำานาจเชิง
โครงสร้าง
 ในส่วนของระเบียบวิธีวิจัยของงานชิ้นนี้ โจทย์วิจัยที่ได้รับจากภาครัฐมีสองส่วน ในส่วนแรกคือการประเมิน
องค์ประกอบทางอำานาจของสหภาพยุโรป และบทบาทสืบเนื่องต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไทย อีกส่วนหนึ่งคือ
การจัดทำาฐานข้อมูลทางวรรณกรรมให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับสหภาพยุโรป และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพ
ยุโรปกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไทย ซึ่งในส่วนหลังจะขอไม่กล่าวถึงในบทความนี้
 งานวิจัยน้ีใช้การวิจัยเชิงเอกสาร (library research) ท้ังข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ (primary and secondary 
data) โดยข้อมูลปฐมภูมิส่วนใหญ่คือข้อมูลพื้นฐานและสถิติของสหภาพยุโรป อาเซียนและไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จากเวบ็ไซตท์างการของหนว่ยงานเหลา่นัน้ ในสว่นของขอ้มลูทติุยภมูเิกีย่วขอ้งอยา่งมากกบังานวชิาการคลาสสกิและ
สมัยใหม่ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อพิจารณารูปแบบของมหาอำานาจและประเมินความเป็นไปได้ของ
การเป็นมหาอำานาจของสหภาพยุโรปที่แปลกแยกจากรัฐชาติ อันจะมีบทบาทต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไทย 
ดังต่อไปนี้ 
 การประเมินความเป็นมหาอำานาจแบบด้ังเดิม (traditional great powers) อย่างทัศนะของ Paul Kennedy 
(1989) ในงาน “The Rise and Fall of the Great Powers” ของ Martin Wight (1979) ในงาน “Power 
Politics” หรือ A. F. K. Organski (1958) ในงาน “World Politics” นักวิชาการเหล่านี้มักเห็นพ้องว่า องค์ประกอบ
ของอำานาจที่จะนำาไปสู่มหาอำานาจ ต้องประกอบด้วยแสนยานุภาพทางทหารเป็นตัวตั้งต้น องค์ประกอบรองลงมา 
ไดแ้ก่ ทีต่ัง้และภูมริฐัศาสตรท์ีไ่ดเ้ปรยีบ คณุภาพและความเปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนัทางสงัคมวฒันธรรมของประชากร 
ตลอดจนความม่ังคัง่ทางเศรษฐกจิ นอกจากนัน้ตำาราบางเลม่ไดพ้ดูถงึองคป์ระกอบเพิม่เตมิอยา่งความเปน็อนัหนึง่อนั
เดียวกันเชิงคุณธรรม (moral cohesion) และชาตินิยม (nationalism) เข้าไปด้วย
 หากพิจารณาองค์ประกอบทางอำานาจข้างต้นแล้ว สหรัฐอเมริกาคงเป็นประเทศเดียวในปัจจุบันที่เข้าข่าย
มหาอำานาจ ส่วนสหภาพยุโรปไม่มีทั้งกำาลังทหารที่เป็นปัจจัยสำาคัญที่สุด และขาดคุณสมบัติอย่างชาตินิยม เนื่องจาก
สหภาพยโุรปยงัมุ่งสลายความเปน็ชาตนิยิมภายในประเทศสมาชกิมาตัง้แตภ่ายหลงัสงครามโลกทัง้สองครัง้ ดงันัน้ จึง
เป็นไปไม่ได้ที่จัดให้สหภาพยุโรปสามารถเข้าข่ายการเป็นมหาอำานาจแบบเดิม
 แม้ในยุคหลังมีการพัฒนาแนวคิดว่าด้วยมหาอำานาจ แต่แนวคิดต่าง ๆ ก็ดูจะไม่เข้าข่ายในกรณีของสหภาพ
ยุโรปนัก ดังที่มีผู้เสนอแนวคิดมหาอำานาจระดับกลาง (middle power) อย่างกรณีแคนาดาและออสเตรเลีย หรือ
แนวคิดว่าด้วยมหาอำานาจระดับ “แกน” กลาง (pivotal middle power)66 (กรุณาดูเพิ่มเติมใน Hurrell, 2006; 
Ozkan, 2006) โดยมหาอำานาจอย่างหลังนั้นเลือกเน้นเข้าไปมีบทบาทเฉพาะด้านเศรษฐกิจมากกว่าการแผ่ขยายดิน
แดนด้วยแสนยานุภาพทางการทหาร (Ozkan, 2006) คำาอธิบายดังกล่าวก็นำามาสู่ลักษณะท่ีสองของมหาอำานาจ
ระดับกลางว่า ประเด็นที่มหาอำานาจนี้สนใจจะไม่หลากหลายอย่างสหรัฐอเมริกา หากแต่เฉพาะเจาะจงเลือก หรือ 
a la carte diplomacy67 และลักษณะที่สาม มหาอำานาจกลุ่มนี้จะพยายามมีอิทธิพลนอกเหนือจากภูมิภาคของ
ตน ต่างจากมหาอำานาจท่ีจำากัดตนในภูมิภาคและปัญหาภายในภูมิภาค อันเป็นข้อจำากัดในการแสดงบทบาทและมี
ยุทธศาสตร์ในระดับโลก (Hurrell, 2006) 
 อยา่งไรกด็ ีแนวคดิขา้งตน้ยงัไมส่ามารถอธบิายกบักรณขีองสหภาพยโุรปได ้เนือ่งจากภารกจิและความสนใจ
ของสหภาพยโุรปครอบคลมุแทบทกุดา้นและมอีทิธพิลในระดบัโลก เวน้แต ่การสง่กำาลงัไปรบในหลายบรเิวณของโลก
ท่ีสหภาพยุโรปไม่ได้ปฏิบัติ ซึ่งทำาให้แตกต่างจากมหาอำานาจอย่างสหรัฐอเมริกา แต่สหภาพยุโรปก็มีบทบาทเข้าไป
เยียวยาและให้ความช่วยเหลือทางด้านพลเรือนหรือมนุษยธรรมในบริเวณที่เกิดความขัดแย้งแทน 
 ถึงกระนั้นเราก็ไม่อาจด่วนสรุปว่า สหรัฐอเมริกาเป็นมหาอำานาจทางทหาร (military power) และสหภาพ
ยุโรปเป็นมหาอำานาจทางพลเรือน (civilian power) ดังที่ Francois Duchene (1972) ในงาน “Europe’s Role 

66  แปลเป็นไทยโดยผู้วิจัย

67  เรียกโดยผู้วิจัย
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in World Peace” และ Kenneth Twitchett (1976) ในงาน “Europe and the World: The External 
Relations of the Common Market” พยายามจัดประเภท เนื่องจากการเป็นมหาอำานาจทางด้านพลเรือนได้นั้น 
สหภาพยุโรปต้องมีอัตลักษณ์เป็นหน่วยในสังคมระหว่างประเทศ (international society) ทำาหน้าท่ีส่งเสริมระบบความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศกลาย ๆ มากกว่าภาคประชาสังคม (civil society) หากภารกิจของสหภาพยุโรปมีความเป็น
มนุษยนิยมอยู่มาก ซึ่งก้าวข้ามและก้าวไกลกว่ากรอบความคิดเดิม ๆ ของรัฐชาติภายใต้ระบบเวสต์ฟาเลียในอดีต 
 จากปัญหาการจัดประเภทของสหภาพยุโรปตามองค์ประกอบของอำานาจข้างต้น บทความนี้จึงต้องการ
นำาเสนอและเน้นยำ้าว่า สหภาพยุโรปก้าวข้ามนิยามความเป็นมหาอำานาจทุกประเภท และกลายเป็น “มหาอำานาจ
เชิงโครงสร้าง” (structural power) ผ่านภารกิจท่ีดำาเนินการ ตลอดจนการผ่องถ่ายความคิดและอุดมการณ์ โดย
ยุทธศาสตร์ของสหภาพยุโรปในระดับโลกได้รับการปฏิบัติและทำาได้อย่างดี สหภาพยุโรปสามารถใช้อำานาจผ่านการ
จูงใจ (persuasion) การให้รางวัล (reward) การลงโทษ (punishment) เว้นแต่เพียงการใช้กำาลัง (force) เท่านั้น
ที่สหภาพยุโรปมิได้ทำา ด้วยเหตุนี้ การดำารงอยู่ของสหภาพยุโรปและการเปลี่ยนแปลงของสหภาพยุโรปจึงมี
ผลสัน่สะเทอืนประชาคมโลกอยา่งมนียัยะสำาคญั และนา่สนใจพิจารณาต่อไปวา่ สหภาพยโุรปต้ังอยูภ่ายใต้โครงสรา้ง
แบบใดที่มีส่วนบูรณาการให้องค์กรนี้ดำารงอยู่ได้และมีสภาวะเป็นมหาอำานาจจนถึงปัจจุบัน ดังที่จะกล่าวต่อไป

 1. สถานะที่ตั้งและภูมิรัฐศาสตร์ของสหภาพยุโรป: พรมแดนและภูมิทัศน์ที่ผันแปร 
 สหภาพยุโรปไม่มีขอบเขตพรมแดนที่แน่นอน (non-identifiable region) เหมือนอย่างรัฐชาติหรือ
กระบวนการภูมิภาคนิยมอื่น อาทิ ประชาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (Association of 
Southeast Asian Nations: ASEAN) อีกทั้งยุโรปเป็นทวีปศูนย์กลางของความขัดแย้งในเร่ืองดินแดนและทาง
อุดมการณ์มาช้านาน68 เกณฑ์ในการพิจารณาสภาพทางภูมิศาสตร์ของยุโรปนั้นจึงมีได้หลายประการ อย่างไรก็ตาม 
งานชิน้นีไ้ดห้ยบิยกเกณฑ์การแบ่งตามแบบสมยัใหมข่ององคก์ารสหประชาชาติมาใชเ้ปน็ฐานในการแบง่ภมูภิาคยโุรป
เป็น 4 ส่วนด้วยกัน (United Nations, “Composition of Macro Geographical…”) อันได้แก่ ยุโรปเหนือ69 
ยุโรปตะวันตก70 
 ยุโรปใต้71 และยุโรปตะวันออก72 โดยยึดโยงตามภูมิประเทศเป็นหลัก เพื่อเป็นกรอบในการจรดปากกาลาก

68 ยกตวัอยา่งการแบง่ภมูภิาคยโุรปในอดตีทีอ่งิแอบกบัแนวคดิทางภมูริฐัศาสตรแ์ละการเมอืง “ยโุรปตะวนัออกและกลาง” ในชว่ง

สงครามเย็น หมายถึงอาณาบริเวณทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ค่ันอยู่ระหว่างยุโรปตะวันตกกับสหภาพโซเวียต กล่าวคือ เป็นการแบ่ง

แยกระหว่าง “โลกตะวันตก” ที่เป็นประชาธิปไตยและเจริญก้าวหน้า และ “โลกตะวันออก” ที่เป็นคอมมิวนิสต์และล้าหลังด้อย

พัฒนา ซึ่งมโนทัศน์อันหลังน้ัน แสดง “ความเป็นอื่น” ที่สร้างอัตลักษณ์ความเป็นยุโรปบนพื้นฐานของโลกตะวันตกในเวลาต่อ

มา ดูได้ในจิตติภัทร พูนขำา และ ณัฐนันท์ คุณมาศ (2556)

69 ยุโรปเหนือประกอบด้วยกลุ่มประเทศหลัก 3 กลุ่ม คือ หนึ่ง กลุ่มประเทศนอร์ดิก ได้แก่ สวีเดน นอร์เว เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ 

สอง กลุ่มประเทศบอลติก ได้แก่ ลัตเวีย ลิทัวเนีย และเอสโตเนีย และสาม กลุ่มประเทศหมู่เกาะอังกฤษ ได้แก่ อังกฤษและไอร์แลนด์ใน

บริเวณยุโรปเหนือ มีเพียงนอร์เว และไอซ์แลนด์ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป

70 ยโุรปตะวันตกประกอบด้วย กลุ่มประเทศเบเนลักซ์ (เบลเย่ียม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก) ฝร่ังเศส ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ ลิกเทนสไตน์ 

โมนาโค และเยอรมนี ในบริเวณยุโรปตะวันตก มีเพียง โมนาโค สวิตเซอร์แลนด์และลิกเทนสไตน์ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป

71 ยุโรปใต้ ประกอบด้วยกลุ่มประเทศ 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มประเทศในคาบสมุทรไอบีเรีย อันได้แก่ สเปน โปรตุเกส อันเดอร์ร่า และ ยิบ

รอลต้า 2) กลุ่มประเทศในคาบสมุทรอิตาลี อันได้แก่ อิตาลี นครรัฐวาติกันและซานมารีโน่ 3) กลุ่มประเทศในคาบสมุทรบอลข่าน อัน

ได้แก่ อัลบาเนีย โครเอเชีย บอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า กรีซ มอนเตเนโกร โคโซโว มาซิโดเนีย เซอร์เบีย และสโลวีเนีย และในกลุ่มสุดท้าย

คือกลุ่มประเทศที่เป็นหมู่เกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อันได้แก่ มอลต้าและไซปรัส โดยกลุ่มประเทศยุโรปใต้นี้มีเพียง สเปน โปรตุเกส 

อิตาลี โครเอเชีย สโลวีเนีย กรีซ มอลต้าและไซปรัสเท่านั้นที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป

72 ยุโรปตะวันออก ประกอบด้วย สาธารณรัฐเช็ค ฮังการี สโลวาเกีย บัลแกเรีย โรมาเนีย โปแลนด์ ซึ่งเปนสมาชิกสหภาพยุโรป และกลุ่ม

ประเทศที่แยกตัวออกมาจากสหภาพโซเวียตเดิม ในนามกลุ่มเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independence States) อันได้แก่ 
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เส้นพรมแดนของสหภาพยุโรปที่เสมือนเส้นประและสามารถผันแปรได้ 
 รฐัสมาชกิทัง้ 27 ประเทศของสหภาพยโุรป ส่วนใหญต้ั่งอยูบ่นพ้ืนฝ่ังแผ่นดิน (Land) ยกเวน้ สหราชอาณาจกัร 
ไอร์แลนด์ มอลตา และไซปรัส ซึ่งมีสภาพเป็นเกาะ (Island) ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในตอนเหนือและตะวัน
ตกสองบริเวณแรกมีความมั่งคั่งมากกว่าทางตอนใต้และตะวันออก กล่าวคือ บริเวณตอนเหนือของสหภาพยุโรปมี
พรมแดนติดกับประเทศในกลุ่มสมาคมเขตการค้าเสรียุโรป (European Free Trade Association: EFTA) อาทิ 
นอร์เวย์และไอซ์แลนด์ ฯลฯ และจรดกับทะเลเหนือ ทะเลบอลติกและทะเลนอร์วีเจียน หากแต่การที่ภูมิรัฐศาสตร์
ของตอนเหนือมีพรมแดนติดกับรัสเซียก็ทำาให้ฟินแลนด์และกลุ่มประเทศบอลติกเปรียบเสมือนรัฐกันชนของสหภาพ
ยโุรปและรสัเซยี เกิดความทับซอ้นในเรือ่งผลประโยชนแ์ละมัน่คงทางดา้นพลงังาน พืน้ทีบ่างสว่นของรสัเซยีในปจัจบุนั
ยังถูกขวางกั้นด้วยรัฐบอลติกอย่างลิทัวเนีย ในกรณีเมืองคาลินนิกราดของรัสเซีย (Ebel, 2009) ส่วนด้านตะวันตก 
ก็เป็นบริเวณที่มั่งคั่งอีกส่วนหนึ่ง มีภูมิประเทศที่สำาคัญมาก คือ ที่ราบชายฝั่งทะเลเป็นแนวยาว ประเทศบริเวณนี้จึง
มีการพัฒนาอุตสาหกรรมก้าวหน้ามาตั้งแต่สมัยยุคล่าอาณานิคม บางประเทศเคยเป็นประเทศมหาอำานาจของโลก
ในอดีต นอกจากนี้ การที่ประเทศมหาอำานาจอย่างสหรัฐอเมริกาอยู่อีกฟากฝ่ังของสหภาพยุโรปด้านตะวันตกก็เป็น
ท่ีมาของความร่วมมือต่าง ๆ ข้ามแอตแลนติก (Trans-Atlantic) อาทิ องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ 
(North Atlantic Treaty Organization: NATO) เป็นต้น (Schreurs, Shelin and Vanderveer, 2009)
 ส่วนบริเวณท่ีมีความล้าหลังกว่าอยู่ทางด้านตอนใต้ มีทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกั้นกลางระหว่างทวีปแอฟริกา 
และมีช่องแคบยิบรอลตากั้นกลางระหว่างสเปนและโมร็อกโก ซ่ึงเป็นช่องแคบที่มีความสำาคัญทางด้านการแบ่ง
พรมแดนและการค้าการขนส่ง ท้ายท่ีสุดทางด้านตะวันออก สมาชิกสหภาพยุโรปอย่างยุโรปกลางและตะวันออก มี
พรมแดนตดิกลุม่ประเทศเครอืรฐัเอกราช (Commonwealth of Independent States: CIS) ทีแ่ยกตัวออกจากอดตี
สหภาพโซเวยีต และทวปีเอเชยี โดยมทีะเลดำากัน้กลางระหวา่งพรมแดน โดยในบรเิวณนีป้ญัหาสิง่แวดลอ้มเสือ่มโทรม
จากการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบสังคมนิยม ก็เป็นมรดกที่ไม่พึงปรารถนาจวบจนถึงปัจจุบัน (John, 1884) 
 อยา่งไรกด็ ียงัมปีระเทศในทวปียโุรปหลายประเทศยงัมไิดเ้ปน็สมาชกิสหภาพยโุรป ไดแ้ก ่1) ประเทศสมาชิก 
EFTA อย่างไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์และลิกเตนสไตน์ ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศเล็ก ๆ  แต่มีความมั่งคั่งทางด้าน
เศรษฐกิจอย่างมาก 2) ประเทศแถบคาบสมุทรบอลข่านตะวันตก อาทิ โครเอเชีย เซอร์เบีย มอนเตเนโกร บอสเนีย 
อัลบาเนีย และมาซิโดเนีย 3) กลุ่มประเทศ CIS ฝั่งตะวันตก อาทิ ยูเครน เบลารุส มอลโดวา อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย 
และอาร์เมเนีย (Coppieters, Trenin and Zverev, 1998) 
 ประเทศทั้งสามกลุ่มนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นบริเวณที่มีความสำาคัญทั้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
พลงังาน แตส่หภาพยโุรปใหก้ารยอมรบัหากตดัสนิใจสมคัรเขา้เปน็สมาชกิของสหภาพยโุรปในระดับทีแ่ตกต่างกนั ใน
กลุ่มแรกสหภาพยุโรปเห็นว่ามีความพร้อมในการปรับตัวเข้าเป็นสมาชิก แต่ในกรณีสองกลุ่มหลัง สหภาพยุโรปยังถือ
เป็นเพยีงเพือ่นบา้นของยโุรปตามเกณฑข์องนโยบายประเทศเพือ่นบา้นยโุรป (European Neighbourhood Policy: 
ENP) ซึ่งพัฒนาขึ้นในปี 2004 (Whitman and Wolf, 2012) เพราะทั้งสองบริเวณยังขาดเสถียรภาพทางการเมือง
และมีปัญหาทางชาติพันธุ์สืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน (Glenny, 2000) นอกจากนั้น การรับสมาชิกจากทั้งสองบริเวณจะ
ทำาให้พรมแดนของสหภาพยุโรปประชิดกับรัสเซียและเอเชียมากขึ้น (Whitman and Wolf, 2012) 
 โดยสรุปแลว้ เราคงไมส่ามารถชีล้งไปไดว้า่ พรมแดนทีแ่นช่ดัของสหภาพยโุรปมขีอบเขตสิน้สดุลงทีใ่ด เพราะ
การขยายรับสมาชิกและนโยบายประเทศเพื่อนบ้านยุโรป เป็นปัจจัยที่กำาหนดทิศทางและกำาหนดจุดสิ้นสุดของ
พรมแดนแห่งสภาพยุโรป ว่าจะขยายไปยังตุรกี ประเทศ EFTA ประเทศบริเวณบอลข่านตะวันตก ประเทศ CIS ทาง
ตะวันตกหรือไม่ อีกทั้งการเกิดขึ้นของเหลี่ยมเศรษฐกิจ (geometric economies) หรือกรอบความร่วมมือ
ตา่ง ๆ  กม็ไิดค้รอบคลมุเสมอเหมอืนกนัโดยท่ัวทุกประเทศ ดังเชน่การเขา้รว่มใชน้โยบายยโูรโซน และนโยบายทางดา้น
การประสานการตรวจคนเข้าเมืองในบริเวณข้อตกลงเชงเกน (Schengen area) ก็ยังแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรป รวมถึงสมาชิกของภูมิภาคยุโรปทั้งหมดอีกด้วย ดังนั้น สภาวะเช่นนี้ทำาให้พรมแดนของสหภาพ

รัสเซีย เบลารุส ยูเครน มอลโดว่า อาร์เซอร์ไบจัน อาร์เมเนีย และจอร์เจีย และกลุ่มประเทศยูเรเชียอย่างตุรกี



โลกาภิวัฒน์ ภูมิภาคอภิวัฒน์ ท้องถิ่นอภิวัฒน์: นัยต่อสังคมไทย
Globallzation Regionalization and Localization:

Implications for Thai Society 1/4
เล่มที่

397

ยุโรปมีลักษณะที่ไม่นิ่งและเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา (variable boundary) มากกว่าพรมแดนที่แน่นอนของ
รัฐชาติ (fixed boundaries) 
 2. สภาพทางสังคมวัฒนธรรม: หลอมรวมเป็นหนึ่งหรือเพียงแค่ประกอบร่วม
 ด้วยสาเหตุท่ีอาณาบริเวณของสหภาพยุโรปเคยเป็นดินแดนมหาอำานาจในอดีตมาหลายศตวรรษ ต้ังแต่ยุค
จักรวรรดิโรมันเรื่อยมาจนกระทั่งถึงยุคจักรวรรดิอังกฤษ จึงนำามาสู่ความท้าทายสำาคัญต่อสภาวะอำานาจของสหภาพ
ยุโรปว่า กระบวนการบูรณาการท่ีมุ่งสู่องค์กรเหนือรัฐ (supranational organization) หรือสหภาพทางการเมือง 
(political union) นั้นจำาเป็นต้องหลอมรวมอัตลักษณ์ของประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นหนึ่ง (coherent identities) 
เพือ่สรา้งอตัลกัษณ์ยโุรป (European identity) เสยีใหมภ่ายใตร้ม่เงาของสหภาพยโุรป หรอืควรคงอตัลกัษณป์ระกอบ
ร่วม (composite identities) ของแต่ละประเทศสมาชิกแทน เพราะประเด็นทางด้านชาติพันธุ์ ศาสนา และการ
ธำารงรักษาประเพณีวัฒนธรรมเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนและฝังรากลึกลงในวิถีชีวิต ท้ังยังมีประวัติศาสตร์ของความขัดแย้ง 
การสู้รบบาดหมางกันมาตั้งแต่อดีต ดังนั้น หากสหภาพยุโรปต้องการบูรณาการไปสู่ขั้นสูงสุดได้ก็จำาเป็นต้องก้าวผ่าน
ความท้าทายทางด้านสังคมวัฒนธรรมเหล่านี้
 จากทีไ่ดก้ลา่วไปในสว่นของภมูศิาสตร์วา่ สหภาพยโุรปมพ้ืีนท่ีท้ังทางบกและติดชายฝ่ังทะเลเปน็บริเวณกวา้ง
และไกลผนวกกบัลกัษณะพรมแดนท่ีเปิดทางเศรษฐกจิทำาใหย้โุรปเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชาติพนัธุแ์ละศาสนา 
จนความหลากหลายก่อให้เกิดรอยร้าวหลายประการตามมาจนถึงปัจจุบัน ขณะที่กลุ่มประเทศสมาชิกบางประเทศมี
ความเปน็อนัหน่ึงอันเดยีวกนัมากเช่นกนั อยา่งเชน่ดา้นการนบัถอืศาสนา ประเทศมอลตา สเปน และอติาลมีปีระชากร
นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมากกว่าร้อยละ 90 แตกต่างจากแถบบริเวณบอลข่านตะวันตกและบอลติก
ที่มีการนับถือศาสนาแตกต่างหลากหลายกันออกไป หรือด้านกลุ่มชาติพันธุ์ของประชากร ก็มีตั้งแต่ชาติพันธุ์ดั้งเดิม
ทีม่าอาศยัอยูเ่ป็นระยะเวลายาวนาน ไปจนถึงชมุชนชาติพนัธุท์ีอ่พยพเขา้มาคา้แรงงานหรอือพยพมาจากความไมส่งบ
หรือภยันตรายในประเทศของตน ท้ังน้ี กลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างดังกล่าวต่างได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่
เสมือนเป็นพลเมืองพื้นถิ่นไปจนถึงการแบ่งแยกกีดกันที่มาจากนโยบายทางการของรัฐบาล เช่น กฎหมายห้ามการ
สวมใส่สัญลักษณ์ทางศาสนาของฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ในที่สาธารณะ เป็นต้น หรือการแบ่งแยกในระดับเอกชน
ของกลุ่มหัวรุนแรงขวาจัดหรือกลุ่มนีโอนาซี (neo-nazism) ต่อชาติพันธุ์อื่น
 แมส้งัคมยโุรปอา้งตนวา่เป็นประชาธปิไตยและมคีวามอดกลัน้สงูกต็าม หากการเลอืกปฏบิติัต่อชาติพนัธุห์รอื
ศาสนาที่แตกต่างยังปรากฎอยู่และเปรียบเสมือนระเบิดเวลาอันเนื่องด้วยความสับสนภายใน ดังที่ Wolff-Michael 
Roth เรียกปรากฎการณ์นี้ว่า “ความเป็นอื่นของตัวเราเอง” (Otherness of Self) (โปรดู Roth, 2011, pp. 141-
158) และพบว่า บ่อยครั้งคนที่ต่างชาติพันธุ์ไปจากคนกลุ่มหลักในประเทศชาติหนึ่ง ๆ  ถูกปฏิบัติในฐานะที่ Jacques 
Ranciere (2010) เรียกว่า “ส่วนท่ีไม่ถูกนับให้เป็นส่วน” (The Unaccounted) เช่น ชาวโรมาหรือยิปซีในอิตาลี 
ชาวมุสลิมในหลายพื้นที่ของยุโรป เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นในบริเวณที่สันติและต้อนรับชาติพันธุ์อื่นอย่างประเทศทาง
ตอนเหนือหรือนอร์ดิก (Nordic countries) ก็มีกระแสกลัวศาสนาอิสลาม (Islamophobia) เกิดขึ้น ดังเช่น กรณี
การวาดการ์ตูนล้อเลียนศาสดามูฮะมัดที่เกิดข้ึนในเดนมาร์ก การวางระเบิดศาลาว่าการกรุงออสโล และการสังหาร
หมู่เยาวชนที่เกาะอูเทย่า ในนอร์เว ซึ่งเป็นการกระทำาท่ีเกิดข้ึนในวันเดียวกันโดยพลเมืองนอร์เวคนหนึ่งท่ีต่อต้าน
นโยบายที่ให้สวัสดิการคนต่างชาติและกระแสเกลียดชังอิสลาม เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า ปัญหาอันเนื่องมาจากความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์นั้นยึดโยงกับปัญหาเรื่องศาสนาอย่างมากทีเดียว 
 ประเด็นเรื่องความแตกต่างทางศาสนาข้างต้นมีผลต่อการขยายรับตุรกีเข้ามาเป็นสมาชิกที่ผ่านการเจรจา
ที่ยืดเยื้อมาหลายทศวรรษ นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 1959 (CMTAS, “EU Facts: Enlargement-Turkey”) 
นอกเหนือจากจำานวนประชากรท่ีมีมากจนอาจส่งผลให้นำ้าหนักคะแนนโหวตในอนาคต เกือบเท่าประเทศใหญ่อย่าง
เยอรมนีและฝรั่งเศส หรือเมื่อพิจารณาที่ตั้งของตุรกีก็เชื่อมต่อบริเวณเพื่อนบ้านอย่างตะวันออกกลางและแอฟริกา
เหนือ (Middle East and African Region: MENA) ที่ยังมีปัญหาสืบเนื่องมาจากการปฏิวัติอาหรับ ที่สหภาพยุโรป
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รับภาระทางด้านความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมจำานวนมหาศาล73 สหภาพยุโรปยังเกรงว่าการที่ตุรกีมีประชากร
ชาวมุสลิมมากถึงร้อยละ 98-99 อาจนำาซึ่งความขัดแย้งและกระทบต่อความมั่นคงได้ (Cassanova, 2006, p. 71) 
ดังที่ที่ประชุมสุดยอดยุโรปที่โคเปนเฮเกน (Copenhagen Summit) ในปี 2002 ได้ระบุว่า ปัญหาของการเข้าร่วม
เป็นรฐัสมาชกิสหภาพยโุรปของตรุกนีัน้ ไมไ่ดอ้ยูท่ีค่วามสามารถในการผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางเศรษฐกจิและการเมือง
ดังเช่นรัฐสมาชิกเข้าใหม่อื่น ๆ แต่อยู่ที่ความเป็นอิสลามของตุรกี ถึงแม้ว่าตุรกีเป็นรัฐมุสลิมประชาธิปไตย (Muslim 
Democratic State) แล้วก็ตาม 
 กรณีการพิจารณารับตุรกีเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปแสดงถึงความย้อนแย้งของความเชื่อแบบ อศาสนิกนิยม 
(Secularism) ของรัฐในสหภาพยุโรปว่า ภายใต้หลักการที่ไม่ให้ศาสนาเข้ามายุ่งเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะ แต่กลับใช้
ศาสนาเป็นเกณฑ์ในการรับสมาชิก หรืออีกนัยหนึ่งก็สะท้อนว่า ความแตกต่างหลากหลายที่เกิดขึ้นยังถูกครอบใน
พืน้ทีข่องความเปน็รฐัอศาสนกิประชาธปิไตยอนัมชีาวครสิตเ์ปน็สว่นใหญ ่ครสิตศ์าสนารวมถงึองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งลอย
อยู่เหนือพื้นที่ทางการเมืองไปเสียแล้วโดยพฤตินัยเหมือนเป็น “พวกเรา” (Us) แต่เมื่อใดเกิดลักษณะต่างไปจากนี้ก็
กลายเป็น “พวกอื่น” (The Other) ไปนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ ความเป็นพหุวัฒนธรรมนิยมไม่ได้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง หาก
แต่เกิดขึ้นได้จากฐานคิดแบบเอกวัฒนธรรมนิยม (Uniculturalism) นั่นเอง
 กล่าวโดยสรปุ สหภาพยโุรปยากทีจ่ะมรีปูแบบสังคมวฒันธรรมแบบอตัลักษณห์ลอมรวมเปน็หนึง่ อตัลักษณ์
ของยุโรปมีลักษณะ ‘มัด’ หรือ ‘ประกอบร่วม’ ร้อยรัดเข้าด้วยกัน ด้วยเหตุนี้ อัตลักษณ์ท่ีเพียงร้อยรัดเข้ากันจึงยัง
มีความเปราะบางพร้อมกระทบกระทั่งได้ง่าย และนำาไปสู่การเรียกร้องให้แต่ละฝ่ายมีความอดกลั้น (Toleration) ที่
สูงขึ้นตามมาด้วย อย่างเช่น กรณีเหตุการณ์สังหารหมู่กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ชาร์ลี เอบโด เมื่อต้นปี 2015 
เปน็ตน้ การจดัการดา้นนโยบายสงัคมวฒันธรรมอยา่งทัว่ถงึของและการเสรมิสรา้งอตัลกัษณร์ว่มยอ่มเปน็อกีประเดน็
ท้าทายสำาคัญ อันส่งผลต่อความมั่นคงภายในและภายนอกของสหภาพยุโรป ดังที่จะกล่าวต่อไป
 3. การบริหารงานและโครงสร้างทางการเมือง: การปกครองถักทอแบบไร้รัฐ 
 สหภาพยุโรปแตกตา่งจากรฐัชาตทิัว่ไป คอื สภาพยโุรปไมม่รีฐับาลกลางทีม่อีำานาจบรหิารงานใหก้บัประชาชน
ในประเทศสมาชิก แต่สหภาพยุโรปสามารถดำาเนินกิจกรรมและนำานโยบายไปปฏิบัติในระดับรัฐสมาชิกและ
ระดับท้องถิ่นได้ โดยอาศัยการถ่ายโอน (sovereignty transfer) หรือแบ่งปันอำานาจอธิปไตย (pooled/ shared 
sovereignty) ของรัฐสมาชิกบางส่วนมาให้องค์กรกลาง ในทางทฤษฎีเรียกว่า องค์กรเหนือรัฐ (supranational 
organizations) ซึ่งนับเป็นการจัดการทางสถาบันที่มีรูปแบบพิเศษ ดังนั้น สหภาพยุโรปจึงถือเป็นสถาปัตยกรรม
ทางการเมืองที่ลอกเลียนแบบไม่ได้ (sui generis) มีสถานะเป็นตัวแสดงทางการเมืองที่มีลักษณะเฉพาะ ไม่สามารถ
ระบุสถานะในฐานะหน่วยทางการเมืองได้ชัดเจน (Unidentified Political Object) และด้วยกิจกรรมที่มีขอบข่าย
มากมายในปัจจุบันก็มีส่วนพัฒนาทางด้านสถาบันของสหภาพยุโรปให้เข้มแข็งตามไป
 ปัจจุบันสถาบันหลักของสหภาพยุโรปมีทั้งระดับเหนือรัฐ (supranational organizations) และระดับการ
เป็นเอกเทศของรัฐสมาชิก (inter-governmental organizations) แตกต่างกันออกไป (Staab, 2011) โดยจะ
อธิบายจากสถาบันที่มีความเป็นเหนือรัฐมากที่สุดตามลำาดับดังต่อไปนี้ 
 1) ศาลยุติธรรมยุโรป (European Court of Justice) มีความเป็นองค์กรเหนือรัฐมากที่สุด เนื่องจากเป็น
องค์กรที่มีหน้าที่ตัดสินและตีความว่าแต่ละกิจกรรมต่าง ๆ  สอดคล้องกับสนธิสัญญาและข้อบังคับต่าง ๆ  ของสหภาพ
ยุโรปหรือไม่ อีกท้ังมีอำานาจกำาหนดบทลงโทษเป็นเงินค่าปรับต่อรัฐหรือบุคคลท่ีละเมิดข้อบังคับของสหภาพยุโรป ดังน้ัน 
บุคลากรของศาลจึงต้องมีอิสระจากการควบคุมของรัฐสมาชิกอย่างมาก (Pinder and Usherwood, 2008) 

73  ในปัจจุบันภายหลังงานวิจัยชิ้นน้ีเสร็จสิ้น ปัญหาสืบเนื่องจากการปฏิวัติอาหรับหรืออาหรับสปริง มีแต่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะ

สงครามกลางเมืองในซีเรีย และการต่อสู้กับกลุ่มหัวรุนแรงทางศาสนา ดูเพิ่มเติมใน ณัฐนันท์ คุณมาศ และ วีระ สมบูรณ์. (2556). 

สหภาพยโุรปกบัการใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นมนษุยธรรมในวกิฤตการณก์ารปฏวิตัอิาหรบั: กรณศีกึษาซเีรยี. วารสารยโุรปศกึษา. 21(2), 

กรุงเทพฯ: ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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 2) คณะกรรมาธกิารยโุรป (European Commission) เปน็องคก์รเหนอืรัฐท่ีรองลงมา ทำาหนา้ท่ีริเร่ิมนโยบาย 
ข้อเสนอในการออกกฎหมาย บทบาทของคณะกรรมาธิการมีส่วนสำาคัญอย่างมากในการชี้นำาการบูรณาการยุโรป 
เพราะองค์กรอื่นไม่สามารถริเริ่มหรือเสนอนโยบายได้ (Spence, 2006) และเป็นผู้นำานโยบายของสหภาพยุโรปไป
ปฏิบัติต่อระดับการปกครองท้องถิ่นได้หลายกรณี 
 3) คณะมนตรีสหภาพยุโรป (Council of Ministers) เป็นศูนย์กลางการตัดสินใจของตัวแทนรัฐบาลสมาชิก 
ซึ่งอิทธิพลของรัฐบาลสมาชิกยังเข้าครอบงำาอยู่มาก (Cini and Borragan, 2010) 
 4) การประชุมสุดยอดยุโรป (European Council) เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงอำานาจของรัฐบาลสมาชิก โดย
ประมุขของรัฐจะหารือเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติอย่างเร่งด่วน อาทิ การปฏิวัติอาหรับ วิกฤตการณ์ยูโรโซน เป็นต้น 
 5) สภายโุรป (European Parliament) ถอืเปน็สถาบนัทีตั่ดผา่นความเปน็เหนอืรฐักบัการสะทอ้นผลประโยชน์
ของรฐับาลสมาชกิ เป็นองคก์รพเิศษทำาหนา้ทีด่ำาเนนิงานทัง้ดา้นนติบิญัญตั ิงบประมาณและการเสนอรา่งกฎหมาย ที่
ใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนของตนเข้ามาบริหารงานในยุโรป แม้เป็นองค์กรที่ไม่ได้มีอำานาจในการถ่วงดุลเทียบเท่ากับรัฐสภา
ของประเทศสมาชิก แต่เป็นองค์กรที่สะท้อนผลประโยชน์ของภาคประชาชนในยุโรป (McCormick, 2002) 
 นอกจากนี้ สหภาพยุโรปยังมีความร่วมมือในด้านยุติธรรมและกิจการภายใน (Justice and Home Affairs: 
JHA) เข้ามาจัดการความมั่นคงภายในและยกระดับไปสู่สหภาพทางการเมืองอย่างสมบูรณ์ จุดประสงค์ของ JHA คือ 
ขจัดผลกระทบจากการเปิดพรมแดนเสรี ไม่ว่าจะเป็นปัญหาผู้อพยพ ผู้ล้ีภัย แรงงานผิดกฎหมาย การลำาเลียงยาเสพติด 
สิ่งของหนีภาษี และอาชญากรรมข้ามชาติ ยิ่งเมื่อมี “ข้อตกลงเชนเกน” (Schengen Agreement) (Zaiotti, 2011) 
นโยบาย JHA ก็ก่อให้เกิดความร่วมมือหลายด้าน ทั้งความร่วมมือด้านกฎหมายแพ่งและอาญา ความร่วมมือด้าน
กิจการตำารวจและการตรวจคนเข้าเมือง ความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรม และการป้องกันปราบปรามปัญหา
อาชญากรรมท่ีมีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม เป็นต้น (Hill and Smith, 2011) ทั้งนี้ ในปี 1997 เป็นต้นมา 
สนธิสัญญาอัมสเตอร์ดัมได้ย้ายบางภารกิจของ JHA ให้อยู่ภายใต้การตัดสินใจแบบเหนือรัฐ ภายใต้คณะกรรมาธิการ
ยโุรปมากขึน้ ไดแ้ก ่ภารกจิดา้นการลีภ้ยั ผูอ้พยพและความร่วมมอืทางด้านการยติุธรรมในคดีแพ่ง ดังนัน้ ภารกิจของ
เสาหลักที่สามภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสมาชิก จึงคงเหลือไว้เพียงความร่วมมือทางตำารวจและคดีอาญา
เท่านั้น และตั้งชื่อใหม่ว่า Police and Judicial Co-operation in Criminal Matters หรือ PJCC 
 รปูแบบการบรหิารงานในลกัษณะเสาหลักได้เปล่ียนไป เมือ่สนธสัิญญาลิสบอนซ่ึงเปน็สนธสัิญญาการปฏริปู
ล่าสุด มีผลบังคับใช้เมื่อปี 2009 สนธิสัญญาดังกล่าวได้ยกเลิกระบบเสาหลัก (pillarization) ทำาให้ความร่วมมือทาง
ด้านความมั่นคงภายใน มีการบริหารงานในลักษณะร่วมกัน (shared competence) ระหว่างสหภาพยุโรปและรัฐ
สมาชิกมากขึ้น
 โดยสรปุแลว้ แมส้หภาพยโุรปไมม่สีถานะหรือองคป์ระกอบเทยีบเคยีงได้กบัรัฐชาติ แต่กใ็ชว่า่จะไร้รูปแบบการ
ปกครอง (governance) สหภาพยุโรปสามารถบริหารงานได้คล้ายคลึงกับรัฐอธิปไตย แม้ปราศจากรัฐบาลกลางหรือ
ที่เรียกกันว่า “governance without government” ภารกิจของสหภาพยุโรปบางอย่างก้าวข้ามรัฐ และไปสู่ระดับ
ทอ้งถิน่ หรอืใหค้วามชว่ยเหลอืภาคประชาสงัคมโดยตรง ด้วยการปกครองหลายลำาดับชัน้ (multi-level governance: 
MLG) กล่าวไดว้า่ สหภาพยโุรปอาจถอืเปน็รปูแบบทางการเมอืงแรกของโลกหลงัสมยัใหม ่(postmodernism) ท่ีผ่าน
พน้สำานกึของความเปน็รฐัชาตอิยา่งมหาอำานาจอืน่ ไปสูก่ารบรูณาการทางภารกจิเขา้ดว้ยกนั โดยประเทศสมาชิกตอ้ง
ยอมสละอำานาจอธิปไตยบางประการเพื่อมอบอำานาจการบริหารให้กับสหภาพยุโรปแทน 
 4. ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและการบูรณาการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลก: ยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจ? 
 อทิธพิลของสหภาพยโุรปทางการบูรณาการเศรษฐกจิภายในภมูภิาคกวา่ครึง่ศตวรรษทีผ่า่นมาไมเ่ปน็ทีก่งัขา 
การบูรณาการด้านเศรษฐกิจในยุโรปตลาดเดียว (Single market) ถือว่าประสบความสำาเร็จเป็นอย่างมาก เห็นได้
จากการเคลื่อนที่ปัจจัย 4 ประการโดยเสรี หรือที่เรียกว่า “the Four Freedoms” คือ บุคคล สินค้า การบริการ
และทุน มีการประสานความร่วมมือในลักษณะของนโยบายร่วม (common policies) ด้านการส่งเสริมการแข่งขัน 
การค้า การเกษตร พลังงาน สิ่งแวดล้อม ประมง และด้านสังคม รวมถึงคณะกรรมาธิการยุโรปซึ่งเป็นองค์กรเหนือ
รัฐได้เป็นตัวแทนของรัฐสมาชิกในการวางเกณฑ์และควบคุมกำากับ (regulation) อย่างแท้จริง รวมถึงเศรษฐกิจของ
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สหภาพยุโรปยังมีบทบาทในเวทีโลกอย่างมีนัยสำาคัญด้วย
 แต่ทว่าสหภาพยุโรปถึงจุดระสำ่าระสายขึ้นเมื่อเกิด “วิกฤตการณ์ยูโรโซน” วิกฤตดังกล่าวเริ่มต้นจากความ
พยายามที่จะบรรลุเป้าหมายของสหภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน (Economic and Monetary Union: EMU) 
โดยมีเกณฑ์มาสทริกซ์ (Maastricht Criteria) หรือ Convergence Criteria เป็นตัวกำากับหลายประการ (EUROPA, 
“Summaries of EU Legislation…”) เกณฑ์สำาคัญที่สุดมีสองประการ คือ การรักษาการขาดดุลงบประมาณให้ไม่
เกินร้อยละ 3 ของ GDP และ อัตราหนี้ต่อ GDP (debt-to-GDP ratio) ไม่ควรเกินร้อยละ 60 (Reuters, “Financial 
Glossary”) เกณฑ์ดังกล่าวได้รับการเน้นยำ้าในกติกาสัญญาว่าด้วยเสถียรภาพและการเจริญเติบโต (Stability and 
Growth Pact: SGP) เพื่อเป็นกลไกในการกำากับและตรวจสอบในเรื่องข้อกำาหนดของดุลงบประมาณเพิ่มเติม74 
 เกณฑข์า้งตน้ถอืวา่มคีวามเขม้งวดอยา่งยิง่ หากไมส่ามารถผา่นเกณฑจ์ะถกูแจง้เตอืนและถกูปรบัเปน็ตวัเงนิได ้
ด้วยเหตุนี้ ไม่เฉพาะแต่ประเทศที่มีระบบโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจเปราะบางเท่านั้น แม้แต่ประเทศที่เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจในสหภาพยุโรป ต่างก็นำาพาประเทศให้ผ่านมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ไปได้อย่างยากลำาบาก (Johnson, 
2009) จนก่อให้เกิดการลดหย่อนผ่อนปรนและการอำาพรางปิดบังข้อมูลของกรีซในปี 2010 จนนำามาซึ่งปัญหาวิกฤติ
เศรษฐกิจของยุโรป
 วกิฤตยโูรโซนในกรณีของกรซีเกดิจากความไมพ่รอ้มในการเขา้เปน็สมาชกิสหภาพยโุรปต้ังแต่ครัง้อดีต ตลอด
จนการใชเ้งนิตราสกลุยโูรทีท่ำาใหก้รซีเสมอืนเปดิประตูเขา้สู่ตลาดการเงินโลกอยา่งเต็มตัวทัง้ทีย่งัไมพ่ร้อม ยิง่เมือ่กรซี
ต้องปฏิบัติตามกรอบนโยบายทางการเงินที่เข้มงวดจึงนำามาสู่การกู้ยืมท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือสวัสดิการในประเทศจนส่งผลให้
หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นตามมา 
 วิกฤติหนี้สาธารณะหรือวิกฤติยูโรโซนไล่เรียงเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่มาสู่ประเทศในกลุ่มชายขอบยุโรปอื่น ๆ 
(European periphery) หรือท่ีเรียกว่า PIIGS (โปรตุเกส อิตาลี ไอร์แลนด์ กรีซ สเปน) ในลักษณะเดียวกันกับ
กรซี รฐับาลประเทศเหลา่นีม้เีพยีงนโยบายทางดา้นการคลังในการแกป้ญัหา ซ่ึงในทางปฏบิติัจริงการดำาเนนินโยบาย
ทางด้านการเงินควรจะดำาเนินไปควบคู่และสอดคล้องกับนโยบายทางด้านการคลัง (The Economist, “All hope 
not lost, the euro has survived 2012…”) ทั้งนี้ ในปัจจุบันประเทศชายขอบยังคงไม่สามารถจัดการกับปัญหา
หนี้สาธารณะได้อย่างเสร็จสิ้น แม้ได้รับความช่วยเหลือในรูปของเงินกู้ยืมจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ธนาคาร
กลางยุโรป กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และใช้นโยบายแบบรัดเข็มขัด (austerity measures) เพื่อสร้างวินัยใน
การใช้จ่ายซึ่งส่งผลให้รัฐบาลประเทศนั้น ๆ ต้องเผชิญกับความไม่พอใจจากพลเมืองในประเทศ (The Economist, 
“Adjustment in the Eurozone…”) 
 เสถียรภาพท่ีสั่นคลอนของยูโรโซนทำาให้ธนาคารและนักลงทุนภายนอกยุโรป ต่างเทขายพันธบัตรกรีซและ
สินทรัพย์สัญชาติกรีซอ่ืน ๆ นักวิเคราะห์บางส่วนต่างเป็นกังวลว่า หากกรีซผิดชำาระหนี้ก็อาจเกิดภาวะตื่นตระหนก
และลุกลามเป็นวิกฤตในระดับโลกคล้ายกับวิกฤตการณ์ทางเงินในเอเชียที่เริ่มต้นจากไทยในปี 1997 ก่อนผลกระทบ
ต่อตลาดทุนอื่นเป็นต่อไปอีก 
 อยา่งไรกด็ ีถงึแมว้า่สภาพเศรษฐกจิในกลุ่มผู้ใชเ้งินตราสกลุยโูรยงัคงฟ้ืนตัวไมม่าก (IMF, “World Economic 
Outlook April 2015…”) แต่สหภาพยุโรปยังคงมีขนาดทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ หรือเป็นยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจ 
(economic giant)  และมนียัสำาคญัตอ่ระบบเศรษฐกจิโลกอยูไ่มน่อ้ย ดังทีก่ารสำารวจขอ้มลูล่าสุดพบวา่ขนาดของ GDP 
สหภาพยุโรปในปี 2012 อยู่ที่ 15.16 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ มากกว่าสหรัฐอเมริกาที่มี GDP 14.14 ล้านล้านเหรียญ

74  เกณฑ์ทั้งห้าประการได้แก่ หน่ึง เกณฑ์ทางด้านเสถียรภาพทางราคา (price stability) โดยจะต้องมีอัตราเงินเฟ้อไม่เกินร้อย

ละ 1.5 ของค่าเฉลี่ยใน 3 ประเทศสมาชิกที่มีอัตราเงินเฟ้อตำ่าที่สุด (ในปีที่ผ่านมา) สอง เกณฑ์ในเรื่องการลดหนี้ โดยหนี้ภาค

รัฐควรน้อยกว่าร้อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ สาม เกณฑ์ในเรื่องการขาดดุลงบประมาณของภาครัฐควรน้อย

กว่าร้อยละ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ สี่ เกณฑ์ในการเข้าร่วมกลไกปรับอัตราแลกเปลี่ยนหรือ ERM II (Exchange 

Rate Mechanism II) อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 2 ปี และจะต้องไม่มีการลดค่าเงินเพื่อตอบโต้เงินตราของประเทศสมาชิกอื่น 

และไม่มีการผันผวนขึ้นลงของเงินสกุลแห่งชาติเกินร้อยละ 15 และห้า เกณฑ์ทางด้านอัตราดอกเบี้ย โดยในระยะยาวจะต้องไม่

เกินร้อยละ 2 ของอัตราดอกเบี้ยของประเทศสมาชิก 3 ประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยตำ่าที่สุด
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สหรัฐ ตามมาด้วยจีนที่ 4.56 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (The World Bank, “World Development Indicators”) 
ส่วนตัวชี้วัดด้านการค้าระหว่างประเทศ สหภาพยุโรปมีคู่ค้าสำาคัญ 5 ลำาดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ 
จีน รัสเซีย และนอร์เวย์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 45.85 ของมูลค่าการค้าภายนอกสหภาพทั้งหมด (WTO, 
“European Union (28)”) นอกจากนี้ เมื่อคำานึงจากมุมอาเซียนแล้ว สหภาพยุโรปถือว่ามีความสำาคัญอย่างยิ่ง 
ด้วยฐานะที่เป็นคู่ค้าหลักอันดับท่ี 3 รองจากจีนและญี่ปุ่น ในปี 2012 โดยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันรวมกว่า 2.43 
แสนล้านเหรียญสหรัฐ (The ASEAN Secretariat, “ASEAN Community in Figures (ACIF) 2013”)
 ยิ่งไปกว่าขนาดและความสำาคัญต่อระบบเศรษฐกิจโลก บทบาทการต่อรองของสหภาพยุโรปในองค์การ
ระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจก็มีอยู่สูงเช่นกัน เห็นได้จากด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการเจรจาบนเวที
องค์การการค้าโลกนั้น สหภาพยุโรปมีบทบาทสำาคัญต่อการกำาหนดทิศทางการเจรจาต่อรองด้านการเกษตร หรือ 
Agreement on Agriculture (AoA) และผลักดันประเด็นการเจรจาการค้าอื่น ๆ เช่น การคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น (WTO, “Trade policy review: European Union”) 
 ยิ่งภายหลังวิกฤตการณ์ยูโรโซนก็จะเห็นถึงอำานาจต่อรองระหว่างสหภาพยุโรปกับกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ กล่าวคือ กลุ่มเจ้าหนี้ที่ประกอบด้วยคณะกรรมาธิการยุโรป ธนาคารกลางยุโรป และกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ หรือเรียกว่า ทรอยก้า (Troika) ได้ร่วมมือให้เงินกู้ช่วยเหลือก้อนใหญ่แก่ประเทศที่มีวิกฤติ ซึ่งปัจจุบันกรีซ
ได้รับความช่วยเหลือแล้วทั้งสิ้น 3 รอบ รอบแรกในปี 2010 ได้รับเงินกู้ 1.46 แสนล้านเหรียญสหรัฐ รอบที่สองใน
ปี 2012 ได้รับเงินกู้ 1.72 แสนล้านเหรียญสหรัฐ และล่าสุดรอบที่ 3 หลังจากที่รัฐสภากรีซลงมติรับความช่วยเหลือ
จะได้รับเงินกู้อีก 9.4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ รวมทั้งสามรอบ เป็นเงินกู้กว่า 4.12 แสนล้านเหรียญสหรัฐ (Council 
on Foreign Relations, “Timelines: Greece’s Debt Crisis”) ทั้งนี้ เงินช่วยเหลือในรอบแรกและรอบที่สอง
เป็นเงินกู้จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งน่าสังเกตว่า ลักษณะของชุดนโยบายหลังจากปล่อยกู้ที่กองทุนการ
เงินระหว่างประเทศบังคับใช้กับประเทศลูกหนี้ในยุโรปมีความแตกต่างจากประเทศผู้กู้อื่น ๆ ยิ่งเมื่อเปรียบเทียบ
จำานวนเงนิทีใ่หกู้แ้ลว้พบวา่เปน็จำานวนเงนิทีม่ากเปน็ประวติัศาสตร์ขององคก์รด้วย กระทัง่ระยะเวลาในการชำาระคืน
มีระยะเวลายาวนานกว่าการให้กู้แก่ประเทศในภูมิภาคอื่น (Pisani-Ferry, Sapir, & Wolff, “EU-IMF Assistance 
to Euro-area Countries…”) ลักษณะเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของสหภาพยุโรปต่อผลักดันแนวทางนโยบาย
ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศอย่างชัดเจน และยังไม่นับรวมธรรมเนียมที่สงวนให้ชาวยุโรปเป็นผู้อำานวยการ 
กองทุนการเงินระหว่างประเทศด้วย
 ส่วนบทบาทในธนาคารโลก สมาชิกสหภาพยุโรปมีคะแนนเสียงโหวตในธนาคารโลกรวมกันคิดเป็นร้อยละ 26.92 
ของคะแนนทั้งหมด มากกว่าสหรัฐอเมริกาท่ีมีร้อยละ 16.13 (The World Bank, “Voting Powers”) เนื่องจาก
จากการลงคะแนนเสียงของประเทศสมาชิกที่ขึ้นอยู่กับการถือครองหุ้นส่วนของธนาคาร หรือคือเงินทุนท่ีบริจาคให้
กับธนาคารโลกนั่นเอง 
 ทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่า แม้วิกฤตเศรษฐกิจที่สหภาพยุโรปเผชิญอยู่หรือบทบาททางการเมืองที่อาจเรียกว่าเป็น 
“คนแคระทางการเมือง” ก็ตาม แต่สหภาพยุโรปยังคงมีบทบาทเป็น “ยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจ” ดังที่สหภาพยุโรป
มีอำานาจในการต่อรองในองค์กรระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจหลักทั้งด้านการค้าระหว่างประเทศ กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศและธนาคารโลกอย่างสูงนั่นเอง
 5. สภาวะตัวแสดงทางความมั่นคงระหว่างประเทศและการเป็นผู้นำาในเชิงคุณธรรม 
 แม้ในช่วงวิกฤตการณ์อ่าวเปอร์เซียระหว่างอิรักและคูเวตเมื่อต้นทศวรรษ 1990 ยุโรปถูกกล่าวขานว่าเป็น   
คนแคระทางการเมือง (political dwarf) และหนอนน้อยทางการทหาร (military worm) 75 แต่ในปัจจุบันสหภาพ
ยุโรปถือเป็นตัวแสดงสำาคัญในระบบระหว่างประเทศ ถึงมิได้มีสถานะเป็นรัฐ หากก็เป็นมากกว่าองค์การระหว่าง

75  ในป ี1991 ปฏบิตักิารพายทุะเลทรายระหวา่งฝา่ยตะวนัตกนำาโดยสหรฐัอเมรกิาเพือ่โจมตอีริกัทีร่กุรานคเูวต รฐัมนตรตีา่งประเทศ

ของเบลเยียมในสมัยนั้น นาย Mark Eyskens ได้เรียกบทบาททางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปที่ใหญ่และบทบาททางการทหาร

ที่จำากัดว่า “Europe is an economic giant, political dwarf and military worm”
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ประเทศ (international organizations) โดยสหภาพยุโรปมีระเบียบหรือชุดข้อตกลงระหว่างประเทศ (international 
regimes and agreements) สำาหรับจัดการกับประเด็นปัญหาความท้าทายระหว่างประเทศ (Thomas, 2011) 
ผ่านนโยบายร่วมด้านการต่างประเทศและความมั่นคง (Common Foreign and Security Policy: CFSP) เช่น 
การจัดการปัญหาอาวุธที่มีการทำาลายล้างสูง การก่อการร้าย โรคระบาด ปัญหาความขัดแย้งทางเชื้อชาติและปัญหา
ผู้อพยพ เป็นต้น CFSP นับเป็นกลไกสำาคัญตั้งแต่หลังสงครามเย็นเป็นต้นมา จากปัญหาความไม่สงบที่ยังคุกรุ่นและ
ทวีความรุนแรงในบริเวณอดีตยูโกสลาเวีย อันเนื่องมาจากความขัดแย้งในชาติพันธุ์ ศาสนาและวัฒนธรรม 

 CFSP เป็นความร่วมมือในระหว่างรัฐบาลของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่มีโครงสร้างทางทหารและ
การเมืองในลักษณะถาวร (Permanent Political and Military Structures) มบีทบาทในการจดัการกบัวกิฤตกิารณ์
ต่าง ๆ การให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม การรักษาสันติภาพ (peace-keeping) และการสร้างสันติภาพ 
(peace-making) โดยเป็นการส่งเสริมสนับสนุน ไม่ก้าวลำ้าบทบาทหน้าที่ขององค์การนาโต้ (Schimmelfennig, 
2004) ลักษณะความร่วมมือดังกล่าวนำาไปสู่การเป็นสหภาพทางการเมืองควบคู่ไปกับการรักษาความมั่นคงภายใน
ภายใต้การกำากับของ JHA 
 ภายหลงัสนธสิญัญาลสิบอนยกเลกิระบบสามเสาหลัก มกีารต้ังตำาแหนง่ผู้แทนระดับสูงของสหภาพทางดา้น
การต่างประเทศ (High Representative of the Union for Foreign Affairs) คนแรก คือ นางแคทเทอรีน แอชตัน 
ทำาให้สหภาพยุโรปมีส่วนร่วมมากขึ้นในการเป็นผู้แทนทางด้านความสัมพันธ์ภายนอกแทนรัฐสมาชิก อาทิ การแก้ไข
ปัญหาตะวันออกกลางที่มีมาแต่เดิมและการปฏิวัติอาหรับหรืออาหรับสปริงเมื่อไม่นานนี้ 
 ปัญหาความมั่นคงระหว่างประเทศแรกซึ่งสหภาพยุโรปเข้าไปมีส่วนร่วมคือ การครอบครองอาวุธที่มีอำานาจ
ในการทำาลายล้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธนิวเคลียร์ โดยสหภาพยุโรปมีบทบาทสูงทั้งในกรณีเกาหลีเหนือและ
อิหร่าน อย่างกรณีเกาหลีเหนือ สหภาพยุโรปแสดงท่าทีผ่อนปรนและแสดงบทบาทแตกต่างจากสหรัฐอเมริกา 
ทัง้เนน้บทบาทการจงูใจ (persuasion) โดยไมด่ำาเนนิการควำา่บาตรทางดา้นการเมอืงและเศรษฐกจิกบัเกาหลเีหนอื ให้
ความช่วยเหลือแกอ่งคก์ารพฒันาพลงังานสำาหรบัคาบสมทุรเกาหล ีและเปน็ตวักลางในการเจรจาอยา่งสนัต ิ(Nayan, 
2011) ดา้นเกาหลเีหนอืกย็อมรบัสหภาพยโุรปมากกวา่สหรัฐอเมริกาในการเปน็ตัวกลางในการเจรจา อาจเปน็เพราะ
ประเทศสมาชิกของสหภาพยโุรป ซึง่ไดแ้ก ่เยอรมน ีมคีวามสมัพนัธท์างเศรษฐกจิทีด่กีบัเกาหลเีหนอือยา่งมาก รองลง
มา คือ ฝรั่งเศส สเปน อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย อิตาลี และเบลเยียมตามลำาดับ (Eun Kwan Choi, 2003) 
 หากแต่ในกรณีของอิหร่านซึ่งเป็นรัฐอิสลาม มติของสหภาพยุโรปออกมาแข็งกร้าวในทิศทางเดียวกับ
สหรฐัอเมริกา มีทัง้มาตรการควำา่บาตรทางดา้นเศรษฐกจิ อาท ิควำา่บาตรการนำาเขา้นำา้มนัจากอหิรา่น สัง่หา้มธนาคาร
กลางและธนาคารพาณิชย์ของอิหร่าน ทำาธุรกรรมทางการเงินใด ๆ กับธนาคารของสมาชิกสหภาพยุโรป ฯลฯ และ
ล่าสุดในปี 2012 สหภาพยุโรปได้ออกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจอิหร่านฉบับใหม่ อันได้แก่ การส่ังห้ามส่งออก
เหล็ก อลูมิเนียมตลอดจนวัสดุต่าง ๆ ที่สามารถนำาไปเป็นส่วนประกอบในการสร้างอาวุธนิวเคลียร์จากกลุ่มประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปไปยังอิหร่าน (Saul, EU Sanctions Target Iran Oil…”) โดยหวังว่า มาตรการใหม่ฉบับนี้จะ
ช่วยกดดันให้อิหร่านยอมยุติโครงการนิวเคลียร์ และหันมาเจรจากับประเทศตะวันตกมากขึ้น เห็นได้ชัดว่าประเด็น
เรื่องความแตกต่างทางด้านศาสนายังกำาหนดทิศทางของสหภาพยุโรปอยู่มาก ดังที่กล่าวไปในส่วนก่อนหน้าทางด้าน
สังคมวัฒนธรรม
 สำาหรับปัญหาความมั่นคงระหว่างประเทศถัดมาที่สหภาพยุโรปกระตือรือร้นเป็นอย่างมาก คือ การต่อต้าน
การก่อการร้าย สืบเนื่องจากเหตุการณ์การก่อวินาศกรรม 11 กันยาฯ และปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ก่อการร้ายหัวรุนแรง
เป็นพลเมืองที่ตั้งรกรากในยุโรป หรือ home-grown terrorism เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างเหตุระเบิดขบวนรถไฟ
ที่สเปนเมื่อปี 2005 ระเบิดพลีชีพในรถบัสโดยสารของอังกฤษ ในปี 2006 เหตุนี้ทำาให้สหภาพยุโรปมีมาตรการทาง
ด้านความปลอดภัยเข้มงวดมากขึ้น 
 ปัญหาความมั่นคงใหม่ที่สำาคัญคือ ปัญหาโรคระบาด อาทิ การเกิดขึ้นของโรคซาร์ส โรคไข้หวัดนก หรือแม้
กระทั่งโรคเอดส์ที่มีการรณรงค์การป้องกันและยับยั้งมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยสหภาพยุโรปเองก็มี ระบบฐาน
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ข้อมูลสาธารณสุขแห่งสหภาพยุโรป หรือ European Union Public Health Information System (EUPHIX) 
ให้ความช่วยเหลือ เก็บสถิติและทำากิจกรรมเพื่อการป้องกันการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคเอดส์ สำาหรับปัญหาโรคระบาด    
ดังกรณีโรคซาร์สและโรคไข้หวัดนกน้ัน สหภาพยุโรปก็ได้ริเร่ิมศูนย์การควบคุมและป้องกันโรคของยุโรป หรือ European 
Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) ขึ้นมาเพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าว
 นอกจากการเป็นตัวแสดงระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจและการเมืองจนการได้รับฉันทานุมัติทางอำานาจ
ในระดับโลกแล้ว สหภาพยุโรปยังดำารงตนเป็นผู้นำาทางคุณค่าและปทัสถานระหว่างประเทศ (international value 
and norm leader) เนื่องจากทวีปยุโรปเป็นเบ้าหลอมทาง อารยธรรมและแนวคิดเสรีแบบมนุษยนิยมมาแต่เดิม 
การสรา้งปทสัถานทีย่อมรบัรว่มกนั เปน็จดุเดน่ของสหภาพยโุรปทีท่ำาใหท้ัว่โลกต้องหนัมาปฏบิติัตามวถิแีนวคดินัน้ ๆ  
อันได้แก่ เสรีภาพ ประชาธิปไตย หลักนิติรัฐ และสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงปทัสถานทางด้านการพัฒนาอ่ืน ๆ ท่ีสหภาพ
ยุโรปมีบทบาทสำาคัญในตั้งแต่เวทีโลกจนถึงภาคประชาสังคมในประเทศกำาลังพัฒนา อาทิ การรักษาสิ่งแวดล้อม การ
ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา และการขจัดความยากจนในระดับโลก ฯลฯ 
 สำาหรบัประเดน็สทิธมินษุยชนเป็นปทสัถานสำาคญัทีส่หภาพยโุรปมทีัง้ระบบกฎหมายและการสรา้งสถาบันที่
รับผิดชอบและดูแลประเด็นปัญหาทางด้านสิทธิมนุษยชน อาทิ กฎบัตรสิทธิพื้นฐานแห่งสหภาพยุโรป (Charter of 
Fundamental Rights of the European Union) กฎบัตรว่าด้วยสิทธิทางสังคมแห่งยุโรป (European Social 
Charter) เป็นต้น76 กลไกผ่านสถาบันต่าง ๆ เช่น ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป (European Court of Human 
Rights) คณะกรรมาธิการยุโรปว่าด้วยสิทธิทางสังคม (European Committee of Social Rights) ในสภาแห่ง
ยุโรป (Council of Europe) คณะกรรมาธิการต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติและการกีดกันแห่งยุโรป (European 
Commission Against Racism and Intolerance: ECRI) สำานกังานชว่ยเหลอืดา้นมนษุยธรรมของคณะกรรมาธกิาร
ยุโรป (European Commission Humanitarian Aid: ECHO) เป็นต้น ปทัสถานนี้มักถูกนำามาใช้กับปัญหาใน
รัฐที่ล้มเหลว เช่น ผู้อพยพ ชนกลุ่มน้อย การต่อต้านการทรมานและโทษประหารชีวิต เป็นต้น ดังที่สหภาพยุโรป
ประสบความสำาเร็จในการกดดันให้โครเอเชียและเซอร์เบียส่งตัวอาชญากรสงครามที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มาดำาเนินคดีใน
ศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศสำาหรับอดีตยูโกสลาเวีย (International Criminal Tribunal for the former 
Yugoslavia: ICTY) เพื่อแลกกับการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในอนาคต 
 ส่วนปทสัถานดา้นการคา้ทีเ่ป็นธรรมและเนน้ประเดน็สิง่แวดลอ้ม สหภาพยโุรปเปน็กำาลงัหลกัในการผลกัดนั
การแก้ไขปญัหาของการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ และผลกัดนัใหเ้กดิอนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการเปลีย่นแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ในการ
ประชุมสุดยอดของโลกในปี 1992 ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร บราซิล (Peeters & Deketelaere, 2006) และการ
เจรจาพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ในปี 1997 รวมถึงกดดันให้สหรัฐอเมริกาและจีนลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนให้มากขึ้น สหภาพยุโรปยังได้จัดตั้งโครงการการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศของยุโรป (European 
Climate Change Programme: ECCP) ขึ้น อันนำาไปสู่นโยบายและมาตรการต่าง ๆ อาทิ โครงการซื้อขายการ
ปล่อยก๊าซ (Emissions trading scheme: ETS) ในอุตสาหกรรมหลัก 6 ประเภท คือ พลังงาน เหล็ก ซีเมนต์ แก้ว 
การทำาอิฐ และกระดาษ โดยจะมีค่าปรับสำาหรับประเทศที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ได้ และการเสนอให้มีการซื้อ
ขายคาร์บอนเครดิต (carbon credit market) และยังได้ขยายในการคำานวณค่าคาร์บอนของสายการบินต่างชาติ
ที่จะลำาเลียงผู้โดยสารมายังพรมแดนของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปด้วยนอกจากนั้น ปทัสถานระหว่างประเทศว่า

76  โปรดดู William B.T. Mock (2010) และ S. C. Greer (2007) นอกจากนั้น สหภาพยุโรปยังมีกฎหมายระหว่างประเทศย่อย 

ๆ ในประเดน็เฉพาะ อาท ิอนสุญัญาวา่ดว้ยการปอ้งกนัการทรมานและการปฏบิตัหิรอืการลงโทษอยา่งไรม้นษุยธรรมหรอืลดทอน

ศักดิ์ศรีแห่งยุโรป (European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment 

or Punishment) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป (European Convention on Human Rights) อนุสัญญาว่าด้วย

การปกป้องชนกลุ่มน้อย (Framework Convention for the Protection of National Minorities) และ กฎบัตรเฮลซิงกิ 

(Helsinki Final Act)
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ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประเด็นที่สหภาพยุโรปผลักดันเข้าเวที GATT รอบอุรุกวัย จนเป็นที่มาของข้อตกลงว่า
ด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวพันกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights: TRIPS) (McMichael, 2011) ภายในองค์การการค้าโลกในเวลาต่อมา 
 เห็นได้ชัดว่า สหภาพยุโรปมิได้เป็นรัฐ แต่เป็นองค์กรเหนือรัฐที่มีระเบียบข้อบังคับชัดเจนในการเข้าไปเกี่ยว
พนักับความม่ันคงระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะประเดน็การครอบครองอาวธุนวิเคลยีร ์การกอ่การรา้ย ตลอดจนความ
มั่นคงที่มาจากโรคระบาด โดยสหภาพยุโรปมิได้ใช้รูปแบบกองกำาลังทหารจัดการ แต่ใช้ปทัสถานรูปแบบอื่นทั้งการ
จูงใจ การให้รางวัล การลงโทษต่อรัฐที่ปฏิสัมพันธ์ด้วย ตลอดจนสหภาพยุโรปยังมีบทบาทในฐานะผู้นำาเชิงคุณธรรม 
คุณค่าที่สหภาพยุโรปยึดถือ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิมนุษยชนหรือการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นปทัสถานสากลที่ทำาให้รัฐที่มา
ติดต่อด้วยต้องดำาเนินการตามปทัสถานดังกล่าว เห็นได้ชัดถึง การได้รับฉันทานุมัติทางอำานาจและยังเป็นผู้นำาทาง
คุณค่าและปทัสถานระหว่างประเทศในระดับโลกของสหภาพยุโรปอย่างชัดเจน

บทบาทของสหภาพยุโรปต่อบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไทย
 เมื่อกล่าวถึงบทบาทสหภาพยุโรปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับไทย จำาเป็น
ต้องแยกรูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันออกมาในสามลักษณะ อันประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
แตล่ะประเทศสมาชกิสหภาพยโุรป หรอืความสมัพันธแ์บบทวภิาคกีบัรัฐสมาชกิ (Bilateral) ความสัมพันธท์วภิมูภิาค 
(Bi-regional) ระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียนที่ไทยเป็นสมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป 
โดยที่นี้จะขอกล่าวถึงรายละเอียดความสัมพันธ์สองรูปแบบหลังเท่านั้น
 1. ความสัมพันธ์ทวิภูมิภาคระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียน
  บทบาทของสหภาพยโุรปตอ่เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้โดยหลกัเปน็ความสมัพนัธแ์บบทวภิมูภิาคผา่น
การปฏิสัมพันธ์กับอาเซียน ซึ่งอาเซียนถือเป็นคู่ค้าอันดับสามสำาหรับสหภาพยุโรป ในขณะเดียวกันยุโรปก็เป็นคู่ค้า
สำาคัญลำาดับสามของอาเซียนเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2003 สหภาพยุโรปได้ประกาศ “A New Partnership 
with South-East Asia” เน้นการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอันนำามาสู่การร่วมกันจัดต้ังกรอบความร่วมมือด้านการค้าระหว่าง
สหภาพยุโรปและอาเซียน (Trans-Regional EU-ASEAN Trade Initiative: TREATI) กรอบความร่วมมือนี้เป็นกรอบ
การหารือที่เน้นเรื่องการค้าและการลงทุนเพื่อปูทางไปสู่การจัดทำาข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: 
FTA) ร่วมกัน โดยเน้นการกำากับดูแลมาตรฐาน (regulation) อาทิ ด้านการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาภายใน
กรอบความร่วมมือข้ามภูมิภาคระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียนเรื่องการค้า (Trans-Regional EU-ASEAN Trade 
Initiative: TREATI) และยังมีโครงการ EC-ASEAN Patents and Trademarks Programme (ECAP I) (Robles, 
2004) ที่ยังปฏิบัติงานต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีความร่วมมือดังกล่าว หากประเทศสมาชิก
และคณะกรรมาธกิารของสหภาพยโุรปยงัมแีนวโนม้จะยงัคงความสมัพนัธท์างเศรษฐกจิกบัอาเซียนในรปูแบบทวภิาคี
มากกว่า หรืออาจกล่าวได้ว่า สหภาพยุโรปยังคงมองข้ามความสำาคัญของอาเซียนในฐานะหน่วยรวม แต่มุ่งเน้นความ
สัมพันธ์กับแต่ละประเทศในอาเซียนมากกว่า
 ความร่วมมือทางด้านการเมืองและความมั่นคงถือเป็นประเด็นรองลงมาของสหภาพยุโรปต่อภูมิภาคนี้ โดย
อยู่ภายใต้เวทีการประชุมความมั่นคงในภูมิภาค หรือ ASEAN Regional Forum (ARF) ซึ่งอาเซียนเป็นผู้ก่อตั้งกลไก
นี้ขึ้นมาเพื่อผลักดันและส่งเสริมให้มีการเจรจาในประเด็นเรื่องความมั่นคงกับภายในประเทศสมาชิกเองและคู่เจรจา 
สำาหรับบทบาทใน ARF สหภาพยุโรปทำาเพียงแค่เป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับสหรัฐฯ ในประเด็นปัญหาทะเลจีนใต้
เท่าน้ัน กลา่วคือ สหภาพยโุรปมบีทบาทสำาคญัในการผลกัดนัผา่นกระบวนการอนญุาโตตลุาการตอ่ขอ้พพิาททางนา่น
นำา้และหมู่เกาะ โดยเฉพาะคูก่รณอียา่งจนีและฟลิปิปนิส ์และเคยสง่สมาชกิสภายโุรป (Members of the European 
Parliament: MEPs) และตัวแทนฝ่ายกฎหมายไปยังฟิลิปปินส์ 
 สหภาพยุโรปยังเก่ียวข้องด้านความม่ันคงในกรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรปหรืออาเซม (Asia-Europe Meeting: 
ASEM) อีกกรอบหนึ่งซึ่งอาเซียนเป็นผู้วางระเบียบวาระหลักเช่นกัน โดยสภาพยุโรปได้รับรองปฏิญญาว่าด้วยความ
ร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ (Declaration on Cooperation against International 
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Terrorism) และแผนงานความรว่มมอืวา่ดว้ยการต่อต้านการกอ่ร้ายระหวา่งประเทศภายใต้กรอบอาเซม (The ASEM 
Copenhagen Cooperation Programme on Fighting International Terrorism) นอกจากนี้ยังผลักดันให้เกิด
การประชุมอาเซมว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย (ASEM Conference on Anti-Terrorism) (Ruland, 2008) 
เพื่อติดตามผลและเฝ้าระวังและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียกับสหภาพยุโรป
 ด้านปทัสถานทางการเมืองและสังคมอย่างสิทธิมนุษยชน เป็นที่ทราบกันดีว่าสหภาพยุโรปให้ความสำาคัญ
กับประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนแบบสากลเป็นอย่างมาก ในขณะที่มุมมองในเรื่องสิทธิมนุษยชนในสายตาผู้นำา
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นแปลกแยกออกไปจากตะวันตก77 ดังนั้น จึงเกิดความขัดแย้งระหว่างมุมมองแบบ 
“ประชาธปิไตย” และ “ระบอบอำานาจนยิม” ของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตต้อ่การใหค้ำาจำากดัความเรือ่งสทิธมินษุยชน
และการพฒันา ซึง่ฝา่ยหนึง่มองวา่การพฒันาจะไมเ่กดิขึน้ถา้ปราศจากประชาธปิไตย แตอ่กีฝา่ยมองวา่ประชาธปิไตย
ตา่งหากทีท่ำาใหเ้กดิความวุน่วายและไมเ่กดิการพัฒนา ซ่ึงประเด็นการละเมดิสิทธมินษุยชนในพมา่ และการเรียกรอ้ง
ให้ปล่อยตัว นางอองซาน ซูจี เป็นประเด็นท่ีสหภาพยุโรปรณรงค์มาตลอด และในกรณีรัฐประหารของไทยในเดือน
กันยายน 2006 สหภาพยุโรปได้ออกแถลงการณ์ประณามและเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด 
 2. บทบาทของสหภาพยุโรปต่อไทย 
  บทบาทของสหภาพยุโรปที่มีต่อไทย เริ่มต้นมากว่าสองทศวรรษจากการเจรจาในระดับทวิภาคีที่
เรียกว่าการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย – สหภาพยุโรป (Thai-European Commission Senior Officials’ 
Meeting: Thai – EC SOM) ซึ่งมักหารือในประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน จนเมื่อปี 2004 มีการเจรจา
ร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่ายว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือระหว่างไทยกับประชาคมยุโรปและรัฐสมาชิก 
(Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between Thailand and 
the European Community and its Member States: PCA) ซึ่งเนื้อหาความตกลงจะครอบคลุมทุกมิติความ
สัมพันธ์ อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การค้าการลงทุน การศึกษาและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พลังงาน การต่อต้านยาเสพติด และการต่อต้านการฟอกเงิน เป็นต้น หากแต่ภายหลังการรัฐประหาร
ในไทยปี 2006 และภาวะไม่สงบทางการเมืองที่ยาวนานจวบจนถึงปัจจุบัน ความตกลงดังกล่าวก็ยังไม่มีการลงนาม
ความตกลงกัน
 อย่างไรกต็าม สหภาพยโุรปกย็งัใหเ้งนิชว่ยเหลือไทยหลายคร้ังทัง้ในระดับรัฐบาลและภาคประชาสังคม ผา่น
ทางองค์กรไม่หวงัผลกำาไรตา่งชาตแิละองคก์รทอ้งถิน่ โดยความรว่มมอืในระดบัทวภิาครีะหวา่งไทยและสหภาพยโุรป
ดำาเนินผ่านโครงการ Thailand-EC Cooperation Facility (TEC) สำาหรับปี 2007-2013 ในหมวดกลไกความร่วมมือ 
เพื่อการพัฒนา (Development Cooperation Instrument: DCI) (Delegation of the European Union to 
Thailand, “Thailand – EU Cooperation Facility Phase II (TEC II)”) โดยยึดหลักการภายใต้ฉันทามติยุโรปเรื่อง
การพฒันา (European Consensus on Development) ซึง่สอดคลอ้งกบัเปา้หมายขององคก์ารสหประชาชาตเิรือ่ง 
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) (McMichael, 2011) โครงการ TEC มีงบ
ประมาณจำานวน 17 ล้านยูโร สำาหรับการดำาเนินงานใน 4 ด้าน คือ 1) การปรับตัวให้ทันพัฒนาการของกฎระเบียบ
การค้าของสหภาพยุโรป 2) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการศึกษา 3) สิ่งแวดล้อม 4) ธรรมาภิบาล การโยกย้าย
ถิ่นฐาน และสิทธิมนุษยชน 
 ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าความช่วยเหลือส่วนใหญ่ของสหภาพยุโรปแก่ไทยจะเป็นลักษณะให้ประเทศที่มีรายได้   
ปานกลาง แตกต่างจากการให้เงินช่วยเหลือประเทศสมาชิกใหม่อาเซียนอย่าง ลาว กัมพูชา เวียดนามและพม่า ที่มี

77  ชนชั้นนำาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มองว่า การเน้นยำ้าของตะวันตกเกี่ยวกับเรื่องสิทธิทางการเมืองและพลเมืองภายใต้กรอบของ

ประชาธิปไตยน้ัน เป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศพัฒนาแล้ว โดยเพิกเฉยต่อการพิจารณาถึงสิทธิทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งจะเติมเต็มศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ สำาหรับผู้ที่มีความคิดต่อต้านสิทธิมนุษย

ชนสากลอย่างรุนแรงนั้น มองว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนของชาติตะวันตกเป็นเรื่องของจักรวรรดินิยมใหม่ทางการเมืองและวัฒนธรรม โปรดดู 

Donald E. Weatherbee (2009)



บทความฉบับเต็ม
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ปี 2015
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา1/4

เล่มที่

406

ส่วนเพิ่มเติมเน้นด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคม และการพัฒนาท้องถิ่น (European Commission, “Europeaid, 
Development Co-operation Instrument”) เข้ามาด้วย
 ส่วนบทบาทสหภาพยุโรปที่กดดันไทยอย่างเป็นรูปธรรมจะเน้นหนักไปทางด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
กล่าวคือ ในสายตาของสหภาพยุโรปแล้ว ไทยเป็นประเทศท่ีมีศักยภาพในด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว วัฒนธรรม 
และเป็นประตูให้สหภาพยุโรปเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้ สัดส่วนทางการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองฝ่าย        
มีนัยสำาคัญ การค้าระหว่างสหภาพยุโรปและไทยมีมูลค่ามหาศาลถึงประมาณ 2.7 หม่ืนล้านยูโร (1.15 แสนล้านบาท)        
ในปี 2010 ทั้งนี้ สหภาพยุโรปเป็นตลาดส่งออกอันดับสองของไทยรองจากอาเซียน การส่งออกของไทยไปยังสหภาพ
ยุโรปมีมูลค่ารวม 1.7 หมื่นล้านยูโร (ประมาณ 7.25 แสนล้านบาท) ความเข้มแข็งของภาคการส่งออกของไทยทำาให้
ไทยได้เปรียบดุลการค้าอย่างมากกับสหภาพยุโรป โดยในช่วงปี 2007-2010 ไทยได้เปรียบดุลการค้ากับสหภาพ
ยุโรปเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5.5 พันล้านยูโรต่อปี (ประมาณ 2.2 แสนล้านบาท) และมากกว่าครึ่งหนึ่งของสินค้าไทยที่
ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า ภายใต้ระบบการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการท่ัวไป
หรือจีเอสพี (Generalized Scheme of Preferences: GSP) ทั้งนี้ ในบรรดาประเทศคู่ค้าของสหภาพยุโรป ไทย
เป็นประเทศที่ได้รับประโยชน์จากจีเอสพีเป็นอันดับสองรองจากอินเดีย นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปยัง
ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทยมากเป็นอันดับที่ 4 (รองจากอาเซียน 
ญี่ปุ่น และจีน) (EUROPA, “Political and Economic Relations”)
 แตแ่ม้วา่สหภาพยโุรปจะชว่ยเหลอืหรอืใหแ้รงจงูใจ (incentives) ทางการคา้อยา่งสทิธพิเิศษทางภาษแีกไ่ทย 
ซึ่งอาจเข้าข่ายของการให้รางวัล (reward) ของผู้มีสภาวะอำานาจเหนือกว่า หากสหภาพยุโรปยังมีมาตรการทาง 
การค้า สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด ประเด็นความท้าทายในเร่ืองดังกล่าวต่อไทย ได้แก่ มาตรการตรวจ
เข้มสินค้าอาหารส่งออกจากไทยไปสหภาพยุโรป มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดของสหภาพยุโรปที่ใช้กับสินค้าไทย
บางชนิด กฎระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยการต่อต้านการทำาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU) ซึ่งสามารถออกใบเหลือง (yellow card) เพื่อ
เป็นการเตือน และใบแดง (red card) เพื่อสั่งห้ามนำาเข้าสินค้าจากไทยได้78 ซ่ึงในกรณีสินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับอาหาร 
สหภาพยุโรปโดยคณะกรรมาธิการยุโรปมีบทลงโทษ (punishment) ต่อไทยได้อย่างเต็มที่ 
 นอกจากนัน้ สหภาพยโุรปยงัขยายระบบการคา้การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก (EU Emission Trading Scheme: 
EU ETS) ต่อประเทศภายนอก สำาหรับการขนส่งทางอากาศและกระทบต่อการเพิ่มต้นทุนของภาคธุรกิจการบิน โดย
เฉพาะเที่ยวบินของการบินไทยที่จะเข้าสู่ยุโรป เพราะมีการคำานวณการปล่อยค่าคาร์บอนอันทำาให้การบินไทยจะ
มีต้นทุนที่สูงกว่าสายการบินของประเทศในตะวันออกกลางที่มีระยะทางการบินหลังเปลี่ยนเครื่องสั้นกว่าก่อนเข้า
สหภาพยุโรป ถึงแม้ว่าผู้โดยสารจะซื้อบัตรโดยสารจากต้นทางกรุงเทพมหานครเหมือนกัน เพราะสหภาพยุโรปจะ
คำานวณค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนเพียงเท่ียวบินสุดท้ายที่เข้าพรมแดนสหภาพยุโรป ซึ่งการบินตรงเที่ยวเดียวของ
การบินไทยจากกรุงเทพมหานคร จะมีต้นทุนที่สูงกว่าสายการบินคู่แข่ง 
 มาตรการต่าง ๆ ที่ออกมาข้างต้น ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย และถูกมองว่าเป็นหนึ่ง
ในลักษณะของมาตรการปกป้องทางการค้าที่สหภาพยุโรปมีต่อคู่ค้า นโยบายของสหภาพยุโรปซ่ึงกำาหนดโดยคณะ
กรรมาธิการยุโรปผ่านการตกลงกันภายในกลุ่มผู้นำาในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่มีการผลิตสินค้าคล้ายคลึงกับ
ไทย อาทิ กลุ่มธุรกิจประมงในฝรั่งเศสและสเปน เป็นต้น (ณัฐนันท์ คุณมาศ, 2547) นอกจากนั้น สหภาพยุโรปถือ
เอาประเดน็เรือ่งทรพัยส์นิทางปัญญามาเป็นเงือ่นไขในการดำาเนนิความสมัพนัธ ์ทัง้การละเมดิลขิสทิธิ ์(Copy Rights) 
เครื่องหมายการค้า (Trademark) รูปแบบ (Design) และสิทธิบัตร (Patent) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจรจาเขตการ
ค้าเสรี สหภาพยุโรปได้เรียกร้องให้ไทยคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในกลุ่มอุตสาหกรรมยารักษาโรค ซึ่งจะมีผล 

78  ปัจจุบันไทยได้รับใบเหลืองเตือนเรื่อง IUU จากสหภาพยุโรปโดยไทยมีเวลาในการแก้ไขปัญหาภายในหกเดือน ซึ่งจะครบกำาหนดในเดือน

กันยายน 2558 นี้ ถ้าการแก้ไขสถานการณ์การประมงที่ผิดกฎหมายของสหภาพยุโรปไม่เป็นที่น่าพอใจ สหภาพยุโรปจะให้ใบแดงอันจะมี

ผลต่อการห้ามนำาเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์นำ้าไปยังสหภาพยุโรป
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กระทบต่อการผูกขาดการจำาหน่ายยาและการสาธารณสุขของไทย (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, “FTA 
รายประเทศ: ไทย-สหภาพยุโรป”)
 ส่วนบทบาททางการเมือง สหภาพยุโรปได้วิพากษ์วิจารณ์และออกแถลงการณ์กดดันอยู่เป็นระยะ ๆ ต่อ
สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนไทย ส่วนมากเกิดจากการกระทำาของเจ้าหน้าที่รัฐ อาทิ การละเมิดสิทธิมนุษย
ชนจากเหตกุารณก์ารสลายการชมุนมุทางการเมอืงโดยเจ้าหนา้ทีรั่ฐ ทีก่ระทำาภายใต้คำาส่ังหรือกฎหมายทีส่ร้างขึน้มา
เฉพาะกาลของรัฐบาลทหาร นอกจากน้ี ปัญหาสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ของไทยยังประกอบไปด้วย การละเมิดสิทธิมนุษยชน ต่อ    
ผูก้ระทำาความผดิ ในกรณขีองนโยบายฆา่ตดัตอน การจัดการกบัความไมส่งบในบริเวณสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้การ
ละเมิดต่อสิทธิการได้รับสัญชาติในของชนกลุ่มน้อยในไทย การกระทำาทารุณกรรมต่อแรงงานต่างด้าว ผู้อพยพ การ
ค้ามนุษย์และการใช้ความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น แต่การกดดันในเรื่องนี้ของสหภาพยุโรปยังมีผลจำากัด เพราะ
จากการจัดอันดับของสถานการณ์ความรุนแรงในประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนของไทยยังอยู่เกณฑ์ที่สูง ทั้งการจัด
ลำาดับของ Freedom House, Bertelsmann Foundation, Maplecroft หรือ Human Rights Watch เป็นต้น 
 ย่ิงในปัจจุบันกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปปราศจากการลงโทษประหารชีวิตอย่างสิ้นเชิง อันเนื่องมาจาก
บทลงโทษประหารชีวิตน้ันขัดต่อกฎบัตรสิทธิพื้นฐานของสหภาพยุโรป และสหภาพยุโรปเป็นผู้ขับเคลื่อนรณรงค์ต่อ
ต้านโทษประหารในระดับโลกมาโดยตลอด โดยประกาศให้วันที่ 10 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านโทษประหาร
ชีวิตของยุโรปและของโลก จากการรณรงค์ดังกล่าวทำาให้สถานการณ์ปัจจุบันในปี 2012 นั้น ประเทศที่ยกเลิกโทษ
ประหารชีวิตทั่วโลกมีด้วยกัน 141 ประเทศ ส่วนประเทศที่ยังคงใช้โทษประหารนั้นมีเพียงจำานวน 57 ประเทศ                  
ซึ่งก็รวมถึงไทย ถึงแม้ว่าไทยได้เข้าเป็นภาคีของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) ในปี 1996 แต่ไทยก็ไม่ยอมให้สัตยาบัน
รับรองพิธีสารฉบับที่ 2 เนื่องด้วยมีพันธกรณีที่จะต้องทำาตามในประเด็นของการยกเลิกโทษประหารชีวิต โดยกติกา
นี้มุ่งเน้นให้จำากัดโทษประหารชีวิตให้ใช้ได้เฉพาะในกรณีของอาชญากรรมที่ร้ายแรงเท่านั้น เช่น คดีเจตนาฆ่า โดยไม่
ได้หมายความรวมถึงความผิดทางด้านยาเสพติด เป็นต้น ทั้งนี้ การไม่ให้สัตยาบันของไทยทำาให้ถูกกดดันจากสหภาพ
ยุโรปมาอย่างต่อเนื่อง จวบจนภายหลังกรณีที่มีการตัดสินโทษประหารต่อนักโทษยาเสพติด 2 รายโดยการฉีดยาพิษ
ในปี 2009 สหภาพยุโรปได้ออกแถลงการณ์มีใจความสำาคัญระบุว่า การลงโทษประหารชีวิตของไทยเป็นการกระทำา
ที่ทารุณและโหดร้าย  พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยกเลิกโทษประหารชีวิตโดยสิ้นเชิง    ด้วยเหตุนี้ทำาให้รัฐบาลหา
ทางจัดตั้งมาตรการห้ามการลงโทษประหารชีวิตตามมติข้อตกลงของสมัชชาสหประชาชาติ  มาตราที่ 62/149 และ 
63/168 (“‘อียู’จี้ไทยเลิกโทษประหารชีวิต”) จวบจนกระทั่งปี 2012 ไทยเริ่มยกเลิกโทษประหารชีวิตในผู้กระทำา
ความผิดทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ ทำาใหท้า่ทขีองสหภาพยโุรปดีขึน้ต่อไทย อนึง่ จากการรัฐประหารโดยคณะรักษาความ
มั่นคงแห่งชาติ (คมช.) เมื่อเดือนกันยายน ปี 2006 สหภาพยุโรปได้ประกาศหยุดระงับความสัมพันธ์ทางการเมืองที่
มีต่อไทย อาทิ การเยือนโดยตัวแทนระดับสูงของสหภาพยุโรป เนื่องจากเห็นว่าไทยเข้าสู่ระบอบการปกครองแบบ
อำานาจนิยม แต่ภายใต้รัฐบาลทหารในปี 2006-2007 สหภาพยุโรปกลับลังเลที่ตัดหรือลดระดับความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจต่อไทยเมื่อเทียบกับกรณีของรัฐบาลทหารพม่า 

สรุปผลการวิจัย บทเรียน และประเด็นเสนอแนะ
 สภาวะอำานาจของสหภาพยุโรปเกิดขึ้นจากภารกิจในระดับโลกที่ได้รับการยอมรับและเกิดฉันทานุมัติใน     
วงกว้าง แม้สหภาพยุโรปจะไม่ได้มีลักษณะเข้าข่ายมหาอำานาจด้ังเดิม หรือมหาอำานาจขนาดกลางที่เป็นรัฐชาติ แต่
กลับเป็นมหาอำานาจเชิงโครงสร้าง สามารถสร้างเงื่อนไขเชิงกดดันโดยการใช้ปทัสถานในการให้รัฐอื่นมามีปฏิสัมพันธ์
กับตนและมีการแสดงอำานาจทั้งการจูงใจ การให้รางวัล และการลงโทษต่อรัฐที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วย เว้นแต่การใช้กำาลัง
ทหารเท่านั้น 
 สหภาพยุโรปได้แสดงบทบาทความเป็นมหาอำานาจในระดับโลกผ่านการ ช่วยเหลือมหาอำานาจใหญ่ อย่าง
สหรัฐอเมริกา หรือรัสเซีย ในหลายวิกฤตการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศ อาทิเช่น กรณีการครอบครองอาวุธที่มี
อำานาจทำาลายล้างสูง การปฏิวัติอาหรับและสงครามกลางเมืองในซีเรีย ฯลฯ พร้อมกันนั้น สหภาพยุโรปยังมีบทบาท
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นำาในภารกิจการถ่ายโอนคุณค่าต้นรากมนุษยนิยมท่ีเกิดข้ึนจากทวีปยุโรปเอง อาทิ เสรีภาพ ประชาธิปไตย หลักนิติรัฐ    
สิทธิมนุษยชน การค้าที่เป็นธรรม และการรักษาส่ิงแวดล้อม ฯลฯ ไปยังภาคประชาสังคมของประเทศกำาลังพัฒนา 
กลา่วไดว้า่ สหภาพยโุรปยงักา้วขา้มแนวคดิแบบเวสต์ฟาเลียนของมหาอำานาจทางพลเรือนทีมุ่ง่เปน็ตัวแสดงในลักษณะ
รัฐที่เกื้อหนุนมหาอำานาจทางทหารแต่เพียงอย่างเดียวด้วย
 เมื่อพิจารณาสภาวะอำานาจของสหภาพยุโรปต่ออาเซียนโดยเฉพาะ เห็นได้ว่ามีการถ่ายโอนคุณค่าทาง
ด้านมนุษยนิยม อาทิ การพัฒนาทางประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมการ บูรณาการของอาเซียนไปสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอันจะนำาไปสู่ประชาคมอาเซียน การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ การช่วยเหลือระหว่างประเทศทางด้านการพัฒนา ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมและการ
จัดการภัยพิบัติ เป็นต้น โดยสหภาพยุโรปได้ใช้อำานาจแบบผสมผสานทั้งการจูงใจ และการให้รางวัลต่ออาเซียนควบคู่
กันทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง
 หากบทบาทของสหภาพยุโรปต่อไทยแตกต่างจากบทบาทต่ออาเซียน กล่าวคือ สหภาพยุโรปประสบความ
สำาเรจ็จากการใชย้ทุธศาสตรก์ารจงูใจและใหร้างวลัเฉพาะดา้นเศรษฐกจิมากกวา่การรณรงคป์ระเดน็ทางดา้นการเมอืง
ในไทย ดังเช่น การใช้บทลงโทษทางเศรษฐกิจหรือการค้าท่ีไม่เป็นธรรมในภาคอุตสาหกรรมอาหารซ่ึงเป็นเส้นเลือด
ทางเศรษฐกิจหลักของไทย และเป็นที่น่าสังเกตว่า สหภาพยุโรปมีความเป็นมืออาชีพพอที่จะไม่เอาประเด็นทางการ
ค้ามากดดันทางการเมืองต่อไทย เหมือนที่กระทำาต่างไปกับรัฐบาลอำานาจนิยมในพม่า เพราะสหภาพยุโรปมีความ
สมัพนัธท์ีด่กัีบไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน และยงัมองวา่ไทยยงัเปน็ประเทศทีม่ศีกัยภาพทางเศรษฐกจิแมจ้ะอยู่ใน
ภาวะไม่สงบทางการเมืองต่อเนื่องมาหลายปี อีกทั้ง ในช่วงแผนงานของสหภาพยุโรประหว่างปี 2014–2020 ไทยจะ
พ้นสถานะจากประเทศที่เคยได้รับความช่วยเหลือ ภายใต้หมวด DCI สู่หมวด Partnership Instrument (PI) หรือ
กล่าวอีกนัยหน่ึง ไทยจะกลายเป็นประเทศกำาลังพัฒนาชั้นดีที่จะได้รับเงินช่วยเหลือน้อยลง ซึ่งอาจคาดการณ์ได้ว่า
สหภาพยุโรปจะกดดันไทยในประเด็นทางการพัฒนาประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนได้น้อยลง เพราะรัฐไทยไม่ได้
พึ่งพางบประมาณทางด้านการพัฒนาจากสหภาพยุโรปมากเหมือนในอดีต
 ทัง้น้ี จากการศกึษาสภาวะอำานาจของสหภาพยโุรปทำาใหเ้หน็ไดว้า่ ประสบการณก์าร บรูณาการของสหภาพ
ยุโรปถือว่าเป็นบทเรียนสำาคัญของการบูรณาการในภูมิภาคอื่น และประเด็นที่อาจจะศึกษาเพิ่มเติมเพื่อนำาบทเรียน  
ดังกล่าวมาประยุกต์ต่อกรณีอาเซียนและไทย โดยเฉพาะการรวมประชาคมอาเซียน ได้แก่ 
 1. ประเด็นเรื่องพรมแดนเสรี ตั้งแต่การผนวกข้อตกลงเชงเกน (Schengen Agreement) เข้ามาในสนธิ
สัญญาของสหภาพยุโรปส่งผลให้เกิดปัญหาผู้ลี้ภัยและอาชญากรรมข้ามพรมแดน ถึงแม้ว่าจะมีนโยบายร่วมทางด้าน
การยุติธรรมและความมั่นคงภายใน และสำานักงานตำารวจแห่งยุโรปก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ทั้งหมด เมื่อไทย
และเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จึงมีความจำาเป็นที่จะต้องศึกษาประสบการณ์
ก่อนหน้าของสหภาพยุโรปเรื่องพรมแดนเสรีให้ดียิ่งขึ้น 
 2. ประเดน็สงัคมพหวุฒันธรรม สหภาพยโุรปเปน็สงัคมทีม่คีวามแตกตา่งหลากหลายทางชาตพินัธุม์าชา้นาน 
ยิง่การหลัง่ไหลของชาวตา่งชาตเิขา้มาในดนิแดนสหภาพยโุรปปจัจุบนักย็อ่มทำาใหเ้หน็ประสบการณใ์นการจัดการทาง
สงัคมวฒันธรรมของสหภาพยโุรปทีม่มีาอยา่งยาวนานกวา่ไทย กรณอียา่งความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และ
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท่ีจะทำาให้มีชาติพันธ์ุและสังคมวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ไทยและอาเซียนก็น่าจะเรียนรู้จาก
สหภาพยุโรปได้ 
 3. ประเดน็ดา้นมาตรฐานทางการคา้และสิง่แวดลอ้ม เมือ่ปฏสิมัพนัธห์ลกัระหวา่งสหภาพยโุรปกบัอาเซยีน
และไทย คือ การคา้การลงทนุและมาตรการทางการคา้และสิง่แวดลอ้มถอืเปน็ปทสัถานสำาคญัทีส่หภาพยโุรปหยบิยก
มาใช้ ภาคส่งออกของไทยจึงต้องรีบแก้ไขเรื่องปัญหาสุขอนามัยของอาหารซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลัก รวมถึงปัญหา
แรงงานผิดกฎหมายซึ่งอาจเกี่ยวเนื่องกับแรงงานเถื่อนและการค้ามนุษย์ในภาคอุตสาหกรรมประมงด้วย เพื่อป้องกัน
บทลงโทษทีเ่ฉยีบขาดจนอาจสง่ผลตอ่การหา้มสง่ออกในอนาคตจากสหภาพยโุรป สว่นประเด็นเรือ่งสิง่แวดลอ้มความ
ตื่นตัวในการแก้ไขปัญหาทางการค้าดังกล่าวของไทยยังห่างไกลมาก เมื่อเทียบกับการดำาเนินการของสหภาพยุโรปที่
มีระบบกฎหมาย การกำากับดูแลที่เข้มแข็ง การปลูกฝังจิตสำานึกให้แก่ประชาชน และการมีพรรคการเมืองที่เน้นการ
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อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green parties) ในหลายประเทศไทยจึงควรผลักดันนโยบายให้เป็นรูปธรรมผ่านกระบวนการ
นิติบัญญัติมากยิ่งขึ้น และในอนาคตอาจมีประเด็นการตรวจสอบความปลอดภัยของภาคการบินเข้ามาเกี่ยวข้องให้
ไทยต้องรับมืออีกด้วย
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การพัฒนาความสัมพันธ์ไทยกับภูมิภาคยุโรปและรัสเซียเสียงสะท้อน
จากความต้องการเชิงนโยบายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Thai-Europe-Russia Relations:  
Policy Preferences Feedback from Stakeholders
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อาจารย์ประจำาภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ
 บทความวิจัยน้ีมุ่งศึกษาความต้องการเชิงนโยบายที่เป็นเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำาเนิน
ความสัมพันธ์ของไทยกับภูมิภาคยุโรปและรัสเซีย โดยใช้ทั้งกรอบแนวคิดที่พัฒนาจากตัวแบบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และกรอบความคิดด้านเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศเพื่อทำาความเข้าใจหรือ “อ่าน” นโยบายของกลุ่มบุคคล
ทีเ่ก่ียวขอ้งตอ่การพฒันาความสมัพนัธด์งักลา่วผา่นกระบวนการตคีวามหมายนโยบายใหมแ่ละระบคุวามตอ้งการเชิง
นโยบายจากคำาถามของผูว้จิยั กอ่นสงัเคราะหข์อ้คดิเหน็และส่ือสารเปน็ขอ้เสนอยอ้นกลับไปเปน็ปจัจัยนำาเขา้ตอ่การ
กำาหนดนโยบายและยทุธศาสตรข์องภาครฐั โดยการวจิยันีใ้ชว้ธิกีารวจิยัเชงิคณุภาพทีเ่ขา้ถงึตวัผูใ้หข้อ้มลูโดยตรงจาก
จำานวน 100 คน/องค์กร ประกอบด้วยภาคธุรกิจสามกลุ่ม แบ่งตามขนาดทรัพยากรได้เป็นกลุ่มทุน/บรรษัทขนาด
ใหญ่ กลุ่มธุรกิจสินค้าบริการท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิภาคยุโรปและกลุ่มธุรกิจเพื่อผู้บริโภคภายในประเทศ ประกอบกับ
ภาคประชาสังคมอีกหนึ่งกลุ่ม ได้แก่ สถาบันการศึกษาและองค์กรพัฒนาเอกชน และตั้งสมมติฐานไว้ว่าด้วยระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกและการถือครองทรัพยากรที่แตกต่างกันนั้น ได้ส่งผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียแต่ละกลุ่มตระหนักถึงผลลัพธ์ที่แตกต่างกันของนโยบายหนึ่ง ๆ ต่อกลุ่มของตน แต่ละกลุ่มจึงพยายามผลักดัน
ความต้องการเชิงนโยบายที่แตกต่างกันต่อหน่วยงานของรัฐ
 ผลการวิจัยพบว่าแม้แต่ละกลุ่มมีความต้องการเชิงนโยบายที่จำาเพาะเจาะจงกันไป ดังที่ภาคธุรกิจต้องการ
ให้ภาครัฐสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจและความต้องการพึ่งพาภาครัฐซ่ึงแปรผกผันกับขนาดของกลุ่มทุน ขณะที่กลุ่ม
สถาบันการศึกษาและองค์กรพัฒนาเอกชนเน้นถึงความสำาคัญของคุณค่าหรือบรรทัดฐานกำากับนโยบายต่างประเทศ
สอดคล้องกันไปคุณค่าที่สหภาพยุโรปให้ความสำาคัญนั้น หากเมื่อสังเคราะห์ความต้องการเชิงนโยบายของทุกภาค
ส่วนต่างก็มีจุดร่วมกัน คือ ทุกภาคส่วนต้องการเห็นนโยบายท่ีเพ่ิมพ้ืนท่ีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอก
ภาครฐัจากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างกว้างขวางและเปิดเผยจากภาครัฐ พร้อมกับต้องการเห็นการพัฒนา
ระเบียบกฎเกณฑ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันการให้ความสำาคัญกับนโยบายส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทย ตลอดจนการ
ใช้ประโยชน์จากการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมจากยุโรปและรัสเซียไปพร้อมกัน

คำ�สำ�คัญ: สหภาพยุโรปรัสเซีย, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ความสัมพันธ์ไทย-ยุโรป, ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย

Abstract
 This research article aims to study policy preferences representing demands resonated 
from stakeholders in Thai-Europe-Russia relations. The conceptual framework developed from 
stakeholders model as well as international political economy approach would be employed 
to understand or to “grasp” policy preferences of relevant stakeholders via interpretivism 
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and identification of policy preferences through sets of questions designed by researchers. The 
opinions would be synthesized as policy recommendations and conveyed back as the input to 
the state strategic decision-making process. The research benefits from qualitative methodology 
where the researchers make direct contact with 100 informants. The informants can be divided 
into three business groups according to the size of their resources: global competitiveness; 
Europe-Russia related business; production for internal market. Another group of informants 
composes of academics and social groups. The hypothesis is disparities in global competitiveness 
and possession of resources influence stakeholders’ perceptions of various policy outcomes 
affecting their own group. Hence, each group tries to push forward different policy preferences 
to the state sector.
 The research finds out that each group has specific policy preferences: the business sector 
wants the state sector to support business relations (demands on state help goes inversely with 
the capital size) while academics and social groups focus more on forging normative foreign 
policy in accordance with the values uphold by the European Union. Nonetheless, all groups 
have some common policy preferences: they want state to facilitate more policy platforms 
and participation from trackII stakeholders with open and transparent information exchange and 
sharing. Every group would like to see harmonization of rules and regulations, promotion of Thai 
public image and good knowledge and innovation management from both Europe and Russia. 

Keywords: European Union, Russia, stakeholders, Thai-Europe relations, Thai-Russia relations

ที่มาและความสำาคัญของปัญหา
 ดังที่ทราบกันดีว่า ยุโรปเป็นภูมิภาคหนึ่งที่มีความสำาคัญยิ่งในเวทีโลก เนื่องจากมีอิทธิพลทั้งในทางการเมือง 
ความมัน่คงและเศรษฐกจิ สว่นประเทศรสัเซยีกเ็ป็นมหาอำานาจทีก่ำาลงัเตบิโตและกา้วเปน็ผูก้มุอำานาจในทางเศรษฐกจิ
จากทรัพยากรพลังงาน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศในภูมิภาคยุโรปรวมไปถึงรัสเซียไม่ว่าจะผ่านรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ กรอบสหภาพยุโรป และ/หรือองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศในยุโรปก็ตาม ย่อมส่ง
ผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อประชาคมโลกและไทยด้วย
 สำาหรับการดำาเนินงานด้านความสัมพันธ์และกำาหนดทิศทางนโยบายต่อยุโรปและรัสเซียของไทย แม้จะ
ดำาเนินการผ่านหน่วยงานราชการท่ีรู้จักกันในนามการทูตทางการ (Official/ Tack I Diplomacy) หากแต่ปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าความต้องการและข้อเรียกร้องจากหน่วยงาน องค์กรและบุคคลที่ไม่ใช่ข้าราชการ (Track II Diplomacy) 

ก็มีอิทธิพลต่อการวางนโยบายด้วยเช่นกัน เพราะถือเป็นแหล่งท่ีมาของความต้องการเชิงนโยบาย (policy preferences) 
กล่าวคือ หน่วยงานและบุคคลเหล่านี้มีประสบการณ์ติดต่อสัมพันธ์กับยุโรปและรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นเชิงธุรกิจหรือ
การประสานงานกันที่ไม่ใช่เชิงการค้า เช่น ความร่วมมือเชิงวิชาการความช่วยเหลือเชิงมนุษยธรรมผ่านองค์กรพัฒนา
เอกชนเปน็ตน้ ประสบการณท์ีห่นว่ยงานและบคุคลเหลา่นีต้อ้งเผชญิปญัหาตา่ง ๆ  กน็ำามาสูค่วามตอ้งการเชงินโยบาย
ที่แตกต่างกันไปนั่นเอง
 ดงันัน้ บทความวจิยันีจ้งึมวีตัถุประสงคเ์พือ่รบัฟงัความต้องการเชงินโยบายหรอื “เสยีงสะทอ้น” ของผูม้สีว่น
ได้ส่วนเสียจากผู้ที่มิใช่บุคลากรภาครัฐ (Track II) เพื่อนำามาสู่การกำาหนดยุทธศาสตร์ของไทยต่อยุโรปและรัสเซียใน
ระยะสั้น คือ ในเวลา 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2553 – 2557) และระยะยาว คือในเวลา 6-10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2558 
– 2562) โดยบทความนีต้ัง้อยูบ่นพืน้ฐานความเชือ่วา่ หนว่ยงานราชการหรอืรฐัไทยไมอ่าจกำาหนดทศิทางเชงินโยบาย
ต่อยุโรปที่ครอบคลุมและมีนัยยะเชิงปฏิบัติได้ หากไม่รับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) จากผู้ที่มิใช่บุคลากร
ภาครัฐ (Track II) ในนโยบายและการพัฒนาความสัมพันธ์ไทยต่อภูมิภาคยุโรปและรัสเซีย
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ระเบียบวิธีวิจัย
 งานวจิยัชิน้นีพ้ฒันากรอบความคดิจากตวัแบบผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (Stakeholder model) ผนวกกบัแนวคิด
เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ (International Political Economy) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในความสัมพันธ์
ไทย-ยุโรปและรัสเซีย ดังนี้ 
 ผู้วิจัยจะพิจารณากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในความสัมพันธ์ไทย-ยุโรปและรัสเซีย โดยไม่อิงกรอบความคิด    
ปฏิฐานนิยม (positivism) ในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ซึ่งเคยได้รับความนิยมมาแต่เดิม (Kelly & Maynard 
-Moody, 1993)รวมทัง้เหน็วา่ การตัง้สมมตฐิานแบบวตัถวุสิยั (objectivity) ในการวเิคราะหน์โยบายสาธารณะแบบ
เดิมนั้น ไม่เน้นเสียงสะท้อนของผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ถือกันว่า ผลการวิจัยเป็นความจริงที่มาจากนักวิจัยในฐานะ
ผู้มีความเป็นกลางทำาหน้าที่สังเกตการณ์
 หากแตใ่นงานวจิยัชิน้นี ้ผูว้จิยัจะใชก้ารวเิคราะหน์โยบายสาธารณะแบบตคีวาม (interpretative) ทีใ่หค้วาม
สำาคัญกับความเข้าใจหรือการ “อ่าน” นโยบายของตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ตัวนักวิจัยเป็นเสมือนสะพานเช่ือม
การตีความหมายนโยบายใหม่ และระบุความต้องการเชิงนโยบายออกมาในบริบทคำาถามวิจัยที่กำาหนดให้ ซึ่งแท้จริง
แล้ว เป็นวิธีการดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักวิชาการมาระยะหนึ่งแล้วทั้งในสาขารัฐศาสตร์ (Dahl, 1990; Riker, 
1986; Roberts & King, 1991) และการจัดการภาคสาธารณะโดยไม่หวังผลกำาไร (Boschken, 1994; Freeman, 
1984; Nutt &Backhoff, 1992)
 อกีทัง้ผูวิ้จยัยงัให้ความสำาคญักบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในฐานะเปน็ผูส้นบัสนนุ ตคีวาม และประเมนิแนวนโยบาย
ที่ผ่านมา เพราะถือว่าในการตัดสินใจหนึ่ง ๆ จะมีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพยายามต่อรอง ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือ
ไม่เป็นทางการก็ตามเพื่อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ (Arts and Verschuren, 1999) ก่อนนำาการแสดงออกมาใน
รูปแบบความต้องการเชิงนโยบายให้ย้อนกลับไปเป็นปัจจัยนำาเข้าต่อการกำาหนดนโยบายอีกครั้งหนึ่ง 
 ดังนั้นการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder analysis) จึงประกอบไปด้วยการระบุโอกาสและ
อุปสรรคที่มีผลต่อการคำานวณความเป็นไปได้ที่ยุทธศาสตร์ หรือทางเลือกหนึ่ง ๆ จะประสบความสำาเร็จในการริเริ่ม
หรือป้องกันการเปลี่ยนแปลงนโยบาย (May, 1986; Weible, 2006) การจัดทำานโยบายนั้นจำาเป็นจะต้องตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำาคัญ (Friedman, 2000; Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 1998; 
Riccucci, 1995) การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะมุ่งตอบปัญหาคล้าย ๆ กัน ได้แก่ (Brugha, 2000; Weible, 
2006, p. 96)
 1) ใครเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 2) ผลประโยชน์และความเชื่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคืออะไร
 3) ใครเป็นผู้ควบคุมทรัพยากรสำาคัญ
 4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมมือหรือเป็นพันธมิตรกับใครบ้าง
 5) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ยุทธศาสตร์หรือใช้เวทีใดเพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์
 เน่ืองจากจดุประสงคข์องงานวจิยัชิน้นีม้ไิดมุ้ง่ประเมนิอทิธพิลของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตอ่การกำาหนดนโยบาย
ตา่งประเทศ แตมุ่ง่ฟงัเสยีงสะทอ้นและความตอ้งการเชงินโยบายเทา่นัน้ผู้วจัิยจึงมุง่ใหค้วามสนใจกบัคำาถามขอ้ที ่1 2 
และ 4 มากกว่าข้อ 3 และ 5 ซึ่งสองข้อหลังจะสัมพันธ์กับการตอบคำาถามเกี่ยวกับการวัดอิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกลุ่มต่าง ๆ  มากกว่าการรับฟังความต้องการเชิงนโยบายอนึ่ง มุมมองของตัวแบบการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ค่อนข้างกว้างและสำาคัญต่อการวางกรอบนโยบายในระบบการเมืองที่เปิดต่อผู้มีส่วนร่วมหลากหลาย
 อย่างไรก็ตาม แม้จะกล่าวว่าการศึกษาผลประโยชน์ ความต้องการ และความเชื่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เปน็ปจัจัยนำาเขา้สำาคญัในการกำาหนดนโยบาย แตป่ระเดน็ขา้งตน้กไ็มไ่ดค้งทีห่รอืหยดุนิง่ไมเ่ปลีย่นแปลง เหตนุีก้ารใช้                           
ตวัแบบดงักลา่วกจ็ำาเป็นตอ้งทบทวนและศกึษาวจิยัเปน็ระยะอยา่งสมำา่เสมอเพ่ือใหพ้จิารณาปจัจยันำาเขา้ในการกำาหนด
นโยบายทันสมัยและสนองตอบต่อสภาพเหตุการณ์ปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที ซ่ึงการเปล่ียนแปลงความเชื่อหรือการ
รวมกลุ่มเป็นพันธมิตรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมักเกิดขึ้นเมื่อมีแรงกระทบจากภายนอก (external shocks) ซึ่งระบุ
ไวใ้นตวัแบบนโยบายเศรษฐกจิการเมอืงระหวา่งประเทศของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้นี ้แรงกระทบจากภายนอกสำาหรบั
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ความสัมพันธ์ไทย-ยุโรปและรัสเซียนั้นปรากฎในรูปแบบแรงกระตุ้น (impetus) นั่นเอง
 ยิง่ไปกวา่นัน้ เมือ่นำากรอบความคดิตวัแบบผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีผนวกเขา้กบัแนวคดิทางดา้นเศรษฐกจิการเมอืง
ระหว่างประเทศก็พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มิใช่หน่วยราชการเป็นปัจจัยนำาเข้าที่สำาคัญต่อการกำาหนดนโยบายใน
ความสัมพันธ์ไทย-ยุโรปและรัสเซีย โดยผู้วิจัยได้พิจารณาผ่านการพัฒนาตัวแบบนโยบายเศรษฐกิจการเมืองระหว่าง
ประเทศของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากแรงกระตุ้น (impetus) ในระดับโลก ระดับภูมิภาค รวมถึงจากปัจจัยทางด้าน
การพัฒนาและการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญในการวิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองระหว่าง
ประเทศ ปรากฎดังแผนภูมิ 1 ต่อไปนี้

แผนภูม ิ1 ตัวแบบนโยบายเศรษฐกจิการเมอืงระหวา่งประเทศของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในความสมัพนัธไ์ทย-ยโุรป
และรัสเซีย
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กลุ่มทุน/บรรษัทขนาดใหญ่ที่
สามารถแข่งขันระดับโลกได ้

(Global Competitiveness) 

กลุ่มธุรกิจสินค้าและบริการที่
เกี่ยวข้องกับยุโรปและรัสเซีย 
(Europe-Russia related 

business) 

 
กลุ่มธุรกิจเพ่ือผู้บริโภค

ภายในประเทศแต่ได้รับผลกระทบ
จากนโยบายของยุโรปและรัสเซีย 

(Production for Internal 
Market) 

 
นักวิชาการและองค์กรพัฒนา
เอกชน (Academics and 

Social Groups) 
 

การเปิดเสรีทางการค้า  

 

ความต้องการเชงินโยบายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders’ Policy Preferences) 

การเปิดเสรีทางการค้าอย่าง
ระแวดระวังและนโยบาย
สนับสนุนการส่งออกจาก

รัฐบาล  
 

การปกป้องทางการค้าต่อ
สินค้าและบริการจาก
ยุโรปและรสัเซยีในไทย  

 

ประเด็นการคุม้ครอง 
สิทธิมนุษยชนสิทธิ

ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม  
 

ประเทศคู่แข่งในภูมิภาค
อาเซียน(Regional 

Competitors) 

Input 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ
และเครื่องมือ
ทางการเมือง 
(Political 
Tools) 

การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

(Technological 
Evolution and 
Innovation)  

การเปลีย่นแปลงอย่าง
ฉับพลันทางเศรษฐกิจ 
(Economic Shocks) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทรัพยากร (Resources) 

การลงทุนร่วมกับบริษัท
ยุโรปและรสัเซยี 

 

สมาชิกภาพในหอการคา้ 
สภาอุตสาหกรรมใน

ระดับชาติ และ Exim Bank 
 

สมาชิกภาพในสมาคมทาง
ธุรกิจต่างๆ 

เครือข่ายการผลักดัน
นโยบายข้ามชาติ 
(Transnational 

Advocacy Network) 
 

ยุทธศาสตร์และจุดยืน
ในการเจรจา รวมถึงการ

เลือกเครื่องมือท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

แรงกระตุ้น (Impetus) 

 
 ทั้งนี้ การวิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยผู้วิจัยเข้าถึงตัวผู้ให้ข้อมูลโดยตรงในการเก็บข้อมูล               
(obtrusive methods) ซึ่งแบ่งออกเป็นการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพแบบเจาะลึก (in-depth interview) กึ่งโครงสร้าง 
(semi-structured interview) และการสนทนากลุ่ม (focus group research) 
 ผูว้จิยัตัง้สมมตฐิานเบือ้งตน้ คอื ระดบัขดีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกและการถือครองทรัพยากร
ที่แตกต่างกันนั้น ได้ส่งผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มตระหนักถึงผลลัพธ์ที่แตกต่างกันของนโยบายหนึ่ง ๆ ต่อ
กลุ่มของตน แตล่ะกลุม่จงึพยายามผลกัดนัความตอ้งการเชงินโยบายทีแ่ตกตา่งกนัตอ่หนว่ยงานของรฐั ความแตกต่าง
ดงักลา่วสามารถนำามาพจิารณาถงึความสำาคญัของความคาดหวงัและการเรียกร้องทีก่ลุ่มผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอก
หน่วยงานมีต่อหน่วยงานนั้น ๆ ได้ โดยผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 4 กลุ่ม จากจำานวน 100 คน/ 
องค์กร ซึ่งสามกลุ่มแรกมาจากภาคธุรกิจ อีกกลุ่มมาจากภาคประชาสังคม พร้อมกับต้ังสมมติฐานของแต่ละกลุ่มไว้ 
ดังต่อไปนี้
 1. กลุม่ทนุ/ บรรษทัขนาดใหญ ่(Global Competitiveness) หมายถงึ กลุม่ทนุหรอืกลุม่บรรษทัขนาดใหญ่
ที่สามารถแขง่ขันในระดับโลก ไมจ่ำากดัเฉพาะเพียงแต่ภมูิภาคยุโรปและรัสเซียโดยกลุ่มทนุนี้สามารถพึ่งพาทรัพยากร
ของตนเองได้ สำาหรับสมมติฐานเบ้ืองต้นสำาหรับกลุ่มนี้ คือ กลุ่มทุนหรือบรรษัทขนาดใหญ่มักพึ่งพาทรัพยากรของ
ตนเองเป็นหลักทั้งการวิจัยด้านการตลาดจากสำานักงานใหญ่ รวมถึงใช้การว่าจ้างบริษัทภายนอกทำาการศึกษาวิจัย 
กลุ่มนี้มีความต้องการเกี่ยวข้องกับด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้จากยุโรปเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นปัจจัยสำาคัญ
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ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยมองเห็นปัญหาเร่ืองการนำาเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากบริษัทใน
ยุโรปเข้ามาใช้ในไทยว่ามีเพียงระดับประยุกต์ใช้ (Application) ไม่ถึงระดับเข้าถึงความรู้ต้นทาง (Know-how) 
อันจะไม่เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจไทยในทุกประเภทภาครัฐจึงควรหันมาสนับสนุนให้มีการถ่ายโอนทางเทคโนโลยีมาก
ยิ่งขึ้น
 2. กลุม่ธรุกจิสนิคา้บรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัภมูภิาคยโุรปและรสัเซยี (Europe-Russia related business) 
คอื กลุม่ผูผ้ลติสนิคา้และบรกิารท่ีเกีย่วข้องกบัตลาดในภมูภิาคยโุรปและรสัเซียหรอืพลเมอืงจากบรเิวณนัน้ สมมตฐิาน
เบือ้งตน้ คือ กลุม่ธรุกจินีต้อ้งการความชว่ยเหลอืในรปูแบบการสง่เสรมิการสง่ออกและเจาะตลาดในตา่งประเทศจาก
รัฐบาล เนื่องจากทรัพยากรและข้อมูลของกลุ่มมีจำากัด อีกทั้งกลุ่มนี้ยังมีความต้องการเชิงนโยบายในทิศทางการเปิด
เสรทีางการคา้และการลงทนุทีก่ำาลงัเจรจากบัสหภาพยโุรปอยู ่แต่อาจต้องการใหรั้ฐบาลระแวดระวงัการเปดิเสรทีีส่ง่
ผลต่อโอกาสในการแข่งขันในสินค้าและบริการเดียวกัน
 3. กลุ่มธุรกิจเพื่อผู้บริโภคภายในประเทศ (Production for Internal Market) เป็นบริษัทเอกชนที่
มุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภคภายในประเทศ (Thai national) แต่มีความเกี่ยวข้องกับภูมิภาคยุโรปและรัสเซีย โดยเฉพาะ
ภาคบริการ อันได้แก่ ภาคท่องเท่ียวและภาคการเงิน กลุ่มธุรกิจนี้เป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหว (vulnerability) จาก
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของประเทศในยุโรปรัสเซียหรือนโยบายร่วมของสหภาพยุโรปและความผันผวนในระบบ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ กลุ่มธุรกิจนี้ไม่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์โดยตรง แต่ให้ความสำาคัญกับความสัมพันธ์ของรัฐ
ไทยต่อบริเวณนั้น เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงในภูมิภาคยุโรปและรัสเซียอาทิ นโยบาย
การตรวจคนเข้าเมือง ความร่วมมือด้านกิจการภายในและการยุติธรรม (Cooperation on Justice and Home 
Affairs: JHA) ซึ่งตนเองจะได้รับผลกระทบและมีท่าที “ตั้งรับ” (Passive) 
 สมมติฐานเบือ้งตน้ของกลุม่นีอ้าจมคีวามต้องการเชงินโยบายไปในทางต่อต้านการเปดิเสรีทางการคา้และการ
ลงทุนรวมทั้งต่อต้านข้อตกลงการค้าเสรี และต้องการให้รัฐบาลอำานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ข้อเสนอ
แนะเชิงนโยบายจากกลุ่มธุรกิจเพื่อผู้บริโภคภายในประเทศนี้ ต้องการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลในการชดเชย
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปิดเสรี ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำาคัญในการอยู่รอดของธุรกิจเหล่านี้
 4. สถาบันการศึกษาและองค์กรพัฒนาเอกชน (Academics and social groups) นับเป็นภาคประชา
สังคม ประกอบด้วยสองกลุ่มย่อยได้แก่
 กลุ่มแรก คือ สถาบันการศึกษาและองค์กรชำานัญพิเศษเฉพาะเรื่อง (Specialized Agencies) หมายรวม
ถึง นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ในสถาบันที่ทำาการศึกษาและมีความสนใจเฉพาะเกี่ยวกับทวีป
ยุโรปและรัสเซียเป็นพิเศษ อาจกล่าวได้ว่า กลุ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมภูมิปัญญา (epistemic community) ซึ่ง
หมายถึงเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญหรือมีความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมทั้งมีองค์ความรู้เชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องนั้น ๆ (Haas, 1992, p. 3) กลุ่มนักวิชาการไม่มีทรัพยากรในแง่การระดมทุนอย่างเด่นชัด มักเสาะหาแหล่งทุน
ในการทำาวจิยัตามความสนใจ กลุม่นีม้กัสือ่สารระหวา่งกนัในเวทสัีมมนาทางวชิาการหรือเปน็การส่วนตัวหากมีความ
สนใจร่วมกัน
 ส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน มีลักษณะสนับสนุนประเด็นและทำางานข้ามชาติ จนกลาย
เป็นเครือข่ายที่เรียกกันว่า เครือข่ายการสนับสนุนประเด็นข้ามชาติ (Transnational Advocacy Network) (Keck 
and Sikkink, “Transnational Advocacy Networks…”) โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่ง
กันและกันอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนในหัวข้อที่สนใจ พร้อมกันนั้น กลุ่มนี้ยังมีทรัพยากรด้านอำานาจในการระดมทุน     
อีกทั้งข้อมูลข่าวสารก็มีอิทธิพลต่อการเรียกร้องข้อเสนอเชิงนโยบายเช่นเดียวกัน
 สำาหรับสมมติฐานเบื้องต้นของกลุ่มนักวิชาการและองค์กรพัฒนาเอกชนนั้นมีความต้องการเชิงนโยบาย
แตกต่างไปจากกลุ่มธุรกิจ กล่าวคือ กลุ่มนี้เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ในแง่วัตถุน้อยกว่าและต้องการเห็นความร่วมมือ
กับภูมิภาคยุโรปในลักษณะส่งเสริมคุณค่าหรือค่านิยมในเชิงมนุษยนิยม ซึ่งภูมิภาคยุโรปเห็นว่าคุณค่าดังกล่าวสำาคัญ
ต่อการดำาเนินนโยบายต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเด็นสิทธิมนุษยชน ความมั่นคงของมนุษย์ การจัดการปัญหา               
สิง่แวดลอ้ม ขณะเดยีวกนักลุม่นีก้ม็ไิดล้ะเลยแงม่มุความร่วมมอืเชงิเศรษฐกจิ โดยเฉพาะความร่วมมอืด้านการจดัการ
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องค์ความรู้และนวัตกรรม โดยมีต้นแบบจากสหภาพยุโรปที่มีประสบการณ์ในการพยายามสร้างสังคมที่มีพื้นฐานอยู่
บนความรู้เช่นเดียวกับรัสเซียคือผู้ที่เชียวชาญและผ่านการศึกษาขั้นสูงจากบริเวณนั้นจะต้องการเห็นความร่วมมือใน
ด้านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ 
 จากการแจกแจงความตอ้งการเชงินโยบายเบือ้งต้นของแต่ละกลุ่มออกมาแล้วนัน้ ต่อมากต้็องพิจารณาปจัจยั
ถ่วงนำ้าหนักได้แก่ ทรัพยากร (resources) อันประกอบด้วยระดับขีดความสามารถในการระดมทุน ระดับความ
ประหยดัตอ่ขนาด โครงสรา้งทางสาธารณปูโภคภายใน ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละระบบการสือ่สารโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ โดยปกติแล้วกลุ่มธุรกิจท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกจะมีระดับทรัพยากรที่นำามา
ใช้ได้สูง รวมทั้งโครงสร้างสถาบันเป็นองค์กรทางการที่มีกฎเกณฑ์ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นประชาคม
นโยบาย (policy community) (Peterson, 2003, p. 4) ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในการเรียกร้องนโยบาย รวม
ทั้งมีแนวโน้ม และความคาดหวังในการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรนั้น ๆ เองด้วย นอกจากนั้นสถาบันอาจมีลักษณะ
เป็นเครือข่ายนโยบายตามประเด็น (issue network) (Peterson, 2003, p. 5) ที่มีความผูกพันกันอย่างหลวม ๆ 
เพียงมีจุดประสงค์ร่วมกันต่อประเด็นใดประเด็นหนึ่งโดยเฉพาะ 
 ทั้งนี้ การเรียกร้องนโยบายหนึ่ง ๆ ตามความต้องการเชิงนโยบายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องนำาปัจจัยด้านทรัพยากรข้างต้นมาพิจารณาร่วมด้วย เนื่องจากในแต่ละกลุ่มเองอาจมีความแตกต่างกัน
ในปัจจัยข้างต้น ซึ่งส่งต่ออำานาจในการเจรจาหรือการเรียกร้องความต้องการเชิงนโยบายที่แตกต่างกันออกไปด้วย
 เมือ่นำาความตอ้งการเชงินโยบายของแตล่ะกลุ่มมาพิจารณาปจัจัยถว่งนำา้หนกัทีม่คีวามแตกต่างกนัประกอบ
กับแรงกระตุ้นจากภายนอกระบบ ในท้ายท่ีสุดจะกลายเป็นปัจจัยนำาเข้าหลักที่รัฐไทยต้องใช้ในการพิจารณาดำาเนิน
ยุทธศาสตร์ จุดยืนในการเจรจา รวมถึงการเลือกเครื่องมือทางการเมืองและการทูตที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ผลการวิจัยด้านความต้องการเชิงนโยบายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 จากการศกึษาตามวธิกีารวจิยัข้างตน้มาพจิารณาตามกลุม่ผูม้สีว่นได้สว่นเสยีทัง้ 4 กลุม่นัน้ กม็ผีลวจิยัปรากฎ
ให้เห็นเป็นความต้องการเชิงนโยบายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของจากผู้ที่มิใช่บุคลากรภาครัฐ (Track II) ต่อการพัฒนา
ความสัมพันธ์ไทยกับภูมิภาคยุโรปและรัสเซีย โดยจะอภิปรายแบ่งตามแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้
 1. กลุ่มทุน/ บรรษัทขนาดใหญ่ (Global Competitiveness)
 ในกลุ่มทุนและบรรษัทขนาดใหญ่ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับยุโรปและ
รัสเซียสามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มย่อย ได้แก่ บริษัทอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ร้อยละ 25 กลุ่มบริษัทด้าน
ส่ือสารโทรคมนาคมและบริษัทที่ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีขั้นสูงร้อยละ 25 กิจการโรงแรมในเครือและโรงแรม
ขนาดใหญ่ ร้อยละ 25 สายการบินนานาชาติ ร้อยละ 15 และตัวแทนจากสภาทางการค้าและอุตสาหกรรม ร้อยละ 10
 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาอุปสรรคที่กลุ่มทุนขนาดใหญ่กังวล คือ มาตรการปกป้องทางการค้าจากสหภาพ
ยุโรปในรูปแบบภาษี (Tariff barrier) และระบบโควต้า มากกว่ามาตรการปกป้องทางการค้าในรูปแบบอื่น เพราะ
บริษัทขนาดใหญ่มีทรัพยากรเพียงพอในการปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานทางด้านส่ิงแวดล้อม แรงงานและสุขอนามัย
ของสหภาพยุโรป โดยภาคธุรกิจขนาดใหญ่เห็นว่ารัฐบาลต้องเร่งเจรจาเรื่องภาษีกับสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไปหรือ จีเอสพี (Generalised System of Preferences: GSP) เพื่อ
เพิ่มปริมาณการส่งออกสินค้า 
 พร้อมกันนั้น ในกรณีของรัสเซีย กลุ่มทุนขนาดใหญ่มีความประสงค์ต่อรัฐบาลให้ขจัดปัญหาและอุปสรรค
อันเกิดจากระบบราชการที่ไม่มีประสิทธิภาพและการประพฤติมิชอบในหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะ
การดำาเนินการเช่าที่ดินและขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่าง ๆ เพื่อให้เอื้อต่อการค้า การลงทุนและรวมถึงช่วย
ลดปัญหาการลงทุนโดยตรงในรัสเซียด้วย 
 กลุ่มทนุ/ บรรษทัขนาดใหญท่ีเ่ปน็กลุม่ประชากรเปา้หมายยงัแสดงความคาดหวงัเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันว่าแม้องค์กรของตนสามารถจัดการกับปัญหาและอุปสรรคโดยไม่เกี่ยวข้องกับภาครัฐมากนัก อันเนื่อง
มาจากกลไกการชว่ยเหลอืจากทางราชการทีล่า่ชา้ แตก่ลุม่ธรุกจินีก้ม็องวา่ ภาครฐัควรชว่ยเหลอืและใหข้อ้มลูแกก่ลุ่ม
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ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งยังไม่สามารถช่วยตนเองได้มากนักด้วย
 อีกทั้งประชากรเป้าหมายกลุ่มนี้ยังเห็นว่า ถึงแม้กลุ่มธุรกิจของตนต้องการให้รัฐบาลผลักดันนโยบายไปใน
ทิศทางการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนในทวีปยุโรปก็ตาม แต่พวกเขามองว่า การแทรกแซงของภาครัฐยังคง
จำาเป็น โดยเฉพาะการเข้ามาจัดการหรือแก้ไขปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมต่าง ๆ ไม่ว่าจะมาจากทั้งภายนอก
ประเทศ อยา่งวกิฤตเิศรษฐกจิโลกทีล่ดกำาลงัซือ้ของผู้บริโภคและนกัทอ่งเทีย่วชาวยโุรป รวมทัง้ปจัจัยภายในประเทศ
เรื่อง ความไม่สงบทางการเมืองท่ีธุรกิจกลุ่มนี้เชื่อว่ายุทธศาสตร์เร่งด่วนคือ การหาทางเข้าสู่ภาวะปกติทางการเมือง
โดยเร็ว79

 2. กลุม่ธรุกจิสนิคา้บรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัภมูภิาคยโุรปและรสัเซยี (Europe-Russia related 
business)
 กลุ่มธุรกิจนี้ประกอบด้วยผู้ประกอบการโรงแรมร้อยละ 35 บริษัทธุรกิจท่องเที่ยวทั้งของคนไทยและที่มี       
หุ้นส่วนหลักเป็นชาวยุโรปร้อยละ 25 และตัวแทนจากมัคคุเทศก์ร้อยละ 20 และอีกร้อยละ 20 มาจากผู้ผลิตสินค้า
เกษตรขนาดกลางและผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อมในยุโรป
 ปัญหาอุปสรรคสำาคัญของกลุ่มนี้ คือ มาตรการท่ีมิใช่ภาษี โดยเฉพาะมาตรฐานทางด้านส่ิงแวดล้อมซึ่ง
ประชากรเปา้หมายมองวา่ มาตรการดงักลา่วเปน็ประเด็นในการกดีขวางทางการคา้ นอกจากนัน้ความไมส่งบทางการ
เมอืงเปน็ปจัจยัแทรกทีส่ำาคญัตอ่กลุม่บรษิทันำาเท่ียวและมคัคเุทศก ์ซ่ึงต้องการใหรั้ฐบาลฟ้ืนฟูภาพลักษณข์องประเทศ
เพือ่เสรมิสรา้งบรรยากาศการทอ่งเทีย่ว รวมทัง้สนบัสนนุใหร้ฐับาลควรทำางานรว่มกบัองคก์ารพฒันาภาคเอกชนและ
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วย
 ความต้องการท่ีสำาคัญท่ีสุดของกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว คือการพัฒนาสาธารณูปโภคทางด้านการคมนาคม
ขนสง่เพือ่ดำาเนนิการระบายนกัท่องเท่ียวใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะการขยายขนาดสนามบนิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการบรกิาร เพราะกลุม่นีเ้ชือ่วา่การคมนาคมจำาเปน็ต่อการกระตุ้นเศรษฐกจิของประเทศ ดังนัน้ การพัฒนามาตรฐาน
ของการอำานวยความสะดวกโดยเฉพาะด้านการขนส่งย่อมสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ 
 อีกทั้งกลุ่มนี้ยังคาดการณ์ว่า การท่องเท่ียวแบบเน้นปริมาณ (Mass Tourism) และราคาถูก (Cheap         
Destination) จากตลาดยโุรปนัน้จะไมส่ามารถสรา้งรายไดอ้กีตอ่ไป เนือ่งจากเมือ่พจิารณาตลาดยโุรปแลว้พบว่า การ
เพิ่มจำานวนประชากรอย่างเช่ืองช้าและมีประชากรสูงอายุในอัตราส่วนที่สูง (Aging society) แนวโน้มของตลาดจะ
แคบลงมาอยู่ที ่นักท่องเที่ยววัยกลางคนที่มีความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยค่อนข้างมาก หรือเรียกว่าเป็น
นักท่องเที่ยวชั้นดี (nice traveller) แทน ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงควรหันมาเน้นคุณภาพของการท่องเที่ยวมากกว่าการ
อาศัยปริมาณของนักท่องเท่ียวแต่เพียงอย่างเดียวขณะท่ีในกรณีของตลาดรัสเซียยังเป็นตลาดนักท่องเท่ียวท่ีมีหลายวัย มีการ
จับจ่ายใช้สอยมาก แต่มีปัญหาที่แตกต่างออกไป คือ ปัญหาการตั้งบริษัทบังหน้าให้คนรัสเซียในแหล่งท่องเที่ยว
ชายทะเลสำาคัญ ซึ่งภาครัฐควรมีนโยบายตอบสนองต่อสถานการณ์นี้ด้วยเช่นกัน
 3. กลุ่มธุรกิจเพื่อผู้บริโภคภายในประเทศ (Production for Internal Market)
 กลุ่มธุรกิจเพื่อผู้บริโภคภายในประเทศที่ดำาเนินการสัมภาษณ์ ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจนำาคนไทยท่องเที่ยว
ในทวีปยุโรป (Outbound Tourism) คิดเป็นร้อยละ 60 กลุ่มตัวแทนจากภาคการเงินร้อยละ 20และกลุ่มบริษัทที่
นำาเข้าผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากยุโรปคิดเป็นร้อยละ 20 ตามลำาดับ
 จากการศึกษาพบว่าในกลุ่มธุรกิจนำาคนไทยท่องเที่ยวให้ความสำาคัญต่อการสร้างระเบียบของสหภาพยุโรป 
โดยมองว่า การสร้างระเบียบทางการค้าและการดำาเนินการทางธุรกิจนั้นเสมือนเป็นการสร้างอุปสรรคและกีดกัน
ทางการค้า ดังที่มีกล่าวกันว่าเป็นป้อมปราการแห่งยุโรป (Fortress of Europe) เช่น ในกรณีกลุ่มบริษัทท่องเที่ยวมัก
กล่าวถึงปัญหาการกำาหนดเวลาขอวีซ่าและแผนในการตัดสินใจเดินทางไปยังทวีปยุโรปท่ีไม่ได้สามารถระบุได้อย่างชัดเจน 

79 ณ ช่วงเวลาของการทำาวิจัยระหว่างมีนาคม 2552- กุมภาพันธ์ 2553 นั้น สถานการณ์ทางการเมืองสืบเนื่องสำาคัญ ที่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียหมายรวมถึง อยู่ในบริบทของการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยต่อต้านรัฐบาลนายสมัคร สุนทร
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อันมีผลต่อการทำาความเข้าใจต่อลูกค้าของตน แตกต่างจากรัฐบาลรัสเซียท่ีอำานวยความสะดวกยกเว้นวีซ่าให้คนไทย เป็นต้น
 ส่วนกลุ่มธุรกิจภาคการเงินนั้นกังวลต่อการเสียเปรียบในการแข่งขันหากมีการเปิดเสรีทางการเงินของไทย
ให้กับทวีปยุโรป เนื่องจากการเปิดเสรีทางการเงินดังกล่าวจะส่งผลให้มีเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติหรือสินค้าและ
บรกิารประเภทเดยีวกนัหลัง่ไหลเขา้มาจากทวปียโุรปและกลุม่ธรุกจินีจ้ะไดร้บัผลกระทบเปน็กลุม่แรกขณะทีใ่นภาคการ
ผลิตกลุ่มการผลิตไทยต้องพึ่งพาการนำาเข้าทรัพยากรสำาคัญจากรัสเซีย อาทิ เหล็ก และแร่สำาคัญ ๆ ในอุตสาหกรรม
หนักเข้ามาใช้ด้วย
 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความคาดหวังที่มีต่อภาครัฐจากกลุ่มย่อยในกลุ่มธุรกิจเพ่ือผู้บริโภคภายในประเทศนั้น
ก็มีความแตกต่างกันไปกล่าวคือ กลุ่มธุรกิจท่องเท่ียวต้องการให้รัฐอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการ
ประสานงานจากภาครัฐ รวมถึงเพิ่มมาตรการการคุ้มครองคนไทยในต่างแดนให้มากยิ่งขึ้น ขณะที่กลุ่มตัวแทนจาก
ภาคการเงินมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงและความอ่อนไหวจากการเข้ามาของบรรษัทในยุโรปและบริษัทไทยท่ีเป็น
ตัวแทนให้นักธุรกิจรัสเซียโดยเสนอว่าควรให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการจัดทำานโยบายร่วมกับภาครัฐ พร้อม
ทั้งเน้นยำ้าให้ภาคธุรกิจทำาความรู้จักและเข้าใจธรรมชาติและอุปนิสัยของคนยุโรปและรัสเซียเป็นเบื้องต้น เพื่อให้การ
ค้าขายตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจสามารถดำาเนินไปด้วยความสะดวกยิ่งขึ้น
 จากทัง้หมดทีก่ลา่วไป สามารถนำามาพจิารณาจดุรว่มของภาคธรุกจิเอกชนทัง้สามกลุม่นีแ้ละพบวา่ ภาคธรุกจิ
มคีวามตอ้งการเชงินโยบายทีมุ่ง่เนน้ผลประโยชนท์างเศรษฐกจิโดยมุง่หวงัใหภ้าครฐัเขา้มาสนบัสนนุหรอืตอ้งการการ
พึ่งพาภาครัฐร่วมกันทั้งสิ้น 3 ประการ อันได้แก่ 
 ประการแรก ภาคธุรกิจต้องการให้ภาครัฐรักษาเสถียรภาพทางการเมืองควบคู่กับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศต่างมีผลกับการตัดสินใจดำาเนินธุรกรรม หรือการประเมิน
ความสำาเรจ็ของการทำาธุรกรรมตา่ง ๆ  จากทางฝัง่ยโุรปและรัสเซียภาพลักษณข์องประเทศจึงเปน็ส่ิงท่ีภาคธรุกจิเหน็วา่
รัฐควรจะให้ความสำาคัญเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงต้องให้ความสำาคัญต่อการรักษาบรรยากาศทางการเมือง
ให้มีเสถียรภาพและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไปพร้อมกัน
 ประการที่สอง ภาคธุรกิจต่างมีความห่วงกังวลต่อการเปิดการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรปและ/ หรือไทย-
สหภาพยุโรปเช่นเดียวกัน โดยความกังวลแตกต่างกันตามการถือครองทรัพยากรของแต่ละกลุ่ม กล่าวคือ ระดับ
ของความห่วงกังวลแตกต่างกันแปรผกผันตามลำาดับกับขนาดหรือทรัพยากรที่สามารถใช้ประโยชน์ภายในกลุ่มหรือ
จากบริษัทแม่จากยุโรปหรือรัสเซียและการพึ่งพาจากภาครัฐ หากกลุ่มใดสามารถจัดการหรือพึ่งพาทรัพยากรภายใน
องค์กรตัวเองได้มากโดยที่ไม่ต้องพึ่งภาครัฐก็มีความกังวลต่อการเปิดค้าเสรีน้อยดังเช่นในกรณีบรรษัทขนาดใหญ ่
ในทางกลับกัน หากกลุ่มใดมีทรัพยากรจำากัดและยังต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนจากภาครัฐเป็นสำาคัญก็มีความ
กังวลต่อการเปิดเสรีมากขึ้นตามลำาดับนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ทรัพยากรที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จึงสัมพันธ์กับความกังวล
ต่อการเปิดการเสรีของภาคธุรกิจแตกต่างกันไป
 ประการสุดท้าย ภาคธุรกิจมุ่งความสำาคัญและสนับสนุนให้ภาครัฐจัดการแก้ไขปัญหาที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุม ไม่ว่าจะเป็นความไม่สงบทางการเมือง การดูแลเรื่องกฎระเบียบต่าง ๆ  ที่ต้องอาศัยการเจรจาต่อรองหรือ
รายละเอียดข้อมูล รวมท้ังเรียกร้องให้ปรับปรุงกฎเกณฑ์ของทางฝ่ายไทยให้มีมาตรฐานเดียวกันมากข้ึน ตลอดจน ปญัหา
ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสาธารณะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกรรมด้วย
 4. สถาบันการศึกษาและองค์กรพัฒนาเอกชน (Academics and social groups)
 จากการศึกษาความต้องการเชิงนโยบายในภาคประชาสังคม โดยเฉพาะกลุ่มสถาบันการศึกษาและองค์กร
พฒันาเอกชนนัน้กพ็บวา่ กลุม่นีม้คีวามคาดหวงัตอ่บทบาทของรฐับาลไทยตอ่ความสมัพนัธก์บัภมูภิาคยโุรปและรสัเซยี
แบ่งเป็นได้หลายประการ ดังนี้ 
 ประการแรก เปน็ความคาดหวงัในระยะสัน้ ทีก่ลุ่มนีเ้สนอใหรั้ฐบาลพัฒนาเศรษฐกจิควบคูไ่ปกบัการกระชบั
ความสมัพนัธใ์นดา้นประชาชนกบัประชาชน (people-to-people) โดยเฉพาะดา้นการศกึษาและดา้นสงัคมวฒันธรรม 
 ประการถดัมา เปน็ดา้นการจดัทำาขอ้ตกลงการคา้เสร ีซึง่พบวา่องคก์รพฒันาเอกชนตอ้งการใหม้กีารตระหนกั
ถงึผลไดผ้ลเสยีอยา่งรอบดา้นของการจดัทำาขอ้ตกลงการคา้เสรอีาเซยีน-สหภาพยโุรปและ/หรอืไทย-สหภาพยโุรป และ
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ให้ประชาชนโดยทั่วไปได้ประโยชน์ ไม่กระจุกตัวอยู่เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงเท่านั้น
 ประการท่ีสาม เป็นดา้นสทิธมินษุยชน ประชากรเปา้หมายมคีวามสนใจในความรว่มมอืระหวา่งไทยกบัภมูภิาค
ยโุรปทีน่า่นำาเอาบทเรยีนจากสิง่ท่ียโุรปประสบความสำาเรจ็มาใชท้ัง้ระบบกฎหมายทีส่ามารถรบัมอืกบัสถานการณด์า้น
ผู้ลี้ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ80 การจัดการกับปัญหาเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคล 
 ส่วนประการสุดท้าย เป็นความคาดหวังในระยะยาว ประชากรเป้าหมายต้องการเห็นความร่วมมือที่มี
วัตถุประสงค์สอดคล้องกันระหว่างไทยกับยุโรปและรัสเซียที่มิได้หวังผลเพียงเฉพาะหน้า โดยเน้นด้านความมั่นคง
ของมนษุยซ์ึง่จะเป็นชอ่งทางใหไ้ดร้บัโอกาสดา้นเงนิทนุมากขึน้ต่อไป สำาหรบัประเด็นความมัน่คงของมนษุยดั์งกลา่วที่
กลุม่นีต้อ้งการมทีัง้การบรรเทาทกุขแ์กผู่อ้พยพลีภ้ยั การทำาความตกลงดา้นเงนิทนุเพือ่ชว่ยเหลอืกจิกรรมดา้นประชา
สงัคมและความรว่มมอืดา้นการพฒันาระหวา่งไทยกบัภมูภิาคยโุรปการใหค้วามสำาคญัต่อการจดัเวทแีลกเปลีย่นความ
คิดเห็นหรือสัมมนาต่าง ๆ ที่เชิญตัวแทนจากภาครัฐมาเข้าร่วมพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศในยุโรป เนื่องจาก
เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีในการสื่อสารแลกเปลี่ยนค่านิยมให้กลายมาเกิดผลในทางปฏิบัติ ท้ังยังถือเป็นการสร้างเครือ
ข่ายให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อไปอย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวนี้กับกลุ่มภูมิภาคยุโรปต่างไปจาก
กรณปีระเทศรสัเซยีทีไ่มไ่ดเ้กีย่วขอ้งสมัพนัธใ์นคณุคา่เชงิมนษุยนยิมมากนกัหากมุง่เนน้ความสนใจไปท่ีการจัดการองค์
ความรู้และนวัตกรรมเป็นหลักแทน
 เห็นได้ชัดว่า กลุ่มสถาบันการศึกษาและองค์กรพัฒนาเอกชนนั้นแตกต่างจากภาคธุรกิจค่อนข้างชัดเจนใน
ประเดน็หลกัของความตอ้งการเชงินโยบาย โดยกลุ่มสถาบนัการศกึษาและองคก์รพัฒนาเอกชนต่างมุง่หวงัความรว่ม
มอืและความสมัพนัธร์ะหวา่งไทยกบัภูมภิาคยโุรปทีมุ่ง่เนน้การพฒันาคนเปน็ศนูยก์ลาง รวมทัง้การพฒันาดา้นวชิาการ
รวมไปถึงด้านองค์ความรู้และนวัตกรรมเป็นสำาคัญจากยุโรปและรัสเซียนั่นเอง
 ทั้งนี้ เมื่อนำาผลการวิจัยทั้งจากภาคธุรกิจที่กล่าวไปในหัวข้อก่อนหน้าและกลุ่มสถาบันการศึกษาและองค์กร
พฒันาเอกชนขา้งตน้มาพจิารณา เรากจ็ะเหน็จดุรว่มทีส่อดคลอ้งกนัระหวา่งความตอ้งการเชงินโยบายทีส่ามารถสรปุ
รวมเป็นข้อสรุปของความต้องการเชิงนโยบายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น 3 ประการได้แก่
 ประการแรก ทุกภาคส่วนต้องการให้ภาครัฐจัดทำาระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน รวมทั้งต้องการข้อมูลในเชิงลึกและที่เป็นรายละเอียดจากภาครัฐในแง่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาต่อรอง
ด้านการค้า สิทธิมนุษยชน หรือสิ่งแวดล้อมด้วย
 ประการที่สอง ทุกภาคส่วนต้องการให้ภาครัฐรักษา ส่งเสริมและปรับปรุงภาพลักษณ์ของประเทศไทย 
โดยให้ความสำาคัญกับคุณค่าที่สหภาพยุโรปสนใจอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย หรือการรักษา          
สิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือต่อรองทางด้านการทูตในด้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจึงจำาเป็นอย่างยิ่งและเป็น
ความสนใจร่วมกันร่วมของประชากรเป้าหมาย 
 ประการที่สาม ทุกภาคส่วนต้องการให้ภาครัฐใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้นวัตกรรมของยุโรปและรัสเซียได้ 
แต่ควรเป็นในลักษณะถ่ายทอดความรู้เชิงลึกที่ไม่ใช่เพียงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพียงเท่านั้น 
เพื่อให้ไทยสามารถสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความชำานาญขึ้นเองด้วย 
 ผลการวิจัยดังกล่าวนั้นถือเป็นเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำาเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทย
กับภูมิภาคยุโรปและรัสเซีย โดยความต้องการเชิงนโยบายดังกล่าวนี้เป็นส่วนสำาคัญยิ่งต่อการสังเคราะห์เป็นนโยบาย
หรือแผนยุทธศาสตร์ ผ่านกระบวนการตีความที่ผู้วิจัยทำาความเข้าใจหรือ “อ่าน” ความต้องการของกลุ่มผู้ส่วนได ้
ส่วนเสียดังกล่าวนี้ ก่อนสื่อสารผ่านไปยังผู้กำาหนดนโยบายของทางภาครัฐท้ังในระยะส้ัน คือ ในเวลา 5 ปีข้างหน้า 
(พ.ศ. 2553 – 2557) และระยะยาว คือในเวลา 6-10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2558 – 2562) ตามวัตถุประสงค์การวิจัย
ในส่วนการสรุปผลวิจัยต่อไป

80 ณ ช่วงเวลาของการทำาวิจัยระหว่างมีนาคม 2552- กุมภาพันธ์ 2553 นั้น สหภาพยุโรปยังไม่เชิญกับสถานการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิวัติ

อาหรับในปลายปี 2553 อันนำามาสู่ปัญหากับการจัดการกับผู้อพยพจำานวนมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากซีเรีย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 

2558 เป็นต้นมา
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สรุปผลการวิจัย
 งานวจิยัชิน้นีใ้ชต้วัแบบผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีองิกรอบเศรษฐกจิการเมอืงระหวา่งประเทศ โดยใหค้วามสำาคญักบั
เสียงสะท้อนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายจากนอกภาครัฐ เห็นได้ว่าตัวแบบมีความโน้มเอียงไปในทางตีความหมาย 
(interpretive) โดยไม่ถือว่าผู้วิจัยเพียงแต่สังเกตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นกลางเพื่อหาสาเหตุปัจจัยอย่าง
ในตัวแบบประเภทปฏิฐานนิยม งานวิจัยพยายามสกัดเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสี่กลุ่มเพื่อแสดงให้เห็น
ว่าความต้องการเชิงนโยบายมีผลย้อนกลับไปสู่การกำาหนดทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐผู้วิจัยตระหนักว่า
ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของการตีความ และทำาหน้าที่สื่อสารกลับไปสู่ผู้ออกนโยบาย
 เม่ือประมวลความต้องการเชิงนโยบายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
ภูมิภาคยุโรปและรัสเซียทุกกลุ่มแล้ว สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่พึงกำาหนดยุทธศาสตร์ในระยะสั้น
และยาวเสนอแก่รัฐบาล โดยมุ่งเป้าหมายให้ไทยเป็นคู่เจรจาและหุ้นส่วนที่ทัดเทียมกับยุโรปและรัสเซีย ดังนี้
 ในระยะส้ัน (3-5 ป)ี ภาครฐัตอ้งใหค้วามสำาคญักบัการบริการด้านขอ้มลูในเชงิลึกและรอบด้าน แกไ้ขปญัหา
ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ยังคลุมเครือและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ลดอุปสรรคทางการค้า รวมถึงต้องดำาเนินยุทธศาสตร์
ที่กำากับไปด้วยคุณค่า (value-based strategy) เพื่อยกระดับการเจรจาให้ไทยเป็นคู่เจรจาที่เท่าเทียมเสมอภาคขึ้น 
โดยคำานึงถึงคุณค่าหรือค่านิยมที่ยุโรปให้ความสำาคัญเพื่อใช้เป็นกลไกลในการเจรจาต่อรอง ไม่ว่าจะเป็นคุณค่าด้าน
สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย หรือสิ่งแวดล้อม ส่วนกรณีรัสเซีย ภาครัฐต้องมีการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม
อย่างเป็นระบบ และให้ความสำาคัญต่อการถ่ายโอนเทคโนโลยี มิใช่การลอกเลียนแบบมาอย่างเดียว
 ในระยะยาว (6-10 ปี) ภาครัฐต้องรักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศอย่างต่อเนื่อง ยกระดับ
โครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคมนาคมขนส่งเพื่ออำานวยความสะดวกในระยะยาวต่อการ
ดำาเนินธุรกรรมและการเดินทางทั้งในแง่การท่องเที่ยวและธุรกิจอื่น ๆ ตลอดจนให้ความสำาคัญกับการร่วมทุนด้าน
การพัฒนาและการศึกษากับยุโรป ด้านวัตถุดิบอุตสาหกรรมหนักและพลังงานกับรัสเซีย และต้องต่อยอดด้านการ
จัดการองค์ความรู้ที่มีความคิดเห็น ทัศนคติและคุณค่าตรงกันจากการปูพื้นฐานในการดำาเนินยุทธศาสตร์ระยะสั้น
อย่างมีประสิทธิภาพแล้วด้วย

ข้อจำากัดการวิจัยและประเด็นการวิจัยเสนอแนะ
 แมผู้ว้จัิยพยายามออกแบบการวจิยัอยา่งรอบคอบ โดยเฉพาะการตระหนกัถงึบทบาทในปฏสิมัพนัธร์ะหว่าง
ผูว้จิยัและผูใ้หข้อ้มูลท่ีจะสง่ผลตอ่การแปลความหมายขอ้มลู หากขอ้จำากดัของการวจิยักเ็ปน็สิง่ทีห่ลกีเลีย่งไดย้ากและ
จากการวิจัยก็พบข้อจำากัด ดังนี้ ประการแรก ผู้ให้ข้อมูลเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งบางกลุ่ม/องค์กร จำาเป็นต้อง
ทำางานร่วมกับภาครัฐในฐานะผู้กำาหนดนโยบาย ผู้ให้ข้อมูลจึงอาจไม่ได้แสดงความต้องการเชิงนโยบายบางส่วนต่อ   
ผู้ตั้งคำาถาม ทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ก็ตาม เนื่องจากพวกเขายังต้องคำานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในความสัมพันธ์กับภาค
รัฐอยู่ ประการที่สอง ในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลกลุ่มเดียวกันจะพบว่าแต่ละกลุ่มมีผลประโยชน์บางประการที่ขัดแย้งกันอยู่ 
แต่ขนาดของกลุ่มทุนก็มีผลต่อการเข้าถึงทางนโยบายแตกต่างกัน หมายถึง กลุ่มที่มีต้นทุนในการปรับตัวสูงและต้อง
พึง่พานโยบายภาครฐัในระดบัสงูอาจเสยีเปรยีบกลุม่ทนุขนาดใหญ ่เพราะชอ่งทางการเขา้ถงึนโยบายจำากดั และมคีวาม
ต้องการเชิงนโยบายที่ป้อนเข้าเป็นปัจจัยนำาเข้าในระดับไม่เท่าเทียมกับกลุ่มอื่น ๆ และประการสุดท้าย ข้อจำากัดด้าน
นโยบายที่ภาครัฐสามารถตอบสนองผู้ให้ข้อมูล กล่าวคือ ข้อจัดของภาครัฐไทยเองในการใช้บังคับกฎหมายอย่างทั่ว
ถึงและสากล ความโปร่งใสตรวจสอบได้ และอำานาจต่อรองท่ียังน้อยอยู่โดยเฉพาะในประเด็นด้านการโทรคมนาคม
สื่อสารถือเป็นปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการดำาเนินนโยบายกับทั้งยุโรปและรัสเซียอันกระทบต่อข้อเรียกข้องผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้วย
 ท้ายที่สุด แม้งานวิจัยได้ดำาเนินการในช่วง พ.ศ. 2552 – 2553 ซึ่งถึงปัจจุบันอาจมีปัจจัยทั้งภายนอกภายใน
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปและหลากหลายยิ่งขึ้นกว่าเดิมก็ตาม หากผู้วิจัยเห็นว่า ตัวแบบที่ได้พัฒนาขึ้นยังคงสามารถนำามา
ประยกุตใ์ชเ้พือ่อา่นความตอ้งการเชงินโยบายของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียบนพ้ืนฐานแนวคดิด้านเศรษฐกจิการเมอืงระหวา่ง
ประเทศตอ่กรณอีืน่ ๆ  ต่อไปได ้หรอืวธิีการจัดแบง่กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มลูตามระดบัทนุทีค่รอบครองและขดีความสามารถใน
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การแข่งขันในเศรษฐกิจโลกก็ยังสามารถนำาไปต่อยอดเพื่อให้มีข้อมูลที่ทันสมัยและครอบคลุมยิ่งขึ้นไปอีก นอกจากนี้ 
สามารถนำาตัวแบบมาประยุกต์โดยเปลี่ยนอาณาบริเวณที่เลือกศึกษาความสัมพันธ์ในภูมิภาคอื่นที่ไม่ใช่ระหว่างไทย
กับสหภาพยุโรปและรัสเซียแต่เพียงอย่างเดียว ตัวอย่างเช่น การรับฟังความต้องการเชิงนโยบายหรือเสียงสะท้อน
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) หรือความ
สัมพันธ์ไทยกับประเทศมหาอำานาจอื่นอย่างสหรัฐอเมริกา จีน หรือญี่ปุ่นได้ เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า แม้งานวิจัยชิ้นนี้
จะเปน็ตวัแบบทีจ่ดัทำาขึน้ในชว่งเวลาหนึง่ซึง่ผา่นพ้นไปแล้ว หากแต่งานวจัิยชิน้นีก้ส็ามารถนำามาต่อยอดเปน็งานวจิยั
อื่น ๆ ได้อีกหลากหลาย โดยอาจประยุกต์วิธีการอ่าน วิธีการจัดแบ่งกลุ่มข้อมูล และการปรับเปลี่ยนอาณาบริเวณที่
ใช้ศึกษา หรือกระทั่งศึกษาเรื่องนี้ใหม่อีกครั้งแต่เปลี่ยนแปลงบริบทเวลาให้เข้ากับยุคสมัยก็ย่อมทำาได้เช่นกัน



บทความฉบับเต็ม
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ปี 2015
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา1/4

เล่มที่

424

บรรณานุกรม
Arts, B. & Piet, V. (1999). Assessing Political Influence in Complex Decision-Making: An           

Instrument Based on Triangulation. International Political Science Review, 20(4), 411-424.
Boschken, H.L. (1994). Organizational Performance and Multiple Constituencies. Public          

Administration Review, 54(3), 308-312.
Brugha, R, & Zsuzsa,V. (2000). Stakeholder analysis: A review. Health Policy and Planning, 15(3), 

239–246.
Dahl, R.A. (1990). Modern Political Analysis (5th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 
Freeman, R.E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman.
Friedman, T.L. (2000). The Lexus and the Olive Tree. New York: Anchor Books.
Haas, P.M. (1992). Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination. 

International Organization, 46(1), 1-35.
Keck, M.E. & Kathryn, S. Transnational Advocacy Networks in International and Regional     

Politics. Retrieved from http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic446176.files/Week_7/
Keck_and_ Sikkink_Transnational_Advocacy.pdf

Kelly, M. & Steven, M.M. (1993). Policy Analysis in the Post-Positivist Era: Engaging Stakeholders in 
Evaluating the Economic Development Districts Program. Public Administration Review, 
53(2), 135-142.

Kraft, H. & Joseph H. (2002). Track three diplomacy and human rights in Southeast Asia:      
the Asia Pacific Coalition for East Timor. Global Networks, 2(1), 49-64.

May, P.J. (1986). Politics and policy analysis. Political Science Quarterly, 101(1), 109–125.
Mintzberg, H., Bruce, A. & Joseph, L. (1998). Strategy Safari: A Guided Tour through the Wilds 

of Strategic Management. New York: Free Press.
Nutt, P. & Robert, W.B. (1992). Strategic Management of Public and Third Sector Organizations: 

A Handbook for Leaders. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Peterson, J. (2003). Policy Networks. Vienna: Institute for Advanced Studies.
Riccucci, N.M. (1995). Execucrats. Public Administration Review, 55(3), 218-230.
Riker, W. (1986). The Art of Political Manipulation. New Haven, CT: Yale University Press. 
Roberts, N. & Paula, K. (1991). The Stakeholder Audit Goes Public. Organizational Dynamics, 

17(3), 63-79.
Weible, C.M. (2006). An Advocacy Coalition Framework Approach to Stakeholder Analysis: 

Understanding the Political Context of California Marine Protected Area Policy. Journal 
of Public Administration Research and Theory, 17(1), 95-117.



โลกาภิวัฒน์ ภูมิภาคอภิวัฒน์ ท้องถิ่นอภิวัฒน์: นัยต่อสังคมไทย
Globallzation Regionalization and Localization:

Implications for Thai Society 1/4
เล่มที่

425

การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้วยเครือข่ายทางสังคม
ของธุรกิจทองพันตา หัวหิน

The Analysis Of Factors That Successful 
With Social Network Of Thongpunta Huahin

ธีระวัฒน์ จันทึก81, กิตติศักดิ์ ธรรมวโรกุล82

บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้วยเครือข่ายทางสังคมของธุรกิจทองพันตา
เพื่อเป็นแนวทางในการทำาธุรกิจร้านขายของฝากอื่น ๆ ในเขตอำาเภอหัวหิน เพ่ือสอดคล้องกับการวิเคราะห์เครือ
ข่ายทางสังคม และปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการดำาเนินธุรกิจของฝากให้มีโอกาสประสบผลสำาเร็จ ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
คือ เจ้าของธุรกิจ ลูกค้า กลุ่มชุมชนแม่บ้านสับปะรดกวน พนักงานนิตยสาร Foodbook หัวหิน ประชาชนใน
พื้นที่ จำานวน 12 คน เป็นการเก็บข้อมูลแบบเจาะลึก (in-depth interview) และการอ้างอิงต่อเนื่องปากต่อปาก 
(Snowball Sampling Technique) ผลการวิจัยพบว่า 1.) มีปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้วยเครือข่ายทางสังคมมี 5 ด้าน 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ ด้านการสร้างและนำาเสนอลักษณะทางกายภาพ 2.) การเกื้อ
หนุนกันในระบบเครือข่ายทางสังคม

คำ�สำ�คัญ : ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ, เครือข่ายสังคม, การเกื้อหนุน

Abstract
 This research aims to study the factors of success with social networks of gold replica 
gun as a guide to doing business in the gift shop the other. In Hua Hin To comply with social 
network analysis. And any factors affecting the operation of the Business souvenirs is likely to 
succeed. The data are business owners, customers, community groups, women pineapple. Food-
book Hua-Hin magazine staff .Keys information are 12 people of member in an in-depth interview 
and storage results showed that Snowball Sampling Technique.The result shows that 1.) a factor 
of success with social networks are the top five products, pricing, personnel and processes. The 
creation and presentation of physical characteristics. 2) to support each other in the way social 
network.

Keywords: success factors, social network, support each other.

บทนำา
 สบัปะรดในประเทศไทยนบัวา่เปน็พชืเศรษฐกจิท่ีสำาคญัอกีชนดิหนึง่ เนือ่งจากไทยเปน็ผู้ส่งออกสับปะรดและ
ผลิตภัณฑ์ในลำาดับต้น ๆ ของโลก มูลค่าส่งออกสูงสุดถึง 25,000 ล้านบาท แหล่งปลูกสับปะรดที่สำาคัญของไทย คือ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยอง ชลบุรี เพชรบุรี และพิษณุโลก ผลผลิตออกมากในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน และ 
เดือนพฤศจิกายน - มกราคมของทุกปี (กรมส่งเริมอุตสาหกรรม, 2558)

81 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

82 นักศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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 สับปะรดพันธุ์เพชรบุรี ที่ชาวเพชรบุรี เรียกกันว่า สับปะรดพันธุ์ฉีกตานั้น เป็นพันธุ์แนะนำาของกรมวิชาการ
เกษตร ตั้งแต่ปี 2541 ทำาการรวบรวมและศึกษาพันธุ์ที่สถานีทดลองพืชสวนเพชรบุรี เพื่อคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะต่อ
การรบัประทานผลสด ให้ผลผลติสงูและสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพพืน้ทีด่งักลา่วได ้ลกัษณะเดน่ของพนัธุเ์พชรบรุ ี
รสชาติหวานอมเปรี้ยว และมีปริมาณกรดค่อนข้างตำ่า เนื้อกรอบใกล้เคียงกับพันธุ์สวีและพันธุ์ภูเก็ต สีเนื้อเหลือง                                                         
อมส้มสมำ่าเสมอ สามารถแกะแยกผลย่อยหรือตา (fruitlet) ออกจากกันโดยง่าย และรับประทานแกนผลได้ ปลูก
ได้ทุกภาคของประเทศไทย (กรมวิชาการเกษตร, 2558)
 แบรนด์ “ทองพันตา” เป็นธุรกิจของฝากหนึ่งในหัวหิน เป็นเจ้าแรกที่มีไอเดียในการแปรรูปสับปะรดที่       
แตกต่าง เจ้าของได้กล่าวไว้ว่า จะขายสับปะรดของไทยในแบบไม่เชย และได้แปรรูปเป็น ชีสทาร์ตสับปะรด สูตร
เฉพาะของทองพันตา ท่ีตัวแป้งทาร์ตผสมเนยและชีสเข้มข้นตัดกับไส้สับปะรดนุ่มหนึบรสชาติกลมกล่อมแทรกด้วย
ความหอมมันของถั่วต่าง ๆ มีให้เลือกทาน 4 ไส้ ได้แก่ ไส้สับปะรดด้ังเดิม ไส้สับปะรดกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ไส้
สับปะรดกับฮาเซลนัท และ ไส้สับปะรดกับอัลมอนด์ ชีสทาร์ตสับปะรดกลายเป็นขนมอบที่ถ่ายทอดความเป็นหัวหิน
ออกมาได้อย่างน่าสนใจและมีแนวโน้มที่ธุรกิจจะเติบโตมากขึ้นไปอีกในอนาคต จากร้านตึกแถวที่ขายอาหารเช้า 
เครื่องดื่มและขนมต่าง ๆ กลายมาเป็น ทองพันตา ธุรกิจเกิดขึ้นจากความคิดคนรุ่นใหม่ เป็นความคิดที่เชื่อมโยงจาก
ไรส่บัปะรดของทีบ่า้นและตัง้ใจจะใหเ้ป็นธรุกจิของฝากทีท่ำาใหผู้ร้บันกึถงึหวัหนิจากผลติภณัฑข์องทางรา้น กวา่จะมา
เป็น ชีสทาร์ตสับปะรดได้ เจ้าของธุรกิจต้องนึกถึงผู้บริโภคเพราะคนไทยไม่ค่อยชอบสับปะรดกันสักเท่าไร ซ่ึงถือว่า
เป็นโจทย์ยาก จนออกมาเป็นชีสทาร์ตสับปะรดที่กำาลังมีผู้คนนิยมจำานวนมาก
 การดำาเนนิงานของธรุกจิเป็นไปตามกระบวนการทีเ่จา้ของเปน็ผูบ้รหิารงาน มพีนกังาน และมเีครอืขา่ยอืน่ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านสับปะรดกวนและนิตยสาร Foodbook หัวหิน ที่เป็นเครือข่ายในธุรกิจ 
ทั้งนี้อาจรวมไปถึงประชาชนที่เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้ธุรกิจก้าวไปด้วย
 ความสำาเร็จในธุรกิจเป็นการทำาสินค้าที่น่าสนใจ แนวคิดคนรุ่นใหม่ ปัจจัยท่ีทำาให้เกิดความสำาเร็จคือด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ
 จากประสบการณข์า้งตน้ทีก่ลา่วมา ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศกึษา ปจัจัยความสำาเร็จด้วยเครือข่ายสังคมของธรุกจิ 
ทองพันตา หัวหิน เพื่อ จะทำาให้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ทำาให้ธุรกิจประสบความสำาเร็จ
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1) เพื่อศึกษาปัจจัยความสำาเร็จด้วยเครือข่ายสังคมของธุรกิจ ทองพันตา หัวหิน
 2) เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์เครือข่ายทางสังคมที่ส่งผลต่อการทำาธุรกิจ ทองพันตา หัวหิน

ขอบเขตของการวิจัย
 1) ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาถึงปัจจัยความสำาเร็จด้วยเครือข่ายสังคมของธุรกิจ ทองพันตา หัวหิน
 2) ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ เจ้าของธุรกิจทองพันตา พนักงาน ลูกค้า กลุ่มชุมชนแม่บ้านสับปะรดกวน 
นิตยสาร Foodbook หัวหิน ประชาชนในพื้นที่อำาเภอหัวหิน รวมทั้งหมดจำานวน 12 คน

 3) ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่ในการวิจัย คือ ร้านทองพันตา หัวหิน ที่ตั้ง ถนนเพชรเกษม ปากซอยหัวหิน 67
 4) ขอบเขตดา้นระยะเวลา ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูคอื เดือนเมษายน ถงึ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1) ทราบถึงปัจจัยความสำาเร็จของธุรกิจ ทองพันตา หัวหิน เพื่อเป็นแนวทางสู่ความสำาเร็จให้ธุรกิจอื่น ๆ 
สามารถนำาไปใช้ในการดำาเนินงานของธุรกิจตนเอง
 2) ทราบถึงความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายในธุรกิจ ที่ส่งผลให้ธุรกิจประสบความสำาเร็จ
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วิธีการดำาเนินงาน
 การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้วยเครือข่ายทางสังคมของธุรกิจ ทองพันตา หัวหิน” 
โดยการสำารวจแบบเชงิคณุภาพ ในการดำาเนนิงานนัน้ผูจ้ดัทำาไดแ้บง่การสำารวจออกเปน็ 2 รอบในรอบแรกจะเปน็การ
สมัภาษณเ์กบ็ข้อมลูจากเจา้ของกจิการทองพนัตาเพือ่หาความจำากดัความของความสำาเรจ็และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี จาก
นั้นก็นำาข้อมูลดิบที่ได้จากรอบแรกมาทำาการวิเคราะห์ปัจจัยความสำาเร็จและสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire)
เพื่อเก็บข้อมูลตามลำาดับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช่เก็บข้อมูลในรอบที่2เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก และใช้วิธีวิจัยเชิง
สำารวจ (Survey Research) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้กำาหนดวิธีการดำาเนินการวิจัยโดยมี
รายละเอียด ดังนี้
 1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก
 2. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
 4. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
 5. วิเคราะห์ข้อมูล
  1) ผู้ให้ข้อมูลหลัก
   เจ้าของธุรกิจ 2 คน
  2) เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
   2.1) แนวคำาถาม ใช้สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลในเบื้องต้นลักษณะการดำาเนินงานจุดแข็ง     
จุดอ่อน ( SWOT Analysis) และเครือข่ายสัมพันธ์ของธุรกิจ เพื่อที่นำาข้อมูลที่ได้ไปสร้างแบบสอบถามเพื่อหาปัจจัย
ความสำาเร็จ
   2.2) แบบสอบถาม การอ้างอิงต่อเนื่องปากต่อปาก ( Snowball Sampling Technique) 
โดยแบ่งส่วนแบบสอบถามเป็น 4 ตอน 1. เป็นข้อคำาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 2. เป็นคำาถามเกี่ยวกับการระบุ
กลุ่มสังคมเครือข่าย 3. เป็นข้อคำาถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 7Ps และ
แนวคิดการจัดการองค์การ 4. ข้อเสนอแนะ
   โดยตอนที่ 3 ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
โดยกำาหนดนำ้าหนักของคะแนน
   2.3) เครื่องบันทึกเสียง เป็นเครื่องมือเพื่อบันทึกเสียงผู้ให้ข้อมูล
   2.4) ตวัผูว้จิยั มหีนา้ท่ีสัมภาษณผู้์ใหข้้อมลูและสังเกตผู้ใหข้้อมลูตามแนวคำาถามท่ีไดเ้ตรยีม
ไว้เพื่อให้ได้ข้อมูลในการวิเคราะห์ผลต่อไป
  3.) การเก็บรวบรวมข้อมูล
   3.1) การเก็บข้อมูลในรอบแรก
   การเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยคร้ังนี้โดยการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์การอ้างอิงต่อเนื่องปาก
ต่อปาก (Snowball Sampling Technique) และสัมภาษณ์แบบเจาะจงเฉพาะบุคคลโดยเริ่มจากเจ้าของกิจการ 
โดยการถามไล่เลียงตามข้อมูลที่ลำาดับขึ้นตามความเหมาะสมของคำาถาม ระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัยก็บันทึกบท
สัมภาษณ์ด้วยเครื่องบันทึกเสียง และถอดบทสัมภาษณ์แบบคำาต่อคำาจากนั้นก็นำาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาให้ผู้ให้ข้อมูล
ตรวจสอบซำ้า
   3.2) การเก็บข้อมูลในรอบที่สอง
   หลังจากได้ข้อมูลดิบจากการเก็บข้อมูลแบบคุณภาพแล้วนำาข้อมูลที่ได้เข้าสู่การออกแบบ
แบบสอบถามโดยใช้แนวคิดเชิงปริมาณเป็นตัวช่วยวิเคราะห์ตามส่วนผสมการตลาด 7Ps มาใช้ปรับปรุงแก้ตามความ
เหมาะสมเพื่อให้แบบสอบถามครอบคลุมปัจจัยความสำาเร็จ จากนั้นก็นำาแบบสอบถามท่ีได้ไปเก็บข้อมูลเชิงลึก จาก
การสัมภาษณ์โดยอาศัยมุมมองของเจ้าของธุรกิจเชื่อมโยงสู้ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำาให้ประสบผลสำาเร็จด้วยการ
อ้างอิงต่อเนื่องปากต่อปาก (Snowball Sampling Technique) ในตอนรอบที่แรก
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  4.) การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
  หลังจากผู้วิจัยได้ข้อมูลมาจากการสัมภาษณ์และทำาแบบสอบถามจากข้อมูลที่ได้มา เพื่อให้ข้อมูล
จากแบบสอบถามมีความสมบูรณ์มากที่สุดจึงได้นำาแบบสอบถามไปให้ที่ปรึกษาวิจัยตรวจสอบและพิจารณาอีกครั้ง 
จากนัน้นำาแบบสมัภาษณ์ท่ีแกไ้ขสมบูรณ์แลว้ไปเกบ็ขอ้มลู และตรวจสอบกบัทีป่รกึษาวจิยัอกีครัง้ใหไ้ด้ขอ้มลูทีม่คีวาม
ถูกต้อง ก่อนที่จะมาวิเคราะห์ผลการศึกษาต่อไป
  การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
   1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล มีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมในส่วน
ต่าง ๆ หากพบว่าข้อมูลที่ได้มีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันแสดงว่าข้อมูลที่หามาได้มีความน่าเชื่อถือ
   2) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย มีการตรวจสอบจากผู้วิจัยและผู้ช่วยเก็บข้อมูลพบว่า
ข้อมูลที่ได้มามีความคล้ายคลึงกันมากแสดงว่าข้อมูลที่หามาได้มีความน่าเชื่อถือ
   3) การตรวจสอบสามเส้าด้านเวลา คือ ผู้วิจัยและผู้ช่วยเก็บข้อมูลได้ทำาการเก็บข้อมูลใน
เวลาที่ต่างกันแต่พบว่าข้อมูลที่ได้มาตรงกันและคล้ายคลึงกันมากแสดงว่าข้อมูลที่หามาได้มีความน่าเชื่อถือ
  5.) วิเคราะห์ข้อมูล
  เมือ่ผูว้จิยัไดข้อ้มลูจาการสมัภาษณแ์ละจากการเกบ็แบบสอบถามแลว้ นำาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากผูใ้หข้อ้มูล
หลักไปถอดใส่ลงคอมพิวเตอร์ นำามาวิเคราะห์ผลการศึกษาทั้งแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

วิเคราะห์ผลการศึกษา
 ในการวิเคราะห์ผลการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้วยเครือข่ายทางสังคมของธุรกิจ 
ทองพันตา หัวหิน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครือข่ายทางสังคมของธุรกิจ ทองพันตา หัวหินจำานวนทั้งสิ้น 12 คน
ด้วยการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้น โดยใช้การวิเคราะห์แบบเชิงพรรณนา (Descriptive 
Analysis) 

ผู้วิจัยได้แบบออกเป็น 2 ส่วน
 1.) ส่วนแบบสัมภาษณ์
 จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ทำาให้เห็นความสัมพันธ์ของธุรกิจที่มีการเกื้อหนุนการอย่างเหมาะสม
 เจ้าของ เป็นผู้ติดต่อกับกลุ่มชุมชนแม่บ้านสับปะรดกวนโดยเจ้าของได้กำาหนดส่วนผสมให้กับกลุ่มชุมชน   
แม่บ้านสับปะรดกวน ทำา และเป็นผู้จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานด้วยตองเองทำาให้ได้ความยอมรับจากลูกค้าทั้งใน
ดา้นสนิค้าและบรกิารโดยสงัเกตไดจ้ากการทีล่กูคา้ review และบอกตอ่สนิคา้แบบปากตอ่ปาก ประกอบกบันติยสาร 
Foodbook หัวหิน ได้มาขอสินค้าผลิตภัณฑ์ของธุรกิจไปออกรวมในนิตยสารแนะนำาของดีเมืองหัวหิน จึงเป็นการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ไปโดนปริยายส่งผลให้มีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจมากขึ้นในนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ นอกจากน้ีเจ้าของธุรกิจได้กล่าวว่า สับปะรดของไทยที่จะขาย แต่ไม่เชย และสื่อความเป็นไทยได้ 
แสดงให้เห็นว่าเจ้าของธุรกิจได้มีการดำาเนินธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับเมืองหัวหิน เพราะมีการเน้นวัตถุดิบจากพื้นที่
เป็นหลัก
 2.) ส่วนแบบสอบถาม
 จากการวเิคราะหแ์บบสอบถามของธรุกจิทองพนัตาโดยมุง่เนน้การวเิคราะหป์จัจยัแหง่ความสำาเรจ็ โดยแบ่ง
ตามแบบสอบถามและตารางพร้อมอธิบายประกอบได้ดังนี้
  1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
  จากแบบสอบถามได้ทราบมาว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของเครือข่ายสังคมธุรกิจทองพันตาส่วนใหญ่
ซึ่งจะเป็นเพศหญิง 7 คน เพศชาย 5 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 และ 41.67 ตามลำาดับ
  มีช่วงอายุตั้งแต่ 20-30 ปี จำานวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 16.67 ช่วงอายุตั้งแต่ 31-40 ปี จำานวน 
7 คนคิดเป็นร้อยละ 58.33 ช่วงอายุตั้งแต่ 41-50 ปี จำานวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 16.67 และช่วงอายุตั้งแต่ 50 ปี
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ขึ้นไป จำานวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 8.33 ตามลำาดับ ซ่ึงช่วงอายุท่ีมีความถ่ีสูงสุดคือช่วง 31-40 ปี ร้อยละ 58.33      
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จำานวน 7 คิดเป็นร้อยละ 58.33 รองลงมามีการ
ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าปวช. จำานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และมีการศึกษา             
อนุปริญญาหรือปวส. จำานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ตามลำาดับ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด
มากที่สุดที่ร้อยละ 75 และมีสถานภาพสมรสรองลงมาอยู่ที่ ร้อยละ 25 ตามลำาดับ และผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
มีรายได้น้อยกว่า 30,000บาท คิดเป็นร้อยละ 100
  2. แสดงผลการวิเคราะห์การระบุกลุ่มสังคมเครือข่าย
  แสดงถึงการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มสังคมเครือข่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจทองพันตา ที่มาก
สุดจะเป็นธุรกิจทองพันตาแบ่งเป็นเจ้าของกิจการ จำานวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 16.67 และพนักงานอีกจำานวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.67 เช่นกัน รวมผู้ตอบแบบสอบถามธุรกิจทองพันตา คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาเป็นลูกค้า 
จำานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และประชาชนในพื้นที่ จำานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 เช่นกัน สุดท้าย
เป็นกลุ่มชุมชนแม่บ้านสับปะรถกวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ตามลำาดับ
  3. จะเรียงลำาดับปัจจัยที่มีส่วนทำาให้ธุรกิจประสบผลสำาเร็จมากที่สุด 5 อันดับ โดยเรียงจากมาก
ไปหาน้อยได้โดยคำานวณจากค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้

 2.1) ด้านการสร้างและนำาเสนอ

ดา้นการสรา้งและนำาเสนอ
ระดับการตัดสินใจ

SD
ความ
หมาย5 4 3 2 1

สินค้าผลิตภัณฑ์มีความ
สะอาด ปลอดภัยน่าเชื่อถือ

3
(25)

5
(46.67)

4
(33.33)

- -
3.92 0.79 ปานกลาง

ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์สวยงาม

5
(46.67)

6
(50)

1
(8.33)

- -
4.33 0.65 มากที่สุด

มีการตกแต่งสินค้าบรรณจุ
ภัณฑ์ที่สวยงามน่าซื้อ

4
(33.33)

6
(50)

2
(16.67) - -

4.17 0.72 มาก

มีการสื่อสารคุณค่าของ
สินค้าได้ชัดเจน

4
(33.33)

5
(46.67)

3
(25)

- -
4.08 0.79 มาก

ค่าเฉลี่ยรวม 4.13

ตารางที่ 1
 ด้านการสร้างและนำาเสนอ ธุรกิจมีการเน้นการการนำาเสนอคุณค่าของสินค้าแก่ผู้บริโภคทางSocial Media 
และนิตยสาร Foodbook Hua-Hin โดยเจ้าของธุรกิจมีการการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ซึ้งนำาจุดเด่นของสินค้าใน
พื้นที่มาเป็นหลัก มีการออกแบบสินค้าด้วยตนเองทำาให้มีความโดดเด่นเป็นที่น่าสนใจโดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.13
โดยด้านผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์สวยงามมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33
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 2.2) ด้านผลิตภัณฑ์

ด้านผลิตภัณฑ์
ระดับการตัดสินใจ

SD
ความ
หมาย5 4 3 2 1

สินค้ามีให้เลือก
หลากหลาย

3
(25)

5
(46.67)

4
(33.33)

- -
3.92 0.79 ปานกลาง

ผลิตภัณฑ์มีความสดใหม่
4

(33.33)
5

(46.67)
3

(25) - -
4.08 0.79 มาก

ผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์มี
สภาพสมบูรณ์

4
(33.33)

4
(33.33)

4
(33.33) - -

4.00 0.85 มาก

ค่าเฉลี่ยรวม 4.00

ตารางที่ 2
 ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสดใหม่ในทุก ๆ วันนอกจากนี้ยังมีสินค้าให้เลือกหลากหลายทำาให้ได้รับความมั่นใจ
จากลูกค้าว่า สินค้ามีคุณภาพประกอบกับบรรจุภัณฑ์มีความสวยงามแข็งแรงส่งเสริมให้ดึงดูดลูกค้าได้ง่ายเป็นที่          
น่าสนใจโดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.00 โดยด้านผลิตภัณฑ์มีความสดใหม่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.08

 2.3) ด้านราคาและการส่งเสริมการขาย

ดา้นราคาและการส่งเสรมิ
การขาย

ระดับการตัดสินใจ

SD

ความ
หมาย5 4 3 2 1

ราคามคีวามเหมาะสมเมือ่
เทียบกับคุณภาพสินค้า

3
(25)

5
(46.67)

4
(33.33)

- -
3.92 0.79 ปานกลาง

มีราคาหลากหลายระดับ
เมื่อซื้อสินค้าจำานวนมาก

2
(16.67)

5
(46.67)

5
(46.67) - -

3.75 0.75 ปานกลาง

ค่าเฉลี่ยรวม 3.84

ตารางที่ 3
 ดา้นราคาและการสง่เสรมิการขาย นอกจากจะมสิีนคา้ทีห่ลากหลายแล้วยงัมรีาคาทีเ่หมาะสมกบัสินคา้เพราะ
มกีารสำารวจตลาดเปน็อยา่งดแีละมกีารสง่เสรมิการขายหากลกูคา้ตอ้งการซือ้ครบทกุรสชาตกิจ็ะมกีลอ่งบรรจใุหแ้ละ
มีราคาที่ถูกลงด้วยท้ังนี้สินค้าภายในกล่องลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากได้รสใด นอกจากนี้มีการกระจายสินค้าไป
ตามร้อนขายของฝากและร้านกาแฟต่าง ๆ ในพื้นที่เช่น ร้านกาแฟ Amazon โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.84 โดยด้าน
ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพสินค้ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.92
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 2.4) ด้านกระบวนการ

ด้านกระบวนการ
ระดับการตัดสินใจ

SD
ความ
หมาย5 4 3 2 1

มีกระบวนการบริการที่มี
มาตรฐาน

4
(33.33)

6
(50)

2
(16.67)

- -
4.17 0.72 มากที่สุด

มี กระบวนการผลิตที่ มี
มาตรฐาน

4
(33.33)

5
(46.67)

3
(25) - -

4.08 0.79 มาก

กระบวนการผลิตมีความ
สะอาด

3
(25)

4
(33.33)

5
(46.67) - -

3.83 0.83 ปานกลาง

ค่าเฉลี่ยรวม 4.03

ตารางที่ 4
 ด้านกระบวนการ ด้วยที่เจ้าของธุรกิจให้ความสำาคัญกับสินค้าผลิตภัณฑ์มากเพราะเป็นผู้คิดค้นสูตรขนมเอง
ดว้ยอตัราสว่นทีเ่ปน็มาตรฐานทกุครัง้ในการผลติเพือ่ทีจ่ะคงรสชาตขิองสนิคา้ใหม้คีวามสมำา่เสมอ และมกีารตรวจสอบ
ความพร้อมอุปกรณ์ท้ังก่อนและหลังการผลิตโดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.03 โดยด้านมีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.08

 2.5) ด้านบุคคล

ด้านบุคคล
ระดับการตัดสินใจ

SD
ความ
หมาย5 4 3 2 1

พนักงานแต่งกายสุภาพ
2

(16.67)
4

(33.33)
6

(50)
- - 3.67 0.78 ปานกลาง

พนักงานยิ้มแย้มอัธยาศัยดี
2

(16.67)
5

(46.67)
5

(46.67)
- - 3.75 0.75 ปานกลาง

พนกังานสามารถใหค้ำาแนะนำา
สินค้าได้อย่างครบถ้วน

3
(25)

5
(46.67)

4
(33.33)

- - 3.92 0.79 ปานกลาง

ค่าเฉลี่ยรวม 3.78

ตารางที่ 5
 ด้านบุคคล เนื่องจากเป็นธุรกิจท่ีต้องการกำาลังผลิตสูง เพราะมีช่องทางการจัดจำาหน่ายที่กว้าง พนักงานที่
จึงมีการถูกฝึกเป็นย่างดีโดยเจ้าของธุรกิจ ทำาให้พนักงานสามารถแนะนำาสินค้าผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าและผู้สนใจได้
เป็นอย่างดีโดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ท่ี 3.78 โดยด้านพนักงานสามารถให้คำาแนะนำาสินค้าได้อย่างครบถ้วนมีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 3.92
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ตารางสรุปปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้วยเครือข่ายทางสังคมของธุรกิจทองพันตา หัวหิน

ด้าน
ปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้วยเครือข่ายทางสังคมของธุรกิจทอง
พันตา หัวหิน

SD
ระดับความ

สำาคัญ

1
ด้านการสร้างและนำาเสนอผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
สวยงาม

4.33 0.65 มากที่สุด

2 ด้านกระบวนการมีกระบวนการบริการที่มีมาตรฐาน 4.17 0.72 มาก

3 ด้านผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มีความสดใหม่ 4.08 0.79 มาก

4
ด้านราคาและการส่งเสริมการขายราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบ
กับคุณภาพสินค้า

3.92 0.79 ปานกลาง

5 ด้านบุคคลพนักงานสามารถให้คำาแนะนำาสินค้าได้อย่างครบถ้วน 3.92 0.79 ปานกลาง

ผลเฉลี่ยความสำาคัญ 4.084 0.74 มาก

ตารางที่ 6
 จากตารางข้างต้นแสดงปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้วยเครือข่ายทางสังคมของธุรกิจทองพันตา หัวหิน แสดงให้
เหน็วา่ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญใ่หค้วามสำาคญั ดา้นการสรา้งและนำาเสนอผลติภณัฑม์คีวามโดดเดน่เปน็เอกลกัษณ์
สวยงาม มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 รองลงมาเป็น ด้านกระบวนการมีกระบวนการบริการที่มีมาตรฐานโดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 รองลงมาเป็น ด้านผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มีความสดใหม่โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และ ด้าน
ราคาและการส่งเสริมการขายราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพสินค้า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำาคัญ
เท่ากับ ด้านบุคคลพนักงานสามารถให้คำาแนะนำาสินค้าได้อย่างครบถ้วน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 เท่า ๆ กัน          
ตามลำาดับ

อภิปรายผล
 จากการศึกษาและสำารวจความสำาเร็จของเครือข่ายของธุรกิจทองพันตาเกิดจากดังภาพในด้านล่างโดยเริ่ม
จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (เจ้าของร้านทองพันตา) โดยให้ความสำาคัญกับนิตยสาร Foodbook ว่าเป็นเสมือนตัวแทนที่ 
ช่วยในการโฆษณาให้กับกิจการโดยท่ีนิตยสารมาขอข้อมูลและสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจเพื่อนำาไปลงนิตยสารและช่วย
เป็นตัวกลางในการติดต่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันในหัวหินและประกอบกับท่ีลูกค้าท่ีได้เข้ามาใช้บริการเป็นส่วน
สำาคัญที่ช่วยโฆษณา รีวิว ให้กับทางร้านเป็นจำานวนมากผ่านสื่อออนไลน์ ทำาให้เกิดความน่าเชื่อถือและมีลูกค้ามา
ใช้บริการมากขึ้นซึ่งตรงกับข้อมูลที่ได้จากนิตยสาร Foodbook ว่าลูกค้าเป็นส่วนช่วยในการกระจายข้อมูลข่าวสาร 
จากนั้นผู้วิจัยได้ไปเก็บข้อมูลจากลูกค้าจนได้ข้อมูลที่อิ่มตัวมาว่า ธุรกิจทองพันตาเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มลูกค้าเพราะ
พนกังานภายในรา้นมบีรกิารดสีามารถใหข้อ้มลูสนิคา้ดีอยา่งครบถว้นประกอบกบัสินคา้มรีสชาติทีถ่กูปากกลุ่มลูกค้า 
ทำาให้ลูกค้าอยากกลับมาซื้อซำ้าอีก จากนั้นผู้วิจัยได้ไปสอบถามพนักงานภายในธุรกิจ ได้กล่าวว่า สิ่งที่ช่วยทำาให้ธุรกิจ
ประสบผลสำาเร็จ ได้แก่ประชนในพื้นที่ที่มีการมาช่วยในการโฆษณาและกลุ่มแม่บ้าน ที่เป็นส่วนช่วยในการพัฒนา
คณุภาพการผลติสนิคา้ของทองพนัตา และทัง้สองกลุม่ไดก้ลา่วไวเ้หมอืนกนัวา่ธรุกจิทองพนัตาทีป่ระสบผลสำาเรจ็เกิด
จากตัวเจ้าของธุรกิจเองที่มีความระเอียดใส่ใจในทุก ๆ กระบวนการ
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รูปภาพท่ี 1 

 

เจาของรานทองพันตา  -  ใหความสําคัญ ดานการนําเสนอ นอยสุด   

-  ใหความสําคัญ ดานกระบวนการ รองลงมา  

 - ใหความสําคัญ ดานผลิตภัณฑ มากท่ีสุด     

นิตยสารFoodbook   -  ใหความสําคัญดานการนําเสนอ มากสุด 

 -  ใหความสําคัญดานราคา รองลงมา  

 -  ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑนอยสุด  

ลูกคา 

- ใหความสําคัญ ดานการ

นําเสนอ มากเทากับ ดาน

ผลิตภัณฑ และรองลงมา

เปนดานกระบวนการ 

 

พนักงาน   

-  ใหความสําคัญดาน

การนําเสนอ มากท่ีสุด 

-  ใหความสําคัญดาน

กระบวนการ รองลงมา

เทากับดานผลิตภัณฑ 

 

กลุมแมบาน  

-  ใหความสําคัญ 

ดานผลิตภัณฑมาก

เทากับ ดานการ

นําเสนอ และ

รองลงมาเปนดาน

กระบวนการ35  % 

 

ประชาชนในพ้ืนที่   

-  ใหความสําคัญดานการนําเสนอ มากท่ีสุด 

-  ใหความสําคัญดานกระบวนการ  นอยสุด  

-  ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑ  รองลงมา 
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รูปภาพที่ 1
 จากการวิเคราะหข์อ้มลูพบวา่ปจัจยัแหง่ความสำาเร็จด้วยเครือข่ายทางสังคมของธรุกจิทองพันตา หวัหนิ สรปุ
ได้ดังนี้
 1.) ปัจจัยภายในธุรกิจท่ีทำาให้ธุรกิจทองพันตา หัวหิน พบว่ามี 5ด้านที่มีส่วนให้ธุรกิจประสบผลสำาเร็จ คือ
ด้านการสร้างและนำาเสนอที่มีการนำาเสนอสินค้าอย่างต่อเนื่อง ด้านผลิตภัณฑ์มีความสดใหม่สะอาด ด้านราคาและ
การส่งเสริมการขายมีการสำารวจตลาดและวางแผนกำาหนดราคาในสินค้าทุกประเภท ด้านกระบวนการมีมาตรฐาน
ที่ชัดเจนทุกครั้งตลอดกระบวนการ และด้านบุคคลมีการฝึกอบรมด้วยตัวเจ้าของเอง
 2.) ปัจจัยเครือข่ายทางสังคมของธุรกิจทองพันตา หัวหิน พบว่าในเครือข่ายมีการทำางานที่เกื้อหนุนกันทำาให้
ธรุกิจประสบความสำาเรจ็และเอาใจใสซ่ึง่กนัและกนัสนบัสนนุกนัในสังคมทำาไมใ่ชแ่คธ่รุกจิทองพันตาทีป่ระสบผลสำาเรจ็
เพียงธุรกิจเดียวแต่ทำาให้ธุรกิจในเครือข่ายประสบผลสำาเร็จด้วยจากการร่วมมือกัน
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อภิปรายผลการศึกษา
 ปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้วยเครือข่ายทางสังคมของธุรกิจ ทองพันตา หัวหิน นั้นไม่สามารถประสบผลสำาเร็จ
ได้เลยถึงแม้ภายในธุรกิจจะมีการวางแผนดำาเนินธุรกิจได้ดีเพียงใดก็ตาม แต่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกและองค์กร
ส่วนต่าง ๆ มาสนับสนุนเพ่ือเติบโตไปพร้อม ๆ กับท้องถ่ิน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ (ผศ.ดร.ภัทรภร พลพนาธรรม, 
2553) พบว่า เครือข่ายทางสังคมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้าบางน้อย อำาเภอบางคนที คือการพึ่งพากัน 
ทั้งเครือข่าย

กิตติกรรมประกาศ
 ความสำาเร็จด้วยเครือข่ายทางสังคมของธุรกิจ ทองพันตา หัวหินเกิดจากปัจจัยหลาย ๆ ด้านทั้งภายในและ
ภายนอกมาสนับสนุนเพื่อเติบโตไปพร้อม ๆ กับท้องถิ่น
 งานวจิยัเรือ่ง การวเิคราะหป์จัจยัแหง่ความสำาเรจ็ดว้ยเครอืขา่ยทางสงัคมของธรุกจิ ทองพนัตา หวัหนิลลุว่งไป
ด้วยดี โดยได้รับความกรุณาจาก อาจารย์ดร. ธีระวัฒน์ จันทึก ซึ่งเป็นอาจารย์ ที่ปรึกษาที่คอยให้คำาปรึกษา แนวคิด
นำาทางวิชาการ และตรวจสอบแก้ไขข้อพกพร้องต่าง ๆ เป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ทำางานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอ 
กราบขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
 และขอขอบพระคุณสมาชิกธุรกิจทองพันตา กลุ่มแม่บ้านสับปะรด สมาชิกนิตยสาร Foodbook Hua Hin 
และลูกค้าประชาชนในพื้นที่ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนสามารถทำางานวิจัยฉบับนี้สำาเร็จลุล่วงได้

ข้อเสนอแนะ
 จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้วยเครือข่ายทางสังคมของธุรกิจ ทองพันตา หัวหิน ทำาให้ทราบ
ถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานและสังคมเครือข่ายของธุรกิจ ทองพันตา และทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ผู้วิจัย   
จึงจัดทำาข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อร้านวิศาหกิจชุมชนและร้านจำาหน่ายของฝากที่เกี่ยวข้องเพ่ือนำาข้อมูลที่
ได้ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจต่อไป
 1) ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ควรขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างขึ้อเพื่อจะได้ศึกษาในกลุ่มที่กว้างขึ้น
 2) ควรมีการศึกษางานวิจัยเพิ่มเติมเพื่อสามารถเชื่อมโยงกับวิศาหกิจชุมชน สินค้า OTOP และหน่วยงาน
ทางภาครัฐควบคู่ด้วยเพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้วยเครือข่ายทางสังคม             
ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บ้านแสงอรุณ จำากัด อำาเภอทับสะแก 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Analysis of success with social networks Bansaengarun         

Credit Union Cooperative,Limited Thap Sakae district of        
Prachuap Khiri Khan.

ธีรวัฒน์ จันทึก83, กุสุมา สวัสดิ์เดช84 

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณร่วมด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษา
ปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้วยเครือข่ายทางสังคมของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บ้านแสงอรุณ จำากัด และ 2) เพื่อศึกษา
แนวทางการดำาเนินงานที่ก่อให้เกิดความสำาเร็จของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บ้านแสงอรุณ จำากัด โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลัก 
คือ ผู้จัดการสหกรณ์ จำานวน 1 คน และแจกแบบสอบถามให้สมาชิก คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ จำานวนทั้งสิ้น 
20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก นำามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุป
 ผลการศึกษาพบว่า ความสำาเร็จของสหกรณ์นั้นสำาเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน รวมถึงสมาชิก 
เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ โดยมีเครือข่ายทางสังคมที่คอยช่วยเหลืออยู่ ทั้งกรมส่งเสริม 
หน่วยงานราชการ และยังมีแนวทางการดำาเนินงานที่ก่อให้เกิดความสำาเร็จ คือการยึดหลักการของครอบครัว การ
งานแผนด้วยการทำางานไปข้างหน้า การวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 5 ปี คือการที่เอาคนในองค์กรมาคิดร่วม
กัน มาวางแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง ครบถ้วนทุกด้าน แล้วเดินตามแผนที่วางไว้และติดตามผล รวมทั้งตัวบุคคลเอง
ก็ต้องทำาตามบทบาทหน้าที่ของตนเองแต่สิ่งที่ขับเคลื่อนสหกรณ์ที่ดีที่สุด คือ การร่วมมือกันของสมาชิก ซึ่ง
สามารถที่จะทำาให้สหกรณ์สามารถคงอยู่ต่อไปได้

คำ�สำ�คัญ : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน, ความสำาเร็จ, เครือข่ายสังคม

Abstract
 This research is qualitative research using quantitative research with a purpose. 1) To 
study the factors of success with social networks of cooperative credit union home auroral limit 
and 2) to study the operation that caused the success of the cooperative credit union home 
auroral limited by. The data is co-manager of one person and questionnaires to members of 
staff, a total of 20 instruments in-depth interview form. Analyze and synthesize information to 
a conclusion.
 The study found that The success of the cooperative that success requires cooperation 
from everyone, including staff members of the audit committee. The social network to help 
address. The Department Government Agencies And provides operational guidance that 
contributes to success. Is the principle of family The work plan with the work ahead. The 5-year 
strategic plan is to take the organization to share ideas. The strategic plan is right All aspects 
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Went as planned and monitored. As well as who would be the role of self-driven, but what is 
the best cooperative collaboration of members. Which the car will continue to be cooperative.

Keywords: Cooperative Credit Union, Success, Social networking.

บทนำา
 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คือ สหกรณ์อเนกประสงค์ตั้งขึ้นด้วยความสมัครใจของสมาชิกที่อาศัยอยู่ในชุมชน
เดียวกัน โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกประหยัดและออม เพื่อวางแผนและสร้างความมั่นคงแก่ตนเองและครอบครัว สหกรณ์
เครดติยเูนยีนเปน็อกีสหกรณป์ระเภทหนึง่ตามประกาศกฎกระทรวงกำาหนดประเภทของสหกรณท์ีร่บัจดทะเบยีน เมือ่
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2548 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวกัน เพื่อทำากิจกรรมเรื่องการออมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้น (สุรวัฒน์, 2544)
 สหกรณ์ส่วนใหญ่มีการดำาเนินงานโดยยึดหลักการสหกรณ์ (Cooperative Principles) คือการเป็นสมาชิก
ด้วยความสมัครใจไม่ใช่ถูกล่อลวง บังคับข่มขู่จากผู้อื่นและสมาชิกทุกคนต้องปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตย รวมถึง
การปกครองตนเอง ความเปน็อสิระในการตดัสินใจหรือทำาสัญญาใดตามเง่ือนไขท่ีสหกรณย์อมรับ ในขณะท่ีการศกึษา 
ฝึกอบรมและสารสนเทศ ผู้ที่จะเป็นสมาชิกต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ อย่างไรก็ตาม การร่วมมือ
ระหวา่งสหกรณซ์ึง่กอ่ใหเ้กดิการมอีำานาจตอ่รองสงูขึน้และนำาไปสูก่ารรบัใชส้มาชกิอยา่งมปีระสทิธผิลยิง่ขึน้ ตลอดจน
การเอ้ืออาทรตอ่ชมุชน เนือ่งจากสมาชกิสหกรณก์เ็ปน็สมาชกิของชมุชนสหกรณจ์งึควรมสีว่นชว่ยเหลอืในการพฒันา
ชุมชนนั้นแบบยั่งยืนควบคู่ไปด้วย (สุรวัฒน์, 2547)
 การดำาเนินงานของสหกรณ์ย่อมขึ้นอยู่กับบุคคลทั้ง 3 กลุ่ม คือ สมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์และ
ผู้จัดการ พนักงานเจ้าหน้าที่สหกรณ์ บุคคลทั้ง 3 กลุ่มนี้เชื่องโยงกันดังนี้ สมาชิกสหกรณ์จะเป็นผู้เลือกคณะกรรมการ
สหกรณ์ขึ้นมาเอง ซึ่งคณะกรรมการสหกรณ์แต่ละชุดจะเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสหกรณ์
มีอำานาจหน้าที่ในการกำาหนดนโยบายและวางแผนสหกรณ์ ในขณะที่ผู้จัดการ พนักงานเจ้าหน้าที่สหกรณ์มีหน้าที่
ปฏิบัติตามนโยบายและแผนให้บรรลุผลสำาเร็จ (โอภาวดี, 2546)
 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำาเร็จ คือ การดำาเนินงานที่ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้จัดการ พนักงานเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ และคณะกรรมการสหกรณ์ บุคคลต่าง ๆ ทุ่มเทในการทำางานโดยไม่มุ่งหวังผลตอบแทน รวมไปถึงความ
ร่วมมือจากสมาชิกสหกรณ์ โดยสมาชิกได้มีส่วนร่วมในการดูแลกิจการเสมือนตนเองเป็นเจ้าของ ส่ิงเหล่านี้เป็นการ
รว่มมือในการดำาเนนิงานทีด่ ีสง่ผลใหก้ารจดัการของสหกรณม์ปีระสทิธภิาพและประสบผลสำาเรจ็ (ประสพชยั, 2557)
 จากปรากฎการณ์ข้างต้นที่กล่าวมา คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยแห่งความสำาเร็จของสหกรณ์ด้วย
เครือข่ายทางสังคมของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บ้านแสงอรุณ จำากัดและศึกษาแนวทางการดำาเนินงานที่ก่อให้เกิด
ความสำาเร็จของสหกรณ์เครดิตยูเนียน บ้านแสงอรุณ จำากัดเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้วยเครือข่ายทาง
สังคมของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บ้านแสงอรุณ จำากัดและให้ทราบถึงแนวทางการดำาเนินงานที่ก่อให้เกิดความสำาเร็จ
ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บ้านแสงอรุณ จำากัด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้วยเครือข่ายทางสังคมของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บ้านแสงอรุณ จำากัด 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการดำาเนินงานที่ก่อให้เกิดความสำาเร็จของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บ้านแสงอรุณ จำากัด

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้วยเครือข่ายทางสังคมของสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน บ้านแสงอรุณ จำากัด
 2. ขอบเขตด้านพื้นที่ เป็นการศึกษาเฉพาะจุดที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บ้านแสงอรุณ จำากัด
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 3. ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ คือ ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 
พ.ศ.2558 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558

ประโยชน์ที่ได้รับ
 1. ทราบถึงปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้วยเครือข่ายทางสังคมของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บ้านแสงอรุณ จำากัด 
 2. ทราบถึงแนวทางการดำาเนินงานที่ก่อให้เกิดความสำาเร็จของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บ้านแสงอรุณ จำากัด

นิยามศัพท์
 1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คือ สหกรณ์เอนกประสงค์ตั้งขึ้นด้วยความสมัครใจของสมาชิกที่อาศัยอยู่ชุมชน
เดียวกัน เพื่อทำากิจกรรมเรื่องการออมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้น
 2. ความสำาเร็จ คือ การท่ีสหกรณ์ทำาตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้จนบรรลุเป้าหมายขององค์กร ทำาให้องค์กร
ประสบความสำาเร็จ
 3. เครอืขา่ยทางสังคม คือ องค์กรที่เกีย่วข้องกบัสหกรณ์กนัจนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์
ที่ตนเองมีให้กลุ่มอื่น ๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้
 แนวคิดเกี่ยวกับสหกรณ์
 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์

แนวคิดเกี่ยวกับสหกรณ์
 สหกรณ์เปน็องคก์ารทางเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่กดิจากการร่วมมอืกนัด้วยสมคัรใจ โดยทีส่มาชกิเปน็เจ้าของ
และผู้ใช้บริการ การดำาเนินงานยึดหลักประชาธิปไตยมีจุดมุ่งหมายที่ไม่ได้แสวงหาผลกำาไรแต่ก่อให้เกิดความอยู่ดี
กินดีในหมู่สมาชิก ผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้จะเฉลี่ยกลับไปยังสมาชิก (พสุ สัตภาภรณ์, 2533)

ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
 การดำาเนินธุรกิจที่สำาคัญมีกระบวนการบริหาร 5 ขั้นตอน ดังนี้ การวางแผนคือการคิดล่วงหน้า และการ
จัดองค์การคือการจัดตำาแหน่งงานและหน้าท่ีต่าง ๆ รวมถึงการสั่งการคือการสั่งการคนให้ทำาตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การ ในขณะท่ีการประสานก็ถือเป็นส่วนสำาคัญคือการทำางานร่วมกัน ตลอดจนการควบคุมคือการดูแลกิจกรรม
ให้สำาเร็จตามแผนที่วางไว้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543)

ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์
 กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการและแนวทางที่จัดต้ังข้ึนเพ่ือดำาเนินงานและทำาให้กิจการประสบความความสำาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำาหนดไว้ ภายใต้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นจากทั้งสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กรเองและสภาพแวดล้อมภายนอกกิจการด้วย (ณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์, 2552)

วิธีดำาเนินงานวิจัย
 การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยความสำาเร็จด้วยสังคมเครือข่ายของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บ้านแสงอรุณ 
จำากัด อำาเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ (Survey Research) เพื่อให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ 
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา คณะวิจัยจึงได้นำาหลักของการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีการนำาเชิงปริมาณร่วมมาร่วม
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เป็นแนวทางในการศึกษาดังรายละเอียดต่อไปนี้
 1. การวิจัยเชิงคุณภาพ
 2. การวิจัยเชิงปริมาณ
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ ได้มีแนวทางในการศึกษา ดังนี้
 ใช้วิธีแบบ Snow ball โดยคัดผู้มีส่วยได้ส่วนเสีย ใช้วิธีการสามเส้าในการคัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 1.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) คือ ผู้จัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บ้านแสงอรุณ จำากัด จำานวน 1 
คน
 1.2 การรวบรวมข้อมูล โดยขอหนังสือรับรองจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลไปยังผู้จัดการ สหกรณ์เครดิตยูเนียน บ้านแสงอรุณ จำากัด 
เพื่อขอความร่วมมือในการสัมภาษณ์
 1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง และทำาการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ อุปกรณ์ที่จำาเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น เครื่องบันทึกเสียง ปากกาสมุดจดบันทึก
 1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล การนำาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาเรียบเรียง พิจารณาว่าข้อมูลที่ได้มานั้นมี
ความสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วหรือไม่ หลังจากนั้นจึงนำามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุป
 1.5 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้นใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบ
สามเส้า (Data Triangulation) ดังนี้ การตรวจสอบด้านผู้วิจัย โดยตรวจสอบจากตัวผู้วิจัยว่าได้ข้อค้นพบที่เหมือน
หรือต่างกันอย่างไร หากพบว่าข้อค้นพบท่ีได้มามีความเหมือนหรือใกล้เคียงกันแสดงว่าข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง 
และการตรวจสอบด้านข้อมูล โดยตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่าง ๆ คือข้อมูลมีความเหมือนกันหรือไม่ ถ้าทุก
แหลง่ขอ้มูลพบวา่ไดข้อ้คน้พบเหมอืนหรอืใกลเ้คยีงกนักนัแสดงวา่ขอ้มลูทีผู่ว้จิยัไดม้ามคีวามถกูตอ้ง รวมถงึการตรวจ
สอบดา้นทฤษฎ ีโดยการตรวจสอบจากการใชท้ฤษฎทีีห่ลากหลายวา่ขอ้มลูทีไ่ด้มาเปน็ไปในทศิทางเดียวกนัหรอืไม ่ถา้
พบข้อมูลที่ได้มาไปในทางเดียวกับทฤษฎีที่นำามาใช้แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง
2. การวิจัยเชิงปริมาณ ได้มีแนวทางในการศึกษา ดังนี้
 2.1 การกำาหนดประชากรทีท่ำาการศกึษา ประชากรในการศกึษาในครัง้นี ้คอื สมาชกิสหกรณ ์คณะกรรมการ
สหกรณ์ ผู้จัดการ พนักงานเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ของสหกรณ์เครดิตยูเนียน บ้านแสงอรุณ จำากัด
 2.2 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ในการวจิยัคร้ังนีไ้ด้ใชว้ธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูเปน็ไปตามหลักของการวจิยั โดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และศึกษาเอกสาร ผู้วิจัยได้ลำาดับขั้นในการเข้าถึงข้อมูล ดังนี้
  2.2.1 ขอหนังสือรับรองจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบรุ ีเพือ่ขอความรว่มมอืในการเกบ็ขอ้มลูไปยงัผู้จัดการ พนกังานและสมาชกิสหกรณเ์ครดิตยเูนยีน บา้นแสงอรณุ 
จำากัด เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
  2.2.2 แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 20 ฉบับ
  2.2.3 รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาจากสมาชิกนำามาตรวจสอบความสมบูรณ์
 2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
 
 ส่วนที่ 1 เป็นคำาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
 ส่วนที่ 2 เป็นคำาถามเกี่ยวกับการระบุกลุ่มสังคมเครือข่าย
 ส่วนที่ 3 เป็นคำาถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นตามแนวคิดการจัดการองค์การ ซึ่งมีคำาตอบให้เลือก 5 ระดับ 
คือมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 5, 4, 3, 2, 1 คะแนนตามลำาดับ
 2.4 การวิเคราะห์ การประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถามจะถูกนำามาตรวจสอบความครบ
ถ้วนสมบูรณ์ให้คะแนนจัดกลุ่มข้อมูล
 2.5 การทดสอบความเท่ียงตรงและความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม การหาคณุภาพหรอืเครือ่งมอืแบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้น ผู้วิจัยทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นดังนี้
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  2.5.1 การหาความเที่ยงตรง แบบสอบถามชุดนี้ได้หาความเที่ยงตรงแบบเนื้อหา โดยผู้วิจัยนำา
แบบสอบถามให้อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจแก้ไขและนำามาปรับปรุงให้ถูกต้อง
  2.5.2 การหาคา่ความเชือ่มัน่ ผูว้จิยันำาแบบสอบถามทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุแลว้ไปทดสอบกบัประชาชน 
จำานวน 20 ชุด โดยพิจารณาความเข้าใจในคำาถามด้วยการนำาแบบสอบถามมาทดสอบค่าความเชื่อมั่นซึ่งเป็นการหา
ค่าคงที่ภายในด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ซึ่งผู้วิจัยได้คำานวณด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามที่คำานวณได้ 0.9524 ถือว่าเครื่องมือมีความน่าเชื่อถือ

ผลการวิจัย
 การศกึษาเรือ่ง ปจัจยัแหง่ความสำาเรจ็ดว้ยเครือข่ายทางสังคมของสหกรณเ์ครดิตยเูนยีน บา้นแสงอรุณ จำากดั 
อำาเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยนำาเสนอผลการศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ตอน
 ผลการศึกษาวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
 ผลการศึกษาวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

1.ผลการศึกษาวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
 สหกรณ์เป็นองค์กรของชาวบ้านที่ค่อย ๆ พัฒนารูปแบบตอนนี้เหมือนธนาคารมีความเป็นมาตรฐานสากล
เพ่ิมข้ึน ท่ีน้ีอยู่กันแบบครอบครัว องค์กรจะก้าวไปทางไหนอย่างไรจะอยู่ม่ันคงหรือเปล่าพนักงานและการบริหารงาน       
การประสานงานระหว่างคนหรือผู้บริหาร หรือพนักงานก็มีความสำาคัญ ท่ีนี่เราเชื่อว่าเหนียวแน่น ต้ังแต่บนพ้ืนฐาน
เหมือนปลูกฝังกันมาว่าเราต้องดูแลชุมชนของเรานะท่ีน้ีเป็นของเรานะเราต้องรักษามันไว้ รางวัลต่าง ๆ เข้ามา รางวัลแรก 
คือ รางวัลดีเด่นระดับภาคกลางในปี 2549 ในปีนี้ได้ 2 รางวัล อีกรางวัลคือ รางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติได้ที่ 
1 มา ต่อมาในปี 2552 ได้รางวัล Trio Award สหกรณ์ดีเด่นระดับอาเซียน เราคิดว่าการที่จะทำาให้คนศรัทธาได้
อย่างไร เราพูดปากเปล่าเขาคงไม่เชื่อ เพราะฉะนั้นเราต้องการันตีด้วยรางวัลและมาตรฐาน มาตรฐานที่เราได้มาท่ี
เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกคือ ISO เราได้ ISO 9000 ซึ่งเป็นมาตรฐานการบริการ พอเราได้ตัวนี้เราบอกสมาชิก สมาชิก
ก็มั่นใจว่าที่นี้ทำางานกันแบบมืออาชีพนะแต่ยังยึดหลักการของครอบครัวอยู่ นอกจากตัวสหกรณ์ที่เป็นที่ยอมรับแล้ว
อย่างเราเป็นผู้บริหารตัวเราก็ต้องให้เขายอมรับด้วย จริง ๆ แล้วการวางแผนด้วยการทำางานไปข้างหน้าแล้วก็เดินไป
ให้ประสบความสำาเร็จได้ คือ “ต้องเอาคนในองค์กรมาคิดร่วมกัน” พนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายที่กรรมการ
เสนอ เพราะนั้นเราจึงมีแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวเป็นแผน 5 ปี แต่ละครั้งจะมีการพัฒนาไปเรื่อย ๆ จุดเริ่มต้นที่
สำาคัญ คือ การมีส่วนร่วม นอกจากกรรมการเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการแล้วหน่วยงานราชการ กรมส่งเสริมก็เข้า
มาด้วย หลักในการที่เราสำาเร็จมาได้คือ “การวางแผนยุทธศาสตร์ท่ีถูกต้องครบถ้วนทุกด้านแล้วเดินตาม ตืดตาม
ผล แค่นั้น” จริง ๆ แล้วผู้เกี่ยวข้องในความสำาเร็จก็คือทุกคนรวมถึงสมาชิกด้วย เจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้ตรวจสอบ
กิจการแม้กระทั่งกรม หน่วยงานราชการด้วย แต่ละคนก็ทำาตามบทบาทหน้าที่ของเขา แต่สิ่งที่ขับเคลื่อนที่ดีที่สุดคือ 
ตัวสมาชิก คือถ้าสมาชิกไม่ร่วมมือสักอย่าง จัดกิจกรรมก็ไม่ฝาก ไปฝากธนาคาร หุ้นก็ไม่ถือ เงินกู้ก็ไม่ใช้มารอใช้แต่
สวัสดิการอย่างเดียว เราก็อยู่ไม่ได้นะ เขาต้องตระหนักถึงความมีส่วนร่วมตรงนี้ด้วย ตรงนี้สำาคัญมา ๆ แต่กรรมการ
ก็เป็นโจทย์ว่าจะทำาอย่างไรให้สมาชิกร่วม “ปัจจัยที่สำาเร็จจริง ๆ มาจากสมาชิกเป็นที่ 1” เลย เพราะถ้าสมาชิก
ดีทุกอย่างก็ดีตาม แม้การบริหารไม่ดีแต่สมาชิกร่วมมือกัน สหกรณ์มันล่มยากมากเลยนะ เพราะระบบสหกรณ์มันดี
ด้วยตัวขององค์กรเองอยู่แล้ว
 จากบทสัมภาษณ์ปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้วยเครือข่ายทางสังคมของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บ้านแสงอรุณ 
จำากัด ได้ทราบว่า ความสำาเร็จของสหกรณ์น้ันสำาเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน รวมถึงสมาชิก เจ้าหน้าที่ 
คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ โดยมีเครือข่ายทางสังคมที่คอยช่วยเหลืออยู่ ทั้งกรมส่งเสริม หน่วยงานราชการ 
และยงัมแีนวทางการดำาเนนิงานทีก่อ่ใหเ้กดิความสำาเร็จ คอืการยดึหลักการของครอบครัว การงานแผนด้วยการทำางาน
ไปข้างหน้า การวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 5 ปี คือการที่เอาคนในองค์กรมาคิดร่วมกัน มาวางแผนยุทธศาสตร์
ที่ถูกต้อง ครบถ้วนทุกด้าน แล้วเดินตามแผนที่วางไว้และติดตามผล รวมทั้งตัวบุคคลเองก็ต้องทำาตามบทบาทหน้าที่



โลกาภิวัฒน์ ภูมิภาคอภิวัฒน์ ท้องถิ่นอภิวัฒน์: นัยต่อสังคมไทย
Globallzation Regionalization and Localization:

Implications for Thai Society 1/4
เล่มที่

441

ของตนเองแต่สิ่งที่ขับเคลื่อนสหกรณ์ที่ดีที่สุด คือ การร่วมมือกันของสมาชิก ซึ่งสมามารถที่จะทำาให้สหกรณ์สามารถ
คงอยู่ต่อไปได้

2. ผลการศึกษาวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
 การนำาเสนอผลของการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเรื่อง การ
วิเคราะห์ปัจจัยความสำาเร็จด้วยเครือข่ายทางสังคมของสหกรณ์เครดิตยูเนียน บ้านแสงอรุณ จำากัด อำาเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยได้นำาเสนอ และอธิบายผลการวิจัย ได้ดังนี้
 
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำานวน 20 คนจากสมาชิกของสหกรณ์เครดิต
ยูเนียน บ้านแสงอรุณ จำากัด จำาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้ครอบครัวต่อเดือน 
 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จำานวน 13 คน เพศชาย จำานวน 7 คน          
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 40-50 ปี จำานวน 10 คน อายุ 50 ปีขึ้นไป จำานวน 8 คน อายุระหว่าง 20-30 ปี จำานวน 
2 คน ตามลำาดับ ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาประถมศึกษา จำานวน 13 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. จำานวน 
5 คน อนุปริญญา/ปวส. จำานวน 1 คน ปริญญาตรี จำานวน 1 คน ส่วนใหญ่สถานภาพสมรส จำานวน 18 คน 
โสด จำานวน 1คน หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จำานวน 1 คน และส่วนใหญ่รายได้ครอบครัวต่อเดือนน้อยกว่า 
30,000 บาท จำานวน 14 คน 30,001-60,000 จำานวน 6 คน ตามลำาดับ

ตอนที่ 2 ข้อคำาถามเกี่ยวกับการระบุกลุ่มสังคมเครือข่าย

 

 จากการ snow ball พบว่า สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บ้านแสงอรุณ จำากัด ประสบความสำาเร็จได้ส่วนใหญ่
เพราะ สมาชิก ความร่วมมือกันของสมาชิก ความมีระเบียบวินัยของสมาชิก การร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายอื่น ๆ เช่น 
กลุ่มเครดิตอยู่เนี่ยนภาคใต้ การทำาประโยชน์ให้กับชุมชน ทำาให้สหกรณ์เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน 
ทำาให้สมาชิกมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เหมือนกับเป็นการสร้างเครือข่ายที่เพ่ิมขึ้น การมีส่วยร่วมของทุกฝ่ายทำาให้สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน บ้านแสงอรุณ จำากัด ประสบความสำาเร็จ
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ตอนที่ 3 เป็นข้อคำาถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นตามแนวคิดการจัดการองค์การ

ข้อที่
ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ ด้าน

การจัดการ

ระดับความคิดเห็น
ระดับความ

สำาคัญ
มาก
ที่สุด

มาก
ปาน
กลาง

น้อย
น้อย
ที่สุด

5 4 3 2 1

ด้านการจัดองค์กร

1 ส ม า ชิ ก เ ป็ น ผู้ เ ลื อ ก ค ณ ะ
กรรมการเอง

60% 20% 20% 0 0 มากที่สุด

2 คณะกรรมการท่ีถูกเลือกเป็นผู้
ที่มีความรู้

40% 45% 5% 0 0 มาก

3 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ท่ี ถู ก เ ลื อ ก
สามารถเข้าถึงสมาชิกทุกคนได้

70% 25% 5% 0 0 มากที่สุด

ด้านการประสานงาน

1 มหีวัหนา้กลุม่ทีค่อยประสานงาน
กับสมาชิก

90% 5% 5% 0 0 มากที่สุด

2 สมาชิกมีการคุยกันเองภายใน
กลุ่ม

50% 35% 15% 0 0 มากที่สุด

3 มีการช่วยเหลือกันเองระหว่าง
สมาชิกด้วยกัน

90% 5% 5% 0 0 มากที่สุด

ด้านการประเมินผล

1 มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นจำานวนมาก 
และมีการแนะนำาต่อ

95% 5% 0 0 0 มากที่สุด

2 สมาชิกฝากเงินเพิ่มข้ึน ทำาให้
สมาชิกสามารถกู้เงินได้มากขึ้น

85% 15% 0 0 0 มากที่สุด

3 สหกรณ์มีเงินปันผลให้สมาชิก
ทุก ๆ สิ้นปี

85% 5% 10% 0 0 มากที่สุด

 จากตารางข้างต้นเป็นการแสดงปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้านการจัดองค์การของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน           
บ้านแสงอรุณ จำากัด พบว่า ด้านการจัดองค์กร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสำาคัญกับการเข้าถึงสมาชิก    
ในด้านการประสานงาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสำาคัญกับผู้ให้ข้อมูลที่มากระจายให้กับสมาชิก และ
ด้านการประเมินผล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นชัดกับผลท่ีได้กับองค์กรคือ สหกรณ์มีสมาชิกเพ่ิมข้ึนเป็นจำานวนมาก

สรุปผลการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้วยเครือข่ายทางสังคมของสหกรณ์เครดิตยูเนียน            
บ้านแสงอรุณ จำากัด อำาเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้วย
เครือข่ายทางสังคมของสหกรณ์เครดิตยูเนียน บ้านแสงอรุณ จำากัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ คือ 
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ผู้จัดการ จำานวน 1 คน และประชากรที่ใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณ จำานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
คือแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ส่วนที่ 2 การระบุกลุ่มสังคมเครือข่าย 
ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นตามแนวคิดการจัดการองค์การ เป็นคำาถามแบบปลายเปิด สถิติท่ีใช้ คือ การวิเคราะห์ค่าร้อยละ
 ผลการวิจัยครั้งน้ี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งสามารถสรุป
ประเด็นสำาคัญการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ดังนี้
 หลกัในการท่ีสหกรณ์สำาเรจ็มาไดค้อื “การวางแผนยทุธศาสตรท์ีถ่กูตอ้งครบถว้นทกุดา้นแลว้เดนิตาม ตดิตาม
ผล แค่นั้น” ผู้ที่เกี่ยวข้องในความสำาเร็จคือทุกคน รวมถึงสมาชิกด้วย เจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการหรือแม้
กระทั่งกรมส่งเสริม หน่วยงานราชการ แต่ละคนทำาตามบทบาทหน้าที่ของตนเองถึงอย่างนั้นสิ่งที่ขับเคลื่อนที่ดีที่สุด
ของสหกรณ์ คือ สมาชิก ถ้าสมาชิกไม่ให้การร่วมมือ ไม่ทำากิจกรรมที่จัดให้ ไม่ถือหุ้น ไม่กู้เงิน มารอใช้แต่สวัสดิการ
อย่างเดียว สหกรณ์ก็อยู่ไม่ได้ สมาชิกต้องตระหนักถึงความมีส่วนร่วมตรงนี้ด้วย ถือว่าเป็นส่ิงสำาคัญมาก กรรมการ
หรือหัวหน้ากลุ่มก็เป็นโจทย์ว่าจะทำาอย่างไรให้สมาชิกร่วมมือ “ปัจจัยที่สำาเร็จจริง ๆ มาจากสมาชิกเป็นที่ 1” เพราะ
ถ้าสมาชิกดีทุกอย่างก็ดีตามไปด้วย แม้การบริหารงานของสหกรณ์ไม่ดีแต่สมาชิกร่วมมือกัน สหกรณ์มันล่มยากมาก 
เพราะระบบสหกรณ์มันดีด้วยตัวขององค์กรเองอยู่แล้ว
 การวิจัยเชิงปริมาณมีประเด็นท่ีนำามาพิจารณา 3 ส่วนคือข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ระบุเครือข่าย และ
แนวคิดการจัดการองค์การของสหกรณ์เครดิตยูเนียน บ้านแสงอรุณ จำากัด ได้ดังนี้
 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จำานวน 13 คน เพศชาย จำานวน 7 คน     
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 40-50 ปี จำานวน 10 คน อายุ 50 ปีขึ้นไป จำานวน 8 คน อายุระหว่าง 20-30 ปี จำานวน 
2 คน ตามลำาดับ ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาประถมศึกษา จำานวน 13 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. จำานวน 5 
คน อนุปริญญา/ปวส. จำานวน 1 คน ปริญญาตรี จำานวน 1 คน ส่วนใหญ่สถานภาพสมรส จำานวน 18 คน โสด 
จำานวน 1 คน หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จำานวน 1 คน และส่วนใหญ่รายได้ครอบครัวต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 
บาท จำานวน 14 คน 30,001-60,000 จำานวน 6 คน ตามลำาดับ
 การระบุเครือข่าย จากการ snow ball พบว่าส่วนใหญ่ในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ที่นำาไปสู่ความสำาเร็จ
ดังเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้น ได้รับการประสานงานที่เชื่อมโยงกับคนกลุ่มต่าง ๆ โดยบุคคลที่มีความสำาคัญที่ประสบความ
สำาเร็จมากที่สุด คือ หัวหน้ากลุ่ม/สมาชิก รองมาคือ เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ และประธาน/ผู้จัดการ ตามลำาดับ
 
 แนวคดิการจดัการองคก์ารของสหกรณ ์ส่วนใหญส่ำาเร็จด้วย ด้านการประสานงาน ด้านการประเมนิผล และ
ด้านการจัดองค์การ ตามลำาดับ

อภิปรายผล
 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บ้านแสงอรุณ จำากัด ปัจจัยความสำาเร็จส่วนใหญ่อยู่ที่ สมาชิก ความร่วมมือกันของ
สมาชิก ความมีระเบียบวินัยของสมาชิก ปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้วยเครือข่ายทางสังคม การมีกลุ่มเครือข่ายที่ส่งผล
ให้สหกรณ์ประสบความสำาเร็จ เช่น กลุ่มเครดิตอยู่เนี่ยนภาคใต้ การทำาประโยชน์ให้กับชุมชน ซึ่งทำาให้สหกรณ์เป็นที่
รู้จักและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน ทำาให้สมาชิกของสหกรณ์มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เหมือนกับเป็นการสร้างเครือข่าย
ที่เพิ่มขึ้น และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายด้วย
 แนวทางการดำาเนินงานที่ก่อให้เกิดความสำาเร็จของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บ้านแสงอรุณ จำากัด จะสำาเร็จ
โดยได้มีการจัดทำากลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์โดยการจัดทำาแผนระยะส้ัน 5 ปี ข้อมูลท่ีนำามาวิเคราะห์ในการวางแผน
ได้มาจากแบบสอบถามที่ตอบโดยสมาชิกแสดงถึงความต้องการและทิศทางการดำาเนินงานของสหกรณ์ในอีก 5 ปี
ข้างหน้า ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่จะนำามาจัดแนวทางการบริหารเป็นการให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
โดยยึดถือจากความคิดเห็นที่ตรงกันจากเสียงข้างมากทำาให้ลดความขัดแย้งหรือไม่เห็นด้วยในการดำาเนินงาน แล้ว
จัดทำาวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของสมาชิก ดังนี้ “สหกรณ์มั่นคง เทคโนโลยีก้าวหน้า มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เน้นเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมธุรกิจและสวัสดิการชุมชน” สหกรณ์ได้จัดทำาพันธกิจเพ่ือสานต่อวิสัยทัศน์
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ให้เป็นรูปธรรมมากข้ึนดังน้ี “บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาคุณภาพบริการให้ได้มาตรฐาน พัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ยกระดบัคณุภาพชวีติของสมาชกิตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง พัฒนาธรุกจิของสหกรณ์
ให้สอดคล้องต่อความต้องการของสมาชิก จัดสวัสดิการที่หลากหลายให้สมาชิกและชุมชน”

ข้อเสนอแนะ
 จากการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยความสำาเร็จด้วยเครือข่ายของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บ้านแสงอรุณ 
จำากัด ทำาให้ทราบถึง แนวทางการดำาเนินงานเพื่อให้สหกรณ์ประสบความสำาเร็จ ผู้วิจัยจึงจัดทำาข้อเสนอแนะเพื่อเป็น
ประโยชนต์อ่หนว่ยงานและประชาชนทีเ่กีย่วขอ้เพ่ือนำาขอ้มลูทีไ่ด้ไปใชใ้นการบริหารจัดการ เพ่ือใหเ้ปน็ทีพ่ึ่งพอใจแก่
ทุกฝ่ายคือ

 1. สมาชิกทุกคนควรให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน และมีจิตอาสา
 2. คณะกรรมการที่เข้ามาประสานงานกับสมาชิก ควรเข้าถึงสมาชิกให้มากขึ้น
 3. สมาชิกควรดำาเนินการตามกฎระเบียบที่สหกรณ์ตั้งไว้
 4. ควรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ให้แก่สมาชิกและพนักงาน

 ควรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ให้แก่สมาชิกและพนักงานท่ีเข้ามาให้               
รับรู้ เนื่องจากความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ มีความสำาคัญกับการปฏิบัติงาน ทำาให้รู้สึกว่ารัก
และหวงแหนสหกรณ์นี้ รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาทำางานร่วมกับสหกรณ์นี้ ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี้ และรู้ถึงความ      
ยากลำาบากกว่าที่จะมาเป็นสหกรณ์ที่เข็มแข็งได้ ต้องผ่าอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย ทำาให้ทุกคนทุ่มเทการทำางานอย่าง
เสยีสละเพือ่สหกรณ ์และกอ่ใหเ้กดิกำาลงัใจทีอ่ยากจะทำางานตามแบบอยา่งผูก้อ่ตัง้และผูน้ำาสหกรณเ์พือ่ผลสำาเรจ็ของ
ตนเองและสหกรณ์
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การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้วยเครือข่ายทางสังคมของ     
กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม

Analysis of Success with Social Network of Conservation and 
Restoration, Don Hoi Lot, Samutsongkhram

ธีระวัฒน์ จันทึก85, ชุติมา หงษ์รัก86

บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความสำาเร็จ ศึกษาการดำาเนินงาน และเพ่ือศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคในกระบวนการการมีส่วนร่วมของกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูดอนหอยหลอดใน จังหวัดสมุทรสงคราม งานวิจัย
ครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยมีการใช้เทคนิคเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ประธาน รองประธาน 
และกรรมการในกลุม่อนรุกัษแ์ละฟืน้ฟดูอนหอยหลอดรวมถงึชาวประมง และประชาชนในตำาบลบางจะเกร็ง จังหวดั
สมุทรสงคราม จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้วยสังคมเครือข่ายของกลุ่มอนุรักษ์และฟ้ืนฟูดอนหอยหลอด 
ในตำาบลบางจะเกรง็ จงัหวดัสมทุรสงคราม คอืการทีก่ลุม่อนรุกัษฯ์มกีารบรหิารจดัการอยา่งเปน็ระบบ มคีวามสามัคคี
กัน มีการทำางานที่เป็นขั้นตอนและมีใช้ทฤษฎีการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่ม การสร้างกลุ่มเครือข่ายสังคม
เพื่อมาดำาเนินกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง โดยทำาให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจถึงการมีส่วน
รว่มและความสำาคญัของการฟืน้ฟแูละพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่ว จากการดำาเนนิงานของกลุ่มอนรัุกษย์งัพบจุดออ่นอยูบ้่าง 
นัน่คอืยงัขาดการประชาสมัพนัธแ์ละการรณรงคท์ีย่งัไมดี่พอและยงัไมท่ั่วถึงแต่กลุ่มอนรัุกษก์ม็กีารพัฒนาเพ่ือแกไ้ขจดุ
บกพรอ่งนีเ้พือ่ใหก้ารดำาเนนิงานมปีระสทิธภิาพ จากการประเมนิผลด้วยเทคนคิเชงิปริมาณโดยใชแ้บบสอบถามพบวา่
สว่นใหญเ่หน็วา่ ปจัจยัดา้นการจดัองคก์รเปน็สิง่ทีส่ำาคญั และเดน่ทีส่ดุทีท่ำาใหอ้งคก์ารประสบความสำาเรจ็มากทีส่ดุ และ
รองลงมาคือ การวางแผนและการประสานงานตามลำาดบั การประเมนิผลอยูใ่นระดบัทีเ่ปน็ทีพ่งึพอใจ การดำาเนินงาน
ของกลุ่มอนุรักษ์ฯน้ันเป็นการพัฒนาดอนหอยหลอดให้อุดมสมบูรณ์ เม่ือดอนหอยหลอดท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว มีความ
สวยงามอดุมสมบรูณม์ากขึน้กจ็ะเปน็ทีป่ระทบัใจของนกัทอ่งเทีย่วทีม่าเทีย่วชม และชาวบา้นทีท่ำาประมงชายฝ่ังกจ็ะ
มีแหล่งทำามาหากินที่อุดมสมบูรณ์ มีรายได้ตลอดปีอีกด้วย ทางกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูดอนหอยหลอดได้นอกจากการ
ชว่ยแกป้ญัหาวกิฤตหอยหลอดทีล่ดลงอยา่งรวดเรว็ใหก้บัดอนหอยหลอดแล้วยงัมกีารพัฒนาและคดิวธิกีารต่าง ๆ  เพือ่
ให้ดอนหอยหลอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม และยังทำารายได้ให้จังหวัดเป็นลำาดับ
ต้น ๆ โดยการดำารงความอุดมสมบูรณ์ไว้ และพัฒนาให้มากยิ่งขึ้นและยั่งยืนต่อไป

คำ�สำ�คัญ : เครือข่ายสังคม, ปัจจัยความสำาเร็จ,ทฤษฎีการมีส่วนร่วม

Abstract
This research aims to identify the factors of success, operational study and to study barriers to 
participation in the process of conservation and restoration in Don Hoi Lot. Samut Songkhram. 
This research is a qualitative study, using quantitative techniques. The population of this research 
is the president, vice president and director of the conservation and restoration of Don Hoi Lot, 
including fishermen and the people in the Bang Chakreng, Samut Songkhram. The research found 
that factors of success with social networks of conservation and restoration of the parish Don 

85 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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Hoi Bang Chakreng. Samut Songkhram is the conservation group is managed as a system, unity 
and work is a step. There is a theory to be involved in the management group. Creating a social 
network groups to carry out conservation activities and development of group continues. By giving 
local people to participate and understand the importance of reconstruction and development 
of tourism. The operation of conservation groups also found some weaknesses. That is still a lack 
of public relations and campaign still not good enough and not thorough, but conservation groups 
have developed to fix this bug to operation efficiency. Performance evaluation by quantitative 
techniques using the questionnaire found that most of that. Factors organization is important 
and the most prominent and most successful organizations. The second is Planning and 
coordination respectively. Assessment levels are contented. The operation of conservation group 
that is developing the Don Hoi Lot. When Don Hoi Lot at the tourist destination are beautiful, 
the more fertile it is to impress the tourists who come to visit and residents are the coastal 
fishery is a rich source of livelihood and revenues throughout the year. The conservation and 
restoration of Don Hoi Lot. To help solve the crisis clams decline rapidly to Don Hoi Lot and also 
to develop and figure out how to Don Hoi Lot is a tourist attraction of Samut Songkhram. And 
Don Hoi has grossed a province upper ranks by the existence to plenty. And to development 
even more and sustainable.

Keywords: social networking, success factors, the theory of participation.

บทนำา
ที่มาและความสำาคัญของปัญหา
 ดอนหอยหลอดเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสำาคัญแห่งหน่ึงของจังหวัดสมุทรสงคราม และเป็นพ้ืนท่ีชุ่มนำา้แห่งท่ี 3 
จาก 10 แห่งในประเทศไทยและลำาดับท่ี 1099 ในทะเบียนพ้ืนท่ีชุ่มนำา้ท่ีมีความสำาคัญระหว่างประเทศ ดอนหอยหลอด 
ตัง้อยูบ่รเิวณปากแมน่ำา้แม่กลอง ดอนหอยหลอดเปน็สนัดอนเกดิจากการตกตะกอนของดนิปนทรายเกดิจากการทบัถม
ของตะกอนแม่นำ้าและตะกอนนำ้าทะเลบริเวณปากแม่นำ้ากลองทำาให้แผ่นดินขยายออกไป ในทะเลบริเวณพื้นที่ตั้งแต่
แนวชายฝั่งทะเลลงไปในทะเล ประมาณ 8 กิโลเมตร พื้นที่ที่ต้ังดอนหอยหลอดมี 4 จุด คือ 1. ตำาบลบางจะเกร็ง 
2. ตำาบลบางแก้ว 3. ตำาบลแหลมใหญ่ 4. ตำาบลคลองโคน ซึ่งพื้นที่ดอนหอยหลอดได้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ ใน
ปี พ.ศ. 2536 มีการทำาอาชีพประมงหอยหลอดและอาชีพชายฝั่งประมงอื่น ๆ ในบริเวณสาธารณะประโยชน์แห่งนี้ 
(ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่ดอนหอยหลอด, 2550) 
  ในช่วงปี พ.ศ.2550 ได้เกิดวิกฤตหอยหลอดลดจำานวนลงอย่างมาก จากการจับหอยหลอดทีละปริมาณมาก 
มากเกนิกำาลงัผลติของธรรมชาต ิและการทำาประมงหอยหลอดทีผ่ดิวธิขีองชาวประมงทีล่กัลอบนำาปนูขาวมาราดลงบน
พืน้ดอนหอยหลอดทำาใหจ้บัหอยหลอดไดท้ัง้ตวัเลก็และตวัใหญ ่สง่ผลใหห้อยหลอดเจรญิเตบิโตไมท่นัอกีทัง้ยงัจำานวน
ลดลงอยา่งรวดเรว็ จนหอยหลอดในพืน้ทีด่อนหอยหลอดเหลือนอ้ยมากประมาณ 0.5 ตัวต่อตารางเมตรเทา่นัน้ ราคา
ของหอยหลอดสดแพงขึ้นถึงกิโลกรัมละ 200 – 300 บาท การทำาประมงหอยหลอดในแต่ละวันได้หอยหลอดกันน้อย
ขนาดนบัเปน็ตวัได ้และจากการทำาประมงหอยหลอดทีผ่ดิวธิขีองชาวประมงทีล่กัลอบนำาปนูขาวมาราดลงบนพืน้ดอน
หอยหลอดนอกจากจะทำาใหห้อยหลอดเหลอืนอ้ย เจรญิเติบโตไมท่นัแลว้ยงัสง่ผลไปถงึสตัวน์ำา้ทีอ่าศยัอยูใ่นบรเิวณนัน้
อีกด้วย เมื่อนำาปูนขาวมาราดลงบนพื้น พื้นดินบริเวณนั้นก็จะเสีย ธาตุอาหารแหล่งอาหารของสัตว์นำ้าที่ดำารงชีวิตใน
ระบบนิเวศบริเวณนั้นตายหมดทำาให้สัตว์นำ้าเหล่านี้จึงไม่สามารถอยู่ได้ (ภานุวัฒน์ คงรักษา, 2552)
 ปัญหาที่เกิดขึ้นทำาให้เกิดการรวมกลุ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูดอนหอยหลอดเพื่อทำาการฟื้นฟูพื้นที่
บรเิวณดอนหอยหลอด และอนรุกัษห์อยหลอดรวมถงึพันธุสั์ตวน์ำา้ในพืน้ทีด่อนหอยหลอดบริเวณตำาบลบางจะเกรง็เป็น
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พืน้ทีท่ีมี่หอยหลอดหนาแนน่มากทีส่ดุเมือ่เปรยีบเทยีบกบับรเิวณตำาบลอืน่ อกีทัง้เปน็พืน้ทีท่ีส่รา้งรายไดใ้หก้บัจงัหวดั
สมุทรสงคราม ซ่ึงมีการมารวมกลุ่มร่วมกันหาแนวทางวิธีแก้ปัญหา และได้มีการใช้ทฤษฎีการมีส่วนร่วม มีการเช่ือมโยง 
เครือข่ายกับกลุ่มอนุรักษ์อ่ืน เช่น กลุ่มอนุรักษ์หอยกระปุกแหลมใหญ่ มีการดำาเนินการอนุรักษ์โดยการขอความร่วมมือ 
จากชาวบ้านและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ 
 จากปรากฎการณ์ข้างต้นที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงสนใจและได้มีการศึกษาปัจจัยแห่งความสำาเร็จ การดำาเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรคและการมีส่วนร่วมของกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใช้เป็นข้อมูล
และแนวทางในการพฒันาการบรหิารจดัการภายในกลุม่อนรุกัษแ์ละฟืน้ฟดูอนหอยหลอดใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความสำาเร็จของกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูดอนหอยหลอด
 2. เพื่อศึกษาการดำาเนินงานกิจกรรมของกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูดอนหอยหลอด
 3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการการมีส่วนร่วมของกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูดอนหอยหลอด

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาถึงปัจจัยแห่งความสำาเร็จของกลุ่มอนุรักษ์และฟ้ืนฟูดอนหอยหลอด ตำาบล       
บางจะเกร็ง อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
 2. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ประธาน รองประธานและกรรมการในกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟู
ดอนหอยหลอด
 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูดอนหอยหลอด ตำาบลบางจะเกร็ง อำาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม และเป็นจุดเริ่มต้นในการกลุ่ม
 4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ผูศ้กึษาไดด้ำาเนนิการวจิยั ตัง้แตช่ว่งเดอืนเมษายน พ.ศ. 2558 ถงึเดอืนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2558

ประโยชน์ที่ได้รับ
 1. ทราบถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำาเร็จใน การพัฒนาการบริหารจัดการภายในกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟู        
ดอนหอยหลอด
 2. ทราบถึงการดำาเนนิงานของกลุม่อนรุกัษ ์การสรา้งเครอืขา่ยทางสงัคม เกดิการมสีว่นรว่มในเสนอแนะแนว
ทางหรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 3. ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำาเนินงานรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นแนวทาง
เพิ่มเติมให้กับกลุ่มอนุรักษ์อื่น ๆ ต่อไป

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยเร่ืองการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้วยเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มอนุรักษ์และฟ้ืนฟูดอนหอยหลอด 
จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยมีการกำาหนดวิธีการดำาเนินการวิจัยโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 1. การวิจัยเชิงคุณภาพ 2. การวิจัยเชิงปริมาณ 

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้
 1.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant) ได้แก่
   - นายสมหมาย คงรักษา ประธานกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูดอนหอยหลอด  
  1.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูดอนหอยหลอด
  - รองประธานและกรรมการ 10 คน
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  - ผู้ประกอบอาชีพประมง 4 คน
  - สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำาบล 2 คน
  - ประชาชน 3 คน
 1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  1.3.1 แนวคำาถาม เป็นคำาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงสัมภาษณ์
  1.3.2 เครื่องบันทึกเสียง โดยการใช้เครื่องมือเพื่อบันทึกเสียงของผู้ให้ข้อมูลหลัก
  1.3.3 สมุดบันทึก ใช้สมุดในการจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และจากเครื่องมือสื่อสาร
  1.3.4 ตัวผู้วิจัย มีหน้าที่สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักตามแนวคำาถามที่เตรียมไว้ โดยถอดคำาสัมภาษณ์
จากเทปสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการวิเคราะห์ผลต่อไป
  1.3.5 การใช้ Snowball Technique วิธีการเลือกผู้ที่เชี่ยวชาญเพื่อตอบในประเด็นปัญหาการ
วิจัย โดยผู้วิจัยเลือกผู้เชี่ยวชาญที่เห็นว่ามีความเชี่ยวชาญจริง ๆ  มาก่อน 1 คน แล้วขอร้องให้ผู้เชี่ยวชาญท่านนั้นระบุ       
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญท่านต่อไป จากนั้นผู้วิจัยก็ให้ผู้เชี่ยวชาญท่านใหม่ระบุชื่อผู้เชี่ยวชาญท่านต่อไป จนกระทั่งข้อมูลที่
ได้มานั้นอิ่มตัว
 1.4 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้น ใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation) คือ
การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้อง
  1.4.1 การตรวจสอบด้านข้อมูล (data triangulation) โดยตรวจสอบข้อมูลการศึกษาที่ได้มาจาก
แหล่งต่าง ๆ ถ้าพบว่าทุกแหล่งข้อมูลที่ได้มามีความเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยมีนั้นความถูกต้อง
  1.4.2 การตรวจสอบด้านผู้วิจัย (investigator triangulation) โดยตรวจสอบว่าผู้วิจัยแต่ละคนได้
ข้อมูลแตกต่างกันอย่างไร ถ้าพบว่าข้อมูลที่ได้มามีความเหมือนหรอใกล้เคียงกัน แสดงว่าข้อมูลมีความถูกต้อง
  1.4.3 การตรวจสอบด้านทฤษฎี (theory triangulation) โดยการตรวจสอบว่า ถ้าผู้วิจัยใช้แนวคิด
ทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิมจะทำาให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ ถ้าข้อมูล
ที่ได้มาเป็นไปทางเดียวกับทฤษฎี แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยมีนั้นความถูกต้องและน่าเชื่อถือ

2. การวิจัยเชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังนี้
  2.1 การกำาหนดประชากร ประชากรในการศกึษาในครัง้นี ้คอื ประธาน รองประธานกรรมการในกลุม่อนรุกัษ์
และฟืน้ฟดูอนหอยหลอดในตำาบลบางจะเกรง็ รวมถงึชาวประมง สมาชกิองคก์ารบริหารส่วนตำาบล รวมถงึประชาชน
ในจังหวัดสมุทรสงคราม
 2.2 แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 20 ฉบับ
 2.3 รวบรวมแบบสอบถามที่ได้แจกไปกลับคืนมา และนำามาตรวจสอบความสมบูรณ์และทำาการประมวลผล
ด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ 
  2.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1 เป็นคำาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพและรายได้ครอบครัวต่อเดือน 
  ส่วนที่ 2 เป็นคำาถามเกี่ยวกับการระบุกลุ่มสังคมเครือข่าย 
  ส่วนที่ 3 เป็นคำาถามแบบสอบถามปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้านการจัดการของกลุ่มอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ดอนหอยหลอด ซ่ึงมีคำาตอบให้เลือก 5 ระดับ คือมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด (5, 4, 3, 2, 1 คะแนน
ตามลำาดับ )

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ โดยการลงพื้นที่สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) คือ
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สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักโดยมีการสร้างแนวคำาถามแบบกว้าง ๆ เพื่อที่จะสามารถแตกไปในประเด็นต่าง ๆ ได้ใน
ระหว่างการสัมภาษณ์ตามที่ผู้วิจัยต้องการทราบ ระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้จดบันทึกตามคำาตอบของผู้ให้ข้อมูล
หลัก มีการดำาเนินการถอดเทปบันทึกเสียงแบบคำาต่อคำา และการให้ระบุถึงผู้เชี่ยวชาญคนต่อไป ร่วมกับการแจก
แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูล และนำามาวิเคราะห์ผลการศึกษา

4. วิเคราะห์ข้อมูล
 ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้วิเคราะห์บริบทสัมภาษณ์โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive 
analysis) โดยการเรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้มาจากการสังเกต สัมภาษณ์ และจดบันทึก และการแจก
แบบสอบถามเพื่อนำาข้อมูลท่ีได้มาจากแบบสอบถามไปประมวลผล แล้วนำาผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลของการวิจัย

วิเคราะห์ผลการศึกษา
 จากการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้วยเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟู
ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม ในการวิเคราะห์ผลการศึกษาผู้วิจัยสามารถสรุปได้โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
 กลุ่มอนุรักษ์และฟ้ืนฟูดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงครามก่อต้ังเพ่ืออนุรักษ์หอยหลอดในพ้ืนท่ีดอนหอยหลอด 
เมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยการประสานความร่วมมือจากองศ์การบริหารส่วนตำาบลบางจะเกร็ง ได้ประชุมเมื่อวันที่ 15 
มิถุนายน 2552 และมีมติให้มีการปักแนวเขตแสดงพื้นที่ดอนหอยหลอดให้ชัดเจนเพื่อนำามาซึ่งการอนุรักษ์ต่อไป
เป็นการสอดคล้องกับประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงวันที่ 20 มีนาคม 2552 มีการดำาเนินการ
โดยเริ่มกำาหนดปักเขตพื้นที่ตำาบลบางจะเกร็ง ในวันที่ 3 ก.ค.2552 ด้วยการใช้เสามะพร้าวจำานวน 15 ต้น ปักจาก
ชายฝั่งลงทะเล 3 กิโลเมตร และใช้วัสดุสะท้อนแสงติดที่เสามะพร้าว มีการรณรงค์เฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์เดี่ยว
กับการจับสัตว์นำ้าบริเวณ ทำาแผ่นพับจัดทำาข้อมูลดอนหอยหลอด
 จากการสัมภาษณ์ด้านปัจจัยของความสำาเร็จด้วยเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูดอนหอย
หลอดจึงได้ทราบว่า ความสำาเร็จของกลุ่มเกิดจากความสามัคคี การท่ีทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินกิจกรรม 
มีการเสนอแนวคิดและวิธีการต่าง ๆ ในการจัดการองค์กรร่วมกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดาวรรณ สัญญขันธ์ 
(2550) ท่ีกล่าวว่า การมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนท่ีทำาให้ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน มีการวางแผนการทำางานไว้ล่วงหน้า 
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม การสร้างเครือข่ายด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่มอนุรักษ์อื่น ๆ เช่น มีการร่วม
กลุ่มกับกลุ่มอนุรักษ์หอยกระปุกแหลมใหญ่ เพราะชาวประมงชายฝั่งอย่างหอยกระปุกก็ได้รับผลกระทบจากการที่
มีการจับหอยหลอดที่ผิดวิธี และการหาหอยกระปุกก็ส่งผลต่อหอยหลอดเช่นกัน กล่าวคือ การคราดหอยกระปุก
บริเวณดอนหอยหลอดจะกระทบต่อหอยหลอดเล็ก ๆ  ที่กำาลังเจริญเติบโตซึ่งการใช้ทัพพีเวลานำ้าแห้งก็จะไม่จับไปถูก
ตัวหอย แต่หากไปจับเวลานำ้าอยู่ระดับเอวจะใช้วิธีเดินคราดก็จะจับไปถูกตัวหอยหลอด ฉะนั้นจึงได้มีการร่วมมือกัน
ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้นที่ดอนหอยหลอดโดยรอบ
  ในช่วงแรกที่ทางกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูดอนหอยหลอดได้จัดทำาเขตในการอนุรักษ์ขึ้นก็ยังพบอุปสรรคอยู่ 
เนื่องจากดอนหอยหลอดเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูดอนหอยหลอดนั้นเป็นผู้คนในตำาบล
บางจะเกร็ง ก็จะเกิดความไม่เข้าใจของคนภายนอกอย่างคนทำาอาชีพประมงชายฝั่งที่มาจากที่อื่น เพราะคิดว่าตำาบล
บางจะเกรง็จะจบัจองเป็นเจา้ของพืน้ท่ีตรงนัน้เสยีเองซ่ึงเปน็พืน้ทีท่ีม่คีวามอดุมสมบรูณม์าก จงึเกดิความไมพ่อใจและ
ไม่ยอมปฏิบัติตาม ต่อมาประธาน ผู้นำากลุ่มและ สมาชิกจึงได้มีการอธิบายเหตุผลให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันโดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่าย เกิดปัญหาทั้งการสนับสนุนในหลาย ๆ ด้านตามมา จึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
น้องนุช น้อยเฉลิม (2550) ที่ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการสหกรณ์ประมงแม่กลอง ซึ่งปัญหาที่พบในการดำาเนินงาน
จากทรัพยากรที่ใช้ในการบริหาร ประกอบด้วย 4M คือ คน (Man) บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการ
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บริหารงาน เงิน (Money) สหกรณ์ขาดงบประมาณที่จะนำามาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ วัสดุอุปกรณ์ (Material) มีการ
ชำารุดต้องปรับปรุงซ่อมแซม และการบริหารจัดการ (Management) ท่ีดำาเนินไปท่ามกลางความเปล่ียนแปลงทาง
สังคมจึงขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหาร สิ่งที่ส่งผลให้คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ คือ อยากให้
ดอนหอยหลอดให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม และการฟื้นฟูพันธุ์สัตว์นำ้าที่ลดจำานวนลงอย่างรวดเร็วให้กลับ
มาอุดมสมบูรณ์
 ผลการใช้เทคนิคการ Snowball โดยการให้ผู้ให้ข้อมูลหลักระบุถึงบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ต่อไป และ
ให้บุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ต่อมา ระบุถึงบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ต่อ ๆ ไป จนข้อมูลอิ่มตัวหรือข้อมูลบุคคล
วนกลับมาที่ผู้ให้ข้อมูลหลักตามจำานวนที่ผู้วิจัยเห็นว่าเหมาะสม โดยข้อมูลดังภาพ

ภาพแสดงการ Snow ball ของกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูดอนหอยหลอด

ผลการใช้เทคนิคการ Snowball โดยการให้ผู้ให้ข้อมูลหลักระบุถึงบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ต่อไป 
และให้บุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ต่อมา ระบุถึงบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ต่อๆไป จนข้อมูลอ่ิมตัว
หรือข้อมูลบุคคลวนกลับมาที่ผู้ให้ข้อมูลหลักตามจ านวนที่ผู้วิจัยเห็นว่าเหมาะสม โดยข้อมูลดังภาพ 
 ภาพแสดงการ Snow ball ของกลุ่มอนุรักษแ์ละฟื้นฟูดอนหอยหลอด  

 
 จากภาพของการSnow ball ผู้ให้ข้อมูลหลักได้ให้ข้อมูลในการตอบปัญหาของการวิจัย 
จากนั้นผู้ให้ขอ้มูลหลักก็ได้บอกถึงการผู้เชี่ยวชาญคนตอ่ไปที่สามารถตอบัญหาการวิจัยนี้ได้นั้นคอื 
รองประธานของกลุ่มอนุรักษ์ฯและรองประธานของกลุ่มอนุรักษ์ฯก็ได้ให้ข้อมูลและบอกถึง
ผู้เชี่ยวชาญคนต่อไปและผู้เชีย่วชาญคนต่อๆไปเร่ือยๆ จนข้อมูลมีความหนาแน่นมากพอและวน
กลับมายังผู้ใหข้้อมูลหนัก การ Snow ball ครั้งนี้จะเห็นว่าประชาชนก็เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน
เครือข่ายของการอนุรักษ์ฯด้วย ข้อสรุปของการSnow ball คือการที่มีการบอกต่อกันแบบปากต่อ
ปากท าให้เกิดเครือข่ายทางสังคมในการร่วมมือกันอนุรักษ์และฟืน้ฟูดอนหอยหลอดให้พ้นจากวิกฤต 
และยังสามารถสร้างเครือข่ายให้เพิ่มมากขึน้อีกด้วย 
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 จากภาพของการ Snow ball ผู้ให้ข้อมูลหลักได้ให้ข้อมูลในการตอบปัญหาของการวิจัย จากนั้นผู้ให้ข้อมูล
หลักก็ได้บอกถึงการผู้เช่ียวชาญคนต่อไปท่ีสามารถตอบัญหาการวิจัยนี้ได้นั้นคือ รองประธานของกลุ่มอนุรักษ์ฯและ
รองประธานของกลุ่มอนุรักษ์ฯก็ได้ให้ข้อมูลและบอกถึงผู้เชี่ยวชาญคนต่อไปและผู้เชี่ยวชาญคนต่อ ๆ ไปเรื่อย ๆ จน
ข้อมูลมีความหนาแน่นมากพอและวนกลับมายังผู้ให้ข้อมูลหลัก การ Snow ball ครั้งนี้จะเห็นว่าประชาชนก็เข้ามา
มีส่วนเก่ียวข้องในเครือข่ายของการอนุรักษ์ฯ ด้วย ข้อสรุปของการ Snow ball คือการท่ีมีการบอกต่อกันแบบปากต่อปาก 
ทำาใหเ้กิดเครอืขา่ยทางสงัคมในการรว่มมอืกนัอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟดูอนหอยหลอดใหพ้น้จากวกิฤต และยงัสามารถสรา้ง
เครือข่ายให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

2. ผลการศึกษาวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
 ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้วยเครือข่าย 
ทางสังคมของกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้วิจัยได้อธิบายผลการวิจัยได้ดังนี้  
 สว่นที ่1 วเิคราะหข์อ้มลูท่ัวไปของผูต้อบแบบสอบถาม การวเิคราะหข์อ้มลูสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
จำานวน 20 คน โดยจำาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้ครอบครัวต่อเดือน  
 ส่วนที่ 2 คำาถามเกี่ยวกับการระบุกลุ่มสังคมเครือข่าย ส่วนท่ี 3 เป็นคำาถามแบบสอบถามปัจจัยแห่งความ
สำาเร็จด้านการจัดการ
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 จากการใชแ้บบสอบถามในการวจิยัเรือ่งการวเิคราะหป์จัจัยแหง่ความสำาเร็จด้วยเครือข่ายทางสังคมของกลุม่
อนุรักษ์และฟื้นฟูดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดังนี้
1.ตารางแสดงความถี่ของการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 20 คน

ข้อที่
ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
ด้านการจัดการ

ระดับความคิดเห็น ระบุการมี
ปฏสิมัพนัธก์บั
บุคคล โดย
เลือกมาจาก
กลุ่มในข้อท่ี 2

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

5 4 3 2 1

ด้านการวางแผน

1 การกำาหนดขอบเขตพื้นที่
ดูแลในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูไว้อย่างชัดเจน

25% 75% มาก

2 มีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน
และครอบคลุม

65% 35% มาก

3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่ม
จิตสำานึกในการอนุรักษ์
ให้คนรุน่ใหม ่เชน่การปลกู
ป่าชายเลน

65% 35% มาก

4 การรณรงคใ์นการจบั สตัว์
นำ้าให้ถูกวิธี

75% 25% มาก

5 มีการทำางานแบบเป็น ขั้น
ตอน

90% 10% มาก

ด้านการจัดองค์กร

1 การบริหารองค์กรแบบมี
ส่วนร่วม คือ ทุก ๆ คนมี
ส่วนร่วมในการดำาเนินกิจ
กกรมในองค์กร

65% 30% 5%

มากที่สุด

2 มกีารดำาเนนิงานในองคก์ร
อย่างเป็นระบบ

80% 20% มาก

3 มีการพัฒนาความรู้ของ
บุคคลในองค์กรอย่าง ต่อ
เนื่อง

65% 35% มาก

4 ความสามัคคีและความ
ร่วมมือขององค์กร

70% 30%
มากที่สุด

5 มีการบริหารโครงสร้าง
อง ค์กรแบบเครือข่ าย
สังคม

35% 50% 15% มาก
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ข้อที่
ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
ด้านการจัดการ

ระดับความคิดเห็น ระบุการมี
ปฏสิมัพนัธก์บั
บุคคล โดย
เลือกมาจาก
กลุ่มในข้อท่ี 2

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

5 4 3 2 1

ด้านการประสานงาน

1 การขอความร่วมมือของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้พื้นที่ดอนหอยหลอด

40% 60% มาก

2 การได้รับการสนับสนุน
ต่าง ๆ  จากหน่วยงานของ
ภาครัฐ

70% 30% มาก

3 บอกวตัถปุระสงคข์องการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่
ดอน1หอยหลอดให้เป็น
ที่เข้าใจของบุคคลทั่วไป

45% 55% ปานกลาง

4 การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์งาน
ประจำาปี “งานสืบชะตา
ดอนหอนหลอด” ตาม
สื่อต่าง ๆ 

15% 80% 5% มาก

2.ตารางแสดงผลการประมวลผลของการตอบแบบสอบถามโดยแบ่งเป็นกลุ่มดังนี้

ประธานกลุ่ม 1 คน ด้านการวางแผน  76% ด้านการจัดองค์กร 84%

ด้านการประสานงาน 70%  ด้านประเมินผล 80%

รองประธานและกรรมการ 10 คน ด้านการวางแผน  82% ด้านการจัดองค์กร 82.8%

ด้านการประสานงาน 77.5%  ด้านประเมินผล 82.4%

ชาวประมง 4 คน ด้านการวางแผน  84% ด้านการจัดองค์กร 80%

ด้านการประสานงาน 78.8% ด้านประเมินผล 83%

ประชาชน 3 คน ด้านการวางแผน  73.3% ด้านการจัดองค์กร 82.7%

ด้านการประสานงาน  78.3%  ด้านประเมินผล 80%

สมาชิกอบต.2 คน ด้านการวางแผน  72% ด้านการจัดองค์กร 82%

ด้านการประสานงาน  75 % ด้านประเมินผล 76%

รวมทั้งหมด 20 คน ด้านการวางแผน  79.8% ด้านการจัดองค์กร 82.2%

ด้านการประสานงาน  79 % ด้านประเมินผล 81.4%
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 จากตารางแสดงความถ่ีของการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 20 คนและตารางแสดงการ
ประมวลผลของการตอบแบบสอบถามสามารถสรุปได้ดังนี้
 การตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่า ด้านการจัดองค์กรเป็นปัจจัยเด่นที่ทำาให้ศูนย์อนุรักษ์และฟื้นฟู      
ดอนหอยหลอดประสบความสำาเร็จมากที่สุด คิดเป็น 82.2% รองลงมาคือด้านการวางแผน และด้านการประสาน
งาน คิดเป็น 79.8% และ 79% ตามลำาดับ ส่วนด้านการประเมินผลของความสำาเร็จของศูนย์อนุรักษ์และฟื้นฟู                
ดอนหอยหลอด คิดเป็น 81.4%

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
 จากการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้วยเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟู   
ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่าเป้าหมายของกลุ่มอนุรักษ์และฟ้ืนฟูดอนหอยหลอดคือ การท่ีดอนหอยหลอด 
กลบัมามคีวามอดุมสมบูรณ์อกีครัง้ อกีท้ังการปลกูฝงัจติสำานกึในการอนรุกัษแ์บบยัง่ยนืใหบ้คุคลต่าง ๆ  ทัง้ในและนอก
พื้นที่ ไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดอนหอยหลอดนี้มากน้อยเพียงใด โดยมีปัจจัยแห่งความสำาเร็จที่
พบนั้นมาจากการด้านการจัดองค์กรซึ่งเป็นปัจจัยท่ีเป็นปัจจัยความสำาเร็จหลัก โดยการมีส่วนร่วมและความสามัคคี
ของบุคคลทั้งภายในและภายนอกขององค์กร และปัจจัยด้านการวางแผน และการประสานงานเป็นปัจจัยร่วมรอง
ลงมาทีท่ำาใหอ้งคก์รประสบความสำาเรจ็ การจดักจิกรรมใหก้บัคนรุ่นใหมเ่พ่ือใหม้ส่ีวนร่วมในการอนรัุกษ ์นอกจากนัน้
จากการศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับดอนหอยหลอด คือการทำาประมงแบบทำาลายล้างซึ่งเป็นการประมงที่เน้นจับ
สัตว์ในจำานวนที่มากจนเกินไปโดยไม่คำานึงถึงการทำาลายสภาพแวดล้อมและทรัพยากรในระยะยาว การคราด        
หอยกระปุกที่ส่งผลต่อหอยหลอดหลอดตัวเล็ก จากปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นทำาให้ชาวบ้านเกิดการรวมกลุ่มกัน มีการ
สรา้งเครอืขา่ยทางสงัคมข้ึนเพือ่ชว่ยกนัแกปั้ญหา เสนอแนวคดิในการรกัษาและอนรุกัษพ์ืน้ทีดั่งกลา่ว โดยกลุม่อนรุกัษฯ์
มีการจัดกิจกรรมโดยการจัดงาน “สืบชะตาดอนหอยหลอด”ซึ่งจะจัดกิจกรรมในวันที่ 22 เมษายนของทุกปี เพื่อให้
ทรัพยากรให้พักฟื้นตัว และมีการปล่อยพันธุ์สัตว์นำ้าทำาให้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมข้ึน และมีการประชาสัมพันธ์งาน
เพื่อให้คนทั่วไปรับทราบและมาเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อชาวบ้านต่างได้เห็นถึงผลของกิจกรรมท่ีจัดข้ึน ก็ทำาให้เกิดการ
ตระหนกัถงึความสำาคญัของการอนรุกัษเ์พิม่มากยิง่ข้ึน เกดิการร่วมมอืร่วมใจ เกดิความสามคัคแีละเกดิการสร้างสังคม
แบบเครือข่ายที่ร่วมกันช่วยอนุรักษ์และพัฒนาที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และทั้งยังช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ดอนหอยหลอดให้
อุดมสมบูรณ์แบบยั่งยืนต่อไป

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
 จากการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้วยเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟู
ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม จึงมีข้อเสนอแนะและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มเพื่อให้การดำาเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้
 1. การส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้และความเข้าใจให้แก่บุคลากรของกลุ่มอนุรักษ์ฯ เพื่อเป็นการพัฒนา
ศักยภาพในการบริหรจัดการภายในกลุ่มอนุรักษ์ฯ และทำาให้กลุ่มมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 2. การส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับด้านการประสานงาน และด้านการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ของกลุ่มอนุรักษ์ฯ เพื่อให้มีการกระจายข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นที่
รับทราบของบุคคลทั่วไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
 3. ควรมกีารชว่ยกนัในเรือ่งของการเฝา้ระวงัและรณรงคใ์นการจบัสตัวน์ำา้บรเิวณพืน้ทีด่อนหอยหลอด ไดร้บั
การสนับสนุนจากทางหลาย ๆ ฝ่ายเพื่อทำาให้กลุ่มอนุรักษ์ ฯ มีความแข็งแรงทั้งยังเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
 4. ควรมกีารสนบัสนนุจากหนว่ยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งในการเขา้มาชว่ยเหลอืการดำาเนนิงานของกลุม่ ทำาการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาและเพื่อจะได้มีการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มร่วมกันอีกด้วย
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กิจกรรมทางการตลาดของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการทางนำ้า   
ที่มนุษย์สร้างขึ้นในเขตอำาเภอหัวหิน

Marketing Activity of the Marine Sport created by humans in 
HuaHin District

ธีระวัฒน์ จันทึก87 ณัชชา บุญมาเลิศ88 และวงศพัทธ์ งานเพียรเลิศ88

บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการกิจกรรมทางการตลาดของสถานที่ท่องเที่ยวเชิง       
นันทนาการทางนำ้าท่ีมนุษย์สร้างข้ึนในเขตอำาเภอหัวหินซ่ึงเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลหลักของประเทศไทยใช้วิธี
วิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยวิธี Snowball ได้แก่ 
ผู้จัดการสถานที่ท่องเที่ยวและผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มนักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่รัฐบาล ใช้วิธีการสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
หาข้อสรุปและตรวจสอบความเที่ยงตรงของคำาตอบเชิงคุณภาพโดยวิธีสามเส้า
 ผลการศึกษาพบว่าแนวทางการจัดการกิจกรรมทางการตลาดต้องใช้กลยุทธ์สมประสมทางการตลาด 7P’s 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์, ราคา, ช่องทางการจัดจำาหน่าย, การส่งเสริมการตลาด, พนักงานผู้ให้บริการและลูกค้า, ลักษณะ
เด่นที่จับต้องได้ และขั้นตอนการบริการ ให้มีความสัมพันธ์กัน ทั้งนี้ต้องใช้การสื่อสารผ่านกิจกรรมทางการตลาดเพื่อ
ให้เหมาะกับการดำาเนินชีวิตที่กำาลังเปลี่ยนแปลง การดำาเนินกิจกรรมร่วมกับผู้บริโภคจะช่วยให้สินค้าและบริการจะ
ช่วยให้ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้ใกล้เคียงมากขึ้น การตลาดเชิงกิจกรรมจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำาคัญ
เพราะการจดักจิกรรมสามารถดงึคนเขา้ไปรว่มกจิกรรม เปน็วธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ใหเ้กดิเปา้หมายสงูสดุทางการ
สื่อสารกิจกรรมทางตลาดของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการทางนำ้าที่มนุษย์สร้างขึ้นในเขตอำาเภอหัวหิน

คำ�สำ�คัญ : กิจกรรมทางการตลาด, การท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ

Abstract
 This research has the objective to study “The guidelines for the management” of “the 
marketing activity and places of interest in water recreational travel” what was created by human 
in HuaHin District where is the main scenery town for the sea travel in Thailand, what used the 
methodology of the qualitative research, what was done by the in-depth interview to gather 
information by doing the Snowball method to the main informants which is the manager of the 
tourist place and the staff, the tourists and the government officers what practices the 
data analyst to get the conclusion and check accuracy of qualitative answer by Triangulation 
method
 The studied result found that the guidelines of the marketing activity requires strategic 
marketing mix 7P’s include Product, Price, Place, Promotion, People, Physical evidence and Process 
which must relate to each other what requires the communication through marketing activity 
what must suit the lifestyles are changing. The event will provide consumers with products and 
services to help meet consumer demand more closely. The event marketing is regarded as an 
important tool because the event draws people into the event what is the effective method 
what is to achieve the ultimate goal of marketing communications activities, places of interest 
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of water recreational travel what was created by human in HuaHin District.

Keywords : Marketing activities, Recreational travel

บทนำา
 สถานที่ท่องเที่ยวทางนำ้าท่ีมนุษย์สร้างขึ้นในเขตหัวหินมี 2 สถานที่ได้แก่“วานา นาวา หัวหิน” สวนนำ้า
มาตรฐานระดบัโลก ภายใตแ้นวคดิ “วอรเ์ตอร์จังเกิล้” แหง่แรกในเอเชยี ซ่ึงได้รับความสนใจจากประชาชนเปน็อยา่ง
มาก โดยมีนักท่องเที่ยวไปเยือนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเอกลักษณ์ของเครื่องเล่นที่มีสีสันสะดุดตา ความแปลกใหม่ และ
ความหวาดเสียว (ทราเว็ลเอ็มไท, 2557) และสวนนำ้าแบล็คเมาน์เทน Black Mountain Water Park เป็นสวนนำ้า
ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุด ให้บริการด้วยอุปกรณ์เครื่องเล่นอันทันสมัยและมีคุณภาพ เครื่องเล่น          
ที่โดดเด่น ได้แก่ หอคอยสูง 17 เมตร และเครื่องเล่นสไลเดอร์กว่า 9 แบบ รวมถึง Wave Pool, Lazy River, 
ชายหาดเทียม และ สวนนำ้าสำาหรับเด็ก เหมาะสำาหรับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะมากันเป็นครอบครัว (ทราเว็ลเอ็มไท, 
2555) โดยปัจจุบันผู้ประกอบการมีการส่งเสริมทางการตลาดในสถานท่ีท่องเท่ียวด้วยการใช้เทคนิคการวางกลยุทธ์
ทางการตลาด หรือมีการใช้ส่วนประสมทางการตลาดมาดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้เข้ามาใช้บริการ
 ส่วนประสมทางการตลาดเปรียบเสมือนเครื่องมือหรือวิธีการต่าง ๆ ในการบริหารการตลาดที่สำาคัญ ที่จะ
ทำาให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกลยุทธ์การตลาดท่ีวางไว้ ซ่ึงเคร่ืองมือดังกล่าวได้รับการพัฒนามาเร่ือย ๆ จนเป็นที่
รู้จักในปัจจุบันว่า “ส่วนประสมทางการตลาดบริการ” (7Ps) (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2557) ในด้านการสื่อสาร
การตลาดนกัการตลาดจะตอ้งทำาความเข้าใจถึงกระบวนการสือ่สารเพือ่ใหท้ราบถงึองคป์ระกอบทีส่ำาคญัของการบวน
การสื่อสารและรู้จักเลือกใช้ส่วนประสมหือเครื่องมือในการสื่อต่าง ๆ เหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการ
ของกิจการ (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2552) อย่างไรก็ตามการดำาเนินกลยุทธ์ทางการตลาดของสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงนันทนาการทางนำ้าท่ีมนุษย์สร้างข้ึนในพื้นที่การท่องเที่ยวทางทะเลอำาเภอหัวหินนั้น ทางคณะผู้วิจัยก็ได้สังเกต
เห็น รูปแบบในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดในด้านต่าง ๆ เช่น เรื่องของพนักงานผู้ให้บริการและลูกค้า (People) 
ขึ้นช่ือว่าเป็นการบริการนั้น ทำาให้ลูกค้าและพนักงานต้องมีส่วนร่วมในการผลิตและส่งมอบบริการพร้อมกัน ดังนั้น
เรื่องความปลอดภัยในการให้บริการถือเป็นสิ่งที่จำาเป็น ผู้บริหารต้องทุ่มเทงบประมาณกับการให้การอบรมพนักงาน
และคัดเลือกพนักงานท่ีมีคุณภาพ อีกหนึ่งส่วนประกอบที่มีความสำาคัญคือ สิ่งที่ปรากฎต่อสายตาลูกค้า (Physical 
Evidence) เป็นส่วนที่ทำาให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกว่า บริการมีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ พิจารณา  
ดังภาพที่ 1 - 3 

ภาพที่ 1 การรักษาความปลอดภัย
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ภาพที่ 2 บรรยากาศโดยรวม

ภาพที่ 3 การจัดกิจกรรมฟรีให้กับผู้ใช้บริการในทุก ๆ เทศกาล

 ท้ังน้ีในการการทำาการตลาดยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันมาก เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ดีย่อม        
ได้เปรยีบและประสบความสำาเรจ็ สิง่ทีส่ำาคญัมากทีส่ดุคอืการกำาหนดวตัถปุระสงค ์(บญุเกยีรต ิโชควฒันา, 2548) การ
ตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing) และเชิงรุกซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำาคัญเพราะการจัดกิจกรรมพิเศษสามารถดึง
คนเข้าไปร่วมในกิจกรรมนั ้นได้ ถ้ากิจกรรมนั ้นมีความสร้างสรรค์และน่าสนใจส่งผลให้กิจกรรมนั ้นจะเป็น
ที่น่าสนใจในของผู้บริโภค (ณัฐยา ขาวเหลือง, 2549) ในที่นี้อาจหมายถึง นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงนันทนาการทางนำ้าที่มนุษย์สร้างขึ้นในพื้นที่การท่องเที่ยวทางทะเลอำาเภอหัวหิน
 จากปรากฎการณ์ข้างต้น จึงทำาให้คณะผู้วิจัยสนใจศึกษากิจกรรมทางตลาดเชิงรุกของการท่องเที่ยวเชิง    
นันทนาการทางนำ้าท่ีมนุษย์สร้างขึ้นในเขตอำาเภอหัวหิน เพื่อเป็นแนวทางในการทำากิจกรรมการตลาดทางนำ้าให้กับ
ธรุกิจ ในการเพิม่ชอ่งทางการรบัรูท้ีเ่นน้แนวคดิและกลยทุธท์างการตลาดโดยใชว้ธิวีทิยาการวจิยัเชงิคณุภาพเปน็หลัก
ในการวิจัย
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1 .เพือ่ศกึษาแนวทางการจดัการกจิกรรมทางการตลาดของสถานทีท่อ่งเทีย่วเชงินนัทนาการทางนำา้ทีม่นษุย์
สร้างในเขตอำาเภอหัวหิน
 2. เพื่อศึกษากิจกรรมทางการตลาดที่ตอบสนองความพึงพอใจและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวในสถานที่    
ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการทางนำ้าที่มนุษย์สร้างเขตอำาเภอหัวหิน

คำาถามการวิจัย
 แนวทางการจัดการกิจกรรมทางการตลาดของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการทางนำ้าท่ีมนุษย์สร้างในเขต
อำาเภอหัวหิน และกิจกรรมทางการตลาดที่ตอบสนองความพึงพอใจและการรับรู้ควรเป็นอย่างไร

การเชื่อมโยงกรอบแนวความคิด 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4กรอบการเชื่อมโยงแนวความคิดของการวิจัย 
 
 
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย 

ผู้จัดการสถานที่ท่องและผู้ปฏิบัติงาน 

สัมภาษณ์เชิงลึก 

 

กิจกรรมทางการตลาดของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการทางน ้าท่ีมนุษย์สร้างในเขตอ้าเภอหัวหิน 

แนวสัมภาษณ์ 

ความพึงพอใจและการรับรู้ของผู้บริโภคต่อการ
จัดกิจกรรมทางการตลาด 

กลุ่มนักท่องเที่ยว 

เจ้าหน้าที่รัฐบาล 

แนวสัมภาษณ์ 

แนวสัมภาษณ์ 

แนวทา งก า รสั มภ าษณ์ ก า ร
จัดการกลยุทธ์ทางการตลาดและ
กิจกรรมทางการตลาด 

ความพึงพอใจ 

ได้ข้อเสนอแนะและบทบาทภาครัฐต่อการ
ด้าเนินกิจกรรมทางการตลาด 

ภาพที่ 4 กรอบการเชื่อมโยงแนวความคิดของการวิจัย
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ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย
 คณะผู้วิจัยกำาหนดขอบเขตด้านเนื้อหา โดยศึกษาในเรื่องของแนวทางการจัดการกิจกรรมทางการตลาด
ของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการทางนำ้าที่มนุษย์สร้างขึ้น ในเขตอำาเภอหัวหินได้ใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และ
การพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) โดยคณะผู้วิจัยได้เรียบเรียงวิเคราะห์และพรรณนา หลังจากได้
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) กับผู้จัดการสถานที่ท่องและผู้ปฏิบัติงาน กลุ่ม              
นกัทอ่งเทีย่ว และกลุม่เจา้หนา้ทีภ่าครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมผีูใ้หข้อ้มลูหลกัเริม่แรก คอืนางสาวณฐัฐญิา เพช็รด ีตำาแหนง่
หวัหนา้สำานกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลไทรนอ้ย อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบรีุ และศกึษารวบรวมกลุ่มคนทีอ่ยูใ่นความ
สนใจของการดำาเนินการวิจัยคือผู้มีความรู้ด้านการจัดกิจกรรมและการท่องเที่ยวจำานวน 9 คนดังนี้ 1. นฐา ชมเสวี 
(Director of Revenue Management) 2. สุลิสา พิทักษา (Event staff) 3. ณัฐฐิญา เพ็ชรดี (ตำาแหน่งหัวหน้า
สำานักปลัด) และนักท่องเที่ยวที่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวจำานวน 5 คน ด้วยการอ้างอิงต่อเนื่องปากต่อปาก หรือ
วิธี Snowball Sampling Techniqueเป็นเทคนิคที่นำาเสนอบทเรียนจากประสบการณ์ภาคปฏิบัติการสนาม ให้เห็น
ถึงหลักคิดและแนวทฤษฎีแบบบูรณาการของ Snowball Sampling Technique เพื่อนำาไปออกแบบหรือปรับใช้ให้
เหมาะสมกับเง่ือนไขทีต่า่งออกไปจนไดข้อ้มลูอิม่ตวัดว้ยการตรวจสอบขอ้มลูแบบสามเสา้ (Triangulation) แลว้จงึนำา
มาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น พิจารณาว่าข้อมูลนั้นมีความสมบูรณ์หรือไม่หลังจากนั้นจึงนำามาวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุป โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา

ผลการวิเคราะห์

ตารางท่ี 1 สรุปผลจากการสัมภาษณ์ผู้จัดการสถานท่ีท่องและผู้ปฏิบัติงานคือ นฐา ชมเสวี (Director of Revenue 
Management)
  สถานที่สัมภาษณ์ : นาวา วานา   วันเวลาที่สัมภาษณ์ : 25/9/2558

กลยุทธ์ทาง 
การตลาด สรุปความคิดเห็นที่สำาคัญจากการสัมภาษณ์เชิงลึก

Product อยู่ภายใต้กรอบธุรกิจบริการ ที่เน้นการสร้างความบันเทิงและรายได้จากตั๋วการเข้าเล่นของลูกค้า 
รายไดจ้ากการขายบรกิารเชน่ รายได้เกีย่วกบัอาหาร ร้านขายของ การจัดกจิกรรมท่ีเกดิข้ึนในพ้ืนที่

Price การกำาหนดราคาเกิดจากการสำารวจตลาดจากคู่แข่ง ตลาดต่างประเทศ แต่ละที่มีความแตกต่าง
กันอย่างไรดูจากฮาร์ดแวร์ของบริษัทคือระบบการทำางานเคร่ืองเล่น และซอฟแวร์ของบริษัทคือ
มนุษย์ที่ทำางานอยู่ภายในองค์กร และนำามาเป็นการกำาหนดราคาตั๋วของส่วนนำ้าคือ 1000 บาท

Place 1. การซื้อตั๋วตรงสถานท่ีจัดจำาหน่าย 2. การตั๋วจองออนไลน์ 3. การขายตั๋วผ่านโรงแรม 4. การ
ข่ายตั๋วผ่านกรุ๊ป 5. การตั๋วผ่านตัวแทนจำาหน่าย บริษัทพยายามขยายช่องทางในการจัดจำาหน่าย
ตั๋วเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าทุกท่าน

Promotion มีการส่งเสริมการขายมากมาย 
1. การส่งเสริมการขายในเรื่องลดราคาโดยมีผลประโยชน์รวมกับบริษัทในพื้นที่เช่น ทรูมูฟ 
เมืองไทย บัตรเครดิตหลาย ๆ ชนิด ฮอนด้า ช้าง และบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ เช่น ริปเคิร์ล ปตท      
อเมซอน เป็นต้น
2. การส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์มีความประสบความสำาเร็จมากที่สุด 
3. ลงพื้นที่โดยใช้วัฒนธรรมเป็นสื่อในการดึงดูดให้ หรือ เคเบิลท้องถิ่น
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กลยุทธ์ทาง 
การตลาด สรุปความคิดเห็นที่สำาคัญจากการสัมภาษณ์เชิงลึก

People เนน้ในเรือ่ง 1.พนกังานในการปฏบิติัหนา้ทีร่กัษาความปลอดภยั โดยมกีารอบรมเกีย่วกบัการรกัษา
ความปลอดภยัทีด่แูละดา้นการชว่ยชวีติโดยเฉพาะจากบริษทัต่างประเทศ ถา้ไมผ่่านการฝึกอบรม
ก็ไม่สามารถเป็นพนักงานได้ หรือถ้าผ่านขั้นตอนในการฝึกอบรมอาจจะเป็นพนักงานพิเศษ ดังนั้น
จึงถือเป็นองค์กรที่มีคนดูแลความปลอดภัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย มีพนักงานประมาณ 160 คน 
2. ผู้รับบริการหรือลูกค้า ต้องได้รับข่าวสารในเรื่องความปลอดภัยก่อนเล่นเครื่องเล่น คือ เมื่อซื้อ
ตั๋วต้องได้รับข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัย ข้อห้ามต่าง ๆ ทุกอย่างที่กล่าวมานั้นถือเป็นการปก
กันเกิดความปลอดภัยในพื้นที่ของการให้บริการ
3. ในพื้นที่ถูกคุ้มครองด้วยกฎหมาย

Process กระบวนการดา้นการจดักจิกรรมจะเปน็การวางแผนแบบรายป ีจะวางแผนตารางกำาหนดเวลาและ
สถานที ่ถา้เปน็กจิกรรมแบบรายเดอืนจะเปน็กจิกรรมเฉพาะ เชน่ คอนเสริต์ การจดักจิกรรมขนาด
เลก็ แตถ่า้เปน็การจดักจิกรรมขนาดใหญจ่ะเปน็การจดักจิกรรมทกุ 3-4เดอืน เชน่ ชงิโชค ชงิรางวลั 
หรือตามเทศกาลใหญ่ในเดือนตุลาคม 2558 จะมีการชิงตั๋วไปฮ่องกง และปลายปีจะจัดเทศกาลปี
ใหม่ตลอดเดือน ที่สำาคัญจะนำาสิ่งที่เป็นที่สุดมาใส่ในสถานที่ท่องเที่ยวตลอดเวลา เช่น สไลเดอร์ที่
เร็ว ใหญ่ และสวยที่สุด โดยบริษัทจะมีการใช้เทศกาลในการสร้างความสนใจอีกด้วย

Physical 
Evidence

1. การรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรต้องการที่จะสร้างการจดจำา โดยสร้างผลิตภัณฑ์ให้อยู่ภายใต้
รูปแบบเดียวกันทั้งหมด เช่น ป่ากับนำ้า ทำาให้ผลิตภัณฑ์เป็นสีเขียวกับฟ้า
2. การออกแบบเครื่องเล่นจะเน้นในเรื่องความตื่นเต้นและความปลอดภัย รวมถึงอุปกรณ์เสริม
เช่น สายข้อมือของลูกค้าท่ีบ่งบอกว่าลูกค้าสามารถใช้แสดงในการกินข้าว ถ่ายรูป เปิดตู้เก็บของ
ส่วนตัว หรือเป็นตั๋วที่เดินเข้าในสถานที่

Event เน้นเรื่องของการส่งเสริมการขายและกระบวนการจัดกิจกรรม ที่สำาคัญจะใช้กิจกรรมที่มีการ ส่ง
เสริมความเป็นไทยและทำาให้มีความทันสมัย

 จากการสอบถามเรือ่งการจดัการกลยุทธส่์วนประสมทางการตลาดและการจัดกจิกรรมทางการตลาด (7P’s 
- E) พบว่าธุรกิจสวนนำ้าในประเทศไทยหลักจากสวนสยามมาก็ไม่เคยมีธุรกิจเจ้าไหนที่เปิดกิจการเป็นแบบที่มีทั้ง      
สวนนำา้และเครือ่งเลน่ทีใ่หบ้รกิารควบคูก่นั ทำาใหถ้อืเปน็จุดเด่นทีจ่ำาทำาใหง้านในการสร้างกจิกรรมทางการตลาดเพือ่
ให้ผู้บริโภครับรู้ในธุรกิจบริการชองสถานที่ท่องเที่ยวทางนำ้าที่มนุษย์สร้างในเขตอำาเภอหัวหิน
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ตารางที่ 2 สรุปผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มนักท่องเที่ยวจำานวน 5 คน

ความพึงพอใจ
และการรับรู้

สวนนำ้าในเขตหัวหิน คู่แข่ง

Product สไลเดอร์และเครื่องเล่นมาตรฐานระดับ
โลก 19 ชนิด

ชองเลน่จะเนน้ไปทางสไลเดอรแ์บบตา่ง ๆ  
ประมาน9ชนิด

Price ผู้ใหญ่ 1,000 บาท
เด็กและผู้สูงอายุ 600 บาท

ผู้ใหญ่ 600 บาท
เด็ก 300 บาท

Place ใจกลางเมืองหัวหิน นอกตัวเมืองหัวหิน

Promotion แพ็คเกจสำาหรับครอบครัว ผู้ใหญ่ 2 คน 
และเด็ก 2 คนราคา 2,600 บาท

N/A

People ผู้บริหารทุ่มเทงบประมาณกับการให้การ
อบรมพนักงานและคัดเลือกพนักงานที่มี
คุณภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริหาร

พนักงานทุกคนได้ตระหนักและถูกฝึกมา
อยา่งดีในเร่ืองการใหค้วามชว่ยเหลือ และ
การปฐมพยาบาลทั่วไป

Process มีนโยบาลด้านความปลอดภัยให้กับผู้ใช้
บริการ

N/A

Physical Evidence บริการมีคุณภาพ มีความเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ

N/A

ความต้องการ Event อยากให้มีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมในช่วง
นอกเทศกาล

อยากให้มีการจัดกิจกรรมฟรีให้กับผู้มาใช้
บริการในเทศกาล

 จากการสอบถามถึงความพึงพอใจและการรับรู้ของกลุ่มนักท่องเท่ียว พบว่าปัจจุบันผู้ประกอบการมีการ
ส่งเสริมทางการตลาดในสถานท่ีท่องเท่ียวด้วยการใช้เทคนิคการวางกลยุทธ์ทางการตลาด หรือมีการใช้ส่วนประสม
ทางการตลาดมาดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร โดยกจิกรรมทางการตลาดจะเปน็อกีสว่นหนึง่ทีช่ว่ยตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยว

ตอนที่ 3 สรุปผลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐบาลคือนางสาวณัฐฐิญา เพ็ชรดี 
สถานที่สัมภาษณ์ : ที่ว่าการอำาเภอไทรน้อย วันเวลาที่สัมภาษณ์ : 21/9/2558
 การจัดกิจกรรมทางการตลาดโดยปกติแล้วกิจกรรมที่จัดต้องมีความสร้างสรรค์ สร้างความแปลกใหม่และ
ความสนุกสนานเพ่ือสร้างการรับรู้และการจดจำาให้ผู้บริโภค จึงจำาเป็นท่ีจำาต้องใช้เคร่ืองมือในการดำาเนินกิจกรรม ดังกล่าว อาทิ
เช่น แสง สี เสียง ดังนั้นต้องมีการกำาหนดการดำาเนินกิจกรรมไม่ให้ผิดต่อกฎในพื้นที่ในเรื่องกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2549 อาศัยตามความในมาตรา 67 และ 71 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำาบล พ.ศ. 2546 
ประกอบกับหมวด 7 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 การวจิยัครัง้นีศ้กึษาโดยใชว้ธิกีารวจิยัเชงิคณุภาพตาม มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษากจิกรรมทางการตลาดทีต่อบ
สนองความพงึพอใจและการรบัรูข้องนกัทอ่งเทีย่วและแนวทางการจัดการกจิกรรมทางการตลาดของสถานทีท่อ่งเทีย่ว
เชิงนันทนาการทางนำ้าที่มนุษย์สร้างในเขตอำาเภอหัวหินรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การจดบันทึก
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ภาคสนาม และการบนัทกึเทป ผูใ้หข้อ้มลูหลกัคอืนางสาวณฐัฐญิา เพช็รด ีตำาแหนง่หวัหนา้สำานกัปลดั องคก์ารบรหิาร
ส่วนตำาบลไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ได้ข้อกฎหมายพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางการตลาด ได้ข้อมูล                              
จากนายนฐา ชมเสวี ผู้จัดการสถานท่ีท่องเท่ียวและปฏิบัติงานในด้านวิธีการจัดการส่วนประสมทางการตลาด และ
นักท่องเที่ยวในด้านการรับรู้-ความพึงพอใจ และใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าด้านการ
ใหค้วามหมายการจดักจิกรรมทางการตลาดท่ีใหค้วามหมายคลา้ยกนัคอื การตลาดเชงิกจิกรรมเปน็สือ่ทีอ่ยูใ่นรปูแบบ
ของการจัดกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ทางการตลาด นิยมใช้เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์
หรือส่งเสริมการขาย เพื่อสื่อหรือแสดงให้เห็นบทบาทและความเคลื่อนไหวทางการตลาดของธุรกิจ สื่อกิจกรรมที่
นิยมใช้ได้แก่ สื่อมวลชนสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการ การจัดงานฉลอง การจัดกิจกรรมทางสังคมเป็นต้น สอดคล้อง
กับแนวคิดเกรียงไกร กาญจนะโภคิน (2555) ผู้บุกเบิกธุรกิจการตลาดเชิงกิจกรรม ให้ความหมายว่า การตลาดเชิง
กจิกรรมเปน็เครือ่งมอืการตลาดในรปูแบบกจิกรรมทีแ่ตล่ะองคก์รหรอืผลติภณัฑส์รา้งสรรค ์เพือ่ดงึดดูลกูคา้เปา้หมาย
ให้มีประสบการณ์ ตรงกับสินค้าและองค์กร รวมทั้งสามารถสร้างยอดขาย ภาพลักษณ์ ความน่าสนใจ และสามารถ
จดจำาบริเวณสถานที่จัดงานได้ทันที
 ด้านส่วนประสมทางการตลาดเปรียบเสมือนเครื่องมือหรือวิธีการต่าง ๆ ในการบริหารการตลาดที่จะทำาให้
การปฏิบตังิานเปน็ไปตามกลยุทุธก์ารตลาดทีว่างไว ้และเนือ่งจากเปน็ธรุกจิบรกิารมลีกัษณะพเิศษแตกตา่งจากสินค้า
จึงต้องใช้ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์บริการ, ราคา, สถานที่, 
การสื่อสารการตลาดบริการ, บุคคล, กระบวนการในการให้บริการและหลักฐานทางกายภาพ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของณัชชา บุญมาเลิศและวงศพัทธ์ งานเพียรเลิศ (2558) ที่พบว่าแนวทางการทำาการตลาดเชิงรุกต้องใช้กลยุทธ์ส่วน
ประสมทางการตลาด 7P’s ให้มีความสัมพันธ์กัน ทั้งนี้เพื่อให้การทำาการตลาดเชิงรุกตรงกับกลุ่มเป้าหมายและเข้าถึง
กลุม่เปา้หมายไดใ้นทกุชอ่งทางและดา้นการสือ่สารการตลาดต้องใหค้วามสำาคญัในการดำาเนนิกจิกรรมทางการตลาด
เพราะปจัจุบนัสนิคา้จำานวนไมน่อ้ยใชก้ารตลาดเชงิกจิกรรมในการประชาสมัพนัธธ์รุกจิของตนเองซึง่ในความเป็นจรงิ 
การจัดกิจกรรมพิเศษนับเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ แต่ได้ผลมากกว่าวิธีการอื่น ๆ เพราะเปิดโอกาสให้
ลูกค้าเป้าหมายและบุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมและเกิดการทำากิจกรรมร่วม หรือดำาเนินการส่งเสริมการขายไปพร้อม
กันด้วย ทำาให้สามารถวัดผลทางการตลาดได้ชัดเจนกว่าการประชาสัมพันธ์ทั่วไปสอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญสุดา 
ประถมกรึก (2545) ที่พบว่าในปัจจุบันบริษัทเกือบทุกประเภทนิยมหันมาสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการตลาด
มากยิ่งขึ้น เพราะการจัดกิจกรรมทางการตลาดสามารถสร้างความโดดเด่นและความแตกต่างจากคู่แข่งให้กับสินค้า
โดยการผสมผสานการสื่อสารหลากหลายรูปแบบในการนำาเสนอเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ทางการตลาด และความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคซ่ึงรูปแบบของกิจกรรมนั้นไม่ได้กำาหนดตายตัว 
สามารถสร้างสรรค์ให้สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ท่ีต่างกัน เช่น เพ่ือสร้างยอดขาย สร้างความสนใจดึงดูดผู้บริโภค แนะนำา
สินค้าใหม่ หรือสร้างการตระหนักรู้ สร้างภาพลักษณ์และทัศนคติท่ีดี จากการเช่ืองโยงกิจกรรมเหล่าน้ันกับตราสินค้า เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
 1.ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า การจัดการกิจกรรมทางการตลาดของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ
ทางนำา้ทีม่นษุยส์รา้งข้ึนควรใหค้วามสำาคญัในด้านความต้องการของลกูคา้และทศันะของลกูคา้เปน็หลกัสำาคญั ในการ
กำาหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อเสนอความแตกต่างทางด้านการรับรู้ให้กับลูกค้า โดยต้องมีการใช้
สว่นประสมทางการตลาดเขา้มาใชใ้นการวางกลยทุธเ์พือ่สรา้งเปน็กจิกรรมทางการตลาด ถา้กจิกรรมมคีวามนา่สนใจ
จะส่งผลให้ผู้บริโภคเปิดรับการสื่อสารมากขึ้น
 2.ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
  สำาหรับการวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยมีความเห็นว่า ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำาคัญต่อการ
ใช้ชีวิตประจำาวันทั้งกับผู้ประการและผู้บริโภคเป็นอย่างมาก จึงควรให้ความสำาคัญในการนำาเทคโนโลยีมาประยุกต์
ใช้ในการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อเกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารอย่างสูงสุด
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ปัจจัยด้านการบริการมีความสัมพันธ์กับการเข้าใช้บริการ                  
สถานออกกำาลังกาย : กรณีศึกษาสถานออกกำาลังกาย ฟิตเนสเฟิร์ส 

สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
The Service Factors is correlated with The Behavioral Of             

Accessing To Exercise Facilities : Case Study Fitness First Brance

ประสพชัย พสุนนท์89 ณัฐวุฒิ ใจประเทศ90 และอภิรักษ์ กิจถาวรภักดี90

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถาน                 
ออกกำาลงักาย กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่ผูใ้ชบ้รกิารสถานออกกำาลงักาย จำานวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติพรรณนาใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test)
 ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ได้แกล่กัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน และปัจจัยด้านการบริการ ซึ่งประกอบด้วย คุณภาพการบริการ ความ
หลากหลายของอุปกรณ์ออกกำาลังกาย กิจกรรมในสถานบริการ และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 
พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ แบ่งเป็น ความถี่ของการเข้าใช้บริการ ระยะเวลาที่เข้าใช้บริการ ช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการ
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 26-30 ปี จบการศึกษาระดับ
ปรญิญาตรขีึน้ไป ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และรายได ้15,000-25,000 บาท ตอ่เดอืน ผูต้อบแบบสอบถาม
ใหค้วามสำาคญัตอ่ปจัจยัดา้นการบรกิาร คณุภาพการบริการ ความหลากหลายของอปุกรณอ์อกกำาลังกายในระดบัมาก 
และกิจกรรมในสถานบริการในระดับปานกลาง พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ ที่พบมากที่สุด ได้แก่ เล่นเวท และ ลู่วิ่ง 
เข้าใช้บริการกับเพื่อน มีความถ่ีในการเข้าใช้บริการ 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ ระยะที่เข้าใช้บริการ 1-2 ชั่วโมง ช่วงเวลาที่
เข้าใช้บริการ 18.00-22.00 น. 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสำาคัญ 0.05 พบว่า
 1) คณุภาพการบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการสถานออกกำาลงักายในด้านความถีข่อง
การเข้าใช้บริการ ระยะเวลาในการเข้าใช้บริการ
 2) ความหลากหลายของอปุกรณ ์มคีวามสัมพันธก์บัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการสถานออกกำาลังกาย ในดา้น
ความถี่ของการเข้าใช้บริการ ระยะเวลาที่เข้าใช้บริการ
 3) กจิกรรมในสถานบรกิาร มคีวามสมัพันธก์บัพฤติกรรมการเข้าใชบ้ริการสถานออกกำาลังกาย ในด้านความถี่
ในการเข้าใช้บริการ การเลือกใช้อุปกรณ์ในการออกกำาลังกาย

คำ�สำ�คัญ : ปัจจัยด้านบริการ , พฤติกรรม

Abstract
 The purpose of this research is to study the service factors affected to the behavioral of 
accessing to exercise facilities. The samples are 400 customers and gathering all the details by 
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questionnaire and statistics such as descriptive statistics, and Chi-square Test.
 Independent Variables is about demographic included gender, Age, Status, Education, 
Occupation, and Salary. The service factor included Quality of service, a variety of fitness 
equipment. and activities. Dependent Variables included behavioral access, divided into the 
frequency and length of time
 The result found that people who do the questionnaire is male around age 26-30 year, 
graduated, an employee, and have 15,000-25,000 bath per month. Most of the answerer focus 
on the quality of service, a variety of equipment and activity. The most popular activity are 
weight training and tread mill. The average of using is 3-4 days per week and 1-2 hours or around 
6.00-10.00 pm.
 The result of hypothesis testing 
The quality of service is correlated with the behavior of customers such as how many time they 
come to the fitness per week or how many hour per day.
The variety of equipment is correlated with the frequency of using the exercise facilities.
The activity of service correlated with choosing an exercise equipments. 

Keywords : Service factor , Behavior 

1. บทนำา
 ในปัจจุบันวิถีการดำาเนินชีวิตของคนเมือง นอกเหนือการทำางาน การเสพสุขกับส่ิงบันเทิงเริงรมย์ และการ
ช้อปปิ้ง อีกสิ่งหน่ึงท่ีเป็นไลฟ์สไตล์ของคนเมืองคือการดูแลสุขภาพ (วรวิทย์ พันทวีศักดิ์, 2555) ปัจจุบันความนิยม
ในเรื่องการออกกำาลังกายในสถานออกกำาลังกายไม่ใช่เพียงเร่ืองของการเล่น Weight และการเล่นแอโรบิกเท่านั้น      
คนเมืองทั่วไปยังนิยมการบริหารสุขภาพด้วยการฝึกโยคะ และการฝึกมวยไทย นี่ทำาให้มีสถานท่ีฝึกโยคะ และยิม
มวยไทยที่เน้นเรื่องการฝึกมวยไทยเพื่อสุขภาพ ซึ่งเทรนด์การรักษาสุขภาพและการออกกำาลังกายกำาลังได้รับความ
นยิมเปน็อยา่งมากทา่มกลางสภาพสงัคมทีม่คีวามเปน็เมอืงมากข้ึน โดยกระแสความนยิมการออกกำาลังกายยงัได้สรา้ง
โอกาสทางธุรกิจให้กับธุรกิจต่อเนื่องอีกมากมาย (นายธราพงษ์ตั้วเจริญ, 2557)
 สถานออกกำาลังกายหรือฟิตเนสเป็นการออกกำาลังกายที่เหมาะสมกับเมืองไทยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
สภาพอากาศที่ร้อนและมีพื้นที่ในการออกกำาลังกายค่อนข้างจำากัดบวกกับการจราจรที่ติดขัด หากเปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศจะพบว่า ประเทศไทยยังมีพื้นที่ที่จัดสรรสำาหรับการออกกำาลังกายค่อนข้างน้อย (โยธิน แสวงดี, 2557) 
โดยพื้นที่สวนสาธารณะต่อประชากรในเมืองใหญ่ ๆ อย่างนิวยอร์คและลอนดอนอยู่ที่ 26 และ 32 ตารางเมตรต่อ
ประชากร 1 คน ตามลำาดับ ในขณะท่ีตัวเลขดังกล่าวของกรุงเทพฯ อยู่ที่ 5 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน หรือ
หากจะพูดให้เห็นภาพมากข้ึนกล่าวคือสำาหรับกรุงเทพฯ พื้นที่ออกกำาลังกายขนาดเท่ากับหนึ่งสนามฟุตบอลจะต้อง
รองรับคนออกกำาลังกายกว่า 1,500 คน ซึ่งมากกว่านิวยอร์คและลอนดอนที่ต้องรองรับเพียงราว 300 คน (อ.วีรพล 
สวรรค์พิทักษ์, 2558)
 ตลาดฟิตเนสไทยมีโอกาสขยายได้อีกมากจากพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ท่ีนิยมใช้บริการฟิตเนสมากข้ึน โดย
จากแบบสำารวจของสำานักงานสถิติแห่งชาติพบว่าสัดส่วนของประชากรไทยในช่วงอายุ 15-59 ปี ออกกำาลังกาย เพิ่ม
ขึ้นจาก 2% ในปี 2007 เป็น 16% ในปี 2011 โดยเทรนด์ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปอีกจากกระแสนิยม
การเล่นฟิตเนสที่เพิ่มมากขึ้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่ (กวีพล พันธุ์เพ็ง, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับแบบสอบถามของอีไอซีพบ
ว่ากลุ่ม Gen Y (อายุ 15-35 ปี) ระบุว่าใช้บริการฟิตเนสอยู่ที่ 17% อย่างไรก็ตามตลาดฟิตเนสมีศักยภาพในการ
ขยายตัวอีกมาก โดยจากรายงานของ International Health Racquet &Sportsclub Association สัดส่วนของ
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ประชากรไทยที่ใช้บริการฟิตเนสมีเพียง 0.6% ของประชากรซึ่งถือว่าตำ่ามากเมื่อเทียบกับตัวเลขค่าเฉลี่ยของชาติใน
ทวีปเอเชียซึ่งอยู่ที่ 8% (นายมาร์ค บิวคานันท์, 2556)
 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกำาลังกายของผู้บริโภคนำามาสู่โอกาสขยายตัวของธุรกิจฟิตเนสซึ่งเป็น 
บทเรียนท่ีเน้นยำา้ว่าโอกาสทางธุรกิจมาพร้อมกับการเปล่ียนแปลง (นายคริสเตียน เมสัน, 2555) ดังน้ันผู้ประกอบการ      
จึงไม่ควรมองข้ามท่ีจะมองหาโอกาสใหม่ ๆ ที่จะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงเรา
คงได้เห็นคนไทยทุกเพศทุกวัยมีสุขภาพแข็งแรงพร้อมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (อรวรรณ เกลียวปฏินนท์, 
2558)
 จากเหตผุลดงักลา่วคณะผูจ้ดัทำาจงึสนใจศกึษาธรุกจิสถานออกกำาลงักายทีม่แีนวโนม้การเจรญิเตบิโตมากขึน้
เรื่อย ๆ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่ด้านการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการ ที่เป็นแรงจูงใจให้
ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการสถานออกกำาลังกามากขึ้น และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวสุขภาพ และเป็น
แนวทางในการพัฒนาเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

2. วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกาย
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีผล
ต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกายของผู้ใช้บริการ
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านการบริการได้แก่ คุณภาพการบริการ กิจกรรมที่ให้บริการ ความหลากหลาย
ของการให้บริการ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกายของผู้ใช้บริการ

สมมติฐานการวิจัย
 1. คุณภาพการบริการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกาย
 2. กิจกรรมบริการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกาย
 3. ความหลากหลายการให้บริการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกาย

3. วิธีดำาเนินการวิจัย
วิธีการศึกษา
 1. ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านการบริการและพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ
สถานออกกำาลังกาย เพื่อนำามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
 2. สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัย แบบสอบถาม 1 ชุด แบ่งเป็น 3 
ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
  ส่วนที่ 2 : แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านบริการของสถานออกกำาลังกาย
  ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสถานออกกำาลังกาย
การกำาหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการสถานออกกำาลังกายฟิตเนสเฟิร์ส สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้ใช้บริการสถานออกกำาลังกาย ฟิตเนสเฟิร์ส สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค 
รังสิต ซึ่งไม่ทราบจำานวนประชากรท่ีแน่นอน การกำาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการคำานวณแบบไม่ทราบจำานวน
ประชากรที่แน่นอน (Non population) โดยมีค่าระดับความเชื่อมั่นไว้ที่ 95% และความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
.05 (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2550:27-28) 
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  เมื่อ n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
  Z = ค่าปกติมาตรฐานที่ได้จากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน (Z score) ขึ้นอยู่กับระดับความ
เชื่อมั่นที่ผู้วิจัยกำาหนดไว้ คือ 95% นั่นคือความคลาดเคลื่อน (α) = 0.05 หรือ 1- α/2 = 0.975 เปิดตารางค่า Z 
ได้ 1.96
    E  = ระดับของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 5% หรือ 0.05
 แทนค่าในสูตร ดังนี้ n = (1.96)2

      (4)(0.05)2

     = 384.16 หรือประมาณ 385 คน
 ดงันัน้จำานวนกลุม่ตวัอยา่งทีไ่ดเ้ทา่กบั 385 คน และสำารองความผดิพลาดแบบสอบถามทีไ่มส่มบรูณไ์วที ่5% 
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้เท่ากับ 20 คน รวมขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 405 คนโดยกำาหนดระดับความเชื่อมั่นไว้ที่ 
95% 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและรวบรวมข้อมูล
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้สร้างเครื่องมือและขั้นตอนการสร้างเครื่องมือหรือแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีการดำาเนินการสร้างตามลำาดับ ดังนี้
 1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากตำารา บทความ เอกสารต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำา
มาใช้ในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมกับสิ่งที่ต้องการศึกษา
 2. รูปแบบของแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคำาถามแบบหลาย  
คำาตอบให้เลือกตอบ (Multiple Choice Question) จำานวน 6 ข้อ
  สว่นที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจัยด้านการบริการท่ีมผีลต่อการเข้าใชบ้ริการสถานออกกำาลังกาย
 ลักษณะของคำาถามเป็นมาตรวัดแบบ Likert (Method of summated ratings: Likert Scale) จำานวน 
15 ข้อ โดยประมวลเป็นการกำาหนดลักษณะตัววัด ได้แก่
 ด้านบริการ
  คุณภาพการบริการของสถานบริการ (Quality 0f service)  จำานวน 5 ข้อ
  กิจกรรมของสถานบริการ (Activity)    จำานวน 5 ข้อ
  ความหลากหลายของการให้บริการ (Service Variety)  จำานวน 5 ข้อ
 โดยแบ่งระดับความสำาคัญเป็นคำาถามเชิงบวก (Positive) (ศิริวรรณและคณะ 2548:66) กำาหนดระดับ
คะแนนดังนี้
  ระดับคะแนน 5 หมายถึง  มีความสำาคัญมากที่สุด
  ระดับคะแนน 4 หมายถึง  มีความสำาคัญมาก
  ระดับคะแนน 3 หมายถึง  มีความสำาคัญปานกลาง
  ระดับคะแนน 2 หมายถึง  มีความสำาคัญน้อย
  ระดับคะแนน 1 หมายถึง  มีความสำาคัญน้อยที่สุด
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสถานออกกำาลังกาย
  ข้อ 1 คำาถามเกี่ยวกับความถี่ของการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกายของผู้ใช้บริการ โดยระดับ
การวัดข้อมูลเป็นประเภทเรียงลำาดับ (Ordinal Scale)
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  ข้อ 2 คำาถามเกีย่วกบัระยะเวลาของการเขา้ใชบ้รกิารสถานออกกำาลงักายของผูใ้ชบ้รกิาร โดยระดบั
การวัดข้อมูลเป็นประเภทเรียงลำาดับ (Ordinal Scale)
  ข้อ 3 คำาถามเกี่ยวกับช่วงเวลาของการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกายของผู้ใช้บริการ โดยระดับ
การวัดข้อมูลเป็นประเภทเรียงลำาดับ (Ordinal Scale)
 การอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใช้นี้ ผู้วิจัยใช้เกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายผล 5 ระดับ 
ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2548:193-194)
  ช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น = ค่าสูงสุด-ค่าตำ่าสุด
       จำานวนระดับหรือช่วง
      = 5-1
        5

      = 0.08
 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับความสำาคัญมากที่สุด
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความสำาคัญมาก
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง มีความสำาคัญปานกลาง
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง มีความสำาคัญน้อย
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง มีความสำาคัญน้อยที่สุด

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และการวิจัยเชิงสำารวจ (Exploratory 
Research) เพือ่ศกึษาถงึ ปจัจยัดา้นการบรกิารท่ีมผีลต่อพฤติกรรมการเข้าใชบ้ริการสถานออกกำาลังกาย ฟิตเนสเฟริท์ 
สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โดยแบ่งลักษณะของการเก็บข้อมูลที่ทำาการศึกษาเป็น 2 ลักษณะ คือ
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีผู้ศึกษาได้จากการเก็บรวบรวมจากการตอบแบบสอบถาม
ของผู้ใช้บริการสถานออกกำาลังกาย จำานวน 405 ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยดำาเนินการส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง
พร้อมชี้แจงจุดประสงค์ของการทำาวิจัย
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากงานในอดีต ตำาราที่เกี่ยวข้องกับ
การทำาการวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ และ เอกสารต่าง ๆ และการสืบค้นข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็ปไซต์ต่าง ๆ จาก
อินเตอร์เน็ต เพื่อใช้เป็นแนวทางของการศึกษาและวิจัยครั้งนี้
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
 1. ศึกษาข้อมูลจากตำาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง”ปัจจัยด้านการบริการที่มีผลต่อการเข้าใช้สถานการณ์   
ออกกำาลังกาย”เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
 2. นำาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาทำาการตรวจสอบและเสนอแนะเพ่ิมเติม เพื่อนำา
แบบสอบถามที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง พร้อมให้ผู้เชียวชาญตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของ
เนื้อหา จากนั้นนำาเสนอต่อคณะกรรมการการควบคุมสารนิพนธ์ เพื่อปรับปรุงให้มีความชัดเจนก่อนนำาไปใช้
 3.นำาแบบสอบถามท่ีปรบัปรงุแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุม่ตัวอยา่งจำานวน 30 ชดุ และนำามาวเิคราะห์
หาค่าความเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha Coeffcient โดยใช้
วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α – Coefficient) สูตรของครอนบราคา (Cronbach) (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2549: 35) 
เพือ่หาคา่ความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามคา่แอลฟ่า ทีไ่ด้จะแสดงถงึระดับความคงทีข่องแบบสอบถาม โดยมคีา่ระหวา่ง 
0≤α≤1 ซึ่งค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง โดยมีผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่นดังนี้
 ด้านคุณภาพบริการ  ค่าแอลฟ่า เท่ากับ 0.749
 ด้านกิจกรรมในสถานบริการ ค่าแอลฟ่า เท่ากับ 0.729
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 ด้านความหลากหลาย  ค่าแอลฟ่า เท่ากับ 0.616
 4. นำาแบบสอบถามฉบบัสมบรูณไ์ปทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่งทีก่ำาหนดไว ้ซึง่กลุม่ตวัอยา่งทีก่ำาหนดไวม้จีำานวน 
405 ตัวอย่าง โดยนำาแบบสอบถามไปแจก 405 ชุด และได้รับกลับมา 405 ชุด คิดเป็น 100%
การจัดทำาและการวิเคราะห์ข้อมูล
 การจัดทำาข้อมูล
 1. ตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยแยกแบบสอบถามที่ไม่
สมบูรณ์ออก
 2. นำาแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหัสตามที่ได้กำาหนดไว้ เพื่อการประมวลผลข้อมูลซึ่งใช้
โปรแกรมสำาเร็จรูป (Statistic Package For Social Science หรือ SPSS)
การวิเคราะห์สมมติฐาน
 ปัจจัยด้านการบริการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกาย สถิติที่ใช้ทดสอบ
คือ สถิติ-สแควร์ (Chi-Square Test)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 แบบสอบถามสว่นท่ี 1 ข้อมลูประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม สถติทิีใ่ชค้อื คา่รอ้ยละ (Percentage) 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2548)
 แบบสอบถามส่วนท่ี 2 ข้อมูลปัจจัยด้านการบริการของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ ค่าคะแนนเฉลี่ย 
(Mean หรือ ) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) (กัลยา วานิชย์บัญชา.2548) (ชูศรี 
วงศ์รัตนะ. 2541)
 แบบสอบถามส่วนที่ 3 ข้อมูลพฤติกรรมการเข้าใช้บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ 
(Percentage) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2548)
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
 การทดสอบค่าไค-สแควร์ (CHI-Square Test :χ2- test) ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 
ตัว โดยจัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Normimal Scale) สำาหรับข้อมูลที่อยู๋ในรูปแบบความถี่ สัดส่วน ร้อยละและ
ตัวแปรแต่ละตัว แบ่งกลุ่มย่อย ๆ ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป (นราศรี ไววนิชกลุ, ชูศักดิ์ อุดมศรี. 2538)
เกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2541)
   ค่าสัมประสิทธิ์ ระดับความสัมพันธ์
   0.91 – 1.00 สัมพันธ์สูงมาก
   0.71 – 0.90 สัมพันธ์สูง
   0.31 – 0.70 สัมพันธ์ปานกลาง
   0.01 – 0.30 สัมพันธ์ตำ่า
   0.00  ไม่สัมพันธ์

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 ในการนำาเสนอและการแปลผลวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ทำาการวิเคราะห์และนำาเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบคำาอธิบาย โดยเรียงลำาดับหัวข้อเป็น 4 ตอนดังนี้
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการบริการที่มีผลต่อการพฤติกรรมการเข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการ สถาน
ออกกำาลังกาย
 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการสถานออกกำาลังกาย
 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
 จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามทีใ่ชเ้ปน็กลุม่ตวัอยา่งในการ
ศึกษาครั้งนี้ จำานวน 405 คน จำาแนกตัวแปรได้ดังนี้
 เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำานวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 65.2 และเพศหญิง 
จำานวน 141 คน คิดเป็นรอยละ 34.8
 อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุ 26 – 30 ปี จำานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 
รองลงมาคือ อายุ 31 – 35 ปี จำานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4 ผู้มีอายุ 21 – 25 ปี จำานวน 92 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.7 ผู้มีอายุตำ่ากว่า 20 ปี จำานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 ผู้มีอายุ 41 ปีขึ้นไป จำานวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.4 และผู้มีอายุ 36 – 40 ปี จำานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2
 สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จำานวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3    
รองลงมาคือ ผู้สถานภาพหม้าย จำานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 ผู้มีสถานภาพสมรส จำานวน 39 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.6 ผู้มีสถานภาพหย่าร้าง จำานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 และผู้มีสถานภาพอื่น ๆ จำานวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4
 อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จำานวน 178 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาเป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จำานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 24.9 ผู้ประกอบอาชีพ
พ่อบ้าน/แม่บ้าน จำานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 ผู้ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำานวน 38 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.4 ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 และผู้ประกอบอาชีพ
อื่น ๆ จำานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7
 ระดบัการศกึษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญเ่ปน็ผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจำานวน 284 
คน คิดเป็นร้อยละ 70.1 รองลงมาคือ ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จำานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 
และผู้ที่มีระดับการศึกษาตำ่ากว่าปริญญาตรี จำานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4
 รายได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 15,001 – 25,000 บาท จำานวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 
รองลงมาเป็นผู้ที่มีรายได้ 25,001 – 35,000 บาท จำานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 32.6 ผู้ท่ีมีรายได้ตำ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 15,000 บาท จำานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 ผู้มีรายได้ 45,000 บาทขึ้นไป จำานวน 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.7 และผู้ที่มีรายได้ 35,001 – 45,000 บาท จำานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2

 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการบริการที่มีผลต่อการพฤติกรรมการเข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการ 
สถานออกกำาลังกาย

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการบริการที่มีผลต่อการพฤติกรรมการเข้าใช้
บริการของผู้ใช้บริการ สถานออกกำาลังกาย

ปัจจัยทางด้านการบริการ X
_

S.D. ระดับลักษณะ

คุณภาพการบริการ

การบริการสามารถตอบสนองความต้องการได้ 3.97 .729 มาก

มีการแนะนำาการใช้อุปกรณ์ 3.29 1.069 ปานกลาง

มีบุคลากรที่น่าเชื่อถือ 3.56 1.141 มาก

มีการแนะนำาการออกกำาลังกายท่ีเหมาะสมแก่ผู้ใช้
บริการ

4.23 1.024
มากที่สุด
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มีตัวเลือกรูปแบบการออกกำาลังกายจามความ
ต้องการของผู้ใช้

3.88 1.029
มาก

รวม 3.79 0.998 มาก

กิจกรรมที่ให้บริการ

กิจกรรมเอื้ออำานวยต่อผู้ใช้บริการ 3.68 .768 มาก

กิจกรรมมีเทรนเนอร์คอยแนะนำาดูแล 3.69 .900 มาก

กิจกรรมตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 4.26 1.019 มากที่สุด

มีกิจกรรมที่หลากหลายให้เลือกใช้บริการ 3.28 1.292 มาก

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ 2.90 1.117 ปานกลา

รวม 3.56 1.019 มาก

 
ความหลากหลายของการบริการ

มีอุปกรณ์ให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย 4.10 .700 มาก

มีอุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 3.54 1.023 มาก

เทรนเนอร์คอยดูแลแนะนำาผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึง 2.13 1.115 น้อย

พื้นที่เพียงพอต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการ 3.88 1.126 มาก

มีการส่งเสริมการใช้บริการที่หลากหลาย 2.91 .768 ปานกลาง

รวม 3.31 0.946 มาก

 จากตาราง 1 พบว่าระดับลักษณะต่อปัจจัยทางด้านบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถาน       
ออกกำาลังกาย
 1. ด้านคุณภาพการบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกายในระดับมากที่สุดคือ 
4.23 ส่วนด้านที่มีความสำาคัญระดับมากคือ 3.97 , 3.88 และ 3.56 ตามลำาดับ และส่วนด้านที่มีความสำาคัญ
ในระดับปานกลางคือ 3.29 เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านคุณภาพการบริการโดยรวมพบว่า มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้
บริการสถานออกกำาลังกายในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79
 2. ด้านกิจกรรมให้บริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกายในระดับมากที่สุดคือ 
4.26 ส่วนด้านที่มีความสำาคัญระดับมากคือ 3.69 , 3.68 และ 3.28 ตามลำาดับ และส่วนด้านที่มีความสำาคัญระดับ     
ปานกลางคือ 2.90 เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านคุณภาพการบริการโดยรวมพบว่า มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ
สถานออกกำาลังกายในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56
 3. ด้านความหลากหลายในการให้บริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกายในระดับ
มากคือ 4.10 , 3.88 และ 3.54 ตามลำาดับ ส่วนด้านที่มีความสำาคัญระดับปานกลางคือ 2.91 และด้านที่มีความ
สำาคัญน้อยคือ 2.13 เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านคุณภาพการบริการโดยรวมพบว่า มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ
สถานออกกำาลังกายในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31

 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการสถานออกกำาลังกาย
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเข้าใช้บริการของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
ศึกษาครั้งนี้ จำานวน 405 คน จำาแนกตัวแปรได้ดังนี้



โลกาภิวัฒน์ ภูมิภาคอภิวัฒน์ ท้องถิ่นอภิวัฒน์: นัยต่อสังคมไทย
Globallzation Regionalization and Localization:

Implications for Thai Society 1/4
เล่มที่

473

 ความถี่ในการเข้าใช้บริการต่อสัปดาห์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าใช้บริการ 3 – 4 ครั้ง/สัปดาห์ 
จำานวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมาคือเข้าใช้บริการ 5 – 6 คร้ัง/สัปดาห์ จำานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.3 เข้าใช้บริการแล้วแต่สถานการณ์ จำานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 เข้าใช้บริการ 1 – 2 ครั้ง/สัปดาห์ จำานวน 
57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1 และเข้าใช้บริการทุกวัน จำานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6
 ระยะเวลาที่ใช้บริการต่อครั้ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าใช้บริการครั้งละ 1 – 2 ชั่วโมง จำานวน 
269 คิดเป็นร้อยละ 66.4 รองลงมาคือเข้าใช้บริการครั้งละ 2 – 3 ชั่วโมง จำานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 
เข้าใช้บริการครั้งละ 4 ชั่วโมงขึ้นไป จำานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 และเข้าใช้บริการครั้งละน้อยกว่า 1 ชั่วโมง 
จำานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7

 ชว่งเวลาทีใ่ชบ้รกิาร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญเ่ขา้ใชบ้รกิารในชว่งเวลา 18.01 – 22.00 น. จำานวน 
215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.1 รองลงมาเข้าใช้บริการในช่วงเวลา 10.01 - 14.00 น. จำานวน112 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.7 เข้าใช้บริการในช่วงเวลา 6.00 – 10.00 น. จำานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16 และเข้าใช้บริการในช่วงเวลา 

14.01 – 18.00 น. จำานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2

 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน

 งานวิจัยครั้งนี้มีสมมติฐานทั้งหมด 3ข้อ ผู้วิจัยได้ทำาการทดสอบสมมติฐานตามลำาดับ ดังต่อไปนี้

สมมติฐานที่ 1 คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกาย

 H
0 
:คุณภาพการบริการไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกาย

 H
1
 :คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกาย

ตารางที่ 2 การทดสอบความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริการกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกาย

ด้านความถี่ของการเข้าใช้บริการต่อสัปดาห์

คุณภาพ
ความถี่ของการเข้าใช้บริการต่อสัปดาห์

รวม1-2ครั้ง/
สัปดาห์

3-4ครั้ง/
สัปดาห์

5-6ครั้ง/
สัปดาห์

ทุกวัน
แล้วแต่

สถานการณ์

มีความสำาคัญน้อย 5 14 10 0 0 29

มีความสำาคัญปาน
กลาง

4 15 20 24 0 63

มีความสำาคัญมาก 42 138 15 11 19 225

มีความสำาคัญมาก
ที่สุด

6 13 25 4 40 88

รวม 57 180 70 39 59 405
χ2 = 211.347  Sig. = 0.000
Cramer’s V = 0.427 Sig. = 0.000

 จากสมมติฐานที่ 1.1 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับพฤติกรรมการ
เข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกายด้านความถี่ของการเข้าใช้บริการต่อสัปดาห์โดยใช้สถิติ Chi – Square พบว่า                                                                                                                      
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ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 น้ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H
0
) ยอมรับสมมติฐานรอง (H

1
) ซ่ึงหมายความว่า 

คุณภาพการบริการกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกาย มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V 
พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.427 แสดงว่า คุณภาพการบริการกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกายด้านความถี่
ของการเขา้ใชบ้รกิารตอ่สปัดาห์ของการเข้าใช้บรกิารตอ่สปัดาหม์คีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง อยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 3 การทดสอบความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริการกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกาย
ด้านระยะเวลาที่เข้าใช้บริการ

คุณภาพ
ระยะเวลาที่เข้าใช้บริการ

รวมน้อยกว่า 1 
ชม.

1-2 ชม. 2-3 ชม. 4 ชม.ขึ้นไป

มีความสำาคัญน้อย 0 0 22 7 29

มีความสำาคัญปานกลาง 15 20 28 0 63

มีความสำาคัญมาก 0 206 19 0 225

มีความสำาคัญมากที่สุด 0 43 14 31 88

รวม 15 269 83 38 405
χ2 = 311.835  Sig. = 0.000
Cramer’s V = 0.507 Sig. = 0.000
 จากสมมติฐานที่ 1.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับพฤติกรรมการ
เข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกายด้านระยะเวลาที่เข้าใช้บริการโดยใช้สถิติ Chi – Square พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

0
) ยอมรับสมมติฐานรอง (H

1
) ซึ่งหมายความว่า คุณภาพ

การบริการกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกาย มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่า
มีค่าเท่ากับ 0.507แสดงว่า คุณภาพการบริการกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกายด้านระยะเวลาท่ีเข้าใช้
บริการของการเข้าใช้บริการต่อสัปดาห์มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

ตารางที่ 4 การทดสอบความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริการกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกาย
ด้านช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการ

คุณภาพ
ช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการ

รวม
6.00-10.00 10.01-14.00 14.01-18.00 18.01-22.00

มีความสำาคัญน้อย 9 0 1 19 29

มีความสำาคัญปานกลาง 19 5 12 27 63

มีความสำาคัญมาก 33 31 0 161 225

มีความสำาคัญมากที่สุด 4 76 0 8 88

รวม 65 112 13 215 405
χ2 = 269.534  Sig. = 0.000
Cramer’s V = 0.471 Sig. = 0.000
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 จากสมมติฐานที่ 1.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับพฤติกรรม
การเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกายด้านช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการโดยใช้สถิติ Chi – Square พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

0
) ยอมรับสมมติฐานรอง (H

1
) ซึ่งหมายความว่า คุณภาพ

การบริการกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกาย มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่า
มีค่าเท่ากับ 0.471 แสดงว่า คุณภาพการบริการกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกายด้านช่วงเวลาที่
เข้าใช้บริการของการเข้าใช้บริการต่อสัปดาห์มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05

สมมติฐานที่ 2 กิจกรรมในสถานบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกาย
 H

0 
:กิจกรรมในสถานบริการไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกาย

 H
1
 :กิจกรรมในสถานบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกาย

ตารางท่ี 5 การทดสอบความสมัพนัธข์องกจิกรรมในสถานบริการกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลงั
กายด้านความถี่ของการเข้าใช้บริการต่อสัปดาห์

กิจกรรม
ความถี่ของการเข้าใช้บริการต่อสัปดาห์

รวม1-2ครั้ง/
สัปดาห์

3-4ครั้ง/
สัปดาห์

5-6ครั้ง/
สัปดาห์

ทุกวัน
แล้วแต่

สถานการณ์

มีความสำาคัญน้อย
ที่สุด

0 0 0 5 0 5

มีความสำาคัญน้อย 0 1 0 6 0 7

มีความสำาคัญปาน
กลาง

40 144 13 6 0 203

มีความสำาคัญมาก 17 35 57 22 59 190

รวม 57 180 70 39 59 405
χ2 = 269.610  Sig. = 0.000
Cramer’s V = 0.471 Sig. = 0.000
 จากสมมติฐานที่ 2.1 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมในสถานบริการกับพฤติกรรม
การเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกายด้านความถี่ของการเข้าใช้บริการต่อสัปดาห์โดยใช้สถิติ Chi – Square 
พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

0
) ยอมรับสมมติฐานรอง (H

1
) 

ซึง่หมายความวา่ กจิกรรมในสถานบรกิารกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้รกิารสถานออกกำาลงักาย มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่ง
มีนัยสำาคัญทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้และเมือ่พจิารณาหาระดบัความสมัพนัธข์องตวัแปรโดยใช้
สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.471 แสดงว่า กิจกรรมในสถานบริการกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถาน
ออกกำาลงักายดา้นความถีข่องการเขา้ใชบ้รกิารตอ่สปัดาหข์องการเขา้ใชบ้รกิารตอ่สปัดาหม์คีวามสมัพนัธก์นัในระดบั
ปานกลาง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางท่ี 6 การทดสอบความสัมพันธ์ของกิจกรรมในสถานบริการกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกาย
ด้านระยะเวลาที่เข้าใช้บริการ

กิจกรรม
ระยะเวลาที่เข้าใช้บริการ

รวมน้อยกว่า 1 
ชม.

1-2 ชม. 2-3 ชม. 4 ชม.ขึ้นไป

มีความสำาคัญน้อยที่สุด 5 0 0 0 5

มีความสำาคัญน้อย 7 0 0 0 7

มีความสำาคัญปานกลาง 3 181 19 0 203

มีความสำาคัญมาก 0 88 64 38 190

รวม 15 269 83 38 405
χ2 = 419.407  Sig. = 0.000
Cramer’s V = 0.588 Sig. = 0.000
 จากสมมติฐานที่ 2.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมในสถานบริการกับพฤติกรรม
การเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกายด้านระยะเวลาที่เข้าใช้บริการโดยใช้สถิติ Chi – Square พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

0
) ยอมรับสมมติฐานรอง (H

1
) ซึ่งหมายความว่า กิจกรรม

ในสถานบริการกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกาย มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V 
พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.588 แสดงว่า กิจกรรมในสถานบริการกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกาย
ด้านระยะเวลาที่เข้าใช้บริการของการเข้าใช้บริการต่อสัปดาห์มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05

ตารางท่ี 7 การทดสอบความสมัพนัธข์องกจิกรรมในสถานบริการกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลงั
กายด้านช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการ

กิจกรรมใน
ช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการ

รวม
6.00-10.00 10.01-14.00 14.01-18.00 18.01-22.00

มีความสำาคัญน้อย
ที่สุด

0 0 0 5 5

มีความสำาคัญน้อย 0 0 3 4 7

มีความสำาคัญปาน
กลาง

28 0 6 169 203

มีความสำาคัญมาก 37 112 4 37 190

รวม 65 112 13 215 405
	 χ2 = 243.224 Sig. = 0.000
 Cramer’s V = 0.447 Sig. = 0.000
 จากสมมติฐานที่ 2.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมในสถานบริการกับพฤติกรรม
การเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกายด้านช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการโดยใช้สถิติ Chi – Square พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

0
) ยอมรับสมมติฐานรอง (H

1
) ซึ่งหมายความว่า กิจกรรม
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ในสถานบริการกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกาย มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V 
พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.447 แสดงว่า กิจกรรมในสถานบริการกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกาย
ด้านช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการของการเข้าใช้บริการต่อสัปดาห์มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05

สมมติฐานท่ี 3ความหลากหลายในสถานบรกิารมคีวามสมัพนัธกั์บพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลงักาย
 H

0 
: ความหลากหลายของการให้บริการไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกาย

 H
1
 : ความหลากหลายของการให้บริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกาย

ตารางที่ 8 การทดสอบความสัมพันธ์ของความหลากหลายในสถานบริการกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถาน
ออกกำาลังกายด้านความถี่ของการเข้าใช้บริการต่อสัปดาห์

ความหลากหลาย
ความถี่ของการเข้าใช้บริการต่อสัปดาห์

รวม1-2ครั้ง/
สัปดาห์

3-4ครั้ง/
สัปดาห์

5-6ครั้ง/
สัปดาห์

ทุกวัน
แล้วแต่

สถานการณ์

มีความสำาคัญน้อย 1 27 1 4 0 33

มีความสำาคัญปาน
กลาง

40 119 9 25 10 203

มีความสำาคัญมาก 16 34 60 10 49 169

รวม 57 180 70 39 59 405
χ2 = 153.819  Sig. = 0.000
Cramer’s V = 0.436 Sig. = 0.000
 จากสมมติฐานที่ 3.1 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายในสถานบริการกับ
พฤตกิรรมการเข้าใชบ้รกิารสถานออกกำาลงักายด้านความถีข่องการเขา้ใชบ้รกิารต่อสปัดาหโ์ดยใชส้ถติิ Chi – Square 
พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

0
) ยอมรับสมมติฐานรอง (H

1
) ซึ่ง

หมายความวา่ ความหลากหลายในสถานบรกิารกบัพฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิารสถานออกกำาลงักาย มคีวามสมัพนัธก์นั
อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปร
โดยใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.436 แสดงว่า ความหลากหลายในสถานบริการกับพฤติกรรมการเข้า
ใชบ้รกิารสถานออกกำาลงักายดา้นความถีข่องการเขา้ใชบ้ริการต่อสัปดาหม์คีวามสัมพันธก์นัในระดับปานกลาง อยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที ่9 การทดสอบความสัมพันธข์องความหลากหลายของการใหบ้รกิารกบัพฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิารสถาน
ออกกำาลังกายด้านระยะเวลาที่เข้าใช้บริการ

ความหลากหลาย
ระยะเวลาที่เข้าใช้บริการ

รวมน้อยกว่า 1 
ชม.

1-2 ชม. 2-3 ชม. 4 ชม.ขึ้นไป

มีความสำาคัญน้อย 7 26 0 0 33

มีความสำาคัญปานกลาง 8 189 6 0 203

มีความสำาคัญมาก 0 54 77 38 169

รวม 15 269 83 38 405
χ2 = 228.470   Sig. = 0.000
Cramer’s V = 0.531 Sig. = 0.000
 จากสมมติฐานที่ 3.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของการให้บริการ
กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกายด้านระยะเวลาที่เข้าใช้บริการโดยใช้สถิติ Chi – Square 
พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

0
) ยอมรับสมมติฐานรอง (H

1
) 

ซึง่หมายความวา่ กจิกรรมในสถานบรกิารกบัพฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิารสถานออกกำาลงักาย มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่ง
มีนัยสำาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดย
ใช้สถิติ Cramer’s V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.531 แสดงว่า ความหลากหลายของการให้บริการกับพฤติกรรมการเข้าใช้
บริการสถานออกกำาลังกายด้านระยะเวลาท่ีเข้าใช้บริการของการเข้าใช้บริการต่อสัปดาห์มีความสัมพันธ์กันในระดับ
ปานกลาง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางท่ี 10 การทดสอบความสัมพันธ์ของความหลากหลายของการให้บริการกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ
สถานออกกำาลังกายด้านช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการ

ความหลากหลาย
ช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการ

รวม
6.00-10.00 10.01-14.00 14.01-18.00 18.01-22.00

มีความสำาคัญน้อย 1 0 3 29 33

มีความสำาคัญปานกลาง 25 20 9 149 203

มีความสำาคัญมาก 39 92 1 37 169

รวม 65 112 13 215 405
χ2 = 149.067  Sig. = 0.000
Cramer’s V = 0.429 Sig. = 0.000
 จากสมมตฐิานที ่3.3 ผลการทดสอบสมมตฐิาน ความสมัพนัธร์ะหวา่งความหลากหลายของการใหบ้รกิารกบั
พฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกายด้านช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการโดยใช้สถิติ Chi – Square พบว่า ค่า Sig. 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H

0
) ยอมรับสมมติฐานรอง (H

1
) ซึ่งหมายความว่า 

กจิกรรมในสถานบรกิารกบัพฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิารสถานออกกำาลงักาย มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัสำาคญัทีร่ะดบั 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s 
V พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.429 แสดงว่า ความหลากหลายของการให้บริการกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออก
กำาลังกายด้านช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการของการเข้าใช้บริการต่อสัปดาห์มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 11 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐาน
ความถี่ในการใช้บริการ/

สัปดาห์

ระยะเวลาที่เข้าใช้บริการ/

ครั้ง
ช่วงเวลาที่เข้าในบริการ

คุณภาพการบริการ √ √ √

กิจกรรมในสถานบริการ √ √ √

ความหาลายในการบริการ √ √ √
 การทดสอบสมมติฐาน
 หมายเหตุ เครื่องหมาย √ หมายความว่าสอดคล้องกับสมมติฐาน
    เครื่องหมาย x หมายความว่าไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

5. สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
 การวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัมุง่ศกึษาถงึปจัจยัด้านการบริการทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการสถานออกกำาลงั
กาย โดยทำาการศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยด้านการบริการ คือ คุณภาพการบริการ กิจกรรมที่ให้
บริการ และความหลากหลายของการบริการโดยมุ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำาหรับผู้ให้บริการสถานออกกำาลังกาย 
ให้ทราบถงึปจัจยัดา้นการบรกิารทีม่ผีลตอ่การเขา้ใชบ้รกิาร เพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลูในการปรบัปรงุและพฒันาการใหบ้รกิาร 
เพื่อตอบวนองความต้องการของผู้ใช้บริการและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างสูงสุด

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
 จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามทีใ่ชเ้ปน็กลุม่ตวัอยา่งในการ
ศึกษาครั้งนี้ จำานวน 405 คน จำาแนกตัวแปรได้ดังนี้
 เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำานวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 65.2 และเพศหญิง 
จำานวน 141 คน คิดเป็นรอยละ 34.8
 อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุ 26 – 30 ปี จำานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 
รองลงมาคือ อายุ 31 – 35 ปี จำานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4 ผู้มีอายุ 21 – 25 ปี จำานวน 92 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.7 ผู้มีอายุตำ่ากว่า 20 ปี จำานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 ผู้มีอายุ 41 ปีขึ้นไป จำานวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.4 และผู้มีอายุ 36 – 40 ปี จำานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2
 สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จำานวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3    
รองลงมาคือ ผู้สถานภาพหม้าย จำานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 ผู้มีสถานภาพสมรส จำานวน 39 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.6 ผู้มีสถานภาพหย่าร้าง จำานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 และผู้มีสถานภาพอ่ืน ๆ จำานวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4
 อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จำานวน 178 คน   
คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาเป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จำานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 24.9 ผู้ประกอบอาชีพ
พ่อบ้าน/แม่บ้าน จำานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 ผู้ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำานวน 38 คน           
คิดเป็นร้อยละ 9.4 ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 และผู้ประกอบอาชีพ
อื่น ๆ จำานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7
 ระดบัการศกึษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญเ่ปน็ผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจำานวน 284 
คน คิดเป็นร้อยละ 70.1 รองลงมาคือ ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จำานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 
และผู้ที่มีระดับการศึกษาตำ่ากว่าปริญญาตรี จำานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4
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 รายได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 15,001 – 25,000 บาท จำานวน 191 คน คิดเป็น  
ร้อยละ รองลงมาเป็นผู้ที่มีรายได้ 25,001 – 35,000 บาท จำานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 32.6 ผู้ที่มีรายได้            
ตำ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท จำานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 ผู้มีรายได้ 45,000 บาทขึ้นไป จำานวน 23 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.7 และผู้ที่มีรายได้ 35,001 – 45,000 บาท จำานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการบริการที่มีผลต่อการพฤติกรรมการเข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการ 
สถานออกกำาลังกาย
 1. ด้านคุณภาพการบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกายในระดับมากที่สุดคือ 
4.23 ส่วนด้านที่มีความสำาคัญระดับมากคือ 3.97 , 3.88 และ 3.56 ตามลำาดับ และส่วนด้านที่มีความสำาคัญ
ในระดับปานกลางคือ 3.29 เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านคุณภาพการบริการโดยรวมพบว่า มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้
บริการสถานออกกำาลังกายในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79
 2. ดา้นกจิกรรมให้บรกิารท่ีมผีลตอ่พฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิารสถานออกกำาลงักายในระดบัมากทีส่ดุคอื 4.26 
ส่วนด้านที่มีความสำาคัญระดับมากคือ 3.69 , 3.68 และ 3.28 ตามลำาดับ และส่วนด้านที่มีความสำาคัญระดับ
ปานกลางคือ 2.90 เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านคุณภาพการบริการโดยรวมพบว่า มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ
สถานออกกำาลังกายในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56
 3. ด้านความหลากหลายในการให้บริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกายในระดับ
มากคือ 4.10 , 3.88 และ 3.54 ตามลำาดับ ส่วนด้านที่มีความสำาคัญระดับปานกลางคือ 2.91 และด้านที่มีความ
สำาคัญน้อยคือ 2.13 เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านคุณภาพการบริการโดยรวมพบว่า มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ
สถานออกกำาลังกายในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31

 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการสถานออกกำาลังกาย
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเข้าใช้บริการของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
ศึกษาครั้งนี้ จำานวน 405 คน จำาแนกตัวแปรได้ดังนี้
 ความถี่ในการเข้าใช้บริการต่อสัปดาห์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าใช้บริการ 3 – 4 ครั้ง/สัปดาห์ 
จำานวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมาคือเข้าใช้บริการ 5 – 6 ครั้ง/สัปดาห์ จำานวน 70 คน คิดเป็น                                                                                                                    
ร้อยละ 17.3 เข้าใช้บริการแล้วแต่สถานการณ์ จำานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 เข้าใช้บริการ 1 – 2 ครั้ง/
สัปดาห์ จำานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1 และเข้าใช้บริการทุกวัน จำานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6
 ระยะเวลาที่ใช้บริการต่อครั้ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าใช้บริการครั้งละ 1 – 2 ชั่วโมง จำานวน 
269 คิดเป็นร้อยละ 66.4 รองลงมาคือเข้าใช้บริการครั้งละ 2 – 3 ชั่วโมง จำานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 เข้า
ใช้บริการครั้งละ 4 ชั่วโมงขึ้นไป จำานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 และเข้าใช้บริการคร้ังละน้อยกว่า 1 ชั่วโมง 
จำานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7
 ชว่งเวลาทีใ่ชบ้รกิาร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญเ่ขา้ใชบ้รกิารในชว่งเวลา 18.01 – 22.00 น. จำานวน 
215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.1 รองลงมาเข้าใช้บริการในช่วงเวลา 10.01 - 14.00 น. จำานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.7 เข้าใช้บริการในช่วงเวลา 6.00 – 10.00 น. จำานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16 และเข้าใช้บริการในช่วงเวลา 
14.01 – 18.00 น. จำานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2

 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน

 สมมติฐานที่ 1 คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกาย

 คุณภาพการบริการกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกายด้านความถี่ของการเข้าใช้บริการต่อ

สัปดาห์ของการเข้าใช้บริการต่อสัปดาห์มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

 คณุภาพการบรกิารกบัพฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิารสถานออกกำาลงักายดา้นระยะเวลาทีเ่ขา้ใชบ้รกิารของการ

เขา้ใช้บรกิารตอ่สปัดาหม์คีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว้

 คุณภาพการบริการกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกายด้านช่วงเวลาท่ีเข้าใช้บริการของการ

เข้าใช้บริการต่อสัปดาห์มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้อง

กับสมมติฐานที่ตั้งไว้

 สมมติฐานที่ 2 กิจกรรมในสถานบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถาน                     

ออกกำาลังกาย

 กจิกรรมในสถานบรกิารกบัพฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิารสถานออกกำาลงักายดา้นความถีข่องการเขา้ใชบ้รกิาร

ต่อสัปดาห์ของการเข้าใช้บริการต่อสัปดาห์มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

 กจิกรรมในสถานบรกิารกบัพฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิารสถานออกกำาลงักายดา้นระยะเวลาทีเ่ขา้ใชบ้รกิารของ

การเขา้ใชบ้รกิารตอ่สปัดาหม์คีวามสมัพนัธก์นัในระดับปานกลาง อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้ง

กับสมมติฐานที่ตั้งไว้

 กิจกรรมในสถานบริการกับพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการสถานออกกำาลังกายด้านช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการของ

การเขา้ใชบ้รกิารตอ่สปัดาหม์คีวามสมัพนัธก์นัในระดับปานกลาง อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้ง

กับสมมติฐานที่ตั้งไว้

 สมมติฐานที่ 3 ความหลากหลายในสถานบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถาน

ออกกำาลังกาย

 ความหลากหลายในสถานบรกิารกบัพฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิารสถานออกกำาลงักายดา้นความถีข่องการเขา้

ใช้บริการต่อสัปดาห์มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว้

 ความหลากหลายของการให้บรกิารกบัพฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิารสถานออกกำาลงักายดา้นระยะเวลาทีเ่ขา้ใช้

บริการของการเข้าใช้บริการต่อสัปดาห์มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

 ความหลากหลายของการใหบ้รกิารกบัพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการสถานออกกำาลังกายด้านชว่งเวลาทีเ่ขา้ใช้

บริการของการเข้าใช้บริการต่อสัปดาห์มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

อภิปรายผล
 จากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการบริการที่มีผลต่อการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกาย มีประเด็นสำาคัญที่   
นำามาอภิปรายได้ดังนี้
 1. ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่า 26 – 30 ปี โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จบการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ 15,001 – 25,000 บาทต่อเดือน
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 2. ปัจจัยด้านการบริการ ได้แก่ คุณภาพการบริการ กิจกรรมในสถานบริการ และความหลากหลายของการ
บริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการสาถนออกกำาลังกาย
 ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นการบรกิาร ไดแ้ก ่คณุภาพการบรกิาร กจิกรรมในสถานบรกิาร และความหลาก
หลายของการบริการอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior Model) 
(Kotler. 2003: 184) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 3. พฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกาย
 ผลการวจิยัพบวา่พฤตกิรรมการเข้าใชบ้รกิารสถานออกกำาลงักาย ผูเ้ขา้ใชบ้รกิารสว่นใหญม่คีวามถีใ่นการเขา้
ใช้บริการ 3 – 4 ครั้ง/สัปดาห์ ระยะเวลาที่เข้าใช้บริการ 1 – 2 ชั่วโมง/ครั้ง และมักเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกาย
ในช่วง 18.01 – 22.00 น.

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
 จากผลการวิจัยปัจจัยด้านการบริการที่มีผลต่อการเข้าใช้บริการสถานออกกำาลังกาย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้
 1. จากงานวิจัยจะเห็นได้ว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เข้าใช้บริการในช่วงเวลา 18.00 – 22.00 น. ซึ่งทางผู้ให้
บริการควรมีความพร้อมเรื่องพื้นที่และอุปกรณ์ที่สามารถรองรับจำานวนผู้มาใช้บริการได้อย่างทั่วถึง
 2. จากงานวจิยัพบวา่การสรา้งความสมัพันธร์ะหวา่งผู้ใชบ้ริการอยูใ่นระดับตำา่ ทางผู้ใหบ้ริการควรมกีารสรา้ง
ความสัมพันธ์ที่สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเข้าใช้บริการให้กับผู้ใช้บริการ

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ เพ่ือนำามา
พัฒนาให้กับผู้ให้บริการ ที่จะสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการ
 2. ควรศึกษาการตลาดของคู่แข่ง เพื่อนำามาเปรียบเทียบและปรังปรุงแก้ไขให้แก่ผู้ให้บริการ
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กิจกรรมทางการตลาดของการจัดกีฬา ในรูปแบบนัน-ทัวร์นาเมนต์   
ในอำาเภอหัวหิน

Marketing Activity of Sports in Non-Tournament Pattern for 
Amphoe Hua-Hin

ธีระวัฒน์ จันทึก91 , พงษ์ธรน์ เผ่าศรีเจริญ92 และภาณุวัฒน์ ภักดีโต92

บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากิจกรรมทางการตลาดของการจัดกีฬาในรูปแบบนัน-ทัวร์ นาเมนต์ ใน
พื้นที่ อำาเภอหัวหิน ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลหลักของประเทศไทย ใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยดำาเนิน
การสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลหลัก ด้วยวิธี Snowball ได้แก่ กลุ่มคณาจารย์ และนักวิชาการ
ในมหาวิทยาลัย กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวภายในอำาเภอหัวหินใช้วิธีการ
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุป และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลเชิงคุณภาพโดยเทคนิคสามเส้า
 ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมทางการตลาดของการจัดกีฬาในรูปแบบนัน-ทัวร์นาเมนต์ ควรใช้หลักบริหาร 
3Ps ได้แก่ คน (People), สถานที่ (Place) และ กระบวนการทำางาน (Process) ให้มีความสัมพันธ์กัน โดยเน้น    
วิธีการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับอีกหน่ึงกระบวนการทางการตลาด ได้แก่ 1A คือ กิจกรรม (Activity) ซึ่ง
กจิกรรมการตลาดนีจ้ะตอ้งปรบัวธิกีารจดัการทางการตลาดทีต้่องมกีารบริหารงานใหส้อดคล้องกนั และจัดได้วา่เป็น
สว่นสำาคญัในการการจดัการกฬีาในพืน้ท่ีท่องเท่ียวทางทะเล ใหเ้กดิแรงดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติ
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

คำ�สำ�คัญ: กิจกรรมทางการตลาด, นัน-ทัวร์นาเมนต์, การท่องเที่ยวในพื้นที่ทางทะเล

Abstract
 The objective of this research was to educate the marketing activity of sports in non- 
tournament pattern for Hua-Hin, which wasa seaside attraction spot. It was well known among 
tourists, both Thailand and abroad. We have selected the qualitative research methodology by 
used in-depth interviews in order to collected data from the main information providers; faculty of 
professors, academics in the University College, Sports management practitioner and the groups 
of tourists in Hua-Hin by used snowball method. Finally, the last method we were using is the 
synthetic method of data to found the conclusion and check the reliability of qualitative data 
by triangulation technique.
 The results showed that the marketing activity of sports in non-tournament pattern for 
Hua-Hin was used the principles of management of 3Ps, which were the relationship between 
people place and process. By focus on how integrating marketing in conjunction with the 
marketing activity of 1A which wasActivity. Marketing activity has to adjust marketing management 
method with the administration accordingly. This held that was the important part for sports 
management with tourism in marine areas, to attract the tourists both Thailand and overseas in 
order to promote tourism.

Keywords: Marketing activity, Non-Tournament, Tourism in marine areas

91 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

92 นักศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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บทนำา
 ปัจจุบันการกีฬาเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น ทั้งในสังคมเมืองและในสังคมท่องเที่ยว โดยส่วนใหญ่จะนิยม
เล่นกีฬาเพื่อเป้าหมาย 2 ประการ โดยประการแรกจะเล่มกีฬาเพื่อสุขภาพ ได้แก่ แบดมินตัน วิ่ง และว่ายนำ้า หรือ
กีฬาประเภทอื่น ๆ และประการที่ 2 จะเล่นกีฬาเพ่ืออาชีพ และชนิดกีฬาท่ีได้รับความนิยม ได้แก่ กอล์ฟ เทนนิส 
เป็นต้น ซึ่งการเล่นกีฬาได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของคนเรามากข้ึน ตราบใดก็ตามเมื่อมนุษย์ยังมีการเคล่ือนไหว
การกฬีายอ่มมบีทบาทสง่เสรมิการเคลือ่นไหวใหม้ปีระสิทธภิาพยิง่ขึน้ การกฬีาจึงมคีวามสัมพันธอ์ยา่งใกล้ชดิกบัการ
ดำารงชีวิตประจำาวัน (จุฑารัตน์ กิตติเขมากร, 2550) ซึ่งปัจจุบันก็เริ่มพบว่า พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวกลายเป็นเป้าหมายท่ี
สำาคัญในการจัดกิจกรรมการกีฬา เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวหรือส่งเสริมภาวะสุขภาพของคนโดยรอง ๆ แหล่งท่องเท่ียว
 รูปแบบการจัดกีฬาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาในพื้นที่การท่องเที่ยวทางทะเล พบว่า พื้นที่โดยรวมมีศักยภาพ
ในการจัดการท่องเที่ยวไปพร้อม ๆ กับการจัดการแข่งขันกีฬา ทั้งในลักษณะที่เป็นนัน-ทัวร์นาเมนต์หรือการจัดกีฬา
แบบไม่เป็นการแข่งขันที่เป็นการจัดกีฬาเพื่องานอีเว้นท์เท่านั้น ที่เกิดจากความร่วมมือของทางภาครัฐและเอกชน มี
การแบง่ปนัขอ้มลูรว่มกนั โดยมรีปูแบบสำาหรบัคำานงึถงึภาพสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วทีเ่นน้ดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วเพยีงอยา่ง
เดียว ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการผสมผสานทักษะทางกีฬาและท่องเที่ยว ให้เกิดการกระตุ้นการท่องเที่ยวไปด้วย โดยการ
จัดการกีฬารูปแบบนี้มีกีฬาหลากหลายประเภทได้แก่ เทนนิส เรือใบ จักรยาน วิ่งมาราธอน ว่ายนำ้า หรืออื่น ๆ  (De 
BondtR., 2540) ทั้งนี้โดยสรุปแล้วส่วนใหญ่การจัดกีฬาประเภทนี้มีความเหมาะสมสำาหรับเมืองท่องเที่ยวทางทะเล 
โดยเฉพาะเมืองหัวหิน ซึ่งมักจะพบนักท่องเที่ยวมาเข้าชมการจัดการกีฬาในลักษณะนี้ เช่น ไตรกีฬา และเทนนิส 
และทางคณะผู้จัดงานก็ได้มีแผนส่งเสริมทางการตลาดมากมายและท่ีสำาคัญ คือ แผ่นภาพโปสเตอร์แนะนำารายการ
กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่อำาเภอหัวหิน พิจารณาดังภาพที่ 1- 3 

ภาพที่ 1 World Tennis Thailand Championship 2015Hua-Hin

ภาพที่ 2 Amarin Outdoor Unlimited International Triathlon 2015 Hua-Hin
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ภาพที่ 3 Hua-Hin Regatta 2014

 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแล้วอำาเภอหัวหินเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความสำาคัญต่อในการ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ตลาดนักท่องเที่ยวคนไทยของหัวหินขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว จากที่มีจำานวน 1.97 ล้านคนในปี 2553 เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.8 เป็น 2.40 ล้านคนในปี 2554 และ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.6 เป็น 3.25 ล้านคนในปี 2555 ตามลำาดับ สำาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ก็มีแนวโน้มเพิ่ม
ขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมาในทิศทางเดียวกัน โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวยุโรป ได้แก่ ประเทศใน
กลุ่มสแกนดิเนเวีย เยอรมนี และอังกฤษ โดยมีสัดส่วนรวมกันกว่าร้อยละ 50 ของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยรวม
ของหัวหินในปี 2555 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2556) ทั้งนี้ หากพิจารณา กิจกรรมทางการตลาดของการจัดกีฬาใน
รูปแบบนัน-ทัวร์นาเมนต์ในอำาเภอหัวหินย่อมต้องอาศัยหลักการบริหารและรูปแบบทางการตลาดท่ีเหมาะสม และ
จากปรากฎการณข์า้งตน้ คณะผูวิ้จยัตอ้งการศกึษารปูแบบการตลาดเพือ่การจดัการทางการกฬีาทีเ่หมาะสมในอำาเภอ
หัวหิน สำาหรับเป็นแนวทางการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการกีฬาในอำาเภอหัวหิน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่ศกึษากจิกรรมทางการตลาดทีต่อบสนองความพ่ึงพอใจและการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวใน อำาเภอหวัหนิ
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมทางการตลาดของการจัดกีฬาในรูปแบบนัน-ทัวร์นาเมนต์ในอำาเภอ
หัวหิน

คำาถามงานวิจัย
 แนวกิจกรรมทางการตลาดของการจัดกีฬาในรูปแบบนัน-ทัวร์นาเมนต์ในอำาเภอหัวหิน ภายใต้กิจกรรม
ทางการตลาดที่ตอบสนองความพึงพอใจและการรับรู้ของนักท่องเที่ยว และแนวทางการจัดการทางการตลาดควร
เป็นอย่างไร
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กรอบความเชื่อมโยงแนวความคิด
กรอบความเชื่อมโยงแนวความคิด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4กรอบความเชื่อมโยงแนวความคดิของงานวิจัย 

 
     วิธีการจัดการทางการตลาด 

ด้านคน (People) 
 
 

วิธีการจัดการทางการตลาด 

ด้านสถานที่ (Place) 

 
วิธีการจัดการทางการตลาด 

ด้านกระบวนการท างาน (Process) 

 

เทนนิส 

กิจกรรมและ
เภทกีฬานนั-

ทัวร์นาเมนตใ์น
อ าเภอหวัหิน 

ไตรกีฬา 

เรือใบ 

กิจกรรมทางการตลาดของการจัดกฬีาในรูปแบบนัน-ทัวร์นาเมนต์ในอ าเภอหัวหิน 
 

ความพึงพอใจและการรับรู้ของกิจกรรมทาง
การตลาดต่อการจัดกีฬาในรปูแบบนัน-ทัวร์นา

เมนต์ในอ าเภอหัวหิน 

 

รูปที่ 4กรอบความเชื่อมโยงแนวความคิดของงานวิจัย

ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย
 คณะผูว้จิยัไดก้ำาหนดขอบเขตดา้นเนือ้หา โดยศกึษาในเร่ือง กจิกรรมทางการตลาดของการจัดกฬีาในรปูแบบ 
นัน-ทัวร์นาเมนต์ในอำาเภอหัวหิน ได้ใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพรูป แบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
โดยคณะผู้วิจัยได้มาเรียบเรียงวิเคราะห์และพรรณนา หลังจากได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลหลัก (key 
informant) กับกลุ่มคณาจารย์และนักวิชาการในมหาวิทยาลัย กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว และกลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาท่องเที่ยวภายในอำาเภอหัวหิน โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลักเริ่มแรก คือ อาจารย์พลชัย เพชรปลอด และผู้มีความรู้
ด้านสถานที่และการท่องเที่ยวจำานวน 9 คนด้วยวิธี snowballSamplingTechnique จนได้ข้อมูลอิ่มตัวด้วยการ
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) แล้วจึงนำามาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น พิจารณาว่าข้อมูลนั้นมีความ
สมบูรณ์หรือไม่หลังจากนั้นจึงนำามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุป ตามกรอบการทบทวนวรรณกรรม
ทางดา้นการบรหิารและกลยทุธท์างการตลาดทีเ่หมาะสมกบัการบริหารและรูปแบบการตลาดเพ่ือการจัดการทางการ
กีฬาที่เหมาะสมในอำาเภอหัวหิน
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ผลการวิเคราะห์
ตอนที่ 1 จากการสัมภาษณ์ผู้จัดการสถานที่และผู้ปฏิบัติงานสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1

กิจกรรม
ทางการตลาด

การจัดกีฬาในรูปแบบนัน-ทัวร์นาเมนต์ในอำาเภอหัวหิน

เทนนิส เรือใบ ไตรกีฬา

วิธีการจัดการ
ทางการตลาด
ด้านคน      
(People)

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ  
นายกลอนเทนนิสสมาคม
แห่งประเทศไทยกับ    
บริษัท ดิ เอเจนซี่ จำากัด 
ฯลฯ

กองทัพเรือ ได้ร่วมกับ 
สมาคมแข่งเรือใบแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  บริษัท ปตท.
สำารวจละผลิตปิโตรเลียม
จำากัด (มหาชน) การกีฬา
แห่งประเทศไทย การท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทย และ
โรงแรม รีเจ้นท์ บีช ชะอำา

เทศบาลเมืองหัวหิน    
ชมรมจักรยานไกลกังวล
หัวหิน และบริษัท สปอร์ต 
ไบซิเคิล จำากัด

วิธีการจัดการ
ทางการตลาด
ด้านสถานที่ 
(Place)

สนามเซ็นเท็นเนียลปาร์ค 
หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์    
ชะอำาบีช รีสอร์ท อ.ชะอำา
จ.เพชรบุรี

บริเวณต่าง ๆ ภายในสวน
นำ้าแบล็คเมาท์เทน หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์

วิธีการจัดการ
ทางการตลาด
ด้านกระบวนการ
ทำางาน       
(Process)

นายกลอนเทนนิสสมาคมฯ 
เชิญ 6 นักเทนนิสชื่อดังของ
โลกมาเข้าร่วม จำาหน่าย
บัตรผ่านโรงแรมอินเตอร์
คอนติเนนตับ  หัวหิน และ
เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ ราคา 
1,500 – 6,000 บาท ต่อที่
นั่งต่อวันและมีการถ่ายทอด
สดทางทรูวิชั่น 3 ฯลฯ

พลเรือเอกจักรชัย ภู่เจริญยศ  
เสนาธิการทหารเรือ      
เป็นประธานในพิธีและ      
ในส่วนของพิธีปิด                     
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ 
พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ 
องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ 
ในการมอบรางวัลพระราชทาน
แก่ ผู้ชนะเลิศ

เตรียมความพร้อมในด้าน
ต่าง ๆ ไว้รองรับนักกีฬา
และนักท่องเที่ยวทุกท่าน 
ทั้งด้านความปลอดภัย, 
จราจร, ที่พัก รวมถึงระบบ
สาธารณูปโภคด้วย รับรองว่า
ทุกท่านที่เดินทางเข้าร่วมการ
แข่งขันครั้งนี้

กิจกรรม      
(Activity) อื่น ๆ 

การจัดการแข่งขันฯ ในครั้ง
นี้ จะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อการประชาสัมพันธ์
ประเทศไทย และอำาเภอ
หัวหิน ให้เป็นที่รู้จักเสริม
สร้างภาพลักษณ์ และความ
มั่นใจด้านการลงทุน ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว 
และส่งเสริมการกีฬาให้กับ
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก

เพื่อเป็นการน้อมรำาลึกและ
เฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ที่
ทรงมีพระปรีชาสามารถทาง
ด้านกีฬาเรือใบ และส่งเสริม
เยาวชนให้รักในกีฬาเรือใบ

ส่งเสริมกานท่องเที่ยวของ
สวนนำ้าแบล็คเมาท์เทน และ
อำาเภอหัวหินมีความคึกคัก 
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้
เมืองหัวหินเป็นเมืองแห่ง
การท่องเที่ยวและกีฬาอย่าง
สมบูรณ์
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 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้จัดกิจกรรมทางการตลาดของการจัดกีฬาในรูปแบบนัน-ทัวร์นาเมนต์ มีความพร้อม
ในการจัดกิจกรรมทางการตลาด โดยอาศัยจากหลายภาคส่วน เช่น ภาครัฐ เอกชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงจะ
สามารถทำากิจกรรมทางการตลาดนี้ให้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้

ตอนที่ 2 จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เคยเข้าร่วมกีฬาสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2

กิจกรรม ความพึ่งพอใจ การรับรู้ ข้อควรปรับปรุง

เทนนิส มีการตอบจากรับผู้ชมได้
อย่างดี

โฆษณาทางโทรทัศน์
อินเตอร์เน็ต และป้าย
โฆษณา

อยากให้มีนักกีฬามามากว่านี้
และระยะเวลาในการทำาการ
แข่งกันนานขึ้น

เรือใบ พอใจมากเนื่องจากมีนักกีฬา
มาเข้าร่วมจำานวนมาก

โฆษณาทางโทรทัศน์
อินเตอร์เน็ต วิทยุ และป้าย
โฆษณา

N/A

ไตรกีฬา ผู้ชมมีความชอบใจในการชม
ไตรกีฬา เนื่องจากเป็นกีฬาที่
ใช้ความอดทนสูงมาก

โตโยต้า วิทยุ อินเตอร์เน็ต 
และป้ายโฆษณา N/A

 จากตารางที่ 2 พบว่าปัจจุบันผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางการกีฬาในรูปแบบนัน-ทัวร์นาเมนต์มีการ
ส่งเสริมทางการตลาดในสถานท่ีท่องเท่ียวด้วยการใช้เทคนิคการวางกลยุทธ์ทางการตลาด หรือมีการใช้ส่วนประสม
ทางการตลาดมาดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชมกีฬา โดยกิจกรรมทางการตลาดจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยว

ตอนที่ 3 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกีฬาแบบ                    
รูปแบบนัน-ทัวร์นาเมนต์ในอำาเภอหัวหิน
 ในการจดักจิกรรมทางการตลาดของการจดักฬีาในรปูแบบนนั-ทวัรน์าเมนตใ์นอำาเภอหวัหนิ ตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิ ภาครัฐ เอกชน และทุก ๆ ฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางการกีฬา โดยการ
จดักจิกรรมทางการตลาดโดยปกตแิลว้กจิกรรมท่ีจัดต้องมคีวามสร้างสรรค ์สร้างความแปลกใหมแ่ละความสนกุสนาน
เพื่อสร้างการรับรู้และการจดจำาให้ผู้บริโภค จึงจำาเป็นที่จำาต้องใช้เครื่องมือในทางการตลาด (3Ps-A) คือ 3Ps ได้แก่ 
คน (People), สถานที่ (Place) และ กระบวนการทำางาน (Process)ให้มีความสัมพันธ์กัน โดยเน้นวิธีการบริหาร
จัดการทรัพยากรร่วมกับอีกหนึ่งกระบวนการทางการตลาด ได้แก่ 1A คือ กิจกรรม (Activity) ซึ่งกิจกรรมการตลาด
นี้จะต้องมีความสอดคล้องกัน และจัดได้ว่าเป็นส่วนสำาคัญในการการจัดการกีฬาในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 สามารถพจิารณาความเชือ่งโยงการบรหิารและรูปแบบการตลาดเพ่ือการจัดการทางการกฬีาทีเ่หมาะสมใน
อำาเภอหัวหินได้ดังรูปที่ 5

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมและ
เภทกีฬานัน-

ทัวร์นาเมนต์ใน
อ าเภอหัวหิน 

 
วิธีการจัดการทางการตลาดด้านคน (People) 
เลือกบุคลากรที่มีความพร้อมและความสามารถมาใน
การปฏิบัติหน้าที่ เพื่อการอ านวยความสะดวก และ
รักษาความปลอดภัยของผู้ชม 
 
วิธีการจัดการทางการตลาดด้านสถานที่ (Place) 
มีการเลือกใช้สถานที่ที่มีความพร้อมได้มาตรฐานในการ
จัดกิจกรรมทางการกีฬา 
 
วิธีการจัดการทางการตลาดด้านกระบวนการ(Process) 
มีวิธีการการบริหารจัดการงานแต่ฝ่าย เช่น 

- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่สร้างการรับ 
- ฝ่ายบุคลากร มีหน้าที่อ านวยความสะดวกและ

รักษาความปลอดภัย 
เป็นต้น 

 
 

เทนนิส 

เรือใบ 

ไตรกีฬา 

ความพึงพอใจและการรับรู้ของกิจกรรมทางการตลาดต่อการจัดกีฬา
ในรูปแบบนัน-ทัวร์นาเมนต์ในอ าเภอหัวหิน 

กิจกรรมทางการตลาดของการจัดกีฬาในรูปแบบนัน-ทัวร์นาเมนต์ในอ าเภอหัวหิน 

 จากการวิจัยในครั้งนี้ ทำาให้ทราบว่าอำาเภอหัวหินเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมทางการกีฬาใน    
รูปแบบนัน-ทัวร์นาเมนต์สำาหรับใช้เป็นเครื่องมือที่สำาคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดย
กีฬาที่มีความเหมาะสมได้แก่ ไตรกีฬา (กีฬาวิ่งมาราธอน, ปั่นจักรยาน และว่ายนำ้า) กีฬาเรือใบ และกีฬาเทนนิส 
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โดยมีปัจจัยที่สำาคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมทางการตลาด คือ ปัจจัยแบบ (3Ps-A) (People), สถานที่ (Place) 
และ กระบวนการทำางาน (Process) ให้มีความสัมพันธ์กัน โดยเน้นวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับอีกหนึ่ง
กระบวนการทางการตลาด ได้แก่1A คือ กิจกรรม (Activity) ซ่ึงจัดได้ว่าเป็นส่วนสำาคัญในการการจัดการกีฬาใน
พื้นที่ทางทะเล ให้เกิดแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
 จากการศกึษาคณะผูว้จิยัพบวา่ กจิกรรมทางการตลาดของการจัดกฬีาในรูปแบบนนั-ทวัร์นาเมนต์ในอำาเภอ
หวัหนิ นบัวนัจะประสบความสำาเรจ็และไดร้บัความนยิมอยา่งต่อเนือ่ง อกีทัง้ยงัเปน็อกีเคร่ืองมอืหนึง่ทีส่ำาคญัซึง่สรา้ง
รายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่อำาเภอหัวหิน แต่ปัจจุบันสถานที่จัดกีฬายังไม่ดีเท่าที่ควร และหากไม่ได้รับการพัฒนา
อาจจะทำาให้อำาเภอหัวหินเสียโอกาสส่วนหนึ่งที่จะได้รับรายได้ คณะผู้วิจัยจึงมีความคิดเห็นว่าหากจะจัดการกีฬา
รูปแบบนัน-ทัวร์นาเมนต์สิ่งสำาคัญที่ควรคำานึงถึงคือ สนามกีฬาการแข่งขันควรได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน และมี
สิ่งอำานวยความสะดวก อีกทั้งควรมีระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่นักกีฬาและผู้ที่เข้ามาชมการแข่งขันกีฬา เพื่อ
สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ชม ซ่ึงจะส่งผลให้อำาเภอหัวหินได้รับผลประโยชน์สูงสุดในการ
จัดการกีฬาในรูปแบบนัน-ทัวร์นาเมนต์

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
 สำาหรับการวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรทำาการศึกษาเกี่ยวกับการทำางานของหน่วยงานท่ีจัดการ
กฬีาในรปูแบบนนั-ทวัรน์าเมนตห์รอืกฬีาอเีวน้ท ์เพ่ือท่ีจะได้ทราบวา่หนว่ยงานได้มกีารปฏบิติังานอยา่งเหมาะสมหรอื
ไมต่ามแนวทางการการจดัการกฬีาแบบไมเ่ปน็การแข่งขันหรือการจัดกฬีาเพ่ืองานอเีวน้ท์ท่ีเนน้การบริหารปจัจยัแบบ 
A-3P
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การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้วย เครือข่ายทางสังคม            
ของกลุ่มสตรีรีไซเคิล

An analysis of the success factors of woman’s recycles groups

ธีระวัฒน์ จันทึก93, และ ศิริมล รักถิ่น94

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยที่ใช้ระเบียบวิจัย 2 วิธี คือ เชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ 
1) เพือ่ศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความสำาเรจ็ของกลุม่สตรรีไีซเคลิ 2) ศกึษาวธิกีารดำาเนนิงานองคก์รของกลุม่สตรรีไีซเคลิ 
เพื่อหาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาผู้ประกอบการและชุมชนในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ในกระบวนการมี
ส่วนร่วมของเครือข่ายของชุมชนตลอดจนภาครัฐให้ประสบความสำาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 45 เป็นผู้ชายที่เหลือเป็นผู้หญิง มีอายุอยู่ในช่วง 51 ปี
ขึ้นไป ส่วนมากมีการศึกษาระดับประถมศึกษา อยู่กับครอบครัวรายได้ตำ่ากว่า 30,000 บาทต่อเดือน เครือข่ายทาง
สังคมของกลุ่มสตรีรีไซเคิลคือ สมาชิก ร้อยละ 60 ตามมาด้วยประธานกลุ่มร้อยละ 20 และเจ้าหน้าที่เทศบาลกับ
บุคคลจากองค์กรพัฒนาบทบาทสตรีอีกร้อยละ 10 เป็นผู้สนับสนุนค่อยผลักดันกลุ่ม ปัจจัยด้านการจัดการองค์กร
ที่ส่งผลต่อความสำาเร็จของกลุ่มสตรีรีไซเคิล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสำาคัญกับการจัดการองค์กร 
ด้านการประสานงานมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 รองลงมาคือ ด้านการประเมินผล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ด้าน
การควบคุม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1 และด้านการวางแผน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ตามลำาดับ

คำ�สำ�คัญ : ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ, ขยะชุมชน, การจัดการขยะในครัวเรือน

Abstract
 This research was quality and volume. The purpose of the success factors of woman’s 
recycles groups research were. An analysis of the success factors of woman’s recycle groups, 
Studying the operation of woman’s recycle groups to find the ways how to add value of           
entrepreneurs and community in Kanchanaburi District in order to solve the problems and create 
planning of operations. By the way the process of network and community is the well solution 
to be efficient succeeds.
 In concluding of research, 45 percents of respondents were men and the other was women. 
The average ages of respondents were about 51 years old more over, The average revenue was 
lower than 30,000 baht per each month. In addition, the 60% of women’s recycle groups were 
a member. The 20% were presidents and the 10% were staffs from the public corporation and 
Thai women empowerment funds. In the research,4.18% of respondents told that the organizing 
has more influence to be successful.4.15% told that evaluation. The third 4.1 the second groups 
told that controlling and the last 3.95% told that planning was the way to be successful.

Keywords: Success Factors, community waste, household waste management

93 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

94 นักศึกษาปริญญาตรีสาขาธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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บทนำา
 การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ระบบอุตสาหกรรมเสมือนดาบสองคมที่ก่อให้เกิดทั้งประโยชน์และโทษ
มหาศาลตามมา เริ่มตั้งแต่การมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่5 ที่จะมุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาระบบอุตสาหกรรม
ทำาให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นอย่างรวดเร็วผลพวงเหล่านั้นทำาให้เกิดปริมาณขยะมหาศาล เกิดการเพิ่มพูนของ
ปัญหากำาจัดขยะทั้งจากชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้นอกจากขยะและสิ่งปฏิกูลจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นแล้ว ขยะ
และส่ิงปฏิกูลเหล่านี้ยังส่งกลิ่นเหม็นส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านมลพิษในระบบนิเวศน์และต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน (การจัดการปัญหาขยะชุมชน, 2554)
 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ และการเพิ่มขึ้นของจำานวนประชากร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยที่มี
อุปนิสัยบริโภคเกินความจำาเป็น การใช้กระบวนการและเทคโนโลยีในการผลิต การดำาเนินวิถีชีวิตที่ใช้ทรัพยากร
สิ้นเปลืองและก่อให้เกิดมลพิษ ตลอดจนการบริหารจัดการมลพิษของท้องถิ่นที่มีข้อจำากัดด้านงบประมาณ บุคลากร 
และองค์ความรู้ จึงทำาให้ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นนั้นมีปริมาณมากเกินขีดความสามารถในการจัดการแก้ไข ดังนั้นจึงมี
การรณรงค์ส่งเสริมและสร้างจิตสำานึกให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนด้วย
ตนเอง ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาจากแหล่งกำาเนิด ชุมชนต่าง ๆ โดยเริ่มต้นที่ สท.สมพิศ นิยมสุข และ คุณ สิริวรรณ 
โอภากุลวงษ์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำาบลพระแท่น ได้มาพูดคุยกับชาวบ้านในงานทำาบุญ
ศาลเจ้าประจำาหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2554 เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างมีระบบ เพราะโดยปกติแล้ว
ชาวบ้านมีการคัดแยกขยะและนำาขยะไปขาย แต่ชาวบ้านยังไม่เข้าใจถึงวิธีการคัดแยกขยะแต่ละชนิดอย่างถูกต้อง 
ผอ.จึงเชิญชวนชาวบ้านให้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มขยะชุมชนขึ้นมา โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มสตรีรีไซเคิล” เพราะได้รับการ
สนับสนุนเงินแรกเริ่มจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เริ่มแรกมีผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเพียง 14 ราย เทศบาลจึงออก
ให้ความรู้แก่สมาชิก เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้ชาวบ้านคนอ่ืน ๆ ให้สามารถคัดแยกขยะได้อย่างเป็นระบบ จนกระท่ังปี พ.ศ. 2556 
หมู่บ้านสำานักเย็น ได้เข้าเป็น 1 ใน 86 ชุมชนในโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 86 
พรรษาทำาให้มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอีก 109 คน
 การกำาจัดขยะใหไ้ดผ้ลทีด่ทีีส่ดุและเกดิประโยชนม์ากทีส่ดุขึน้อยูก่บัองคก์รตา่ง ๆ  โดยเฉพาะการคดัแยกขยะ
วัสดุจากขยะก่อนที่จะนำาไปกำาจัดในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำาคัญที่สุด ในการจัดการกับขยะเป็นการลดค่า
ใชจ้า่ยในการกำาจดัขยะอกีดว้ย ทัง้นีย้งัเปน็การสร้างรายได้จากการนำาวสัดุทีแ่ยกออกมานัน้ไปจำาหนา่ยได้อกีด้วย ซึ่ง
วิธีการคัดแยกขยะที่จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการคัดแยกขยะจากแหล่งกำาเนิดขยะ เพราะทำาได้ง่ายคา่ใชจ้า่ย
น้อย เพียงให้แต่ละบ้านจัดภาชนะไว้สำาหรับรองรับขยะแยกกันไว้แต่ละส่วน ซึ่งนอกจากเป็นการคัดแยกขยะที่ดีแล้ว
ยังเป็นการช่วยฝึกพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนอีกด้วย (ปรีดา แย้มเจริญ, 2531, หน้า130)
 กลุม่สตรรีไีซเคลิ เปน็รปูแบบหนึง่ของการจัดการขยะและส่งเสริมใหม้กีารคดัแยกขยะในแต่ละครัวเรือน โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำานึกให้กับคนในชุมชนและเยาวชนในเรื่อการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมของ
ชมุชน การจัดตัง้กลุม่สตรรีไีซเคลินอกจากจะสามารถลดปรมิาณขยะในชมุชนและสงัคมในอนาคตไดแ้ลว้ ยงัเปน็การ
คัดแยกขยะเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะในเร่ืองการจัดเก็บและการกำาจัดขยะ 
รวมถึงยังมีการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย
 ปัญหาขยะเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเนื่องจากเราเป็นผู้ผลิตขยะข้ึนทุกวัน ๆ หลายหน่วยงาน ต่างก็
ตระหนกัและใหค้วามสำาคญักบั เรือ่งการจดัการขยะใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุดว้ยกลไกตา่ง ๆ  เทศบาลตำาบลพระแทน่
และกลุ่มสตรีรไีซเคลิ อำาเภอทา่มะการ จงัหวดักาญจนบรุ ีเปน็อกีหนึง่ชมุชนทีม่ปีญัหาการจดัการปญัหาขยะในชมุชน 
ที่มีผู้นำาขยะไปทิ้งในที่สาธารณะ ส่งกลิ่นเหม็นเป็นแหล่งเชื้อโรค ที่สำาคัญมีการลักลอบเผา ขยะทำาให้เกิดมลพิษทาง
อากาศเป็นจำานวนมากจากความสำาคัญและความจำาเป็นของปัญหาดังกล่าว เป็นเหตุ ให้ผู้วิจัย ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณ
ดงักลา่วมคีวามสนใจศกึษาถงึพฤตกิรรมการจดัการขยะของประชาชนในพืน้ทีด่งักลา่ว ทีน่ำาไปสูป่จัจยัแหง่ความสำาเรจ็
ในการจัดการขยะ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 การศึกษาเพื่อทำาการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำาเร็จของกลุ่มสตรีรีไซเคิล มีวัตถุประสงค์ดังนี้
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จของกลุ่มสตรีรีไซเคิล 
 2. ศึกษาวิธีการดำาเนินงานองค์กรของกลุ่มสตรีรีไซเคิล

ขอบเขตของการวิจัย
 ขอบเขตการวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัยในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจัยครั้งนี้มีเนื้อหาการศึกษาครอบคลุม 
  1.1 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้กลุ่มสตรีรีไซเคิลประสบความสำาเร็จ 
  1.2 พฤติกรรมการจัดการขยะ และการต่อยอดขยะ ของกลุ่มสตรีรีไซเคิล
  1.3 ศึกษาเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มสตรีรีไซเคิล
 2. ขอบเขตด้านพื้นท่ี การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาครัวเรือนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มสตรีรีไซเคิล เทศบาลตำาบล
พระแท่น อำาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 3. ขอบเขตด้านเวลา 
  3.1 การวิจัยครั้งนี้เริ่มดำาเนินการระหว่างเดือน มีนาคม-กรกฎาคม 2558
  3.2 ช่วงเวลาในการสัมภาษณ์อยู่ในระหว่างเดือน พฤษภาคม 2558 
 4. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก นางสาวธรรม์ฤทัย พระแท่น ประธานกลุ่มสตรีรีไซเคิล เป็นผู้ให้ข้อมูลเชิงลึก 
และสมาชิกกลุ่มสตรีรีไซเคิลเป็นผู้ทำาแบบสอบถาม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของภาครัฐและประชาชนในการให้ข้อมูลประกอบการวางแผนเพื่อหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมรับมือที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
 2. การวิจัยในครั้งนี้ทำาให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลให้กลุ่มสตรีรีไซเคิลประสบความสำาเร็จ สามมารถนำาไปเป็น  
ต้นแบบและประยุกต์ใช้กับกลุ่มอื่น ๆ เพื่อให้ประสบความสำาเร็จได้
 3. จากการวจิยัครัง้น้ีปัจจยัท่ีสง่ผลให้กลุม่สตรรีไีซเคลิประสบความสำาเรจ็ คอื ดา้นการจดัการองคก์ร สามารถ
นำาไปปฏิบัติเป็นแนวทางได้

วิธีการดำาเนินงานวิจัย
 การวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำาเร็จของกลุ่มสตรีรีไซเคิล ผู้วิจัยได้ตั้ง
วัตถุประสงค์เพื่อใช้สำาหรับการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำาเร็จของกลุ่มสตรีรีไซเคิลและเพื่อศึกษาวิธีการดำาเนินงาน 
การจัดการกับปัญหา การต่อยอดขยะและการศึกษาเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มสตรีรีไซเคิล โดยมีวิธีการวิจัยและ
เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. ลงพื้นที่เพื่อทำาการสัมภาษณ์เชิงลึกกับประธานกลุ่มสตรีรีไซเคิล ผู้วิจัยทำาหน้าท่ีเป็นผู้สัมภาษณ์ บันทึก
ขอ้มลูและสงัเกตสภาพจรงิของการดำาเนนิการของกลุ่มสตรีรีไซเคลิ ผู้ทำาวจัิยมกีารนดัหมายล่วงหนา้และเลือกเวลาที่
เหมาะสม สะดวกและพร้อมที่จะให้สัมภาษณ์ การดำาเนินการสัมภาษณ์นั้น ผู้วิจัยจะสร้างบรรยากาศให้มีความรู้สึก
เป็นกันเองและบอกวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ให้ชัดเจน พร้อมท่ีจะสร้างความม่ันใจว่าจะเก็บข้อมูลท่ีได้เป็นความลับ และ
ขออนญุาตจดบันทกึขอ้มลู บันทกึภาพและเสยีง เมือ่ทำาความเขา้ใจกบัประธานกลุม่เรยีบรอ้ยแลว้ผูว้จิยัเริม่สมัภาษณ์
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เพือ่หาผูม้สีว่นไดเ้สยีของกลุม่สตรรีไีซเคลิ และเมือ่การสมัภาษณส์ิน้สดุลงไดก้ลา่วขอบคณุทีเ่สยีสละเวลามาใหข้อ้มลู
 2. ทำาการถอดบทสัมภาษณ์เพื่อนำาบทสัมภาษณ์ท่ีได้มาปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิจัย เพ่ือจัดทำา
แบบสอบถามในการหาปัจจัยแห่งความสำาเร็จของกลุ่มสตรีรีไซเคิล
 3. ลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อทำาแบบสอบถามโดยการทำาแบบสอบถาม ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Snow ball คือ 
การเลอืกกลุม่ตวัอยา่งโดยอาศยัการแนะนำาของหนว่ยตัวอยา่งทีไ่ด้เกบ็ขอ้มลูไปแลว้ วธินีีผู้ว้จิยัจะได้กลุม่ตัวอยา่งจาก
การแนะนำาต่อ ๆ กันของหน่วยตัวอย่าง หน่วยตัวอย่างหนึ่งอาจจะไม่ได้แนะนำาแค่คนเดียว ดังนั้น ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่สัมภาษณ์เก็บข้อมูลจนกว่าผลที่ออกมาจะทำาการยุติได้
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 1. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูลในการศึกษา คือ 1) การสัมภาษณ์เชิงลึกกับประธานกลุ่มสตรี
รีไซเคิลโดยใช้แนวคำาถามท่ีเตรียมไว้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความสำาเร็จของกลุ่มสตรีรีไซเคิลโดยใช้เครื่อง
มือสื่อสารในการบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ์แล้วจึงนำาบทสัมภาษณ์ที่ได้มาถอดเทปแล้วจดบันทึกเพ่ือใช้ในการอธิป
รายประกอบการวิจัยและการทำาแบบสอบถาม 2) การทำาแบบสอบถาม โดยใช้วิธี Snow ball โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
  เพ่ือให้งานวิจัยมีความถูกต้องและสมบูรณ์ ผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามแล้วนำาไปให้ที่
ปรึกษางานวิจัยพิจารณาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไข และให้คำาแนะนำา หลังจากนั้นจึงนำาแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก่อนที่นำาไปใช้การงานวิจัย หลังจาก
ทำาการสมัภาษณแ์ละรวบรวมแบบสอบถามเสรจ็แลว้ผูว้จิยัได้นำาผลทีไ่ด้ไปใหท้ีป่รกึษางานวจิยัตรวจสอบอกีครัง้ กอ่น
ที่จะนำามาวิเคราะห์
 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงคุณภาพมีความยืดหยุ่นสูง ผู้วิจัยเป็นเครื่อง
มือสำาคัญที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อให้ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือ และเกิดความไว้วางใจในคุณภาพของงานวิจัยเชิง
คุณภาพ ผู้วิจัยจึงต้องใช้วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำาไปวิเคราะห์โดย 1) ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้
ขอ้มลูหลกัทีเ่ฉพาะเจาะจงตามคณุสมบตัขิองผูใ้หข้อ้มลูโดยมปีระสบการณต์รงตามจุดมุง่หมายในการศกึษา คอื การ
วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้วยเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มสตรีรีไซเคิลที่รู้วิธีการดำาเนินงานในกลุ่มเป็นอย่าง
ดีข้อมูลได้ก่อนที่จะนำาไปวิเคราะห์ข้อมูลผู้ทำาการวิจัยทำาการถอดเทปการสัมภาษณ์และตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบสัมภาษณโ์ดยการฟงัเทปซำา้และดคูวบคูก่บัทีจ่ดบนัทกึ 2) การสรา้งความคุน้เคยและความไวว้างใจกบัผูใ้หข้อ้มลู
ก่อนทำาการสัมภาษณ์ โดยหลังจากที่ผู้วิจัยได้เข้าพบและแนะนำาตัวให้แก่ผู้ให้ข้อมูลด้วยตัวเองที่สถานที่ประกอบ
การนั้น ผู้วิจัยหาโอกาสแวะไปเยี่ยมเยือนผู้ให้ข้อมูลในขณะปฏิบัติงาน ผู้วิจัยจะพูดคุยในเรื่องงานและเรื่องทั่ว ๆ ไป 
3) การควบคุมสถานการณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เที่ยงตรง โดยให้ผู้ให้ข้อมูลกำาหนดวัน เวลา สถานที่ในการให้สัมภาษณ์ 
เพือ่ใหผู้ใ้หข้อ้มลูมคีวามสะดวกและสบายใจ ซึง่สว่นมากผู้ใหข้อ้มลูจะนดัทีใ่หสั้มภาษณเ์ปน็สถานทีเ่ปน็ทีท่ำางานของ
ตนในการให้ข้อมูล ก่อนการสัมภาษณ์ผู้ทำาการวิจัยจะอธิบายวัตถุประสงค์ของการทำาวิจัยและการมาสัมภาษณ์ให้
ผูใ้หข้อ้มลูเขา้ใจกอ่นลงมอืสมัภาษณ์ พรอ้มท้ังเปิดโอกาสใหผู้ใ้หข้อ้มลูซักถามจนมคีวามกระจา่งพอทีจ่ะได้รบัความไว้
วางใจ แล้วจึงเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูล 4) การตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล ได้แก่ การบันทึกเทป การบันทึก
ภาคสนาม และผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือให้ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยเชิงคุณภาพตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผลการ
วจิยัอกีครัง้หนึง่โดยผูว้จิยันำาประเดน็ท่ีไดจ้ากการวเิคราะหไ์ปปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษาวจิยัตลอดจนกระบวนการวจิยั 
เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกนัเกีย่วกบัประเดน็ทีศ่กึษา ผูว้จิยัมกีารปรบัเปลีย่นและหลกัหมวดหมูข่องประเดน็หลกัและ
ประเด็นย่อยบางประเด็น
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การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
 1.) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล จะเน้นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่าง ๆ นั้นมีความเหมือน
กันหรือไม่ ซึ่งถ้าแหล่งข้อมูลพบว่าได้ข้อมูลมาเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นมีความน่าเชื่อถือ
 2.) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย เน้นการตรวจสอบจากผู้วิจัยหรือผู้เก็บข้อมูลต่างคนกัน ว่าได้ข้อมูล
ที่ออกมานั้นเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร ซึ่งถ้าผู้วิจัยหรือผู้เก็บข้อมูลทุกคนพบว่าข้อมูลที่ได้มามีความเหมือนกัน 
แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นมีความน่าเชื่อถือ
 3.) สามเสา้ดา้นสถานท่ี จะเน้นการเกบ็ขอ้มลูจากสถานทีท่ีต่า่งกนัโดยการสมัภาษณท์ีก่ลุม่และตามบา้นเรอืน
ของสมาชิกเพือ่ดกูารเปลีย่นแปลงของขอ้มลู ซึง่ถา้ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากสถานทีต่า่งกนัมคีวามเหมอืนกนัแสดงวา่ขอ้มลูทีไ่ด้
มานั้นมีความน่าเชื่อถือ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จของกลุ่มสตรีรีไซเคิล ได้มีการวิเคราะห์และ    
นำาเสนอในรูปแบบของคำาอธิบายโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
  ตอนที่ 1 เป็นข้อคำาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
  ตอนที่ 2 เป็นข้อคำาถามเกี่ยวกับการระบุกลุ่มสังคมเครือข่าย
  ตอนที่ 3 เป็นข้อคำาถามเพื่อสอบถามข้อคิดเห็นตามแนวคิดการจัดการองค์กร
  ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ

ตอนที่ 1 เป็นข้อคำาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
  การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพและ
รายได้ โดยนำาเสนอในรูปแบบของจำานวน และร้อยละ
 1. ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นจำานวนและร้อยละจำาแนกตามเพศ
จากแบบสอบถาม แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงจะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น     
ผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่มสตรีรีไซเคิล ซึ่งเป็นเพศหญิง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 55 และเป็นเพศชาย 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
45 ตามลำาดับ
 2. แสดงข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นจำานวนและร้อยละจำาแนกตามช่วงอายุ
 จากแบบสอบถาม แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในช่วง
อายุ 51 ปีขึ้นไป จำานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงคือช่วงอายุ 20-30 ปี จำานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
และช่วงอายุ 31-40 กับช่วงอายุ 41-50 จำานวน 3 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 15 ตามลำาดับ
 3. แสดงข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นจำานวนและร้อยละจำาแนกตามระดับกาศึกษา
 จากแบบสอบถาม แสดงขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ซึง่จะเหน็ไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่
จะมีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา จำานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือระดับมัธยมต้นและระดับ
อนุปริญญา/ปวส. จำานวนอย่างละ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ระดับมัธยมปลายและระดับปริญญาตรี จำานวนอย่าง
ละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ตามลำาดับ
 4. แสดงข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นจำานวนและร้อยละจำาแนกตามสถานภาพ
 จากแบบสอบถาม แสดงขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ซึง่จะเหน็ไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่
มีสถานภาพสมรส จำานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาคือ สถานภาพโสด จำานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15 
และสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ จำานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ตามลำาดับ
 5. แสดงข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นจำานวนและร้อยละจำาแนกตามรายได้
 จากแบบสอบถามแสดงขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ซึง่จะเหน็ไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่



บทความฉบับเต็ม
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ปี 2015
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา1/4

เล่มที่

498

จะมีรายได้ตำ่ากว่า 30,000 บาท ทั้งหมด จำานวน 20 คน คิดเป็น ร้อยละ 100
ตอนที่ 2 เป็นข้อคำาถามเกี่ยวกับการระบุกลุ่มสังคมเครือข่าย
 การวิเคราะหข์อ้มลูดา้นสงัคมเครอืขา่ยโดยระบวุา่ใครทีส่ง่ผลตอ่ปจัจยัแหง่ความสำาเรจ็ของกลุม่สตรรีไีซเคิล
มากที่สุด ได้แก่ ประธานกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม เจ้าหน้าที่เทศบาล และบุคคลจากองค์กรพัฒนาบทบาทสตรี โดยแสดง
เป็นจำานวนและร้อยละ
 1. แสดงข้อมูลการระบุกลุ่มสังคมเครือข่าย
 จากแบบสอบถามแสดงถงึผลการวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้สำาหรบัการแสดงขอ้มลูการระบกุลุม่สงัคมเครอืขา่ย
ที่ส่งผลต่อความสำาเร็จของกลุ่มสตรีรีไซเคิล โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าผู้ที่ทำาให้กลุ่มประสบความสำาเร็จ
คือสมาชิก จำานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาคือประธานกลุ่ม จำานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และ
รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่เทศบาลกับบุคคลจากองค์กรพัฒนาบทบาทสตรี จำานวนละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
ตามลำาดับ

ตอนที่ 3 เป็นข้อคำาถามเพื่อสอบถามข้อคิดเห็นตามแนวคิดการจัดการองค์กร
 วิเคราะห์ความคิดเห็นตามแนวคิดการจัดการองค์กรเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำาเร็จของกลุ่มสตรี
รีไซเคิล ประกอบด้วยด้าน การวางแผน การควบคุม การประสานงานและการประเมินผล ด้วยค่าเฉลี่ยและ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตารางที่ 1 ปัจจัยด้านการวางแผนที่สำาคัญในความสำาเร็จของกลุ่มสตรีรีไซเคิล

ด้านการวางแผน
ระดับการตัดสินใจ

SD
ความ
หมาย5 4 3 2 1

สง่เสรมิการพฒันาศกัยภาพ
ของชมุชนเพือ่เปน็ชมุชนคดั
ขยะต้นแบบ

6

(30)

7

(35)

7

(35)

- -
3.95 1.09

มาก

สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้กับคนในชุมชนในการ
บริหารจัดการขยะอย่าง
ถูกวิธี

7

(35)

9

(45)

4

(20)

- -

4.15 1.29 มาก

สมาชกิภายในชมุชนมอีาชพี
เสริมและสร้างรายได้ให้
ครอบครัว

4

(20)

7

(35)

9

(45)

- -
3.75 1.4 มาก

ค่าเฉลี่ยรวม 3.95

 จากตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นสำาหรับประเด็นด้านการวางแผน ซ่ึงเห็นได้ว่าประเด็น   
ส่วนใหญ่มีค่าระดับอยู่ที่ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.95 ซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุ่มสตรีรีไซเคิล มีการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้กับคนในชุมชนในการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และรองลงมาคือ การส่งเสริม           
การพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อเป็นชุมชนคัดขยะต้นแบบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และ การทำาให้สมาชิกภายใน
ชุมชนมีอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้ครอบครัว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ตามลำาดับ
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ตารางที่ 2 ปัจจัยด้านการควบคุมที่สำาคัญในความสำาเร็จของกลุ่มสตรีรีไซเคิล

ด้านการควบคุม
ระดับการตัดสินใจ

SD
ความ
หมาย5 4 3 2 1

ปลูกผังจิตสำานึกให้สมาชิก
และคนในชุมชน มีการคัด
แยกขยะและรู้จักการออมเงิน
จากการเพิ่มมูลค่าของขยะ

5

(25)

11

(55)

4

(20)

- -
4.05 1.6

มาก

ควบคุมพื้นที่จัดสรรในการ
คัดแยกขยะอย่างถูกต้อง
และปลอดภัย

7

(35)

8

(40)

5

(25)

- -
4.1 1.14

มาก

สมาชิกยึดหลักการ 4Rs คือ 
Reduce Reuse Recycle 
และ Repair

9

(45)

5

(25)

6

(30)

- -
4.15 1.2 มาก

ค่าเฉลี่ยรวม 4.1

 จากตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นสำาหรับประเด็นด้านการควบคุม ซึ่งเห็นได้ว่าประเด็น    
ส่วนใหญ่มีค่าระดับอยู่ที่ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.1 ซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุ่มสตรีรีไซเคิล การทำาให้สมาชิกยึด
หลักการ 4Rs คือ Reduce Reuse Recycle และ Repair ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และรองลงมาคือ ควบคุมพื้นที่
จัดสรรในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องและปลอดภัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1 และ ปลูกผังจิตสำานึกให้สมาชิกและคนใน
ชุมชน มีการคัดแยกขยะและรู้จักการออมเงินจากการเพิ่มมูลค่าของขยะค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ตามลำาดับ

ตารางที่ 3 ปัจจัยด้านการประสานงานที่สำาคัญในความสำาเร็จของกลุ่มสตรีรีไซเคิล

ด้านการประสานงาน
ระดับการตัดสินใจ

SD
ความ
หมาย5 4 3 2 1

การส่งเสริมให้ชุมชนมีการ
เข้าร่วมโครงการอื่น ๆ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของชุมชน
ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง

9

(45)

8

(40)

3

(15)

- -
4.3 1.4 มาก

การให้ความรู้ในการลด
ปริมาณขยะจากเทศบาลส่ง
ผลให้ชาวบ้านมีความรู้ความ
เข้าใจในการคัดแยกขยะ

6

(30)

9

(45)

5

(25)

- -
4.05 1.24

มาก

การมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรี
เพือ่สง่เสรมิการคดัแยกขยะ
ภายในชุมชน

7

(35)

10

(50)

3

(15)

- -
4.2 1.5 มาก

ค่าเฉลี่ยรวม 4.18
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 จากตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นสำาหรับประเด็นด้านการประสานงาน ซึ่งเห็นได้ว่าประเด็น
ส่วนใหญ่มีค่าระดับอยู่ท่ี มาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.18 ซ่ึงจะเห็นได้ว่ากลุ่มสตรีรีไซเคิล เน้นการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มสตรีเพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในชุมชน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3 และรองลงมาคือ การส่งเสริมให้ชุมชนมีการ
เข้าร่วมโครงการอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.2 และ การให้ความรู้      
ในการลดปริมาณขยะจากเทศบาลส่งผลให้ชาวบ้านมีความรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ตามลำาดับ

ตารางที่ 4 ปัจจัยด้านการประสานงานที่สำาคัญในความสำาเร็จของกลุ่มสตรีรีไซเคิล

ด้านการประเมินผล
ระดับการตัดสินใจ

SD
ความ
หมาย5 4 3 2 1

ควบคุมและติดตามการคัด
แยกขยะของคนในชุมชนเพื่อ
ลดปรมิาณขยะและเป็นชมุชน
ที่น่าอยู่

9

(45)

8

(40)

3

(15)

- -
4.3 1.4 มาก

สมาชิกในชุมชนมีเงินออม
มากขึ้นจากการคัดแยกขยะ
อย่างเห็นได้ชัด

7

(35)

8

(40)

5

(25)

- -
4.1 1.14 มาก

การพฒันาชมุชนใหเ้ปน็ชมุชน
ต้นแบบและชุมชนปลอดขยะ

8

(40)

5

(25)

7

(35)

- -
4.05 1.05 มาก

ค่าเฉลี่ยรวม 4.15

 จากตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นสำาหรับประเด็นด้านการประเมินผล ซึ่งเห็นได้ว่าประเด็น
ส่วนใหญ่มีค่าระดับอยู่ท่ี มาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.15 ซ่ึงจะเห็นได้ว่ากลุ่มสตรีรีไซเคิล เน้นการควบคุมและ
ติดตามการคัดแยกขยะของคนในชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะและเป็นชุมชนที่น่าอยู่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3 และรองลง
มาคือ การส่งเสริมสมาชิกในชุมชนมีเงินออมมากขึ้นจากการคัดแยกขยะอย่างเห็นได้ชัด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1 และ 
การพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนต้นแบบและชุมชนปลอดขยะ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ตามลำาดับ

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 1
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 45 เป็นผู้ชายท่ีเหลือเป็นผู้หญิง มีอายุอยู่ใน
ช่วง 51 ปีขึ้นไป ส่วนมากมีการศึกษาระดับประถมศึกษา อยู่กับครอบครัวรายได้ตำ่ากว่า 30,000 บาทต่อเดือน
 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 2
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นจากการทำาแบบสอบถามจำานวน 20 ชุด ผู้ทำาแบบสอบถามคิดว่าปัจจัยที่ส่ง
ผลตอ่ปจัจยัแหง่ความสำาเรจ็ดว้ยเครอืขา่ยทางสงัคมของกลุ่มสตรีรีไซเคลิคอื สมาชกิ ร้อยละ 60 ตามมาด้วยประธาน
กลุ่มร้อยละ 20 และเจ้าหน้าท่ีเทศบาลกับบุคคลจากองค์กรพัฒนาบทบาทสตรีอีกร้อยละ 10 เป็นผู้สนับสนุนค่อย
ผลักดันกลุ่ม
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 3
 ตารางที่ 5 ตารางสรุปค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสำาคัญของปัจจัยทั้งหมดที่ส่งผลต่อ
ความสำาเร็จของกลุ่มสตรีรีไซเคิล

ด้าน
ปัจจัยด้านการจัดการองค์กรที่ส่งผลต่อความสำาเร็จ

ด้วยเครือข่ายทางสังคมของ กลุ่มสตรีรีไซเคิล
SD

ระดับความ
สำาคัญ

1 ด้านการวางแผน 3.95 1.26 มาก

2 ด้านการควบคุม 4.1 1.3 มาก

3 ด้านการประสานงาน 4.18 1.38 มาก

4 ด้านการประเมินผล 4.15 1.19 มาก

รวมค่าเฉลี่ยความ
สำาคัญ

4.05 1.28 มาก

 จากตารางข้างต้นเป็นการแสดงปัจจัยทั้งหมดที่ส่งผลต่อความสำาเร็จของกลุ่มสตรีรีไซเคิล พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสำาคัญกับการจัดการองค์กร ด้านการประสานงานมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 
รองลงมาคือ ด้านการประเมินผล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ด้านการควบคุม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1 และด้านการวางแผน 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ตามลำาดับ

อภิปรายผล
 การศกึษาเรือ่งการวเิคราะหป์จัจยัแหง่ความสำาเรจ็ดว้ยเครอืขา่ยทางสงัคมของกลุม่สตรรีไีซเคลิ มวีตัถปุระสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จของกลุ่มสตรีรีไซเคิล และศึกษาวิธีการดำาเนินงานองค์กรของกลุ่มสตรีรีไซเคิล 
จากการสุ่มตัวอย่างแบบ Snow ball จำานวน 20 คน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการดำาเนินงานสำาหรับ
กลุ่มต่าง ๆ อีกต่อไป
 เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงการสรุปผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะจากการดำาเนิน
การศึกษาในครั้งนี้

สรุปผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 สัมภาษณ์เชิงลึก เครื่องมือที่ผู้วิจัยนำามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การสัมภาษณ์ โดยผู้ให้
สัมภาษณ์ในครั้งนี้คือ ประธานกลุ่มสตรีรีไซเคิล และการทำาแบบสอบถาม โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ Snow ball 
จำานวน 20 หน่วย ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยินดีจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์
ต่อการศึกษาเป็นอย่างดี การจัดเก็บและรวบรวมผลการศึกษาในคร้ังนี้ นางสาวธรรม์ฤทัย พระแท่น ประธานกลุ่ม
สตรีรีไซเคิล เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักและได้ให้นิยามคำาว่า ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ ไว้ว่า 
 “คำาว่าปัจจัยความสำาเร็จ คือ การที่เราได้เห็นความสามัคคีของคนภายในชุมชนในการช่วยกันเพิ่มศักยภาพ
ของชุมชนให้สามารถเทียบเท่ากับชุมชนอื่นได้ การได้เห็นชุมชนของเราต้นแบบของชุมชนปลอดขยะ สามารถเปิด
เป็นพื้นที่ศึกษาดูงานและเป็นพื้นที่เรียนรู้ของชุมชนอื่นได้ และช่วยในการปลูกจิตสำานึกของคนในชุมชนและเยาวชน
ให้รักษาสิ่งแวดล้อมในการจัดการกับขยะอีกด้วย”
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มสตรีรีไซเคิล ผลการดำาเนินงานของกลุ่ม
สตรีรีไซเคิล ชาวบ้านมีความรู้เรื่องการจัดการขยะอย่างเป็นระบบเพิ่มมากขึ้น โดยมีการหมักขยะอินทรีย์เพื่อเป็น
ปุ๋ยชีวภาพและนำ้าหมัก มีการหมักแก๊สชีวภาพโดยใช้มูลสัตว์ จัดการกิ่งไม้โดยนำาไปเผาถ่านและดักนำ้าส้มควันไม้ อีก
ทั้งที่หน้าครัวเรือนจะมีห่วงทองคำา 3 ห่วงเพื่อไว้ให้ชาวบ้านคัดแยกขยะ ชาวบ้านเข้าใจหลักการ 3Rs หรือ 3ช คือ 



บทความฉบับเต็ม
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ปี 2015
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา1/4

เล่มที่
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Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซำ้า) Recycle (ใช้ใหม่) ทั้งนี้กลุ่มของเรา เพิ่มหลักการอีก 1R คือ Repair (ซ่อมแซม) 
ก่อนทำากิจกรรม เมื่อปี พ.ศ. 2554 มีขยะในหมู่บ้านประมาณ 10 ตันต่อเดือน แต่เมื่อสมาชิกได้นำาความรู้ที่ได้จาก
การอบรมไปปฏิบัติ ผลปรากฎว่า ในปีพ.ศ. 2557 มีขยะในหมู่บ้านประมาณ 3.6 ตันต่อเดือน ลดลงไป 63%
 ส่วนที่ 2 จากการทำาแบบสอบถามตอนที่ 1 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามของ
ปจัจยัแหง่ความสำาเรจ็ดว้ยเครอืขา่ยทางสงัคมของกลุม่สตรรีไีซเคลิสามารถสรปุผลกรศกึษาไดด้งันี ้ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่มสตรีรีไซเคิล ซึ่งเป็นเพศหญิง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 55 และเป็นเพศชาย 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45 อยู่ในช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป จำานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงคือช่วงอายุ 20-30 ปี 
จำานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และช่วงอายุ 31-40 กับช่วงอายุ 41-50 จำานวนอย่างละ 3 คน เท่ากัน คิดเป็น
ร้อยละ 15 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา จำานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
รองลงมาคือ ระดับมัธยมต้นและระดับอนุปริญญา/ปวส. จำานวนอย่างละ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ระดับมัธยมปลาย
และระดับปริญญาตรี จำานวนละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพสมรส จำานวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาคือ สถานภาพโสด จำานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15 และสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย/
แยกกันอยู่ จำานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีรายได้ตำ่ากว่า 30,000 บาท ทั้งหมด 
จำานวน 20 คน คิดเป็น ร้อยละ 100
 ส่วนที่ 3 จากการทำาแบบสอบถามตอนที่ 2 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคมเครือข่ายโดยระบุว่าใครที่ส่ง
ผลตอ่ปจัจัยแหง่ความสำาเรจ็ของกลุม่สตรรีไีซเคลิมากทีส่ดุ สรปุผลไดว้า่ ขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ซึง่จะ
เห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าผู้ท่ีทำาให้กลุ่มประสบความสำาเร็จคือสมาชิก จำานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
70 รองลงมาคือประธานกลุ่ม จำานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และรองลงมาคือ เจ้าหน้าที่เทศบาลกับบุคคลจาก
องค์กรพัฒนาบทบาทสตรี จำานวนละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ตามลำาดับ ดังรูปภาพความสัมพันธ์แบบสังคม
เครือข่ายดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

    =ประธานกลุ่ม            = สมาชิก           = เจ้าหน้าที่เทศบาล            = บุคคลจากกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ี

ส่วนที่ 4 จากการท าแบบสอบถามตอนที่ 3 จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นตามแนวคิดการจัดการ
องค์กรเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของกลุ่มสตรีรีไซเคิล ประกอบด้วยด้าน การวางแผน 
การควบคุม การประสานงานและการประเมินผล สรุปผลได้ว่า ปัจจัยทั้งหมดที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ของกลุ่มสตรีรีไซเคิล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการจัดการองค์กร ด้าน
การประสานงานการส่งเสริมให้ชุมชนมีการเข้าร่วมโครงการอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้
เป็นชุมชนที่เข้มแข็งมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 รองลงมาคือ ด้านการประเมินผลการควบคุมและ
ติดตามการคัดแยกขยะของคนในชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะและเป็นชุมชนที่น่าอยู่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.15 ด้านการควบคุมโดยให้สมาชิกยึดหลักการ 4Rs คือ Reduce Reuse Recycle และ Repair 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1 และด้านการวางแผนในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับคนในชุมชนในการ
บริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.95 ตามล าดับ โดยคิดเป็นค่าร้อยละแล้ว 
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 สว่นท่ี 4 จากการทำาแบบสอบถามตอนที ่3 จากการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ตามแนวคดิการจัดการองคก์รเกีย่ว
กับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จของกลุ่มสตรีรีไซเคิล ประกอบด้วยด้าน การวางแผน การควบคุม การประสานงาน
และการประเมนิผล สรปุผลไดว้า่ ปจัจยัทัง้หมดทีส่ง่ผลต่อความสำาเร็จของกลุ่มสตรีรีไซเคลิ พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ให้ความสำาคัญกับการจัดการองค์กร ด้านการประสานงานการส่งเสริมให้ชุมชนมีการเข้าร่วมโครงการอื่น ๆ  
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เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 รองลงมาคือ ด้านการประเมิน
ผลการควบคมุและตดิตามการคดัแยกขยะของคนในชมุชนเพ่ือลดปริมาณขยะและเปน็ชมุชนทีน่า่อยูค่า่เฉล่ียเทา่กับ 
4.15 ด้านการควบคุมโดยให้สมาชิกยึดหลักการ 4Rs คือ Reduce Reuse Recycle และ Repair ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.1 และด้านการวางแผนในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับคนในชุมชนในการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ตามลำาดับ โดยคิดเป็นค่าร้อยละแล้ว
 จากการสรุปและอภิปรายผล ทางผู้วิจัยคิดว่าผลที่ได้รับมามีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี ดังต่อไป
นี้
 1. ทฤษฎีการจัดการองค์กรของ Robbins and DeCenzo คือ การจัดการองค์กรคือขบวนการที่ทำาให้
งานกิจกรรมต่าง ๆ สำาเร็จลงได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด้วยคนและทรัพยากรขององค์การซึ่งตาม
ความหมายนี้องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ได้แก่ ขบวนการ (process) ประสิทธิภาพ (efficiency) และ
ประสิทธิผล (effectiveness) ขบวนการ (process) ในความหมายของการจัดการนี้หมายถึงหน้าที่ต่าง ๆ ด้านการ
จัดการ ได้แก่ การวางแผน การควบคุม การประสานงาน การประเมินผลและการจัดการองค์กร
 2. แนวคิดเครือข่ายทางสังคม ของ Michael Porter การเรียนรู้เครือข่าย และการวิเคราะห์เครือข่ายให้
เป็น จะมีประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะในด้านการวางแผน หรือการบริหารงาน เพราะจะเผยให้เห็นส่ิงท่ีซ่อนเร้น
อยู่ ซ่ึงการทำาให้งานท่ีมองไม่เห็นในตอนแรกเป็นท่ีปรากฎข้ึน, เปิดเผยความเช่ียวชาญท่ีแฝงเร้นและไม่ได้ถูกใช้ในเครือข่าย,      
เปิดเผยรอยแตก หรือความไม่เชื่อมต่อในเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นรอยแตกที่เกิดจากความแตกต่างของลักษณะองค์กร 
หรือแม้แต่ความแตกต่างทางเพศ อายุ ชาติพันธุ์ การศึกษา, เปิดเผยความร่วมมือในหลาย ๆ ระดับ ไม่ว่าจะเป็น
แบบข้ามแผนก ข้ามลำาดับชั้น ข้ามองค์กร เป็นต้น และยังสามารถใช้ติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากการ
เปลี่ยนแปลงในองค์กรได้

ข้อเสนอแนะ
 จากการศกึษาเรือ่ง การวเิคราะหป์จัจยัแหง่ความสำาเรจ็ดว้ยสงัคมเครอืขา่ยของกลุม่สตรรีไีซเคลิ ทำาใหท้ราบ
ถึงลักษณะการดำาเนินงานเพื่อการจัดการกับขยะในเขตพื้นที่การรับผิดชอบของตนเอง ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงจัดทำาข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำาข้อมูลที่ได้ไปใช้
ในการบริหารจัดการ เพื่อให้เป็นที่พึ่งพอใจแก่ทุกฝ่ายดังต่อไปนี้
 1. ควรมีการกำาหนดกรอบแนวคิดโดยพิจารณาตัวแปรอื่นเพิ่มเติม อาจมีการใช้แนวคิดทฤษฎีอื่น ๆ เข้ามา
ใช้ในการพิจารณา
 2. ควรมกีารศกึษาวจิยัเรือ่งนีต้อ่ไปและปรบัปรงุเครือ่งมอืในการวจิยัใหม้คีวามชดัเจนและครอบคลมุมากขึน้ 
 3. หน่วยงานของภาครัฐควรเข้าไปดูแลและให้ความรู้ในการจัดการเกี่ยวกับการดำาเนินงานของกลุ่มสตรี
รีไซเคิลเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสร้างรายได้และทำาให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น
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การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้วยเครือข่ายทางสังคมของศูนย์
บริการสาธารณสุข 14 แก้วสีบุญเรือง

An analysis of the success factors of health center 14

ธีระวัฒน์ จันทึก95 และ สุนิษา ศรีกงพาน96

บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จของศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว    
สีบุญเรือง 2) เพ่ือศึกษาวิธีดำาเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้วสีบุญเรือง โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด 
กระบวนการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จากตัวอย่างแบบสอบถามจำานวน 20 คน 
 ผลการวิจัยพบว่าศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้วสีบุญเรืองแห่งนี้มีกระบวนการการให้บริการ แบบ                
ครบวงจรทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการรักษา ป้องกัน ฟื้นฟู ส่งเสริม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิด
เป็นร้อยละ 55 อยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 30 และมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 40 พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสำาคัญกับการจัดการองค์กร ด้านการควบคุมรักษาระดับมาตรฐานการให้บริการกับ
ประชาชนมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 รองลงไปคือด้านการวางแผนการจัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัตถุดิบ 
คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.18 ดา้นการประเมนิผลการรกัษาภาพลกัษณข์ององคก์รและผูใ้หบ้รกิารของศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 
14 แก้ว สีบุญเรือง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และด้านการประสานงานการบูรณาการการทำางานขององค์กรที่เชื่อมโยง
กับกระทรวงสาธารณสุข ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ตามลำาดับ

คำ�สำ�คัญ : ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ, ศูนย์บริการสาธารณสุข

Abstract
 The objective goal of this research are 1) in order to review the factors that affect the 
success of the health center, 14 of the Board 2) in order to review the way of health center, 
14 of the Board using a closed process in this is the quality and quantity of sample survey of 
20 people. The research found that health center, 14 of the Board of this process, to provide a 
complete solution, and four areas, namely, to prevent the rehabilitation of the respondents tend 
to be female, representing a 55 percent in the age of 30 years was 30 per cent, and that is 40 
% found that the majority of respondents to the activities, the treatment of service to citizens, 
the average to 4.23, the plans to establish a budget on purchasing raw materials, with 4.18, to 
maintain its image of enterprises and service providers of health center, 14 of the Board of the 
average 4.07 and the coordination of the integrating the work of an organization linked to the 
Ministry of Public Health average of 4.03, respectively.

Keywords : the success factors, health center

95 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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บทนำา
 ในป ีพ.ศ. 2553 รฐับาลไดม้นีโยบายในการปรับระบบบริการและยกระดับคณุภาพบริการของสถานอีนามัย
ให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล เพื่อเป็นทับหน้าของกระทรวงสาธารณสุขในการให้บริการด้านสุขภาพแก่
ประชาชนในตำาบล หมู่บ้าน ชุมชน และพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีศักยภาพมาก
ขึ้น โดยเน้นบริการสุขภาพเชิงรุก ซึ่งภารกิจสำาคัญของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลที่ต้องดำาเนินการคือ การ
ส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล ควบคุมป้องกันโรค ฟื้นฟู และการคุ้มครองผู้บริโภค (กระทรวงสาธารณสุข, 2553) 
ศูนย์บริการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานครมีการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งการสำารวจดูแล
ภาวะสุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลท่ีดี ส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี 
จะเกิดขึ้นได้จากการร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยมีการ บูรณาการแผนงาน การปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงาน
ภายในสำานักอนามยัและหนว่ยงานภายนอก รวมทัง้ภาคเีครอืขา่ยใหม้กีารเสรมิสรา้งภาวะสขุภาพของประชาชนและ
สุขาภิบาลเมืองที่ดีในลักษณะองค์รวม (Holistic) ซ่ึงสำานักอนามัยมีส่วนราชการท่ีจะดำาเนินการ ในด้านต่าง ๆ ให้
เปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพซึง่ทำาให้องคก์รมภีาพลกัษณท์ีด่แีละไดร้บัการยอมรบัจากผูม้าใชบ้รกิาร (สำานกังานอนามยั
กรุงเทพมหานคร, 2558)
 ศูนย์บริการสาธารณสุขจึงมีความจำาเป็นที่จะต้องประเมินคุณภาพในการจัดบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ของสถานบริการสาธารณสุขระดับอำาเภอและตำาบลว่า สามารถจัดบริการได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับ
บรกิาร มสีิง่แวดลอ้มเพือ่การสง่เสรมิสขุภาพ ปลอดภยัและความผาสุกของผู้รับบริการหรือไม ่(สถาบนัรับรองคณุภาพ
สถานพยาบาล, 2009) 
 ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง ก่อตั้งในปี 2527 มีพื้นที่ทั้งหมด 190 ตารางวา ซึ่งเป็นพื้นที่
ของวัดลุ่มเจริญศรัทธา ส่วนแก้ว สีบุญเรืองนั้นมาจากเชื่อของคนท่ีมาบริจาคตึก เร่ิมแรกเป็นอาคารไม้แล้วต่อมา
ลูกสาวของคุณแม่แก้ว สีบุญเรืองก็ได้มาบริจาคตึกอาคาร 3 ชั้นที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ 21 ซอยจันทร์ 42 ถนน
จันทร์ แขวงพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่รับผิดชอบ คือ เขตสาทร แขวงยานนาวา และ
แขวงทุ่งมหาเมฆ เป็นศูนย์บริการแห่งหนึ่งที่ให้บริการประชาชนทั่วไป โดยทางศูนย์บริการนี้จะเน้นการให้บริการกับ
เด็กและคนชรา ในทุก ๆ เดือนจะมีบริการการฉีดวัคซีนตามโรงเรียนและตามสถานที่ต่าง ๆ จึงทำาให้ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรืองแห่งนี้ได้รับการยอมรับและพึงพอใจเป็นอย่างมากจากผู้ใช้บริการจนถึงทุกวันนี้
 จากความสำาคัญของศูนย์บริการสาธารณสุขดังกล่าวแล้วข้างต้น ผู้วิจัยมีความประสงค์ท่ีจะทำาการศึกษา
และวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้วยเครือข่ายทางสังคมของศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง เพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษาและใช้เป็นแนวทางให้ศูนย์บริการสาธารณสุขแหล่งอื่นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 การศึกษาเพื่อทำาการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำาเร็จของศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง            
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จของศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง
 2. เพื่อศึกษาวิธีดำาเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้วสีบุญเรือง

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือเดือน มีนาคม-กรกฎาคม 2558
 2. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลเป็นหลัก ผู้ให้ข้อมูลเป็นหลักคือ พญ. หทัยกาญจน์ บุณยะรัตเวช ผู้อำานวยการ
เฉพาะด้าน (แพทย์) ระดับต้น และเจ้าหน้าที่ในศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้วสีบุญเรือง
 3. ขอบเขตของเนื้อหาการวิจัยครั้งน้ีมุ่งศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลให้ศูนย์บริการสาธารณสุข 14               
แก้ว สีบุญเรือง ประสบความสำาเร็จ ศึกษาสังคมเครือข่ายของศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง เพื่อเป็น
แนวทางต้นแบบให้ศูนย์บริการสาธารณสุขที่อื่น ๆ ต่อไป
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 4. ขอบเขตด้านพื้นที่ การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาบุคคลในพื้นที่ที่มาใช้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข 14 
แก้ว สีบุญเรือง

ประโยชน์ที่ได้รับ
 1. การวิจัยครั้งนี้ทำาให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จของศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง 
เพื่อให้ศูนย์บริการสาธารณสุขที่อื่น ๆ สามารถนำาไปเป็นต้นแบบประยุกต์ใช้ เพื่อให้ประสบความสำาเร็จ
 2. ได้ทราบถึงความต้องการและความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข 
14 แก้ว สีบุญเรือง

วิธีดำาเนินการวิจัย
 วิธีการดำาเนินงานวิจัย
 การวิจัยในครั้งน้ีมุ่งเน้นการศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำาเร็จของศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว
สีบุญเรือง ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำาหรับการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำาเร็จของศูนย์บริการสาธารณสุข 14 
แก้ว สีบุญเรือง เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำาเร็จของศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง เพื่อศึกษา
สภาพการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง และเพื่อศึกษาวิธีดำาเนินงานและ
การจัดการของศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง โดยมีวิธีการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขัน้ตอนแรกของการเกบ็รวมรวมขอ้มลู คดัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 14 แกว้ สบีญุเรอืง
โดยใช้วิธีการลงพื้นที่ และสัมภาษณ์ พญ. หทัยกาญจน์ บุณยะรัตเวช ผู้อำานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ระดับต้น ใช้
วธิกีารสมัภาษณ ์โดยการบนัทกึขอ้มลูดว้ยเครือ่งบนัทกึและจดบนัทกึ เพือ่นำาไปเปน็ขอ้มลูหลกัในการทำาแบบสอบถาม
 ขั้นตอนที่สองของการเก็บรวบรวมข้อมูล ทำาการถอดบทสัมภาษณ์เพื่อนำาบทสัมภาษณ์ที่ได้มาปรึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย เพื่อจัดทำาแบบสอบถามในการหาปัจจัยแห่งความสำาเร็จของศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว
สีบุญเรือง
 ขั้นตอนสุดท้ายของการเก็บรวบรวมข้อมูล นำาแบบสอบถามที่ได้จากการทอดเทป ลงพื้นที่เพื่อไปทำา
แบบสอบถามอีกครั้งโดยใช้วิธีปากต่อปาก (Snowball Sampling Technique) คือ การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย
อาศัยการแนะนำาของกลุ่มตัวอย่างท่ีได้เก็บข้อมูลไปแล้ว วิธีนี้ผู้วิจัยจะได้กลุ่มตัวอย่างจากการแนะนำาต่อ ๆ กันของ
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างหนึ่งอาจจะไม่ได้แนะนำาแค่คนเดียว ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะเพ่ิมข้ึนทุกครั้งที่
สัมภาษณ์เก็บข้อมูลจนกว่าผลที่ออกมาจะทำาการยุติได้
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา คือ แบบสอบถาม โดยก่อนท่ีจะทำาแบบสอบถามทาง
ผู้วิจัยได้ทำาการขออนุญาตเจ้าหน้าที่ทางศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง มาทำาความเข้าใจก่อนจะให้ทำา
แบบสอบถามโดยการสุ่มตัวอย่างเพียง 20 คน โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
 เพือ่ใหง้านวจิยัมคีวามถูกตอ้งและสมบรูณ ์ผูว้จิยัสรา้งแบบสมัภาษณแ์ลว้นำาไปใหท้ีป่รกึษางานวจิยัพจิารณา
ตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไข และให้คำาแนะนำา จากนั้นนำาแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องอีกครั้ง ให้มี
ความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนนำาไปใช้จริง หลังจากผู้วิจัยเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์
ข้อมูล
 ตรวจสอบความเชื่อถือของข้อมูลเชิงคุณภาพ
 ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความเชื่อถือได้ โดยผู้วิจัยดำาเนินการดังนี้ 1) ผู้วิจัย
ได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักเฉพาะท่ีเจาะจงตามคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูล โดยมีประสบการณ์ตรงตามจุดมุ่งหมายของ
การศึกษา คือ การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้วยเครือข่ายทางสังคมของศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว 
สีบุญเรือง มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียดตรวจสอบได้ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยทำาการถอดเทป
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การสัมภาษณ์ และตรวจสอบความถูกต้องของแบบสัมภาษณ์โดยการฟังเทปซำ้า 2) การสร้างความคุ้นเคย และความ
ไว้วางใจกับผู้ให้ข้อมูลก่อนการสัมภาษณ์ โดยหลังจากผู้วิจัยเข้าพบ และแนะนำาตัวกับผู้ให้ข้อมูลด้วยตัวเองที่ศูนย์
บรกิารสาธารณสขุ 14 แกว้ สบีญุเรอืงแลว้ ผูว้จิยัหาโอกาสแวะไปเยีย่มเยอืนผูใ้หข้อ้มลูขณะปฏบิตังิาน ผูว้จิยักจ็ะพดู
คุยเรื่องงานและเรื่องทั่วไป 3) การควบคุมสถานการณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เที่ยงตรง โดยให้ผู้ให้ข้อมูลกำาหนดวันเวลา 
และสถานที่ในการสัมภาษณ์ เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลมีความสะดวก ซึ่งผู้ให้ข้อมูลจะเลือกสถานที่ทำางานของตนเป็นสถาน
ที่ในการให้ข้อมูล ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัย และการสัมภาษณ์ให้ผู้ให้ข้อมูลเข้าใจ 
พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลซักถามจนมีความกระจ่างพอที่จะได้รับความไว้วางใจ แล้วจึงเริ่มการเก็บข้อมูล 4) 
การตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลได้แก่ การบันทึกเทป การบันทึกภาคสนาม และผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือ
ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเชิงคุณภาพตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ของผลการวิจัยอีกครั้งหนึ่ง โดยผู้วิจัยนำาประเด็น
ที่ได้จากการวิเคราะห์ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยตลอดจนกระบวนการวิจัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันเกี่ยว
กับประเด็นที่ศึกษา ผู้วิจัยมีการปรับเปลี่ยน และจัดหมวดหมู่ของประเด็นหลัก และประเด็นย่อยบางประเด็น 
 การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
 1) การตรวจสอบสามเสา้ดา้นขอ้มลู จะเนน้การตรวจสอบขอ้มลูทีไ่ด้มากจากแหล่งต่าง ๆ  นัน้มคีวามเหมอืน
กันหรือไม่ ซึ่งถ้าทุกแหล่งข้อมูลพบว่าได้ข้อค้นพบมาเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นมีความน่าเชื่อถือ
 2) การตรวจสอบสามเสา้ดา้นผูว้จิยั จะเนน้การตรวจสอบจากผูว้จิยัหรอืผูเ้กบ็ขอ้มลูตา่งคนกนัวา่ไดค้น้พบที่
เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งถ้าผู้วิจัยหรือผู้เก็บข้อมูลทุกคนพบว่าข้อค้นพบที่ได้มามีความเหมือนกัน แสดง
ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความน่าเชื่อถือ
 3) การตรวจสอบสามเสา้ดา้นวธิรีวบรวมขอ้มลู คอื เกบ็รวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ  เพือ่รวบรวมขอ้มลูเรือ่งเดียวกนั 
โดยผู้วิจัยจะทำาการสัมภาษณ์ข้อมูลแบบมีโครงสร้างคำาถาม การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในการซักถามกับผู้ให้ข้อมูล
หลัก และการศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้วยเครือข่ายทางสังคมของ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง ได้วิเคราะห์และนำาเสนอในรูปแบบตารางประกอบคำาอธิบายโดยแบ่งออกเป็น 4 
ตอนตามลำาดับต่อไปนี้
 ตอนที่ 1 เป็นข้อคำาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
 ตอนที่ 2 เป็นข้อคำาถามเกี่ยวกับการระบุกลุ่มสังคมเครือข่าย
 ตอนที่ 3 เป็นข้อคำาถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นตามแนวคิดการจัดการองค์กร
 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
 ตอนที่ 1 เป็นข้อคำาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ และสถานภาพ โดยนำาเสนอในรูป
ของจำานวนร้อยละ แสดงผลดังตาราง
 1. แสดงจำานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำาแนกตามเพศ
  จากแบบสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 55 และเป็นเพศชาย 
9 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ตามลำาดับ
 2. แสดงจำานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำาแนกตามช่วงอายุ
 จากแบบสอบถามผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในช่วงอายุ 20-30 ปี จำานวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 30 ช่วงอายุ 40-50 ปี จำานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ช่วงอายุ 31-40 จำานวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20 ช่วงอายุตำ่ากว่า 20 ปี จำานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15 และช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป จำานวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 10 ตามลำาดับ 
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 3. แสดงจำานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำาแนกตามสถานภาพ
จากแบบสอบถามผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จำานวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40 สถานภาพสมรส จำานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35 และสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ 
จำานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ตามลำาดับ
ตอนที่ 2 เป็นข้อคำาถามเกี่ยวกับการระบุกลุ่มสังคมเครือข่าย
 จากสอบถามแสดงถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นสำาหรับการแสดงข้อมูลการระบุกลุ่มสังคมเครือข่ายที่
ส่งผลต่อความสำาเร็จของศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้วสีบุญเรือง โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าผู้ที่ทำาให้
กลุ่มประสบความสำาเร็จคือสำานักงานเขต จำานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 หมอ,พยาบาล จำานวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35 และผู้ป่วย จำานวนละ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ตามลำาดับ
 
ตอนที่ 3 เป็นข้อคำาถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นตามแนวคิดการจัดการองค์กร
 วิเคราะห์ความคิดเห็นตามแนวคิดการจัดการองค์กรเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จของศูนย์บริการ
สาธารณสุข 14 แก้วสีบุญเรือง ประกอบด้วยด้าน การวางแผน การควบคุม การประสานงานและการประเมินผล 
ด้วยค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 3.1 ด้านการวางแผน 

ด้านการประสานงาน
ระดับการตัดสินใจ

SD
ความ
หมาย5 4 3 2 1

มีการพัฒนาศักยภาพของ
บุ คลากร ในการปฏิบั ติ
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง

7 8 5 - - 4.1 1.52752 4

มีการวางแผนการจัดตั้ง
งบประมาณในการจัดซื้อ
วัตถุดิบ

10 5 5 - - 4.25 2.88675 5

การปฏิบัติการทำางานท่ี
ชัดเจนและปรับปรุงการ
ทำางานอยู่เสมอ

8 8 4 - - 4.2 2.30940 5

 3.2 ด้านการควบคุม 

ด้านการประสานงาน
ระดับการตัดสินใจ

SD
ความ
หมาย5 4 3 2 1

มีการควบคุมรักษาระดับ
มาตรฐานการให้บริการกับ
ประชาชน

7 11 2 - - 4.25 4.5092 4
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ดแูลควบคมุความปลอดภยั
และความมั่นคงของผู้ใช้
บริการจากทางสาธารณสุข

8 10 2 - - 4.3 4.16333 4

มี ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร ใ ห้
บริการของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ

8 7 5 - - 4.15 1.52752 5

 3.3 ด้านการประสานงาน 

ด้านการประสานงาน
ระดับการตัดสินใจ

SD
ความ
หมาย5 4 3 2 1

การบูรณาการการทำางาน
ขององค์กรที่เช่ือมโยงกับ
กระทรวงสาธารณสุข

10 4 6 - - 4.2 3.0550 5

การพฒันาศูนยส์าธารณสขุ
ใ น ปั จ จุ บั น ไ ด้ รั บ ก า ร
ส นั บ ส นุ น จ า ก อ ง ค์ ก ร
ภายนอก เช่น สปสช.,ผู้มี
อุปการคุณ เป็นต้น

7 4 9 - - 3.9 2.51661 3

มีการประสานงานจากทาง
โรงพยาบาลเพื่อส่งเสริม
การบรกิารใหกั้บประชาชน
ได้เป็นอย่างดี

5 10 5 - - 4 2.88675 4

 3.4 ด้านการประเมินผล 

ด้านการประเมินผล
ระดับการตัดสินใจ

SD
ความ
หมาย5 4 3 2 1

ผู้มาใช้บริการมีความพึง
พอใจกับการบริการของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 
แก้วสีบุญเรือง

5 9 6 - - 3.95 2.08166 4

การรักษาภาพลักษณ์ของ
องค์กรและผู้ให้บริการของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 
แก้วสีบุญเรือง

8 9 3 - - 4.25 3.2145 5
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มีการเปิดโอกาสให้ผู้ ใช้
บริการแสดงความเห็นต่อ
องค์กร

7 6 7 - - 4 0.5773 4

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 1
 จากการวิเคราะหข์อ้มลูสรปุไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญร่อ้ยละ 55 เปน็ผูห้ญงิทีเ่หลอืเปน็ผูช้ายมีอายุ
อยู่ในช่วง 20-30 ปี ส่วนมากมีสถานภาพโสด 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 2
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นจากการทำาแบบสอบถามจำานวน 20 ชุด ผู้ทำาแบบสอบถามคิดว่าปัจจัยที่    
ส่งผลต่อปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้วยเครือข่ายทางสังคมของศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรืองคือ สำานักงานเขต 
ร้อยละ 40 ตามมาด้วยหมอ, พยาบาล ร้อยละ 35 และผู้ป่วยร้อยละ 25 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 3

ด้าน ปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้านการจัดการ SD ระดับความสำาคัญ

1 ด้านการวางแผน 4.18 2.24 4

2 ด้านการควบคุม 4.23 3.4 5

3 ด้านการประสานงาน 4.03 2.82 2

4 ด้านการประเมินผล 4.07 1.96 3

รวม 4.13 2.60

 จากตารางข้างต้นเป็นการแสดงปัจจัยทั้งหมดที่ส่งผลต่อความสำาเร็จของศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว    
สีบุญเรือง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสำาคัญกับการจัดการองค์กร ด้านการควบคุมมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ด้านการวางแผน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ด้านการประเมินผล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และด้าน
การประสานงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ตามลำาดับ

อภิปรายผล
 การศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้วยเครือข่ายของศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จของศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง และศึกษาวิธี
การดำาเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เคร่ืองมือท่ีผู้วิจัยนำามาใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การสัมภาษณ์ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ในคร้ังน้ีคือ พญ. หทัยกาญจน์ บุณยะรัตเวช ผู้อำานวยการ                                                                     
เฉพาะดา้น (แพทย)์ ระดบัตน้ และการทำาแบบสอบถาม โดยใชก้ารสุม่ตวัอยา่งแบบ Snowball Sampling Technique 
จำานวน 20 ชุด ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยินดีจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อ
การศึกษาเป็นอย่างดี การจัดเก็บและรวบรวมผลการศึกษาในครั้งนี้ คือ พญ. หทัยกาญจน์ บุณยะรัตเวช ผู้อำานวย
การเฉพาะด้าน (แพทย์) ระดับต้น ของศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักและได้ให้
นิยามของปัจจัยแห่งความสำาเร็จไว้ว่า 
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 “ปัจจัยแห่งความสำาเร็จของศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง คือ การที่ผู้ใช้บริการ ได้รับการ
บริการแบบครบวงจรทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการรักษา ด้านการป้องกัน ด้านการฟื้นฟู และด้านการส่งเสริม”

“ปัจจัยแห่งความส าเร็จของศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้วสีบุญเรือง คือ การที่ผู้ใช้บริการ ได้รับการ
บริการแบบครบวงจรทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการรักษา ด้านการป้องกัน ด้านการฟื้นฟู และด้านการส่งเสริม” 
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 จากผลการวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถามของปจัจัยแหง่ความสำาเร็จด้วยเครือขา่ยทางสังคม
ของศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
จากการวเิคราะหข์อ้มลูสรปุไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญร้่อยละ 55 เปน็ผู้หญงิท่ีเหลือเปน็ผู้ชายมอีายอุยูใ่นชว่ง 
20-30 ป ีสว่นมากมสีถานภาพโสด ผูท้ำาแบบสอบถามคดิวา่ปจัจัยทีส่่งผลต่อปจัจัยแหง่ความสำาเร็จด้วยเครือขา่ยทาง
สังคมของศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรืองคือ สำานักงานเขต ร้อยละ 40 ตามมาด้วยหมอ, พยาบาล 
ร้อยละ 35 และผู้ป่วยร้อยละ 25 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำานวน 20 คน คิดเป็น ร้อยละ 100
  จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นตามแนวคิดการจัดการองค์กรเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จของศูนย์
บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง ประกอบด้วยด้านการวางแผน ด้านการควบคุม ด้านการประสานงานและ
ดา้นการประเมินผล สรปุผลไดว้า่ ปัจจยัทัง้หมดทีส่ง่ผลตอ่ความสำาเรจ็ของศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 14 แกว้ สบีญุเรอืง 
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญใ่หค้วามสำาคญักับการจัดการองคก์ร ด้านการควบคมุการรักษาระดับมาตรฐานการ
ให้บริการประชาชนมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 รองลงมาคือ ด้านการวางแผนการจัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ
วัตถุดิบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ด้านการประเมินผลการรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรและผู้ให้บริการของศูนย์บริการ
สาธารณสุข 14 แก้วสีบุญเรือง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และด้านการประสานงานการบูรณาการการทำางานขององค์กร
ที่เชื่อมโยงกับกระทรวงสาธารณสุข ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ตามลำาดับโดยคิดเป็นค่าร้อยละแล้ว 

ข้อเสนอแนะ
 จากการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำาเร็จด้วยสังคมเครือข่ายของศูนย์บริการสาธารณสุข 14 
แก้ว สีบุญเรือง ทำาให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานบุคลากรในศูนย์บริการสาธารณสุข 14 ทราบถึงปัญหาและ
อุปสรรคตา่ง ๆ  ผูว้จิยัจงึจดัทำาขอ้เสนอแนะเพือ่เป็นประโยชนต่์อศนูยบ์ริการทีเ่กีย่วขอ้งเพ่ือนำาขอ้มลูทีไ่ด้ไปใชใ้นการ
พัฒนาองค์กรต่อไป
 1) ควรมกีารศกึษาวจิยัในเรือ่งนีต้อ่ไปและปรับปรุงเคร่ืองมอืทีใ่ชใ้นการวจัิยใหม้คีวามชดัเจนและครอบคลมุ
ยิ่งขึ้น
 2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการสาธารณสุข ควรที่จะมีการศึกษาเพื่อจัดทำาเกณฑ์สำาหรับปัจจัยแห่ง
ความสำาเร็จในการดำาเนินการต่อไป
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