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2. เผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
3. สร้างความรู้และองค์ความรู้ที่ถูกต้อง พัฒนาภูมิปัญญาระดับชาติและสากล
ขอบเขตงาน :
เป็นวารสารวิ ชาการที่ค รอบคลุม สาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สาขานิติศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดย
นาเสนอในรูปแบบ
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1. บทความวิชาการ
2. บทความวิจัย เป็น Concept paper หรือ ผลงานวิจัยที่ทาสาเร็จสมบูรณ์
แล้ว
3. ผู้เขียนบทความเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
2. เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างความรู้และองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์
และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่ใช้นาเสนอผลงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
และบุคคลทั่วไป
กาหนดการเผยแพร่ :
ปีละ 2 ฉบับ ตามกาหนดเวลาดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม
ข้อกาหนดเฉพาะของวารสาร :
1. บทความที่ลงตีพิมพ์ทุกเรื่องได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ประเมินอิสระ
(Peer review)
2. ข้อคิดเห็นใดๆ ของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารการบริหารปกครองเล่มนี้
เป็นของผู้เขียนบทความ คณะผู้จัดทาวารสารไม่จาเป็นต้องเห็นด้วยหรือรับผิดชอบต่อ
ความคิดเห็นของผู้เขียนบทความดังกล่าวแต่ประการใด
3. กองบรรณาธิการวารสาร ไม่สงวนสิทธิคัดลอกเนื้อหาหรือส่วนหนึ่งส่ว นใด
ของเนื้อหาในบทความต่างๆ แต่ให้อ้างอิงที่มาของข้อความที่นาไปกล่าวอ้างในที่ต่างๆ
อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ
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บทบรรณาธิการ
วารสาร “รัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เป็นวารสาร
ที่มีการจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ สาหรับฉบับนี้เป็นปีที่ 2 ฉบับที่ 2 จัดทาขึ้นโดยภาควิชา
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
มุ่งหวังให้ว ารสารฉบั บ นี้ เป็ น แหล่ งข้อ มู ลทางการวิจั ย และทางวิ ชาการระดับ ชาติ
สาหรับการนาเสนอผลงานของทั้งนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา
ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปแล้ว
ส าหรั บ วารสารฉบั บ นี้ ไ ด้ รั บ ความสนใจในวงกว้ า งพอสมควร จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา จากหลากหลายสถาบัน ในการส่งบทความ
เข้าร่วมตีพิมพ์เผยแพร่บทความหรืองานวิจัยต่างๆ ซึ่งบทความที่ได้รับการพิจารณาใน
การตีพิมพ์นั้น กองบรรณาธิการให้ความสาคัญในการพิจารณาและคัดเลือกบทความ
เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจได้รับบทความที่มีคุณภาพ
เนื้อหาสาระของฉบับนี้ประกอบไปบทความวิชาการและบทความวิจัย ที่มา
จากนักวิชาการจากหลากหลายแหล่ง ได้แก่ บทความแรก เป็นบทความวิชาการ เรื่อง
“แนนซี่ เฟรเซอร์ กับพื้นที่สาธารณะ” ของอาจารย์ ดร. รุ่งนภา ยรรยงเกษมสุข
จากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บทความที่สอง เป็นบทความ
วิจั ย เรื่ อ ง “แนวคิ ดกั ล ยาณธรรม” ของอาจารย์ ศิ ว าพร เจี่ ย สกุ ล จากสถาบั น
วิชาการไทยวิจัยพัฒนาการจัดการ บทความที่สาม เป็นบทความวิจัย เรื่อง “ทัศนคติ
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในตาบลบ้านช้าง อาเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี” ของนางสาวพรภิรมณ์ ศรีทองคา นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.
วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ ประธานโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บทความที่สี่ เป็นบทความวิจัย เรื่อง “ความสัมพันธ์
ระหว่างความเป็นองค์การนวัตกรรมกับสมรรถนะในการสร้างสรรค์นวัตกรรม :
กรณี ศึ ก ษาส านั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น” ของนางสาวไอริ น
โรจน์รักษ์ นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย บทความที่ห้า เป็นบทความที่ห้า เป็นบทความวิจัย เรื่อง “คุณภาพชีวิต
การทางานกับการรักษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรต่างวัย : กรณีศึกษา
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บุ ค ลากรในส านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย” ของนางสาวพลอยบุ ษ รา
บุญญาพิทักษ์ นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะรั ฐ ศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิท ยาลั ย และ ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.
ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บทความที่หก
เป็นบทความวิจัย เรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหารในกองพันระวัง
ป้ อ งกั น ส านั ก กองบั ญ ชาการ กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย” ของ นายชี ว รั ต น์
สว่ า งศรี นิ สิ ต ปริ ญ ญาโท หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชารั ฐ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์ ชาญศิลป์ หัวหน้า
ภ า ค วิ ช า รั ฐ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร์ ค ณ ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ และ บทความปริ ท รรศน์ ห นั งสื อ เรื่ อ ง “ชี วิ ต เพื่ อ
อิสรภาพ” โดย Maryanne Vollers และแปลภาษาไทย โดย คุณอรดา ลีลานุช
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาสตรินทร์ ตันสุน จากภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งบทความทั้ง 7 เรื่องนี้ มีความหลากหลายในเชิงเนื้อหา อาจมีสั้น ยาว
ประเด็นใหม่ วิธีเป็นไปตามหลักวิชาการ และท้าทายต่อหลักวิชาที่เป็นอยู่ โดยทั้ง 7
เรื่องนี้ล้วนได้รับการเรียบเรียงโดยผู้เขียน และได้รับการกลั่นกรองจากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) และกองบรรณาธิการอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ผลงานที่
นาเสนอต่อท่านผู้อ่านมีความสมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านสืบไป
กองบรรณาธิ ก ารขอขอบคุ ณ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ ก รุ ณ า
ประเมินบทความให้กับกองบรรณาธิการ เพื่อให้ผลงานที่นาเสนอต่อท่านผู้อ่านมีความ
สมบูรณ์ครบถ้วน และหากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประการใดที่จะช่วยให้
วารสารมีคุณภาพยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการยินดีน้อมรับด้วยความขอบคุณยิ่ง
ด้วยจิตคารวะ
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
บรรณาธิการบริหาร
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บทคัดย่อ
ในรัฐสมัยใหม่พื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่ที่ถูกบนฐานคิดที่ว่าเพื่อสนับสนุน
การปกครองระบอบประชาธิ ปไตย การส่ว นร่ว มทางการเมือ ง ในการถกเถีย งใน
ประเด็นต่างๆ ที่เป็นประเด็นสาธารณะ ไม่ใช่ประเด็นส่วนตัวและ พื้นที่สาธารณะ
จะต้องเป็นพื้นที่ทุกคนที่เข้ามาจะมีความเท่าเทียมกันทั้งในการรับรู้ข้อมูลต่างๆ และ
การพูดคุยถกเถียงต่อกันและกัน อีกทั้งภาครัฐและภาคเศรษฐกิจจะต้องไม่เข้ามา
แทรกแซงหรือครอบงา เพื่อให้ทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างเสรี แต่แนนซี่ เฟร
เซอร์ กล่ า วว่ า ในทางปฏิ บั ติ ความไม่ เ ท่ า เที ย มกั น กลั บ ยั ง คงด ารงอยู่ ใ นพื้ น ที่
สาธารณะ ผู้คนถูกแบ่งแยกด้วยความแตกต่างพื้นฐานด้านเชื้อชาติ เพศ สัญชาติ
ศาสนา การศึกษา ฯลฯ ฉะนั้นเฟรเซอร์จึงเสนอให้พิจารณาพื้นที่สาธารณะในมิติของ
สังคมหลังสมัยใหม่ ที่จะต้องสร้างความเท่าเทียมกันให้กับทุกคนทุกกลุ่ม ในพื้นที่
สาธารณะทุกคนทุกกลุ่มจะต้องมีโอกาสในการพูด ถกเถียงและแสดงความคิดเห็น
ทั้งนี้ต้องไม่กีดกันประเด็นส่วนตัวออกจากพื้นที่สาธารณะด้วย
คาสาคัญ : แนนซี่ เฟรเซอร์, พื้นที่สาธารณะ, การเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่
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Abstract
In modern state, public sphere was a place where to support
democratic regime and political participation of citizen on discussion of
public issues, not private issues, in everyone are equal to know the
information and to discuss with each other. Besides, public sphere
would not be dominated or interfered by state and economic sectors
which people could participate liberally. However, Nancy Fraser stated
that inequality still exists in public sphere in practice. People were
discriminates on ground of race, sex, nationality, religious, education
etc. Thus, Fraser proposes to examine public sphere in the postmodern
turn where a place to generate equality to everyone and every group.
In public sphere, they have right to talk, discuss, and give their
opinions, Moreover, private issues will not be excluded from public
sphere as well.
Keywords : Nancy Fraser, Public Sphere, New Social Movement
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บทนา
ในสังคมปัจจุบันที่ สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
รวมทั้งเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ว ส่งผลต่อความคิดและการ
รับรู้ของผู้คน และทาให้ผู้คนสนใจในประเด็นที่หลากหลายมากขึ้น ขณะเดียวกัน
อิทธิพลจากโลกาภิวัตน์ ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และความก้าวหน้าอย่างมาของ
เทคโนโลยีการสื่อสาร ทาให้หลายๆ ประเทศประสบสถานการณ์และปัญหาที่มีความ
คล้ายคลึงกัน เช่น การเรียกร้องสิทธิสตรี การเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพของกลุ่ม
LGBT ปัญหาจากการพัฒนาที่ถูกครอบงาด้วยความทันสมัยและการเป็นอุตสาหกรรม
ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ปัญหาของกลุ่มคนชายขอบ เหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมา
นานและถูกละเลย เมื่อสถานการณ์ต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป การรับรู้ของสาธารณะต่อ
ประเด็น เหล่านี้ เพิ่มมากขึ้น ส่ งผลให้ ความรู้ สึกมีส่ว นร่วม ความรู้ สึกเป็น พลเมือ ง
ความรู้สึกรับผิดชอบต่อประเด็นที่ตนสนใจหรือเกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบด้ วยมี
มากขึ้น และต้องการสร้างบทบาทในการมีส่วนร่วมในการช่วยคิด และเสนอความเห็น
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อผู้มีอานาจ ผ่านพื้นที่สาธารณะ
ในการเคลื่อนไหวทางสังคม เจอร์เกน ฮาเบอร์มาส (Jürgen Habermas)
ได้นาเสนอความคิดว่าด้วยพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่ส าธารณะ โดยประเด็นที่จะนาไปสู่
การพูดคุยและเคลื่อนไหว จะต้องเป็นประเด็นสาธารณะ (Public Issue) จึงจะ
สามารถนาไปสู่การพูดคุยในพื้นที่สาธารณะ (Public Sphere) ได้ โดยเงื่อนไขสาคัญ
คือ ประชาชนจะต้องมีการกระทาเชิงการสื่อสาร และความเป็นเหตุเป็นผล ในการ
พูดคุยกันในพื้นที่นี้ ด้วยข้อเสนอนี้ ประชาชนธรรมดาต้องหันมาตระหนักในบทบาท
และภาระหน้าที่ของตนเองในฐานะพลเมืองคนหนึ่ง ที่จะเป็นต้องมีภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ควบคู่ไปกับการมีสิทธิและเสรีภาพ
อย่ า งไรก็ ต าม ข้ อ เสนอนี้ ดู จ ะเป็ น การยากในทางปฏิ บั ติ โดยเฉพาะใน
สังคมไทยที่ความไม่เท่าเทียมกันดารงอยู่ในรากของชีวิตประจาวันผ่านระบบอุปถัมภ์
ที่ทาให้การพูดและการแสดงออกอย่างมีเหตุมีผลเกิดขึ้นน้อยเนื่องจากความเกรงใจ
การเดินตามหลังผู้ใหญ่ รวมถึงการคิดว่าหนึ่งเสียงหรือสิบเสียงก็ไม่ดังเท่าเสียงของคน
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ที่มีตาแหน่งมีอานาจ ดังนั้น ในบทความนี้จึงนาเสนอแนวคิดเรื่องพื้นที่สาธารณะของ
แนนซี่ เฟรเซอร์ (Nancy Fraser) โดยการพยายามชี้ให้เห็นข้อบกพร่องในทางปฏิบัติ
ของแนวคิ ด ของฮาเบอร์ ม าส และสถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ปรับเปลี่ยนความคิดเรื่องพื้นที่สาธารณะและการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่

เจอร์เกน ฮาเบอร์มาสกับพื้นที่สาธารณะ
ในการเคลื่อนไหวบนพื้นที่สาธารณะ นักวิชาการที่มีบทบาทต่อการอธิบาย
การเคลื่อนไหวทางสังคมบนพื้นที่สาธารณะ คือ นักวิชาการชาวเยอรมัน ชื่อ เจอร์เกน
ฮาเบอร์มาส (Jürgen Habermas) ที่นาเสนอถึงการเคลื่อนไหวบนพื้นที่สาธารณะ
(Public Sphere) ว่า ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในพื้นที่สาธารณะจะต้องไม่ถูกจากัดการมี
ส่วนร่วมหรือการเข้ามาในพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สาธารณะจะต้องเป็นพื้นที่เปิด ที่ทุก
คนที่เกี่ยวข้อง หรือสนใจ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียมกัน นั่นคือการมี
ส่ ว นร่ ว มจะต้ อ งไม่ ถู ก จ ากั ด ด้ ว ยเรื่ อ งของเพศ อายุ สถานภาพ ชาติ พั น ธุ์ อาชี พ
การศึกษา รายได้ ภูมิลาเนา พื้นที่ที่อยู่อาศัย ความเกี่ยวข้องกับประเด็น ฯลฯ ทั้งนี้ผู้ที่
เข้ามามีส่วนร่วมจะต้องได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยเฉพาะในประเด็นที่จะมีการ
พูดคุยอย่างเท่าเทียมกัน โดยภาครัฐจะต้องนาเสนอข้อมูลแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน
รอบด้าน ทั้งนี้เพื่อให้การพูดคุยหรือที่ฮาเบอร์มาสใช้คาว่า การกระทาเชิงการสื่อสาร
(Communicative Action) อยู่บนหลักการของความเป็นเหตุเป็นผล (Rationality)
โดยทุกคนที่เข้ามาร่วมพูดคุยนั้น จะสามารถแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของตนเองได้
อย่างเท่าเทียมกันทุกคน และการแลกเปลี่ยนนั้นจะอยู่บนพื้นฐานของการที่ทุกคนได้
รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน ด้วยแนวคิดและวิธีการเช่นนี้ ทาให้
การสร้างเครือข่ายของการเคลื่อนไหวทางสังคมเกิดขึ้นได้ ขณะเดียวกันก็กลายเป็น
พลังที่มีความเข้มแข็งในการต่อสู่และต่อรองกั บภาครัฐได้อย่างเข้มแข็ง (Pusey, M,
2003)
ในพื้นที่สาธารณะ ประเด็นที่จะพูดคุยกันจะต้องเป็นประเด็นสาธารณะ นั่น
คื อ จะต้ อ งเป็ น เรื่ อ งของส่ ว นรวม เป็ น เรื่ อ งของผลประโยชน์ ส่ ว นรวม (Public
Interest) ที่ไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนตัว ฉะนั้นในพื้นที่นี้จะต้องกันพื้นที่ส่วนตั ว หรือ
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เรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากเรื่องของส่วนรวม หากจะว่ากันง่ายๆ
เรื่องที่พูดคุยกันจะต้องเป็นเรื่องที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นเรื่องสาธารณะ เป็น
ผลประโยชน์ของสาธารณะ ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนตัว และเพื่อให้
พื้นที่สาธารณะนี้สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและภาคประชาชนได้
อย่างแท้จริง ภาครัฐและภาคธุรกิจจะต้องไม่เข้ามามีส่วนร่วมในพื้นที่สาธารณะ ซึ่ง
เป็ น พื้ น ที่ ของพลเมื องทุ ก คน เพราะพื้ นที่ นี้ เ ป็ น พื้ นที่ ข องการต่ อ สู้ แ ละต่ อ รองกั บ
ภาครัฐและภาคเอกชน ที่มิใช่การแย่งชิงอานาจ หากแต่เป็นการสร้างประชาธิปไตย
แบบถกแถลง (Deliberative Democracy) ให้เกิดขึ้น โดยภาครัฐหรือรัฐบาลจะต้อง
ใช้อานาจให้น้อยลง (Less Government) ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจจะต้องไม่เข้ามา
แทรกแซง เพราะทุกวันนี้บทบาทของภาคธุรกิจได้แทรกซึมเข้ามาในชีวิตประจาวัน
ของประชาชนทุกคนผ่านระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม การบริโภค และกระแสบริโภค
นิยม โดยที่ประชาชนถอนตัวไม่ขึ้น ไม่เว้นแม้แต่การทานาที่เคยเป็นเรื่องของวิถีชีวิต
และวัฒนธรรม แต่ปัจจุบันกลายเป็นรื่องของธุรกิจ ที่ชาวไร่ชาวนาจะต้องเป็นหนี้จาก
การเช่าที่นา เช่ารถไถ หว่าน และเกี่ยวข้าว ค่าจ้างแรงงาน ค่าปุ๋ยเคมี ค่าพันธุ์พืช
การกระทาเชิงการสื่อสารในพื้นที่สาธารณะ จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการที่
ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน รวมทั้งข้อมูลข่าวสาร รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย
จะต้องสร้างการมีส่วนร่วมและความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้น อย่างน้อยที่สุดด้วยการไม่
ปกปิดข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อว่าประชาชนจะได้มีข้อมูลที่รอบด้าน
ในการคิด พูดคุย ถกเถียง และตัดสินใจในพื้นที่สาธารณะ เพราะที่ผ่านมา ปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ เช่น
การสร้างเขื่อน สร้างท่าเรือน้าลึก การสร้างโรงไฟฟ้า ฯลฯ ที่เกิดขึ้นก็เนื่องจากข้อมูล
ข่าวสารที่ไม่ครบถ้วน ภาครัฐและหน่วยราชการให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน กล่าวเฉพาะด้าน
ดีของการก่อสร้าง ในขณะที่ภาคประชาชนและกลุ่มองค์กรภาคประชาชน ก็จะให้
ข้อมูลอีกด้านหนึ่ง ที่แสดงถึงผลกระทบด้านลบของโครงการ ดังนั้น ข้อเสนอของฮา
เบอร์ ม าสนี้ จึ งได้ ช่ว ยสร้ า งการท าความเข้ า ใจถึ ง บทบาทของประชาชนในฐานะ
พลเมืองได้ ว่าประชาชนจะต้องไม่วางเฉยต่อเรื่องสาธารณะ เพราะเรื่องสาธารณะจะ
เกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่งกับประชาชนทุกคนอยู่แล้ว การมีส่วนร่วมในการรับรู้
ติดตาม สนใจ แสดงความคิดเห็น ถกเถียง พูดคุย เหล่านี้เป็นการสร้างการกระทาเชิง
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การสื่อสารที่จะช่วยในการคานอานาจภาครัฐที่มีอานาจในการดาเนินการต่างๆ และ
ภาคเอกชนที่มีทรัพยากรเงินในการลงทุนก่อสร้างต่างๆ ที่อาจอ้างประโยชน์ของการ
ลงทุนในแง่ของตัวเลขการจ้างงาน การนาเข้า การส่งออก เพื่อสร้างความชอบธรรม
ให้กับบตนเองได้ ฉะนั้น การสนใจติดตามเรื่องสาธารณะ จึงเป็นหนทางหนึ่งในการ
คานอานาจและสร้างจิตสานึกของความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้น

แนนซี่ เฟรเซอร์ กับพื้นที่สาธารณะ
แนนซี่ เฟรเซอร์ (Nancy Fraser) นักทฤษฎีวิพากษ์ และนักสตรีนิยมชาว
อเมริกัน กล่าวถึงสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไป การเคลื่อนไหวของผู้คนใน
สังคมในพื้นที่สาธารณะที่ได้ขยายออกไปยังพื้นที่สื่อมากขึ้น อีกทั้งประเด็นในการ
พูดคุยถกเถียงกันในพื้นที่สาธารณะ ได้ขยายออกไปเป็นประเด็นสังคมและวัฒนธรรม
มากขึ้นว่า สังคมปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนรูปจากการเมืองสมัยใหม่ไปเป็นการเมืองหลัง
สมั ย ใหม่ ที่ มี พ ลั ง อ านาจ ทั้ ง นี้ ก ารเปลี่ ย นรู ป ของสั ง คมมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงในพื้นที่สาธารณะ โดยเฟรเซอร์ กล่าวว่า พื้นที่ทางสังคมเป็นแง่มุมของ
ชีวิตในทางสังคมมากกว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจและกิจกรรมของรัฐ เนื่องจากพื้นที่
ทางสังคมเป็นพื้นที่ที่พลเมืองได้เข้ามาพูดคุยถกเถียงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
เกี่ยวกับ สิ่งที่เป็ นปัญหาร่ วมกัน ขณะเดี ยวกัน ก็ เป็นพื้น ที่ที่ความหมายทางสังคม
เกิดขึ้น เคลื่อนไหว ถูกท้าทาย และถูกสร้างซ้า ทั้งนี้ เฟรเซอร์เชื่อว่า พื้นที่ทางสังคม
ต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านในธรรมชาติ
ของการเมือง การอธิบายพื้นที่สาธารณะจึงไม่สามารถอธิบายได้อย่างง่ายๆ ดังเช่นที่
เคยเข้าใจพื้นที่สาธารณะแบบสังคมสมัยใหม่
ในสั งคมเสรี ส มั ย ใหม่ พื้ น ที่ ส าธารณะที่ ปั จ เจกชนเข้ า ไปพู ด คุ ย ถกเถี ย ง
แลกเปลี่ยนในเรื่องสาธารณะ พบว่า 1) จะต้องมีความเกี่ยวพันกับรัฐ 2) เป็นประเด็น
ที่สามารถเข้าถึงทุกคนได้ 3) เป็นประเด็นที่ทุกคนตระหนักถึงในฐานะที่เป็นเรื่อง
สาธารณะ 4) มีความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ร่วม ทั้งสี่ประการนี้มีความเกี่ยวข้อง
กับความเป็นสาธารณะ ขณะเดียวกันก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวด้วย
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เช่นกัน นั่นคือ 5) มีความเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของปัจเจกบุคคลในระบบเศรษฐกิจ
และ 6) มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับชีวิตส่วนตัว (Fraser, N., 1995 : 292).
ในการพู ด คุ ย ถกเถี ย ง แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น หรื อ แม้ ก ระทั่ ง สร้ า ง
ข้อตกลงร่วมกันในพื้นที่สาธารณะนั้น เฟรเซอร์ได้กล่าวถึงลักษณะของพื้นที่สาธารณะ
ในสังคมสมัยใหม่ที่คนทั่วไปคุ้นเคยว่า (Fraser, N. et al., 2014 : 10 - 16)
1. แม้ประชาชนจะมีความแตกต่างกันในด้านสถานภาพ อายุ การศึกษา
หรือด้านอื่นๆ ประชาชนทุกคนก็สามารถถกเถียงกันได้ในภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตยบนพื้ นที่ ส าธารณะ นั่ น หมายความว่ า คนที่ มีฐ านะยากจนแม้ จ ะมี
สถานะทางด้านสังคมหรือสถานภาพการทางานที่ต่ากว่าคนที่มั่งคั่งหรือชนชั้นกลาง
แต่เขาก็จะมีโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการถกเถียงในพื้นที่สาธารณะ ไม่ต่าง
จากคนที่มีฐานะมั่งคั่ง ประสบความสาเร็จในอาชีพการงาน และมีสถานภาพในอาชีพ
ที่สูงกว่า
2. ในสังคมประชาธิปไตยที่ดี จะต้องเชื่อมโยงทุกคนในสังคมเข้าด้วยกันสู่
พื้นที่หรืออาณาบริเวณที่ทุกคนจะสามารถมาพูดคุยกันได้ โดยสิ่งที่ทุกคนจะพูดคุยกัน
นั้น คือสิ่งที่ทุกคนตระหนักถึง สิ่งที่ทุกคนพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีสาหรับชุมชน
รวมถึงความเชื่อ ร่วมกันที่ มีต่อ สาธารณะ นั่ นคือ การพูด คุยกั นในพื้นที่ สาธารณะ
เดียวกันที่คนทุกกลุ่มมาร่วมกันพูดคุย จะทาให้พื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่แกนกลางของ
สาระที่มีความหลากหลาย
3. ภายใต้ ม โนทั ศ น์ พื้ น ที่ ส าธารณะ มี ค วามเชื่ อ พื้ น ฐานว่ า ผู้ ค นควรจะ
ถกเถียงกันในสิ่งที่เป็นความสนใจของสาธารณะ และสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีสาหรับทุกคน
มากกว่าจะเป็นเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวหรือสิ่งที่ดีเฉพาะบุคคล
ลักษณะข้างต้นของพื้นที่สาธารณะในสังคมประชาธิปไตยที่คนทั่วไปคุ้นเคย
เป็นเสมือนสมมติฐานที่ทุกคนเชื่อเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะ แต่เฟรเซอร์ได้ตั้งคาถามต่อ
ลักษณะข้างต้นทั้งสามประการว่า (Fraser, N., 1995 : 288 – 293)
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1. การพิจารณาพื้นที่ทางสังคมว่าเป็นพื้นที่ที่คนที่แตกต่างกัน จะเข้ามาร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันนั้น ในทางทฤษฎีพบว่า เป็นข้อเสนอที่ทา
ให้ดูเสมือนว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน โดยความแตกต่ างหรือความไม่เท่าเทียมกัน
ถูกรับรู้แต่ก็ถูกกันไว้ (Bracketed) โดยที่ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่า ความไม่เท่าเทียม
กันที่ดารงอยู่ในที่สาธารณะที่ให้ความสาคัญกับความหลากหลายนั้น จะรับประกัน
การมีส่วนร่วมในการพูดคุยถกเถียงได้อย่างเท่าเทียมกัน
ในทางปฏิบัติเฟรเซอร์กลั บมองว่า มโนทัศน์เรื่องความเท่าเทียมกันนั้น มี
ความซับซ้อนไม่สามารถอธิบายได้อย่างง่ายๆ นอกจากนี้ความไม่เท่าเทียมกันระหว่าง
สมาชิกในสังคม ทาให้กลุ่มที่เสียเปรียบในสังคมถูกจากัดโอกาสในการแสดงออก การ
พูด การมีสิทธิ์ทาให้คนอื่นได้ยินในสิ่งที่เขาพูด คิด และอธิบาย ซึ่งเฟรเซอร์เรียกสภาพ
นี้ว่า Protocols of Style and Decorum นั่นเพราะวิถีในการพูดและการแสดงออก
ได้ทาหน้าที่บ่งชี้และแยกปัจเจกบุคคลที่มีสถานภาพทางสังคมที่สูงกว่าออกจากคนที่มี
สถานภาพทางสังคมที่ต่ากว่า การขาดวิถีในการพูดและแสดงออกในพื้นที่สาธารณะที่
เหมาะสม ส่งผลต่อทั้งผู้หญิง ชนกลุ่มน้อย และชนชั้นล่าง ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนี้เอง
จึงเป็นเงื่อนไขสาคัญที่จะทาให้ความคิดเห็น ความต้องการ รวมถึงเสียงของกลุ่มคน
เหล่านี้ ยากที่จะดังไปถึงกลุ่มคนอื่นๆ และได้รับการยอมรับจากคนกลุ่มอื่น
2. ในสถานการณ์หรือในพื้นที่ที่ความไม่ เทียมกันดารงอยู่ดังปรากฏในข้อ
แรก เฟรเซอร์จึงปฏิเสธถึงการถกเถียงสาธารณะกันในพื้นที่เดียว เฟรเซอร์เชื่อว่าจะ
เป็ นการดีก ว่ ามากที่จ ะมีพื้ นที่ สาธารณะที่ห ลากหลาย ที่ ส มาชิก จากกลุ่ มสั งคมที่
แตกต่างกัน หรือมีความสนใจในเรื่องเฉพาะแตกต่างกัน จะสามารถพูดคุยถกเถียงกัน
ร่วมกับคนอื่นๆ ได้ โดยการพูดคุยในกลุ่มที่หลากหลายเหล่านี้ ผู้คนจะสามารถพัฒนา
มุมมองทางเลือกท่ามกลางการเมืองกระแสหลักได้ และจะสามารถแข่งขันเพื่อให้
ได้มาซึ่งมุมมองที่มีผลต่อวาระทางการเมืองได้
การกล่าวถึงคาว่าพื้นที่สาธารณะนั้น หากจะบอกว่าความเป็นสาธารณะ
หมายความถึงการที่ทุกคนตระหนักว่าเป็นเรื่องสาธารณะ ก็จะพบว่ามีความคลุมเครือ
อยู่มากว่าอะไรคือผลในเชิงวัตถุวิสัยที่ทาให้ทุกคนเห็นได้ว่าประเด็นหรื่อเรื่องนั้นๆ มี
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ผลกระทบกับทุกคนจริงๆ และหากมองจากมุมมองคนนอก ประเด็นนั้นจะยังคงเป็น
เรื่องสาธารณะอยู่หรือไม่ หากไม่ เรื่องเหล่านั้นก็จะไม่ดึงดูดให้คนเข้ามามีส่วนร่วมใน
พื้นที่สาธารณะ และหากเป็นเช่นนั้น เรื่องนั้นก็ยังไม่ใช่ประเด็นสาธารณะใช่หรือไม่
เพราะไม่มีสิ่งใดที่รับประกันว่าคนภายนอกจะเห็นด้วยกับการพูดคุย ข้อเสนอ หรือ
ผลของการพูดคุยที่อาจเป็นมติและมีผลกระทบกับคนอื่นๆ
เฟรเซอร์ ก ล่ า วว่ า สมาชิ ก ของกลุ่ ม สั ง คมย่ อ ยๆ เช่ น กลุ่ ม ผู้ ห ญิ ง กลุ่ ม
กรรมกร กลุ่มเพศที่สาม กลุ่มสีผิว ฯลฯ จะได้ประโยชน์ของการตั้งกลุ่มทางเลือก
สาธารณะที่ ห ลากหลาย ซึ่ ง เฟรเซอร์ เ รี ย กสภาพการณ์ เ ช่ น นี้ ว่ า Subaltern
Counterpublic ทั้งนี้ เพื่อเป็ นสัญญาณว่ากลุ่ม ต่างๆ ที่หลากหลายนั้น เป็นกลุ่ ม
คู่ขนานกับกลุ่มกระแสหลักหรือกลุ่มที่ครอบงาสังคมอยู่ พื้นที่นั้นจะเป็นพื้นที่แห่งการ
สร้ า งอั ต ลัก ษณ์ ของกลุ่ ม ของตนเองขึ้ น มา โดยทุ กคนจะมี ค วามเท่ า เทีย มกัน และ
สามารถมี ก ารพู ด คุ ย กั น ได้ (Dialogue) กลุ่ ม ที่ ห ลากหลายนั้ น ได้ ส ร้ า งวาทกรรม
แลกเปลี่ยนวาทกรรม และทาการปะทะวาทกรรมกัน ด้วยแนวทางนี้ กลุ่มทางเลือก
จะด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ความคิ ด และความคิ ด ที่ ต กผลึ ก จากการพู ด คุ ย
แลกเปลี่ย น และถกเถียงเหล่ านั้น สามารถมีผลต่ อการเปลี่ ยนแปลงทางในสังคม
บางอย่างได้ (Lovell, T., 2007: 82)
ข้อเสนอของเฟรเซอร์ในข้อนี้มีความสาคัญและสามารถแก้ไขปัญหาในเชิง
ทฤษฎีที่มองพื้นที่สาธารณะแบบอุดมคติได้ เนื่องจากพบว่า ในทางปฏิบัติการให้กลุ่ม
คนที่มีความหลากหลายมาร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยเชื่อว่าจะอยู่บนพื้นฐานแห่ง
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในการถกเถียงและแสดงความคิดเห็น เนื่องจากทุก
คนเป็นสมาชิกของสังคมเหมือนกัน และตระหนักในผลประโยชน์สาธารณะเหมือนกัน
นั้น ดูจะเป็น ปัญหาในทางปฏิ บัติอ ย่างมาก ซึ่ งในสังคมไทยเองก็ พบว่ า เสียงของ
ชาวบ้านจะดังน้อยกว่าผู้ที่มีตาแหน่งในที่สาธารณะ ความคิดเห็นของชาวบ้านจะถูก
ละเลยเนื่ อ งจากไม่ ใ ช้ ภ าษาวิ ช าการไม่ เ ข้ า ใจภาษาอั ง กฤษหรื อ ภาษาเทคนิ ค
ข้อเสนอแนะของชาวบ้านจะถูกปฏิเสธเนื่องจากไม่ได้รับการศึกษาระดับปริญญา
ฉะนั้น การสร้างพื้นที่สาธารณะที่หลากหลายและสร้างกลุ่มทางเลือกขึ้นมา ผลที่ได้
จากการรวมกลุ่มพูดคุยนั้น จะเป็นพลังที่สาคัญในการคานแนวคิดกระแสหลักหรือผู้ที่
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มีอานาจที่เป็นกลุ่มกระแสหลักในสังคมได้ หรืออาจนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวคิด
หรือวาทกรรมหลักที่ครอบงาสังคมได้
3. ภายในพื้นที่สาธารณะที่นักวิชาการหลายคนเสนอว่า เป็นพื้นที่ในการ
พูดคุยถกเถียงในเรื่องสาธารณะ ไม่ควรนาเอาเรื่องส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนตัว
เข้าไปพูดคุยกันในพื้นที่นี้ เฟรเซอร์ได้ปฏิเสธความคิดนี้ โดยกล่าวว่า สิ่งที่เกิดขึ้นจาก
ผลประโยชน์ส่วนตัวสามารถจะได้รับการยอมรับได้ ในฐานะประเด็นที่สาธารณะให้
ความสนใจหรือเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อส่วนรวม (Common Good) โดยประเด็นเหล่านี้
จะอยู่ในพื้นที่สาธารณะได้ ก็ด้วยการพูดคุยถกแถลงกัน และทาการปรับเปลี่ยนรูป
ของประเด็นที่ถูกคนจานวนหนึ่งมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัว ให้กลายมาเป็นเรื่องที่ทุกคน
เห็นว่าเป็นเรื่องส่วนรวม กล่าวอีกนัยคือ การมีพื้นที่ที่หลากหลายเป็นการช่วยทาให้
ประเด็ น ที่ ถู ก มองว่ า เป็ น เรื่อ งส่ ว นตั ว ถู กเปลี่ ย นรู ป ได้ ผ่ า นการพู ดคุ ย ถกเถี ย งกั น
(Calhoun, C., 1996 : 46)
ตัวอย่างเช่น เมื่อกลุ่มสตรีนิยมยกเอาประเด็นการคุกคามทางเพศขึ้นมา แต่
ประเด็นที่ถูกยกขึ้นมาและความคิดในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มสตรี
นิยมพบว่ายังไม่มีพลังและยังไม่ใช่ประเด็นที่มีการถกเถียงอย่างรุนแรงนัก เพราะคน
ส่วนใหญ่มองว่าการคุกคามทางเพศเป็นเรื่องส่วนตัว เกิดขึ้นกับบางคน รวมถึงสาเหตุ
ของการคุกคามทางเพศก็เพราะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบางคนเท่านั้น ไม่ใช่เรื่อง
ที่ เ ป็ น ผลประโยชน์ ส าธารณะ แต่ เ ฟรเซอร์ ก ลั บ มองว่ า ทั้ ง เรื่ อ งส่ ว นตั ว และเรื่ อ ง
ส่วนรวม อีกทั้งเราเองไม่สามารถทึกทักว่า บางสิ่งหรือบางเรื่องควรถูกจากัดออกจาก
การอภิปรายสาธารณะ ยิ่งกว่านั้นประเด็นที่มีความสาคัญ เช่น การล่วงละเมิดทาง
เพศ หากถูกมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัว ก็กลายเป็นสิ่งที่ช่วยธารงรักษาและเสริมสร้าง
พลังอานาจของกลุ่มอภิสิทธิ์ในสังคม ซึ่งในที่นี้คือ เพศชาย
เฟรเซอร์เสนอว่า การแบ่งระหว่างพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะเป็นการ
แบ่งของสังคมสมัยใหม่ที่จอมปลอม เนื่องจากเป็นการแบ่งที่อยู่บนฐานของความคิด
แบบคู่ตรงข้ามของสังคมสมัยใหม่ ฉะนั้น จึงไม่ควรที่จะปล่อยให้การแบ่งแยกเช่นนี้
กาหนดความเป็นสาธารณะ การโต้เถียง และอภิปรายทางการเมือง โดยประชาชน
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เป็นเพียงแค่ผู้ตัดสินในสิ่งที่ควรจะถูกนามาโต้เถียงกันในพื้นที่สาธารณะ นอกจากนี้
สังคมหลังสมัยใหม่ยังไม่ควรจะถูกจากัดด้วยมโนทัศน์ใดๆ ก็ตามว่าอะไรคือสิ่งที่ควร
อยู่ในความสนใจของสาธารณะหรือเป็นประโยชน์สาธารณะ
การเสนอลักษณะของพื้นที่สาธารณะสามประการของเฟรเซอร์ วางอยู่บน
สมมติฐานว่าความเป็นสมัยใหม่ของพื้นที่สาธารณะ จะต้องถูกแทนที่ด้วยลักษณะของ
ความเป็นหลังสมัยใหม่ แม้จะเป็นพื้นที่สาธารณะในสังคมประชาธิปไตยเสรีก็ตาม
ดังนี้ (Fraser, N., 1995: 295)
1. เป็นการลดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มต่างๆ ในสังคม และเป็นการ
ปกป้องผู้คนจากการมีอานาจที่ไม่เท่าเทียมกัน ด้วยการมีการอภิปรายโต้เถียงทาง
การเมือง
2. เป็นการยอมรับและสนับสนุนกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน ให้ได้มีโอกาสใน
การพูดคุยและโต้แย้งด้วยการแสดงบทบาทของกลุ่มของตนเอง
3. เป็นการปฏิเสธความคิดที่ว่า ความเป็นส่วนตัวควรถูกถอดออกจากการ
พูดคุยสาธารณะ หรือจะต้องถูกจากัดออกจากการโต้แย้งสาธารณะ
ลักษณะของพื้นที่สาธารณะที่เฟรเซอร์เสนอ สนับสนุนประชาธิปไตยแบบ
พหุนิยม ที่ให้ความสาคัญกับการมีกลุ่มคนที่หลากหลาย อันจะสะท้อนถึงความมี
ชีวิตชีวาทางการเมือง และยังแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่ วมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ว่าจะสามารถเกิดขึ้นได้อย่างกว้างขวางมากที่สุด ขณะเดียวกันเฟร
เซอร์ก็มองประเด็นเรื่องเพศ ชาติพันธุ์ และเพศสภาพ ว่ามีความสาคัญในการเมือง
หลังสมัยใหม่ แม้แต่ประเด็นเรื่องชนชั้นเองก็ยังมีความสาคัญอยู่มาก เพียงแต่ไม่ใช่
ประเด็นที่มี บทบาทครอบงาสังคมหรือมีความเหนือกว่าประเด็นอื่นๆ ในสังคมอีก
ต่อไป ทั้งนี้เพราะความไม่เท่าเทียมกันที่ยังคงมีอยู่ในสังคม ก็เกิดขึ้นจากหลากหลาย
สาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นชนชั้น เชื้อชาติ เพศ และเพศสภาวะ ที่เกี่ยวพันกันและมีอิทธิพล
ในการโต้แย้งกันในพื้นที่สาธารณะ อิทธิพลที่ประเด็นต่างๆ มีต่อกันและกัน รวมทั้ง
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ความไม่เท่ าเทียมกันรู ปแบบต่างๆ คือ ลักษณะสาคัญของการเมืองหลังสมัยใหม่
ฉะนั้ น ส าหรั บเฟรเซอร์ ความไม่เท่ าเที ยมกั นที่เ กิดขึ้ นในสังคม เกิด ขึ้นเนื่องจาก
อุปสรรคอย่างน้อยสองประการ ประการแรก คือ การรับรู้ที่ผิดพลาด อันเนื่องจาก
การที่มีสถานะที่ด้อยกว่า โดยสถานะที่ด้อยกว่าได้กลายเป็นแบบแผนของคุณค่าเชิง
วั ฒ นธรรมที่ ถู ก ท าให้ อ ยู่ ใ นรู ป ที่ เ ป็ น สถาบั น อั น เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว ม
ประการที่สอง คือ การขาดทรัพยากรที่จาเป็นในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพูดคุย
ถกเถียงและมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปัญหาของสังคมนั้นว่า มี
ปัญหาด้านการจัดสรรด้านทรัพยากร (Liebenberg, S., 2007 :178-179)
ฉะนั้น ยุทธศาสตร์ที่เฟรเซอร์เสนอเพื่อดาเนินการกับความไม่เท่าเทียมกัน
คือ การยืนยันและการเปลี่ยนรูป (Affirmation Strategies and Transformative
Strategies) โดย Affirmation Strategies เป็นยุทธศาสตร์เพื่อจัดการแก้ไขความไม่
เท่าเทียมกัน โดย ไม่ต้องแก้ไขโครงสร้างของสังคมที่สร้างความไม่เท่าเทียมกันนั้น
และ Transformative Strategies เป็นการทาให้ผลของความยุติธรรมนั้นได้รับการ
แก้ไข ด้วยการปรับโครงสร้างใหม่ เพื่อให้ ความยุติธรรมเกิดขึ้น (Fraser, N. and
Axel H., 2003 : 74)
ตัวอย่างที่เฟรเซอร์แสดงให้เห็นถึงประเด็นความไม่เท่าเทียมกัน คือ กรณี
ของ อนิ ต้า ฮิ ล ล์ (Anita Hill) และ คลาเร้ น ซ์ ธอมั ส (Clarence Thomas)
(Haralombos, M., Martin H. and Robin H. , 2004 : 587-588) คือ ธอมัส (ผู้
พิพากษาผิวสีและมีมุมมองแบบอนุรักษ์นิยม) ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้พิพากษาศาล
ฎีกาของสหรัฐอเมริกาในปี 1991 โดยได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองฝ่ายขวา
หลังการเสนอชื่อ อนิต้า ฮิลล์ (ปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ด้านกฎหมาย) สตรีผิวสีได้
กล่าวหาว่าธอมัสได้เคยล่วงละเมิดทางเพศเธอเมื่อครั้งที่เธอเคยทางานกันเขาหลายปี
ก่อน ประเด็นนี้ในมิติหนึ่ง อาจถูกมองว่าเป็นเพียงแค่เรื่องส่วนตัว แต่เนื่องจากการ
ล่วงละเมิดทางเพศเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ เชื้อชาติ และการแบ่งแยกชนชั้น ฉะนั้นกรณี
ของธอมัสกับฮิลล์ จึงถูกยกขึ้นเป็นกรณีเฉพาะที่แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของภาษา
ในการเมื อ งแบบหลั งสมั ย ใหม่ เนื่อ งจากเป็ น การโต้ เถี ย งกั บบนพื้ นฐานเรื่อ งของ
ถ้อยคา ที่ใช้ในการกาหนดประเด็นการถกเถียง นั่นคือ เกิดข้อถกเถียงกันว่า การล่วง
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ละเมิดทางเพศเป็นเรื่องส่วนตัว หรือเรื่องสาธารณะ หากเป็นเรื่องส่วนตัวก็ไม่ควร
นามาเป็นประเด็นในการแต่งตั้งบุคคลที่กาลังดารงตาแหน่งสาธารณะนี้
เมื่ อ อนิ ต้ า กล่ า วหาผู้ พิ พ ากษาธอมั ส ปรากฏว่ า คณะกรรมการตุ ล าการ
วุฒิสภา (Senate Judiciary Committee) ตัดสินใจที่จะไม่เผยแพร่ข้อกล่าวหาของ
ฮิลล์ แต่ด้วยแรงกดดันจากกลุ่มสตรีนิยมที่กล่าวหาคณะกรรมการว่าเลือกปฏิบัติทาง
เพศ และนาเอาประเด็นนี้ออกจากการโต้เถียงสาธารณะ ในที่สุดประเด็นเรื่องการ
คุกคามทางเพศเข้าสู่สภาและนาไปสู่การตั้งคาถามถึงการยอมรับได้และความชอบ
ธรรมของประเด็นนี้จากสาธารณะในเบื้องต้นนี้ ดูเหมือนจะเป็นความสาเร็จของกลุ่ม
สตรีนิยมที่สามารถนาเอาประเด็นนี้สู่สาธารณะได้ แต่เนื่องจากประธานาธิบดีซึ่งเป็นผู้
เสนอธอมัส ได้จัดการให้ข้อโต้แย้งนั้นตกไปด้วยการยืนยันว่าเป็นเพียงเรื่องส่วนตัว
ชีวิตส่วนตัว ไม่ต่างจากการดูหนังลามก ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการโต้แย้งหรือการโต้เถียง
สาธารณะ แต่ในที่สุด ธอมัส ประสบความสาเร็จได้รับเลือกเป็นผู้พิพากษาศาลสูงของ
สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ธอมัสใช้ประเด็นเรื่องเชื้อชาติในการป้องกันตนเอง ซึ่งเฟรเซอร์
อธิบายถึงวิธีการที่เขากล่าวอ้างว่าเป็น High Tech Lynching คือ การทาให้ฮิลล์เป็น
เหมือนคนผิวขาวที่เหยียดผิว หรือก็คือ ทาให้ฮิลล์ไม่ได้ถูกมองว่าเป็ นคนผิวสี และ
ตาแหน่งของหญิงผิวสีกลายเป็นชายขอบ ธอมัสประสบความสาเร็จในการกล่าวอ้าง
ถึงการปกป้องความเป็นส่วนตัว แต่ฮิลล์ไม่สามารถได้รับการปกป้องตนเองเช่นนั้น
เนื่ อ งจากเพศหญิ ง มี ค วามเสี่ ย งสู ง ต่ อ การถู ก คุ ก คามทางเพศจากเจ้ า นาย และ
ผู้บังคับบัญชา

สรุป
การตั้งคาถามถึงแนวคิดพื้นที่สาธารณะที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทของรัฐสมัย
ใหม่ ภายหลังสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลีย (Westphalia Treaty) ที่ให้ความสาคัญกับ
ความเป็นประชาธิปไตย อานาจอธิปไตย ดินแดน และการมีส่วนร่วมทางการเมือง แม้
จะได้สร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้มากขึ้นกว่าเมื่อครั้งเป็นรัฐศักดินาหรือรัฐ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ แต่ก็ได้สร้างความคิดเรื่องความเป็นส่วนตัวและเรื่องสาธารณะ
แยกขาดออกจากกัน ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมและประเด็นที่จะเข้าสู่การพูดคุยในพื้นที่
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สาธารณะ ให้มีการแยกออกจากกัน ซึ่งแนนซี่ เฟรเซอร์ได้เสนอว่า เส้นแบ่งเรื่อ ง
ส่ว นตั ว และเรื่ อ งส่ ว นรวม ไม่ เ พีย งผลั กหลายๆ ประเด็น ออกจากการพูด คุ ย และ
หมักหมมปัญหาไว้เท่านั้น หากแต่ยังสร้างความไม่เท่าเทียมกันให้เพิ่มมากขึ้นจาก
โครงสร้างสังคมที่เป็นที่มาของความไม่เท่าเทียมกันอีกด้วย
ฉะนั้น การพิจารณาพื้นที่สาธารณะและประเด็นสาธารณะที่คานึงถึงความ
หลากหลายและการเมืองแบบพหุนิยม จะช่วยในการสร้างความเสมอภาคเท่าเทียม
กันให้เกิดขึ้นจริงได้มากขึ้น เพราะโลกปัจจุบันได้ก้าวสู่โลกหลังสมัยใหม่ ที่ประเด็นใน
การถกเถียงไม่ควรถูกจากัด และกลุ่มบุคคลที่เข้าร่วมก็ไม่ควรถูกกีดกันออกในทาง
ปฏิบัติ ข้อเสนอของเฟรเซอร์จะทาให้ประเด็นปัญหาต่างๆ รวมทั้งประเด็นที่ถูกมองว่า
เป็นเรื่องส่วนตัวจะได้รับการหยิบยกขึ้นมา กลุ่มต่างๆ ในสังคม รวมทั้งกลุ่มชายขอบที่
ไม่มีสถานะในสังคม หรือถู กครอบงาจากกลุ่มหลักสามารถมี พื้นที่ใ นการถกเถีย ง
สาธารณะ รวมทั้งมีความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวทางสังคมมากขึ้น
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บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความสุขในการทางาน เพื่อให้
เกิดแรงจูงใจในการทางาน ซึ่งใช้วิธีการศึกษาผ่านการวิเคราะห์เอกสารโดยพบว่าหลัก
กัลยาณธรรมเป็นแนวคิดหนึ่งที่สามารถนามาใช้ในองค์การต่างๆ ได้ โดยองค์ประกอบ
ของหลักกัลยาณธรรม ประกอบด้วย ความรู้ ความมีน้าใจ ความมีวินัย ความจริงใจ
และความเป็นกลาง ซึ่งเชื่อว่าหากมีการนาไปใช้ในองค์กรย่อมทาให้เกิดความสุ ขใน
การท างาน โดยล าดับ ขั้นความสุ ขการทางานมี 4 ด้า น ได้ แก่ ด้านมีงานทา ด้า น
บรรยากาศในการท างานที่ ดี ด้ า นโอกาสหรื อ ความก้ า วหน้ า และด้ า นประสบ
ความสาเร็จในชีวิต
คาสาคัญ : กัลยาณธรรม, ความสุขในการทางาน, แรงจูงใจในการทางาน
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Abstract
This article aimed to study the work happiness concept to
motivate people. It used content analysis technic to study. It found
that Relative Virtue Concept (RVC) was one of concepts that could
operate in any organizations, and it consisted of knowledge, kindness,
discipline, sincerity and justice. If this concept could practice in any
organizations, it might make that organization was happy and might
follow Hierarchy of Work Happiness which had 4 aspects such as Job,
Work Environment, Opportunities and Successful Life
Keywords : Relative Virtue, Work Happiness, Working Motivation
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บทนา
ภายใต้กระแสบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลานับเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการในองค์กรทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนอย่างที่ไม่สามารถปฏิเสธหรือ ไม่ให้เกี่ยวพันกับองค์กรมิได้ องค์กรจาเป็น
อย่างยิ่งในการทบทวนแนวทางดาเนินงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กรเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยภายนอก
องค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่สาคัญที่สุดในการส่งเสริมให้องค์กรดารงคงอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืนนั้น คือการสร้างเสริมบุคลากรในองค์กรให้มีศักยภาพหรือมีความสามารถพร้อม
ที่จะตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กรให้บรรลุผลได้ แต่ในทางกลับกันนั้น
องค์กรก็ไม่สามารถควบคุมความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่
อาจส่งผลกระทบต่อ บุคลากรในองค์กร ความสาเร็จขององค์กรทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ล้วนขึ้นอยู่กับทรัยพยากรมนุษย์ในหน่วยงาน โดยจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนและควบคุมปัจจัยการบริหารต่างๆ ให้สาเร็จ
ตามเป้าหมาย ซึ่งการตอบสนองความต้องการของบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานภายใต้บริบทดังกล่าวย่อมถือว่าเป็นความท้าทายอย่าง
ยิ่งที่ทุกองค์กรควรตระหนึกถึงความสาคัญและแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เพราะการตอบสนองความต้องการของบุคลากรหรือจูงใจส่งเสริมให้เกิดความพึง
พอใจปฏิ บั ติ ง านย่ อ มส่ งผลโดยตรงต่ อ การรั ก ษาทรั พ ยากรบุ ค คลให้ ยั่ งยื น และมี
ผลกระทบต่อความเข้มแข็งขององค์กรหรือหน่วยงานไปพร้อมกัน
ปั ญ หาส าคั ญ ของทฤษฎี แ รงจู งใจของส านั ก ต่ า งๆ ยั ง มี ข้ อ จ ากั ด ในการ
อธิบายบางประการ เนื่องจากโดยธรรมชาติของบุคลากรแต่ละคนย่อมมีความต้องการ
หรือความปรารถนาต่อตนเองหรือต่อองค์กรจนมีพฤติกรรมแตกต่างกัน เช่น พวก
ทฤษฏี X Y ของ McGregor แบ่งประเภทของคนแบบสุดขั้วเกินไป หรือ ทฤษฎีของ
Maslow นั้นก็ไม่สามารถอธิบายคนที่ประสบความสาเร็จในขั้นสุดท้ายที่กลับมามี
ความปรารถนาในขั้นเริ่มต้นอีก เพราะพื้นฐานความเป็นมนุษย์นั้นมีความต้องการที่
ปรับเปลี่ยนไปมาได้ตลอดเวลา จึงพบว่าความต้องการของบุคคลสามารถย้อนกลับมา
สู่ลาดับแรกได้ อีกทั้งบุคคลสามารถละทิ้งความต้องการที่มีอยู่ออกไปเพื่อก้าวไปสู่
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ความปรารถนาในขั้นต่อไปได้ ซึ่งความต้องการของบุคคลล้วนมีหลากหลายและไม่
จากัด จึงเป็นเรื่องที่สาคัญสาหรับผู้บริหารองค์กรจาต้องคานึงถึงความต้องการ ความ
ปรารถนา และปัจจัยจูงใจให้มีความเหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อให้เกิดความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการทางาน และเกื้อหนุนให้บุคลากรในองค์กรพร้อมขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้
หากพิจารณาถึงงานวิจัยมากมายต่างสะท้อนให้เห็นว่าปัจจั ยส่วนบุคคล
ส่งผลต่อทัศนคติในการทางานที่แตกต่างกันกล่าวคือ ความแตกต่างตามภูมิหลัง การ
อบรมเลี้ยงดู การรับรู้ ประสบการณ์ องค์ความรู้หรือกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สั ง คม เศรษฐกิ จ หรื อ การเมื อ งการปกครองของแต่ ล ะบุ ค คล ย่ อ มส่ ง ผลท าให้
พฤติ ก รรม ความต้ อ งการของแต่ ล ะบุ ค คลแตกต่ า งกั น ออกไป เช่ น ระดั บ ความ
ต้องการ แรงปรารถนา ระดับความพึงพอใจ ความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น การ
มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ ความริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น ทาให้องค์กรไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของบุคลากรให้เกิดความพึงพอใจ จนสามารถผลักดันให้
บุคลากรเหล่านี้พร้อ มปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมตามที่องค์กรต้องการเป็นไปได้อย่าง
ยากลาบาก ซึ่งเกิดขึ้นในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ต่างพยายามแสวงหา
วิธีการในการสร้างแรงผลักดัน แรงจูงใจ หรือวิธีการตอบสนองความต้องการให้กับ
บุคคลในองค์กรปฏิบัติงานด้วยความพึงพอใจและมีความสุขในการปฏิบั ติงาน โดยที่
กระบวนทัศน์ของยุคดั้งเดิมล้วนมุ่งเน้นเพียงตอบสนองหรือการสร้างแรงจูงใจด้วย
ค่ า ตอบแทน สวั ส ดิ ก าร ความมั่ น คงหรื อ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ปั จ จั ย ทางด้ า น
เศรษฐศาสตร์มากกว่าด้านสังคมมนุษยวิทยาหรือความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่
ต้องการสังคมมากกว่าความโดดเดี่ยวทางสังคม
ดังนั้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมองย้อนกลับมาที่สภาวะความเป็นปัจเจกชน
ในองค์กรให้มากขึ้น เพื่อจะได้ทาความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ และองค์กรเองก็
สามารถใช้ศักยภาพให้ความเป็นมนุษย์แต่ละคนที่แตกต่างกันนี้ให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อ
องค์กรเองและบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่สาคัญให้มีความเจริญก้าวหน้าสูงขึ้นได้ต่อ่
ไป
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วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาหลักการหรือแนวปฏิบัติให้แก่บุคลากรหรือสมาชิกในองค์กรให้
สามารถทางานร่วมกันได้อย่างมีความสุขภายใต้ความมุ่งหมายขององค์กร

วิธีการวิจัย
การศึก ษาแนวคิด กัล ยาณธรรมเป็น การศึก ษาเชิง คุณ ภาพ เ น้น
การศึกษาเชิง พรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ผ่านแหล่งที่มาของความรู้
ผ่านเอกสารทุติยภูมิ เช่น หนังสือ ตารา วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ รายงาน
ผลการวิ จั ย ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ จั ย เรื่ อ งนี้ ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ
เกี่ยวกับแนวคิดของ Maslow (1943) McGregor (1960) และ Walton (1974) โดย
วิเคราะห์ในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อสร้างข้อสรุปต่อไป

การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาแนวคิดกัลยาณธรรมได้ศึกษาแนวคิดของ Maslow (1943)
McGregor (1960) และ Walton (1974) โดยพบว่า ทฤษฎีแรงจูงใจของสานักต่างๆ
ยังมีข้อจากัดในการอธิบายบางประการ เนื่องจากโดยธรรมชาติของบุคลากรแต่ละคน
ย่อมมีความต้ องการหรือความปรารถนาต่ อตนเองหรื อต่อ องค์ กรจนมีพ ฤติก รรม
แตกต่างกัน เช่น พวกทฤษฏี X Y ของ McGregor แบ่งประเภทของคนแบบสุดขั้ว
เกินไป หรือ ทฤษฎีของ Maslow นั้นก็ไม่สามารถอธิบายคนที่ประสบความสาเร็จใน
ขั้นสุดท้ายที่กลับมามีความปรารถนาในขั้นเริ่มต้นอีก เพราะพื้นฐานความเป็นมนุษย์
นั้นมีความต้องการที่ปรับเปลี่ยนไปมาได้ตลอดเวลา จึงพบว่าความต้องการของบุคคล
สามารถย้อนกลับมาสู่ลาดับแรกได้ อีกทั้งบุคคลสามารถละทิ้งความต้องการที่มีอยู่
ออกไปเพื่อก้าวไปสู่ความปรารถนาในขั้นต่อไปได้ ซึ่งความต้องการของบุคคลล้วนมี
หลากหลายและไม่จากัด จึงเป็นเรื่องที่สาคัญสาหรับผู้บริหารองค์กรจาต้องคานึงถึง
ความต้องการ ความปรารถนา และปัจจัยจูงใจให้มีความเหมาะสมกับแต่ละบุคคล
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เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน และเกื้อหนุ่นให้บุคลากรในองค์กร
พร้อมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้

ผลการศึกษา
พบว่า เนื่องด้วยองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนมุ่งสนองความต้องการของ
บุคลากร โดยนาหลักการตอบสนองความต้องการในลาดับขั้นต่างๆ สวัสดิการ ความ
มั่นคงหรือโอกาสในอาชีพเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมในการบริหารจัดการคนในองค์กร
อย่างแพร่หลาย แต่ด้วยการให้ความสาคัญกับเครื่องมือการบริหารจัดการเพราะมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์มากเกินไปจนละเลยการสร้างขวัญกาลังใจ การส่งเสริมแรงจูงใจหรือการ
กระตุ้ นด้ ว ยเครื่ อ งมื อการจั ดการเพี ย งอย่า งเดี ยว จึ งไม่ ส ามารถสร้า งเสริม ความ
เข้มแข็งหรือความเข้าใจให้บุคคลมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรได้ ผลที่เกิดขึ้นตามมาจึง
สะท้อนต่อผลิตภาพของความสาเร็จตามความมุ่งหมายขององค์กร เนื่องจาก “คน”
ถือเป็นปัจจัยหรือทรัพยากรสาคัญที่เกี่ยวพันกับความสาเร็จของทุกองค์กร ด้วยเหตุนี้
การให้ ความสาคัญ ต่อความสุขของสมาชิกในองค์ กรจึ งเป็นสิ่งที่มิอาจละเลยหรื อ
เพิกเฉยได้แม้แต่น้อย เพราะการสร้างความสัมพันธ์อันดีของเหล่าสมาชิกในองค์กรจึง
เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความสุขในการทางาน
“หลักกัลยาณธรรม (Relative Virtue Concept)” จึงถือเป็นหลักการหรือ
แนวปฏิบัติให้แก่บุคลากรหรือสมาชิกในองค์กรให้สามารถทางานรวมกันได้อย่างมี
ความสุขภายใต้ความมุ่งหมายขององค์กรนั้นๆ เนื่องจาก“กัลยาณธรรม” หมายถึง
“หลักคุณธรรมที่ดีงามสาหรับกัลยาณชน หรือผู้ปฏิบัติธรรมที่มีชีวิตในองค์กรหรือ
สังคมอย่างสงบสุข ปราศจากศัตรูผู้เบียดเบียน เป็นองค์กรหรือสังคมที่ถึงพร้อมด้วย
แนวทางการบริหารจัดการที่ดี มีความน่าเชื่อถือ มีความมั่นคงและมีความก้าวหน้า ”
ซึ่งองค์ประกอบของหลักกัลยาณธรรม ประกอบด้วย ความรู้ ความมีน้าใจ ความมี
วินัย ความจริงใจ และความเป็นกลาง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประการแรกความรู้ (Knowledge) หมายถึ ง การมี ชุ ด แนวคิ ด ทฤษฎี
หลักการ หลักปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสมกับการกับการปฏิบัติงานหรือการทาหน้าที่
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ต่างๆ ให้บรรลุผลสาเร็จตามมุ่งหมายทั้ง ต่อตนเอง และองค์กร รวมถึงสามารถพัฒนา
หรือต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในภายภาคหน้าได้
ประการต่ อ มาความมี น้ าใจ (Kindness) หมายถึ ง การมี จิ ต ใจที่ เ มตตา
กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ต่อผู้อื่นด้วยปราถนาดีด้วยความเต็มใจ พร้อมช่วยเหลือ
ผู้อื่น โดยปราศจากอคติ ไม่หวังผลตอบแทนทั้งอามิสสินจ้างหรือบุญคุณทดแทนใน
รูปแบบอื่นๆ
ประการที่สามความมีวินัย (Discipline) หมายถึง การมี จิตใจที่สามารถ
ควบคุมตนเอง ให้อยู่ในกรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม ไม่สร้าง
ความเดือดร้อน หรือ ก่อให้เกิดผลเสียทั้งต่อตนเอง องค์กรและสังคมรวมทั้งเคารพ
กฎเกณฑ์ กติกา เงื่อนไขของส่วนรวม โดยไม่ต้องใช้วิธีบีบบังคับ หากแต่พร้อมยอมรับ
และนาไปปฏิบัติด้วยความยินดี เหมาะสมตามกาลเทศะ
ประการที่สี่ความจริงใจ (Sincerity) หมายถึง การแสดงความรู้สึก หรือการ
แสดงพฤติกรรมของตนเองที่มีต่อองค์กร เพื่อนร่วมงานอย่างเปิดใจ ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม
ด้วยความปรารถนาดี ความซื่อตรง ความโปร่งใส ที่สามารถตรวจสอบผลลัพธ์ของ
การปฏิบัติได้ชัดเจน
ประการสุดท้ายความเป็น กลาง (Justice) หมายถึง การคิดการปฏิบัติต่อ
กั น และกั น อย่ า งเที่ ย งธรรม มี ค วามยุ ติ ธ รรมมี เ ป็ น ธรรมยอมรั บ ของสั งคม และ
วัฒนธรรมในองค์กรหรือสังคม
การนาหลักกัลยาณธรรมไปใช้ในองค์กรเป็นเสมือนหลักการหรือแนวปฏิบัติ
ให้แ ก่บุ คลากรหรื อสมาชิ กในองค์ก รให้ สามารถท างานร่ วมกันได้อ ย่ า งมีค วามสุ ข
ภายใต้ความมุ่งหมายขององค์กรอันจะนาไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิผ ลต่อ องค์ ก ร ทั้ งนี้ การตอบสนองความต้ องการค่า ตอบแทน สวั ส ดิก าร
ผลประโยชน์ต่า งๆ นั้นเป็นสิ่งที่ ทุกองค์กรได้กาหนดชี้แจงหลักเกณฑ์ตั้งแต่ขั้นคั ด
เลือกสรรหาบุคลากร ซึ่งเป็นที่ยอมรับของบุคลากรเรื่องแรกก่อนเข้าสู่องค์กรแต่ด้วย
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การนาหลักกัลยาณธรรมมายึดปฏิบัติในการปฏิบัติงานทาให้การบริหารจัดการที่ดี มี
การบังคับใช้กฎระเบียบหลักเกณฑ์ขององค์กรเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับต่อบุคลากร
และองค์ ก รท าให้ บุ ค ลากรมี ความสุ ขในการท างานพร้ อ มทั้งปฏิ บั ติงานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล

อภิปรายผล
หากเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องลาดับขั้นความต้องการของ Maslow (1943)
McGregor (1960) และ Walton (1974) กับแนวคิดกัลยาณธรรมแล้วจะพบว่า
โครงสร้างและบรรยากาศในการทางานของตามหลักกัลยาณธรรมนั้นมีความยืดหยุ่น
เป็นกันเอง และให้ความสาคัญกับความเป็นมนุษย์มากกว่า ซึ่งล้วนสะท้อนให้เห็นว่า
สามารถจูงใจให้บุคลากรมีความสุขในการทางานเพิ่มขึ้น หลักการตามแนวคิดกัลยณ
ธรรมจึงเป็นแนวปฏิบัติให้แก่บุคลากรหรือสมาชิกในองค์กรให้สามารถทางานร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุขภายใต้ความมุ่งหมายขององค์กร ซึ่งบุ คลากรในองค์กรมีขั้นลาดับ
ความสุขในการปฏิบัติงานจากองค์กรได้ดังต่อไปนี้
ลาดับขั้นความสุขการทางาน (Hierarchy of Work Happiness)
Successful Life

Opportunities

Work Environment

Job

ประสบความสาเร็จในชีวิต

มีโอกาส/ความก้าวหน้า

มีบรรยากาศในการทางานที่
ดี
มีงานทา
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การได้ รับ การยกย่ อ งจากสั งคม
ครอบครัว คนใกล้ชิด และสังคม
ให้การยกย่อง ยอมรับ
ได้ ก ารยอมรั บ จากฝ่ า ยบริ ห าร
เพื่ อ นร่ ว มงาน เช่ น ท้ า ทาย
ความส าเร็ จ ในงาน ปราศจาก
ศั ต รู ใ นองค์ ก ร โดยได้ รั บ ความ
ไว้
เจ้วาางใจ
นา ย/ผู้ บ ริ ห า รดี เพื่ อ น
ร่ว มงานเป็ น มิ ต ร ความพร้ อ ม
ของเครื่ อ งมื อ ใช้ การเงิ น ใน
องค์กร ความมั่นคงปลอดภัยใน
การงาน
เงินเดือน ตอบสนองค่าใช้จ่าย
ในด้านปัจจัยสี่ ส่วนตัว หรือ
ครอบครัว อื่นๆ
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จากแผนภาพล าดั บ ขั้ น ความสุ ข การท างาน Hierarchy
Happiness สามารถอธิบายถึงรายละเอียดทั้ง 4 ด้านได้ดังต่อไปนี้

of

Work

ด้านมีงานทา (Job) หมายถึง บุคคลมี เงิน เดือ นสามารถตอบสนองด้า น
ปัจจัยสี่หรือการดารงชีพส่วนตัว ครอบครัวหรืออื่นๆ
ด้านบรรยากาศในการทางานที่ดี (Work Environment) หมายถึง บุคคลมี
เจ้านาย/ผู้บริหารดีมีวิสัยทัศน์ เพื่อนร่วมงานเป็นมิตรที่ดี องค์กรมีความพร้อมของ
เครื่องมือใช้ มีการเงินในองค์กรมั่นคง ความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ด้านโอกาสหรือความก้าวหน้า (Opportunities) หมายถึง บุคคลได้การ
สนับสนุนหรือยอมรับจากฝ่ายบริหาร เพื่อนร่วมงาน เช่น ท้าทายในงานให้สาเร็จ การ
ปราศจากศัตรูในองค์กร การได้รับความไว้วางใจจากองค์กรในการปฏิบัติงาน
ด้านประสบความสาเร็จในชีวิต (Successful Life) หมายถึง บุคคลได้รับ
การยกย่องจากสังคม ครอบครัว คนใกล้ชิด และสังคมให้การยกย่องยอมรับนับถือ
อย่างไรก็ตาม ลาดับขั้นความสุขในการทางานข้างต้นสามารถปรับเปลี่ยน
ลาดับขั้นได้ เนื่องจากพื้นฐานความต้องการของปัจ เจกบุคคลนั้นแตกต่างกันด้ว ย
ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เช่น สถานภาพทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษาหรือโอกาสในการ
เข้าถึงของระบบการศึกษา หรือความต้องการของคนอื่นๆ ในครอบครัวก็ล้วนอาจ
ส่งผลให้บุคลากรแต่ละคนมีความปรารถนาหรือความต้องการที่แตกต่างกันออกไป
ดังนั้นแผนภาพข้างต้นจึง พยายามอธิบายให้เห็นเริ่มต้นจากความจาเป็นพื้นฐานไป
จนถึงขั้นสูงสุดของความต้องการเป็นหลัก
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาและประเมินผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องแรงจูงใจใน
การท างาน ขวั ญ และก าลั ง ใจในการท างาน และความพึ งพอใจปฏิ บั ติ งาน ผ่ า น
ผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาด้วยวิธีการทางสถิติขั้นสูงเพื่อทดสอบความแม่นยา
ในการสร้างคาอธิบาย
2. ควรมีการทดลองนาแนวคิดกัลยาณธรรมไปปฏิบัติจริงทั้งในองค์กรขนาด
ใหญ่และขนาดเล็ก เพื่อใช้เป็นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบของผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น รวมถึง
การศึกษาเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ตามแนวคิดเรื่องแรงจูงใจในการทางาน ขวัญและ
กาลังใจในการทางาน และความพึงพอใจปฏิบัติงานอื่นๆ
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาทั ศ นคติ ท างการเมื อ งแบบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในตาบลบ้านช้าง อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในตาบลบ้านช้าง อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึ ก ษา คือ ประชาชนในตาบลบ้ า นช้ าง อาเภอสองพี่ น้อ ง จั งหวั ด สุพ รรณบุ รี
จานวน 356 คน โดยใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่ า ที การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว และค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ค่านัยสาคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้
กาหนดไว้ที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในตาบลบ้านช้าง อาเภอสองพี่
น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในระดับสูง จาก
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ตัวแปรทางด้านอาชีพ และรายได้ มีผลต่อทัศนคติทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตย ส่วนตัวแปรทางด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และการ
กล่อมเกลาทางการเมือง ไม่มีผลต่อทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
คาสาคั ญ : ทั ศ นคติ ท างการเมื อ ง, ประชาธิ ป ไตย, ประชาชน
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Abstract
The objectives of this research were to study the democratic
political attitude of people in the Banchang Sub-District, Song Phi Nong
District, Suphan Buri province and to determine factors affected their
the democratic political attitude. The samples composed of 356
people in the Banchang Sub-District, Song Phi Nong District, Suphan Buri
province. The data were collected by using questionnaires and
analyzed by using the packaging computer program. Statistical tools
employed in data analysis and presented through percentage, mean,
standard deviation, t-test, One-Way ANOVA and Pearson ProductMoment Correlation Coefficient. The level of significance for statistical
testing was 0.05. The research findings are as follow. The level of
attitudes of people in the Banchang Sub-District, Song Phi Nong District,
Suphan Buri province was high. According to the hypothesis is testing,
occupation and income caused difference in the attitudes. However,
gender, age, level of education and political socialization did not
caused any difference in the attitudes
Keywords : Political Attitude, Democratic, People.
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บทนา
ประเทศไทยได้ปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขมาตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475
โดยมีบุคคลคณะหนึ่ง ประกอบไปด้วย ทหารบก ทหารเรือ ข้าราชการพลเรือน อันมี
พล.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นหัวหน้า เรียกตนเองว่า คณะราษฎร ใช้กาลังเข้า
ยึดอานาจการปกครอง จากรัฐบาลเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย และคณะราษฎรสามารถทาการ
เปลี่ยนแปลงได้สาเร็จ ประเทศไทยจึงมีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมา
ประชาธิปไตย แปลว่า อานาจสูงสุดในการปกครองประเทศจากปวงชน
เป็นการปกครองที่ยึดเอาความเห็นหรือความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ อานาจ
ในการปกครองประเทศเป็นของปวงชน ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการวิจารณ์การ
ปฏิบัติงานของรัฐบาล ตลอดจนใช้สิทธิในการถอดถอน และตรวจสอบการทางานของ
รัฐบาล การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น กฎหมายเป็นกติกาที่จะกาหนด
บทบาทหรือขอบเขตแห่งอานาจหน้าที่ของแต่ละบุคคล ในการดาเนินการปกครองนั้น
กฎหมายที่สาคัญที่สุด คือ รัฐธรรมนูญ
การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย ประชาชนมี สิ ท ธิ เ สรี ภ าพในการ
กระท า และแสดงความคิ ด เห็ น ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ภ ายใต้ ข อบเขตของกฎหมาย
ประชาธิปไตยจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้น ขึ้นอยู่กับบทบาทและหน้าที่ของประชาชน
ภายในชาติ เ ป็ น ส าคั ญ วิ ธี ก ารเสริ ม สร้ า งประชาธิ ป ไตย สามารถท าได้ ห ลายวิ ธี
ประชาชนต้องรู้จักใช้และรักษาสิทธิทางการเมืองของตน เช่น สิทธิในการออกเสียง
เลือกตั้ง ซึ่งเป็นสิทธิเฉพาะตัว จะโอนให้ผู้อื่นไม่ได้และเมื่อมีกิจกรรมทางการเมือง
เช่น มีการเลือกตั้งก็ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทุกคนมีสิทธิเหมือนกันมีความสาคัญเท่า
เทียมกันและต้องรู้จักรักษาสิทธิของตนด้วย กล่าวคือ ไม่ยอมให้บุคคลอื่นมาแอบอ้าง
ใช้สิทธิในการเมืองของตน อนึ่งการใช้สิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยจะต้องอยู่
ภายในขอบเขตของกฎหมาย และจะต้องไม่เป็นการก้าวก่ายหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพ
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ของผู้อื่นและต้องรู้จักปฏิบัติตนตามหน้าที่คู่กับสิทธิในด้านการเมืองการปกครอง
ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วม เช่น แสดงความคิดเห็น และให้
ความร่วมมือในการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามกฎหมาย และยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ดังนั้น การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะสามารถดารงอยู่ได้นั้นอยู่ที่
ประชาชนจะต้องมีความศรัทธาความเชื่อมั่น และเล็งเห็นถึงประโยชน์ของระบอบ
การเมืองการปกครองแบบนั้นเสียก่อน ซึ่งก็คือประชาชนจะต้องมีทัศนคติที่ไม่เป็น
ปฏิปักษ์หรือทัศนคติที่ไม่ขัดแย้งต่อระบอบการเมืองเพราะในแนวทางจิตวิทยาแล้ว
ทัศนคติเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่อยู่ในจิตใจของบุคคล หากเมื่อมีสิ่งเร้าอย่างใดอย่าง
หนึ่งเกี่ยวกับความเชื่อมั่น และทัศนคติแล้ว บุคคลก็จะแสดงพฤติกรรมปรากฏออกมา
ดังนั้น ทัศนคติจึงมีความสาคัญต่อการตอบสนองของบุคคลเป็นอย่างมาก นั้นก็คือ
บุ ค คลมี พ ฤติ ก รรมอย่ า งไรนั้ น ก็ จ ะมี ทั ศ นคติ เ ป็ น เครื่ อ งก าหนด ส่ ว นพฤติ ก รรม
ทางการเมืองของบุคคล คือสิ่งที่กาหนดชนิดของระบบการเมือง และปรากฏการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบการเมือง
สาหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยทาการศึกษาวิจัยถึงทัศนคติทางการเมือง
แบบประชาธิ ป ไตยของ ประชาชนในต าบลบ้ า นช้ า ง อ าเภอสองพี่ น้ อ ง จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี โดยเลือกทาการวิจัยกับกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในตาบลบ้านช้าง อาเภอ
สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีการติดตามข่าวสารทางการเมือง
มาโดยตลอด มีการเข้าร่วมทางการเมือง เช่น ลงสมัครรับเลือกตั้ง ออกเสียงเลือกตั้ง
ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความเหมาะสมที่จะทาการ
วิจัยกลุ่มประชากรดังกล่าว โดยจะศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกับทัศนคติ
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของกลุ่มตัวอย่างเพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนามา
ซึ่งการพัฒนาทางการเมือง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบอบประชาธิปไตยของไทย
ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชน
ในตาบลบ้านช้าง อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชน
ในตาบลบ้านช้าง อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพื่ อศึ ก ษาความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ า งการกล่อ มเกลาทางการเมื อ งที่ มี กั บ
ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในตาบลบ้านช้าง อาเภอสองพี่
น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

วิธีการวิจัย
การวิจัย ครั้งนี้ เป็นการศึกษาปั จจัยที่มี ผลต่อทั ศนคติทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในตาบลบ้านช้าง อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ด้ า นบุ ค คล และปั จ จั ย ด้ า นการกล่ อ มเกลาทางการเมื อ งที่ มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในตาบลบ้านช้าง อาเภอสอง
พี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 5 หมู่บ้าน จานวน 3,156 คน ผู้วิจัยได้กาหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามหลักการคานวณของ Yamane (1967: 886) ได้เท่ากับ
356 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ ใ ช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
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ส่วนแรก เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
เป็นตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ของครอบครัวต่อ
เดือน
ส่วนที่สอง เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมืองโดย
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) โดยให้คะแนนเป็น 3 ระดับ
ส่ ว นที่ ส าม เป็ น แบบสอบถามที่ เ กี่ ย วกั บ ทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ การเมื อ งแบบ
ประชาธิปไตยของไทย โดยใช้แบบสอบถามตามมาตราวัดแบบ Likert’s Scale และ
ลักษณะคาถามจะมีทั้งในเชิงบวก และเชิงลบ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า สถิ ติ ร้ อ ยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean), การทดสอบค่าที (t-test), การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-Way ANOVA) และ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั มพั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson
Product-Moment Correlation Coefficient) กาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ครั้งนีด้ ไว้ที่ระดับ 0.05

ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
1. เพศ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจานวน 194
คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 และเป็นเพศชาย มีจานวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5
2. อายุ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่อายุ 31-40 ปี มีจานวน
114 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมาอายุ 18-30 ปี มีจานวน 113 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.7 อายุ 41-50 ปี มี จ านวน 60 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 16.9 อายุ 51-60 ปี มี
จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 และน้อยที่สุดอายุ 61 ปีขึ้นไป มีจานวน 26 คน
คิดเป็นร้อยละ 7.3
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3. ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการวิ จัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษามีจานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1 รองลงมาระดับปริญญาตรี
มีจานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 ระดับประถมศึกษา มีจานวน 76 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.3 ระดับอนุปริญญา / ปวส. มีจานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 และ
น้อยที่สุดจบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีจานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6
4. อาชีพของประชาชน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชี พเกษตรกร มีจ านวน 94 คน คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 26.4 รองลงมาคือ ข้ าราชการรัฐวิสาหกิจ มีจานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 พนักงานเอกชน-รับจ้างทั่วไป มี
จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 16.9 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีจานวน 53 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.9 นิสิต / นักศึกษา มีจานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 และน้อยที่สุด
คืออื่นๆ (แม่บ้าน) มีจานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2
5. รายได้ของครอบครัวต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างในการวิ จัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่มี
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน 10,000-20,000 บาท จานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ
37.1 รองลงมามีรายได้ของครอบครัวต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท จานวน 130 คน
คิดเป็นร้อยละ 36.5 มีรายได้ของครอบครัวต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จานวน
67 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 และน้อยที่สุดมีรายได้ของครอบครัวต่อเดือน 30,001
บาทขึ้นไป จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6
6. การกล่อมเกลาทางการเมือง แสดงให้เห็นว่า ประชาชนได้รับการกล่อม
เกลาทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.06
7. ระดั บ ทั ศ นคติ ท างการเมื อ งแบบประชาธิ ป ไตย แสด งให้ เ ห็ น ว่ า
ประชาชน อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.96
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐานที่ 1 ประชาชนที่ มี เพศต่ างกั น มี ทั ศนคติ ทางการเมื องแบบ
ประชาธิปไตยไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ พบว่า ประชาชนที่มีเพศ
ต่างกัน มีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ที่
สมมติ ฐ านที่ 2 ประชาชนที่ มี อ ายุ ต่ า งกั น มี ทั ศนคติ ท างการเมื อ งแบบ
ประชาธิปไตยไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ พบว่า ประชาชนที่มีอายุ
ต่างกัน มีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ที่ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนคติทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ พบว่า ประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
สมมติ ฐานที่ 4 ประชาชนที่มี อาชี พต่างกัน มีทัศ นคติ ทางการเมือ งแบบ
ประชาธิปไตยแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพ
ต่างกัน มีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 5 ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีทัศนคติทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้
ต่างกัน มีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้เป็นไปตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 6 การกล่อมเกลาทางการเมืองของประชาชนไม่มคี วามสัมพันธ์
กับทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
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การกล่อมเกลาทางการเมืองของประชาชนไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

อภิปรายผล
ในภาพรวมประชานในตาบลบ้านช้าง อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีมี
ระดับทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยอยู่ในระดับสูง แต่ยังมีข้อมูลในเรื่อง
ของอาชีพ และรายได้ที่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในส่ วนของอาชีพนั้นเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ ประชาชนมีอาชีพต่างกันมีทัศนคติทางการเมืองแตกต่างกัน
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ประชาชนมีอาชีพต่างกัน ย่อมมีทัศนคติทางการเมืองแตกต่างกัน
โดยอาชีพที่มีทัศนคติทางการเมืองที่สูงที่สุดคือ ข้าราชการ เพราะข้าราชการจะต้อง
ติดต่อและประสานงานกับนักการเมือง คือ ต้องนาข้อปฏิบัติที่ได้มาจากนักการเมือง
มาทางานต่างๆ คือ ต้องมีการประสานการทางานซึ่งกันและกัน และระดับทัศนคติที่
รองลงมา คือธุรกิจส่วนตัว โดยธุรกิจส่วนตัวนั้นที่มีทัศนคติที่รองลงมา เพราะนักธุรกิจ
ย่อมต้องดูความเคลื่อนไหวหรือสิ่งต่างๆ ที่นักการเมืองนามาเสนอ เพราะนักการเมือง
ถือว่าเป็นตัวนาพาให้เศรษฐกิจดีขึ้นหรือแย่ลง นักธุรกิจจึงมีความสนใจ และใส่ใจใน
ด้ า นการเมื อ ง ส่ ว นรองลงมาคื อ เกษตรกรนั้ น มี ทั ศ นคติ ที่ ต่ อ จากธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว
เกษตรกรในยุคปัจจุบัน นั้นถือว่ามีความสนใจ และใส่ใจในด้านการเมื องเป็นอย่าง
มาก เพราะเกษตรกรมองว่านักการเมืองในยุคปัจจุบันสามารถที่จะทาให้เกษตรกร
สามารถลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้ เนื่องจากนักการเมืองเป็นตัวกาหนดนโยบายที่สามารถ
มาช่วยเกษตรกรให้อยู่ดีกินดีขึ้นมาได้ และในส่วนของอื่นๆ (แม่บ้าน) มีทัศนคติทาง
การเมืองที่ต่าที่สุด เนื่ องมาจากแม่บ้านนั้นอยู่แต่กับบ้านรอรับรายได้จากสามี จึงไม่
ค่อ ยมี ผลกระทบ หรือ ความต้อ งการในส่ วนของผลประโยชน์ต่ า งที่ ต้อ งการ จึ งมี
ทัศนคติทางการเมืองที่น้อยที่สุด และต่อมาในส่วนของรายได้เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งอีกเช่นเดียวกัน โดยผู้ที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท มีทัศนคติทางการเมืองที่
สูงที่สุด เพราะจะเห็นได้ว่า บุคคลที่มีรายได้ประมาณ 20,000-30,000 บาท มีรายได้
ที่มั่นคง จึงมีเวลาและมีความสนใจ และใส่ใจทางด้านการเมืองได้อย่างเต็มที่ และรู้
ข้อมูลทางการเมืองอย่างลึกซึ้ง และส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ ซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องกับในส่วนของอาชีพที่เราได้ตั้งสมมติฐานไว้ ในส่วนของทัศนคติที่
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รองลงมาในส่วนของรายได้ คือผู้ที่รายได้ 30,001 บาทขึ้นไป ในส่วนของผู้ที่รายได้
เกิน -30,001 เป็นผู้ที่รายได้ที่สูงที่สุดในแบบสอบถาม จึงน่าจะเป็นข้อสังเกตได้ว่าผู้ที่
มีร ายได้ ที่ สูงนั้น มีก ารสนใจทางด้ านเมื อ งมาก และต้ องการรู้ค วามเคลื่ อนไหวที่
นักการเมืองนั้นหาเสียง และได้ให้นโยบายกับประชาชนจึงมีความสอดคล้องในเรื่อง
ของอาชีพ เพราะผู้ที่มีรายได้สูง มีทัศนคติทางการเมืองที่สูงตามไปด้วยเช่นกัน ส่วนผู้
ที่รายได้ไม่เกิน 10,000 บาทนั้น มีทัศนคติทางการเมืองที่ต่าที่สุด คือ เป็นผู้ที่มีรายได้
น้อย จึงมีความสนใจ และใส่ใจในเรื่องทางการเมืองที่ไม่มากนัก เพระอาจจะเป็นพวก
ที่ มี ร ายได้ แ บบหาเช้ า กิ น ค่ า จึ ง ไม่ ต้ อ งการที่ จ ะสนใจข่ า วสารทางการเมื อ งมาก
เท่าที่ควร ดังนั้นจะเห็นได้ว่า อาชีพ และได้เป็นไปตามสมมติฐานที่เราได้ตั้งไว้ โดยเกิด
จากทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในตาบลบ้านช้าง อาเภอ
สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยขอเสนอแนะ ดังนี้
1. สถาบันทางการเมือง จัดกิจกรรมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการ
เมื อ ง รณรงค์ ใ ห้ นัก การเมื อ งประพฤติ ต นให้ เ ป็ นแบบอย่า งที่ ดีกั บ ซึ่งจะส่งผลให้
ประชาชนมีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่ดี
2. หน่วยงานภาครัฐ จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยกับประชาชน อาทิเช่น ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การปกครองแบบประชาธิ ป ไตย ปราบปรามและลงโทษข้ า ราชการที่ ทุ จ ริ ต
นักการเมืองที่คอร์รัปชั่น เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการปกครองแบบประชาธิปไตย
3. การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สนองนโยบายของภาครั ฐ โดยส่ ง เสริ ม ให้
ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างใกล้ชิด แก้ปัญหาพื้นฐานของ
ประชาชนในเขตพืน้ ที่เพื่อให้ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการปกครองส่วนท้องถิ่น
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4. สถาบันการศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ
การเมือ งการปกครองที่ ถูก ต้อ ง จัด กิจ กรรมที่ เกี่ ยวข้อ งกั บประชาธิ ปไตย เพื่อ ให้
นักเรียนมีประสบการณ์ทางการเมือง สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา
เกิดทัศนคติที่ดีต่อการปกครองแบบประชาธิปไตย
5. สื่อมวลชน ต้องนาเสนอข้อมูลข่าวสาร อย่างถูกต้อง ปราศจากอคติ ไม่
โน้มเอียงไปทางฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่าน
ทางรายการต่างๆ เพื่อนาไปสู่ทัศนคติทางการเมืองของประชาชนที่ถูกต้อง
6. ภาคประชาชน การเมืองเป็นเรื่องใกล้ชิดกับประชาชน ดังนั้นทุกคนควร
ให้ความสนใจข่าวสารการเมือ งการปกครอง หาความรู้เพิ่ม เติมเพื่อให้ได้ข้อมูล ที่
ถูกต้อง และเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทางการเมืองให้มากขึ้น เพื่อให้เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการปกครองแบบประชาธิปไตย
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการใน
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเกี่ยวกับความเป็นองค์การนวัตกรรมและ
สมรรถนะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรื อ น 2) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกั น ของข้ า ราชการในส านั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเกี่ยวกับการรับรู้ถึงปัจจัยองค์ประกอบความเป็น
องค์ ก ารนวั ต กรรมและสมรรถนะในการสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมของส านั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน 3) เพื่อศึ กษาความสัม พันธ์ ระหว่างความเป็ น
องค์ ก ารนวั ต กรรมและสมรรถนะในการสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมของส านั ก งาน
คณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ แ ก่ ข้ า ราชการในส านั ก งาน
คณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อนจานวน 242 คน เครื่องมื อที่ใช้ ในการวิจั ย คื อ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็จรูป SPSS
for Windows เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
ความเป็นองค์การนวัตกรรมและสมรรถนะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของสานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 2) ผล
การเปรียบเทียบตามปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการในสานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตาแหน่งงานปัจจุบัน
ประสบการณ์การทางาน และหน่วยงานที่สังกัดที่มีความแตกต่างกัน ทาให้การรับรู้ถึง
ปัจจัยองค์ประกอบความเป็ นองค์ การนวั ตกรรมและสมรรถนะในการสร้า งสรรค์
นวัตกรรมไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ 1 3)
ระดับความเป็นองค์การนวัตกรรมของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ สมรรถนะในการสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมของส านั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนค่อนข้างสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 2
คาสาคัญ : นวัตกรรม, องค์การนวัตกรรม, สมรรถนะในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
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Abstract
The purposes of this research are to examine (1) opinions of
government officers in The Office of The Civil Service Commission
(OCSC) about innovative organization and innovative creation
competency (2) the differences of personal factors are perspectives of
government officers about innovative organization and innovative
creation competency of the OCSC and 3) to examine the correlation
between innovative organization and innovative creation competency
of the OCSC. 242 officers participated in this research. The data were
collected by using also close-ended and open-ended questions. Then,
the data were analyzed by percentage, mean, standard deviation,
Pearson Correlation Coefficient in order to answer. The results of the
study were as follows: 1.There is high level of overall opinion in OCSC
officers in innovative organization and innovative creation competency.
2.The differences of personal factors including gender, age, education,
current position, work experience and sector are no effect to the
perception of innovative organization and innovative creation
competency, at the 0.05 level. 3.The level of innovative organization
significantly relates to innovative creation competency, at the 0.01
level.
Keywords : Innovation, Innovative Organization, Innovative Creation
Competency
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บทนา
ในศตวรรษที่ผ่ า นมา โลกได้เ ผชิญ กับ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่
สาคัญ ต่ างๆ อย่ างก้ าวกระโดดก่อ นที่จ ะก้า วเข้ าสู่ ศ ตวรรษใหม่ ส่ งผลให้เ กิ ดการ
เปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งทางสั ง คมเป็ น อย่ า งมาก ในส่ ว นของประเทศไทย การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีใน
ปัจจุบนั ได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการขององค์การต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
รุนแรง มีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมเรื่องต่างๆ อีกทั้งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คาด
เดาได้ยาก มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงแบบแกว่งตัวหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นความ
ผันผวนมากกว่าการเปลี่ยนแปลง (สมหมาย ทองมี, 2552)
การบริหารองค์การในยุคปัจจุบันจึงมิอาจที่จะใช้วิธีการแบบดั้งเดิมที่เคยใช้
ในอดี ต มาใช้ กั บ การบริ ห ารองค์ ก ารในยุ ค ปั จ จุ บั น องค์ ก ารจะต้ อ งพร้ อ มรั บ การ
เปลี่ยนแปลงและมีการปรับตั วตลอดเวลา ดังนั้น “นวัตกรรม” จึงเป็นสิ่งจาเป็นของ
การบริหารองค์การในยุคปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งในภาคเอกชนและในภาครัฐ
อี ก ทั้ งนวั ต กรรมหรื อ การคิ ด ใหม่ ท าใหม่ การประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น วิ ธี ก ารท างานหรื อ
ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือใหม่ เพื่อแก้ปัญหาเดิมหรือปัญหาใหม่ที่จะเกิ ดขึ้นนั้น เป็นสิ่งที่
องค์การในยุคนี้จาเป็นจะต้องคิดค้นและปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงนวัตกรรมกระบวนการและ
นวัตกรรมการบริหารจัดการอีกด้วย
“องค์การนวัตกรรม” เป็นองค์การที่มีการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้องค์การต้องมีการเคลื่อ นไหว ผู้นา
องค์การจะต้องกระตุ้นให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการทางาน ซึ่งจะก่อให้เกิดความ
จงรักภักดีต่อองค์การ (พสุ เดชะรัตน์ , 2546) อีกทั้งการพัฒนาความสามารถของ
ผู้บริหารและความสามารถขององค์การให้สูงขึ้นนั้นจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการ
สร้ างสรรค์ นวั ตกรรมและผลการด าเนิน งานขององค์ การ ท าให้ องค์ การสามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ (กฤศกร จิรภานุเมศ และคณะ, 2554) เพราะเหตุนี้เอง
องค์การนวัตกรรมจึงมีความสาคัญอย่างมากในยุคปัจจุบัน องค์การที่เป็นผู้นาทาง
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ธุรกิจส่วนใหญ่ พบว่า เกิดจากความสาเร็จอันเนื่องมาจากนวัตกรรมไม่ทางใดก็ทาง
หนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมด้านบริการ นวัตกรรมด้าน
กระบวนการ นวัตกรรมด้านการจัดการและนวัตกรรมด้านการตลาด เป็นต้น ทั้งนี้
พบว่า นวั ตกรรมยั งมีความสัมพันธ์กั บความสามารถทางนวัตกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ มี
อิทธิพลโดยตรงต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการเช่นกัน เห็นได้จาก การสร้างความพึงพอใจ
การสร้างความแตกต่าง การตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการลดต้นทุนใน
การบริหารจัดการ (สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2549)
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ) เป็นองค์การ
กลางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐซึ่งทาหน้าที่สนับสนุนภารกิจด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่ส่วนราชการและจังหวัดต่างๆ รวมถึงการพิทักษ์ระบบ
คุ ณ ธรรมในราชการพลเรื อ นเพื่ อ ให้ ข้ า ราชการมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน มี
สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพบน
หลักคุณธรรมจริยธรรมและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีก่อให้ประโยชน์สุขแก่
ประชาชนและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน, 2557) ในฐานะที่เป็นองค์การหลักที่มีความสาคัญต่อการบริหารทรัพยากร
บุค คลของภาครั ฐ ซึ่งถือ เป็น กาลังสาคั ญในการบริ ห ารและขั บเคลื่อ นการพัฒ นา
นโยบายต่างๆ ของประเทศ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน ต้องพัฒนากลไกการบริหารและพัฒนาขีดความสามารถขององค์การ เพื่อ
ตอบสนองต่อภารกิจและผลักดันให้องค์การมีความพร้อมต่อการรับการเปลี่ยนแปลง
ที่กาลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต
จากความส าคั ญ และเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว ท าให้ ผู้ วิ จั ย สนใจที่ จ ะศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์การนวัตกรรมและสมรรถนะในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม กรณีศึกษา สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยมุ่งศึกษา
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ป ระกอบขององค์ ก ารนวั ต กรรม คื อ วิ สั ย ทั ศ น์ ร่ ว ม
โครงสร้ า งองค์ ก ารที่ เ หมาะสม บุ ค คลที่ พ ร้ อ มสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม ที ม งานที่ มี
ประสิทธิภาพ การฝึกอบรมและพัฒนา การสื่อสาร การมีส่วนร่วมในนวัตกรรม ปัจจัย
ภายนอก บรรยากาศสร้างสรรค์แ ละองค์การแห่งการเรียนรู้กับสมรรถนะในการ
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สร้างสรรค์นวัตกรรม 3 ประเภท คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ
และนวัตกรรมการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของข้ า ราชการในส านั ก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนเกี่ยวกับความเป็นองค์การนวัตกรรมของสานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของข้ าราชการในสานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเกี่ยวกับการรับรู้ถึงปัจจัยองค์ประกอบความเป็น
องค์ ก ารนวั ต กรรมและสมรรถนะในการสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมของส านั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการเป็ น องค์ ก ารนวั ต กรรมและ
สมรรถนะในการสร้างสรรค์ นวัตกรรมของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน

สมมติฐานการวิจัย
1. การรั บ รู้ ถึ ง ปั จ จั ย องค์ ป ระกอบความเป็ น องค์ ก ารนวั ต กรรมและ
สมรรถนะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมแตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล
2. ระดั บ ความเป็ น องค์ ก ารนวั ต กรรมของส านั ก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนมีความสัมพันธ์กับระดับสมรรถนะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในเชิงบวก
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. อายุงาน
4. ระดับการศึกษา
5. สาขาเชี่ยวชาญ
6. ตาแหน่งงาน

ความเป็นองค์การนวัตกรรม
1. วิสัยทัศน์รว่ ม
2. โครงสร้างองค์การที่
เหมาะสม
3. บุคคลที่พร้อมสร้างสรรค์
นวัตกรรม
4. ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
5. การฝึกอบรมและการพัฒนา
การสื่อสาร
การมีส่วนร่วมในนวัตกรรม
1. ปัจจัยภายนอก
2. บรรยากาศสร้างสรรค์
3. องค์การแห่งการเรียนรู้

สมรรถนะในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมองค์การ
1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
2. นวัตกรรมกระบวนการ
3. นวัตกรรมการบริหารจัดการ

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ กษาวิ จัย ครั้ งนี้เ ป็ น การวิ จัย เชิ งสารวจ (Survey Research) ซึ่ ง
ทาการศึกษาในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการศึกษาในเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยการศึกษาในเชิงปริมาณจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
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จากแบบสอบถาม (Questionnaire) และในการศึกษาเชิงคุณภาพจะเป็นการศึกษา
จากเอกสาร
ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ
ข้าราชการสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จานวน 615 คน ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เลือกใช้กลุ่มตัวอย่างโดยการใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
ชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนของจานวนยอดที่ต้องการ โดย
ใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ โดยกาหนดเกณฑ์ของกลุ่มตัวอย่างที่
ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร้ อ ยละ 95 โดยมี ค วามคลาดเคลื่ อ นร้ อ ยละ 5 (Yamane
Taro,1970) ได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งในครั้ ง นี้ คื อ ข้ า ราชการส านั ก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 242 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยสร้างจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็น
แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งมีลักษณะคาถามปลายปิด (Closed Ended)
และคาถามปลายเปิด (Open Ended) จานวน 1 ชุด โดยแบบสอบถามประกอบไป
ด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลประกอบไปด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษาสูงสุด ตาแหน่งงานปัจจุบัน ประสบการณ์การทางาน และหน่วยงาน
ที่สังกัด
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเป็นองค์การนวัตกรรมของสานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

[53]

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558)

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลายเปิด
(Open Ended) เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และสถิ ติ ต ามลั ก ษณะข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ และสถิติที่ใช้ในการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ข้ อมูลการวิจัย
ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) การทดสอบคื อ ค่ า ที (t–Test) การทดสอบคื อ ความ
แปรปรวน (One–Way ANOVA) และการทดสอบสหสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)

ผลการวิจัย
1. ข้าราชการของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 73.7 มีอายุระหว่าง
26 - 35 ปี จานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 42.4 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท
จานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 58.1 มีตาแหน่งประเภทวิชาการ จานวน 164 คน
คิดเป็นร้อยละ 75.6 มีประสบการณ์การทางานมากกว่า 10 ปี จานวน 105 คน คิด
เป็นร้อยละ 48.4 และสังกัดอยู่ในสานักงานเลขาธิการ จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ
20.7
2. ข้ า ราชการของส านั กงานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นมี ค วาม
คิด เห็ น เกี่ย วกั บ ระดั บ ความเป็ น องค์ก ารนวั ตกรรมของส านั ก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านโดยพิจารณาค่ าเฉลี่ ยสูงสุด พบว่ า ให้ ความสาคัญกั บด้านบรรยากาศภายใน
องค์การที่สร้างสรรค์มากที่สุด
3. ข้ าราชการของสานักงานคณะกรรมการข้า ราชการพลเรือน มีค วาม
คิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของสานักงานคณะกรรมการ
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ข้าราชการพลเรือนในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านโดยพิจารณาค่าเฉลี่ยสูงสุด พบว่า ให้ความสาคัญกับด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
และด้านนวัตกรรมกระบวนการ
4. ผลการศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคลของข้าราชการสานักงาน
ข้ า ราชการพลเรื อ นพบว่ า เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ต าแหน่ ง งานปั จ จุ บั น
ประสบการณ์ การทางานและหน่ วยงานที่สังกัดที่ แตกต่า งกัน มีก ารรับรู้ ถึงปั จจั ย
องค์ประกอบความเป็นองค์การนวัตกรรมและสมรรถนะในการสร้างสรรค์นวั ตกรรม
ไม่แตกต่างกัน
5. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระดับความเป็นองค์การนวัตกรรมของ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกับระดับสมรรถนะในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนค่อนข้างสูงและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01 (r = 0.7317) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ระดับความเป็นองค์การนวัตกรรมที่มีความสัมพันธ์กับระดับสมรรถนะใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมค่อนข้างสูง เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านบรรยากาศ
ภายในองค์การที่สร้างสรรค์ (r = 0.7100) ด้านปัจจัยภายนอกที่เอื้อ (r = 0.6393)
และด้านวิสัยทัศน์ร่วม (r = 0.7100) สาหรับระดับความเป็นองค์การนวัตกรรมที่มี
ความสัมพันธ์กับระดับสมรรถนะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในระดับปานกลาง เรียง
จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการสื่อสารภายในองค์การ (r=0.574) ด้านทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ (r = 0.5689) ด้านการมีบุคคลทีพ่ ร้อมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (r =
0.5620) ด้ า นองค์ ก ารแห่ งการเรี ย นรู้ (r = 0.5485) ด้ า นโครงสร้ า งองค์ ก ารที่
เหมาะสม (r = 0.5350) ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา (r =0.5338) และด้านการมี
ส่วนร่วมในนวัตกรรม (r = 0.4177)
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สรุปและอภิปรายผล
1. ข้าราชการของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี การศึกษา
อยู่ใ นระดั บปริญญาโท มีป ระสบการณ์ก ารทางานมากกว่า 10 ปี อยู่ใ นต าแหน่ ง
ประเภทวิชาการและสังกัดอยู่ในสานักงานเลขาธิการ จะเห็นได้ว่า ประชากรส่วนใหญ่
เป็นคนรุ่นใหม่ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนวัตกรรม
และเข้าใจในธรรมชาติขององค์การ อีกทั้ง สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือนเป็นหน่วยงานที่มีเงินทุนในการบริหารและดาเนินงาน จึงทาให้สามารถริเริ่ม
แนวคิดและนวัตกรรมใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง
2. ข้ า ราชการของส านั กงานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นมี ค วาม
คิด เห็ น เกี่ย วกั บ ระดั บ ความเป็ น องค์ก ารนวั ตกรรมของส านั ก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก พบว่า ให้ความสาคัญ
กับด้านบรรยากาศภายในองค์การที่สร้างสรรค์มากที่สุด ทั้งนี้ ด้านบรรยากาศภายใน
องค์การที่สร้างสรรค์ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้ให้เวลากั บ
บุคลากรในการคิดสร้างสรรค์เพื่อทบทวนกิจกรรมและมีการปรับปรุงกระบวนการการ
ให้บริการหรือพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ จะเห็นได้จากมีโครงการหรือหลักสูตรต่างๆ ที่มี
การพัฒนาออกมาอย่างต่อเนื่อง ยกตัว อย่างเช่น หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมือ
อาชีพ (HR Professional) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นสาหรับสายงานนักทรัพยากร
บุคคล เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ได้มีการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการทางานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เป็นต้น นอกจากนั้น บุคลากรยังมีความเห็นว่า ผู้บริหารยังสนับสนุนเรื่องงบประมาณ
สถานที่และระบบเทคโนโลยีได้ดี ทาให้มีบรรยากาศที่สร้างสรรค์ภายในองค์การ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Hay Group (2005) ที่ศึกษาเรื่ององค์การนวัตกรรม
พบว่า ความแตกต่างของบรรยากาศองค์การ มาจากความแตกต่างในรูปแบบบริหาร
บรรยากาศองค์ ก ารมี ผ ลต่ อ ความเป็ น ผู้ น าด้ า นนวั ต กรรม บรรยากาศความคิ ด
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สร้างสรรค์ ผู้นาต้องใช้อานาจที่เหมาะสม มีความยืดหยุ่นมีลาดับขั้นในการบังคับ
บัญชาต่า ยอมรับความคิดใหม่ของบุคลากรในองค์การ
3. ข้ าราชการของสานักงานคณะกรรมการข้า ราชการพลเรือน มีค วาม
คิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของสานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านโดยพิจารณาค่าเฉลี่ยสูงสุด พบว่า ให้ความสาคัญกับด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
และด้ า นนวั ต กรรมกระบวนการ ทั้ ง นี้ ด้ า นนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส านั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มีเทคโนโลยีในการสนับสนุนและอานวยความ
สะดวกในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ โดยมีการออกแบบและประยุกต์
เทคโนโลยีต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับบุคลากรและกระบวนการทางานขององค์การ
และมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ง่ายขึ้น ส่งผลให้ผู้มารับบริการได้รับ
ความสะดวกสบายในการติดต่อและใช้บริการ สอดคล้องกับแนวความคิดของ กีรติ
ยศยิ่งยง (2552, 66) กล่าวว่า นวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการ คือ การนาเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในการช่วยบริการลูกค้า โดยเน้นไปในรูปแบบของ Self Service มากขึ้น
เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเป็น One-Stop Service
ได้ในที่สุด และด้านนวัตกรรมกระบวนการ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน สามารถนาข้อมูลความต้องการของผู้มารับบริการ ปัญหาในการปฏิบัติงาน
ข่ า วสารและความรู้ จ ากแหล่ ง ต่ า งๆ มาสั ง เคราะห์ แ ละบู ร ณาการให้ เ กิ ด เป็ น
แนวความคิดใหม่ ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่
ประชาชนได้ พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ (2548, 43) กล่าวว่า นวัตกรรมกระบวนการ เป็นการ
เปลี่ยนแปลงแนวทาง หรือวิธีผลิตสินค้าและบริการในรูปแบบที่ต่างไปจากเดิม ไม่ว่ า
จะเป็นขั้นตอน หน้าที่รับผิดชอบ ลักษณะงาน ฯลฯ
4. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง
งานปัจจุบัน ประสบการณ์การทางานในสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
และหน่วยงานที่สังกัดที่แตกต่างกัน พบว่า มีการรับรู้ถึงปัจจัยองค์ประกอบความเป็น
องค์การนวัตกรรมและสมรรถนะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก
ส านั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นมี ร ะบบการคั ด เลื อ กบุ ค ลากรที่ มี
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มาตรฐาน ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ผ่านโครงการต่างๆ ที่องค์การริเริ่มขึ้นมา
อีกทั้ง บุคลากรมีความรู้ในเรื่องของนวัต กรรมและเข้าใจธรรมชาติขององค์การเป็น
อย่ างดี จึ งทาให้ก ารรั บ รู้ถึ งปัจ จั ยองค์ป ระกอบความเป็ น องค์ การนวั ต กรรมและ
สมรรถนะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมไม่แตกต่างกัน
5. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระดับความเป็นองค์การนวัตกรรมของ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกับระดับสมรรถนะในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนค่อนข้างสูงและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน สามารถอธิบายได้ว่า ยิ่งสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
มีอ งค์ ป ระกอบความเป็น องค์ การนวั ต กรรมในด้ า นวิ สัย ทั ศน์ ร่ว ม ด้ า นโครงสร้ า ง
องค์ ก ารที่ เ หมาะสม ด้ า นบุ ค คลที่ พ ร้ อ มสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม ด้ า นที ม งานที่ มี
ประสิทธิภาพ ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา ด้านการสื่อสาร ด้านการมีส่วนร่วมใน
นวัตกรรม ด้านปัจจัยภายนอกที่เอื้อ ด้านบรรยากาศที่สร้างสรรค์ภายในองค์การ และ
ด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ มากเท่าใดก็จะยิ่งมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการและด้านการบริหารจัดการมาก
ขึ้ น เท่ า นั้ น ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ กิ ต ติ พั ฒ น์ รั ต นภั ก ดี
(2548) ได้ทาการศึ กษาการพั ฒนาสานัก งานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือนสู่
องค์การนวัตกรรม โดยปัจจัยที่ส่งผลคือ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เป็นองค์การที่มีความซับซ้อน ไม่ยืดหยุ่น ถ้าลดแรงแรงต้านจากปัญหาดังกล่าวและ
เพิ่มการสร้างบรรยากาศสร้างสรรค์ฝึกคนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ก็
จะส่งผลให้องค์การมีความพร้อมในระดับสูงได้

ข้อเสนอแนะ
1.ควรส่งเสริมและปรับปรุงปัจจัยองค์ประกอบความเป็นองค์การนวัตกรรม
ของสานั ก งานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อนในด้า นวิสั ย ทั ศน์ ร่ วมซึ่ งพบว่ า มี
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ทั้งนี้ ข้อมูลจากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารขององค์การสามารถสื่อสาร
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และทิศทางในการพัฒนานวัตกรรมในองค์การได้อย่า งชัดเจน
และบุคลากรมีความเข้าใจและเชื่อในวิสัยทัศน์ ว่าจะสามารถนาองค์การไปสู่การ
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สร้างสรรค์งานนวัตกรรมได้ แต่บุคลากรทุกระดับก็ยังไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กาหนดวิสัยทัศน์ได้ เพราะฉะนั้นควรมีการสร้างช่องทางพิเศษให้บุคลากรทุกระดับมี
ส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์และสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้บริหารได้โดยตรง
2. ควรส่ งเสริมและปรับปรุงสมรรถนะในการสร้า งสรรค์น วัตกรรมของ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการซึ่ง
พบว่ามีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ทั้งนี้ ข้อมูลจากการศึกษาพบว่า สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน มีระบบการบริหารที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพการณ์ใน
ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นในเรื่องของระยะเวลาที่จะใช้ในการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองค์การซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญปัจจัยหนึ่ง เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการค่อยๆ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางาน วิธีคิด หรือทัศนคติต่างๆ ของบุคลากร ให้พร้อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทางาน
และความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของบุ ค ลากรต่ า งวั ย ของส านั ก งานปลั ด กระทรวง
มหาดไทย 2) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทางานและความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรในสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) ศึกษา
คุณภาพชีวิตการทางานที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรต่าง
วัยในสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 4) ศึกษาคุณลักษณะของบุคลากรต่างวัยที่
ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารและคุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของบุ ค ลากรใน
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย ใช้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ แ ก่ ข้ า ราชการส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 228 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้ อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่า t-Test ค่า One-Way ANOVA ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
และ Multiple Regression Analysis ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพชีวิตการทางาน
ของบุคลากรต่างวัยทั้งสามกลุ่มอยู่ในระดับปานกลางและ ความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรต่างวัยในกลุ่มเบบี้บูมเมอร์สและกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์มีระดับความผูกพัน
ต่อองค์การอยู่ในระดับมาก ส่วนกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายมีระดับความผูกพันต่อองค์การ
อยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การตามปัจจัยส่วน
บุคคล ประกอบด้วย ช่วงปีพ.ศ.เกิด ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับเงินเดือน และ
หน่วยงานที่สังกัด แตกต่างกัน ส่ว นเพศ และต าแหน่งงาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานตามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล
ประกอบด้วย อายุงาน และหน่วยงานที่สังกัดแตกต่างกัน นอกนั้นไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) คุณภาพชีวิตการทางานมีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรต่างวัยทั้งสามกลุ่มอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 4) คุณลักษณะของบุคลากรต่างวัยอย่างน้อย 1 ตัว ส่งผลต่อระดับความผูกพัน
ต่อองค์การและคุณภาพชีวิตการทางานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น
คุณลักษณะของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์สไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทางาน
คาสาคัญ : บุคลากรต่างวัย, คุณภาพชีวิตการทางาน, ความผูกพันต่อองค์การ
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Abstract
The purposes of this research were (1) to identify and
determine the extent of quality of work life and organizational
commitment across different generations among the Office of the
Permanent Secretary for Interior’s officials; (2) to make a comparison
between the officials’ quality of work life and organizational
commitment based on personal factors; (3) to examine the relationship
between quality of work life and organizational commitment of the
officials across different generations; and (4) to explore the effects of
generational differences on the officials’ quality of work life and
organizational commitment. The Samples of 228 respondents were
drawn from the population. The research instrument was a survey
questionnaire and use statistical analyses were performed using
descriptive statistics, t-test, one-way ANOVA, Pearson product- moment
correlation, and multiple regression analysis. The results of the study
revealed that (1) the overall mean of general quality of work life of the
three generations were at the moderate level. The Baby Boomers and
Generation X had significantly high levels of organizational
commitment, but the Millennial Generation or Generation Y gained the
moderate level; (2) personal factors including birth year, education
level, monthly incomes, years of work experience, and sectors of work
had significant effect on the levels of organizational commitment, but
the other factors such as gender and job position showed no significant
difference at the .05 level. With regards to the quality of work life, only
two factors concerning years of work experience and sectors of work
were significantly different at the .05 level; (3) there was a significant
relationship between quality of work life and organizational
commitment among those three generations at the .01 level; (4) at
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least one characteristic of each generation significantly affected the
levels of organizational commitment and quality of work life at .05
level. However, Baby Boomer’s characteristics had no effect on the
quality of work life.
Keywords : Different generations, Quality of work life, Organizational
commitment
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บทนา
ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง อันเป็นผลกระทบมาจาก
กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ทาให้องค์การต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐ
องค์การภาคเอกชน และองค์การภาคประชาสังคม ต่างต้องมีการป้องกันตลอดจน
การหาแนวทางในการปรับตัว เพื่อให้องค์การสามารถเตรียมความพร้อมและรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และสามารถขับเคลื่อนองค์การไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
โดยการจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น มีกลไกลที่เป็นหัวใจสาคัญ
ในการขับ เคลื่อ นองค์การให้มุ่ งสู่ความก้ าวหน้าได้ อย่า งมีประสิท ธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรได้ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ ก็คือ “ คน ” (ธงชัย สันติวงษ์,
2540 : 7) ดังนั้นการบริหารงานในองค์การจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
บริหารคนในองค์การ เพราะคนถือว่าเป็นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดภายในองค์การ ใน
การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารคนมีความยุ่งยาก ซับซ้อน และมีความท้าทาย
มากกว่าสมัยก่อน เพราะเป็นการบริหารในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การ
จะบริหารงานในองค์การให้สามารถอยู่รอดและเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ จึงต้องเข้าใจ
ถึ ง จุ ด ประสงค์ ข องบุ ค ลากรที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ให้ ถ่ อ งแท้ ( Diversity
Management) เมื่ อ ทรั พ ยากรบุ ค คลเป็ น ทรั พ ยากรที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ขององค์ ก ารจึ ง
สมควรที่จะให้ความสนใจในเรื่อ งเกี่ยวกับบุคคลกรในการทางานมากขึ้ น (เสนาะ
ติเยาว์, 2543: 11)
การท างานภายในองค์ การหนึ่งๆ จะประกอบไปด้ว ยบุ คลากรที่ มีค วาม
แตกต่ า งหลากหลาย เนื่ อ งด้ ว ยสภาพโครงสร้ า งทางสั งคมที่ เปลี่ ย นแปลงไปตาม
กาลเวลาอันมีผลมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี และการ
เปิดรับวัฒนธรรมจากต่างชาติเ ข้ามาทาให้บุคคลมีความแตกต่างทางด้านความคิด
ความสามารถ บุคลิกภาพ คุณลักษณะ และวิถีชีวิต ส่งผลทาให้แนวคิดเกี่ยวกับเจน
เนอรชั่นในสถานที่ทางานกลายเป็นประเด็นที่หลายองค์การกาลังให้ความสนใจ ซึ่ง
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ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าองค์การจะมีบุคลากรอย่างน้อยสามเจนเนอเรชั่นกาลังทางานอยู่
ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรกลุม่ เบบี้บูมเมอร์ส บุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และ
บุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย (Macky, Gardner and Forsyth, 2008 : 20-52)
โดยบุ ค ลากรแต่ ล ะเจนเนอเรชั่ น ก็ มี คุ ณ ลั ก ษณะ มี ค วามต้ อ งการ มี พ ฤติ ก รรมที่
แตกต่างกัน การเข้าใจคุณลักษณะและการบริหารบุคลากรแต่ละเจนเนอเรชั่นให้มี
ความเหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารจาเป็นจะต้องให้ความสนใจ มักมีคากล่าวที่ว่า เบ
บี้บูม เมอร์ส คือ บุคลากรที่เ กิดระหว่างปีพ.ศ. 2489-2507 บุ คลากรในกลุ่มนี้ จะมี
ความรู้ ประสบการณ์ มุ่งมั่น ทุ่มเทกับการทางาน มีความภักดีกับ องค์การสูง (Bell
and Narz, 2007 ; Mello, 2011) เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์คือ ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ.
2508-2523 กลุ่มนี้จะมีคุณลักษณะที่ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดี ชอบอิสระ
สนใจเทคโนโลยี (SHRM, 2004; Mello, 2011 ; Bell and Narz, 2007) และเจน
เนอเรชั่นวาย คือ ผู้ที่เกิดระหว่าง 2524-2537 (Petroulas, Brown and Sundi,
2010 ; Jeffrey A. Mello 2011) เป็นบุคลากรที่กาลังจะเข้ามาทดแทน คนกลุ่มนี้จะ
มีความรู้ทางเทคโนโลยี ปรับตัวได้ดี มีทักษะหลากหลาย แต่ไม่คิดจะอยู่กับองค์กร
นาน (SHRM, 2004)
เป็นความท้าทายและจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารควรให้ความสนใจ เพื่อที่จะ
สามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพเหล่านี้ให้คงอยู่กับองค์การได้เพราะหากผู้บริหาร
สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของบุคลากรได้อย่างเหมาะสมแล้ว ก็จะ
สามารถส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การได้อีกด้วย กล่าวคือ บุคลากรยิ่งมีความผูกพัน
ต่อองค์การได้มากเท่าใด ก็จะทาให้บุคลากรมีความปรารถนาที่จะอยู่เป็นสมาชิกของ
องค์การต่อไป ไม่มีความคิดหรือมีความต้องการจะลาออกหรือโอนย้ายไปปฏิบัติงาน
ในองค์การอื่นๆซึ่งเป็นการสร้างรากฐานคุณภาพและการป้องกันปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรขององค์การในอนาคตที่จะเกิดจากการโอนย้ายหรือการเกษียณก่อนเวลาที่
กาหนด (steers, 1977 : 46-56) อีกทั้งยังทุ่มเทและพัฒนาความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ส่งผลให้องค์การมีการพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยังคงสามารถธารงรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหรือมีคุณภาพเหล่านี้ต่อไป
ได้ (George and Jones,1999: 38)
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สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นองค์การที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
บริหารประเทศและสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเองก็มีภารกิจหลากหลายด้าน
ก็เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนและการพัฒนาประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจกล่าวได้ว่าสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นองค์การ
ที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและมีผลต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่าง
มาก ซึ่งการปฏิบัติงานจะบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ก็ต้องอาศัยบุคลากร
เป็ น ส าคั ญ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทยจึ ง จ าเป็ น จะต้ อ งมี ก ารสนั บ สนุ น
บุคลากรโดยเฉพาะในด้านคุณภาพชีวิตการทางาน เพราะคุณภาพชีวิตการทางานจะ
ช่วยให้บุคลากรทางานได้ประสบผลสาเร็จ มีขวัญกาลังใจในการทางาน มีความสุขใน
การทางาน ทาให้งานมีคุณภาพและช่วยลดปริมาณการลาออกจากงาน (Hackman
and Suttle, 1997 : 17) อีกด้วย
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงทาการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทางาน
กับการรักษาความผู กพันต่อองค์การของบุคลากรต่างวัย: กรณีศึกษาบุคลากรใน
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อทาความเข้าใจถึงความต้องการของบุคลากร
ต่างวัย สามารถสร้างคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี และสร้างความผูกพันต่อ องค์การ
ของบุคลากรให้อยู่กับองค์การต่อไป ก่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพ อันจะ
นามาซึ่งความสาเร็จขององค์การและประเทศชาติต่อไปในอนาคต และเพื่อเป็นข้อมูล
ให้แก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงความผูกพันต่อองค์การและคุณภาพชีวิตการ
ทางานของบุคลากรแต่ละกลุ่มเจนเนอเรชั่นของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เพื่อที่จะเข้าใจความแตกต่างของบุคลากรและบริหารความแตกต่างที่เกิดขึ้นได้

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทางานและความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรต่างวัยในสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทางานและความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรในสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
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3. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรต่างวัยในสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
4. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของบุ คลากรต่างวัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ทางานและผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรในสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่
แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทางานที่แตกต่างกัน
2. ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรในสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่
แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
3. คุณภาพชีวิตการทางานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรในสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
4. คุณลักษณะของบุคลากรต่างวัยส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของ
บุคลากรในสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
5. คุณลักษณะของบุคลากรต่างวัยส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรในสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เพื่อ
ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและเจนเนอเรชั่นที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
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และคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรในสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้
ทาการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยการสารวจความคิดเห็นของบุคลากร
ในสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
(Questionnaire)
ประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
ส่ ว นกลางของส านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย ในเขตกรุ ง เทพมหานครใน
ปีงบประมาณพ.ศ.2557 จานวน 532 คน ประกอบด้วย กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่
กองการต่างประเทศ กองคลัง กองสารนิเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สถาบันดารงราชานุภาพ สานักกฎหมาย สานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สานัก
นโยบายและแผน ส านั ก พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การบริ ห ารราชการจั ง หวั ด กลุ่ ม
ตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย กลุ่ม
งานอานวยการปลัดกระทรวง ส่วนกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
เลือ กใช้ก ลุ่ม ตัว อย่า งโดยการใช้การสุ่ มตั วอย่า งแบบชั้ นภู มิ (Stratified Random
Sampling) ตามสัดส่วนของจานวนยอดที่ต้องการ โดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่าง
ของ ทาโร่ ยามาเน่ โดยกาหนดเกณฑ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ
95 โดยมีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (Yamane Taro,1970) ได้กลุ่มตัวอย่างในครั้ง
นี้คือ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนกลางของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ในเขตกรุงเทพมหานครใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จานวน 228 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ช่วงปี พ.ศ. ที่เกิด ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับเงินเดือน
ตาแหน่งงาน หน่วยงานที่สังกัด ซึ่งเป็นคาถามปลายปิด ส่วนที่ 2 แบบสอบถามวัด
คุณลักษณะของเบบี้บูมเมอร์ (ตอบเฉพาะผู้ที่เกิ ดในช่วงปี พ.ศ. 2489-2507) โดย
ผู้วิจัยจะใช้แนวคิดของ Jeffrey A. Mello (2011) มี 4 ด้านได้แก่ ทางานเป็นทีม
จงรักภักดี มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ ข้อคาถามเป็นการวัดระดับความ
คิดเห็น 4 ระดับ ซึ่งเป็นคาถามปลายปิด ส่วนที่ 3 แบบสอบถามวัดคุณลักษณะของ
เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (ตอบเฉพาะผู้ที่เกิดในช่วงปีพ.ศ. 2508-2523) โดยผู้วิจัยจะใช้
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แนวคิดของ Jeffrey A. Mello (2011) มี 4 ด้านได้แก่ ชอบอิสระ ปรับตัวได้ดี
พัฒนาตนเองอยู่ เสมอ คิด นอกกรอบ ข้อ คาถามเป็ นการวัดระดับ ความคิดเห็น 4
ระดับ ซึ่งเป็นคาถามปลายปิด ส่วนที่ 4 แบบสอบถามวัดคุณลักษณะของเจนเนอ
เรชั่นวาย (ตอบเฉพาะผู้ที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2524-2537) โดยผู้วิจัยจะใช้แนวคิดของ
Jeffrey A. Mello (2011) มี 3 ด้านได้แก่ มองโลกในแง่ดี เทคโนโลยี มีทักษะ
หลากหลาย ข้อคาถามเป็นการวัดระดับความคิดเห็น 4 ระดับ ซึ่งเป็นคาถามปลายปิด
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามวัดความผูกพันต่อองค์การโดยผู้วิจัยจะใช้แนวคิดของ Steers
(1977) มี 3 ด้าน ได้แก่ความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายค่านิยมขององค์การ
ความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มกาลังความสามารถเพื่อประโยชน์ของ
องค์การ ความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกขององค์การต่อไป ข้อคาถามเป็นการวัด
ระดั บ ความคิ ด เห็ น 4 ระดั บ ซึ่ ง เป็ น ค าถามปลายปิ ด ส่ ว นที่ 6 แบบสอบถามวั ด
คุณภาพชีวิตการทางานโดยใช้แนวคิดของ Richard E. Walton (1975) มี 8 ด้าน
ได้แก่ ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและไม่เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ การพัฒนาความสามารถของบุคคล ความก้าวหน้าและความ
มั่นคงในงาน การบูรณาการทางสังคม ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ความ
สมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตด้านอื่นๆ ความรับผิดชอบต่อสังคม ข้อคาถาม
เป็ น การวั ด ระดั บ ความคิ ด เห็ น 4 ระดั บ ซึ่ ง เป็ น ค าถามปลายปิ ด และส่ ว นที่ 7
ข้อเสนอแนะอื่นๆของบุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นคาถาม
ปลายเปิด
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยมี
การตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถาม ลงรหัส
ข้อมูลในแบบสอบถาม บันทึกในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อย
ละ (Percentage) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าที (t-Test)
การทดสอบคือความแปรปรวน (One – Way ANOVA) ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
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ผลการวิจัย
1. บุคลากรในสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 133 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.3 เป็นผู้ ที่เกิดในช่ วงปีพ.ศ.
2508-2523 จานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
จานวน 106 คิดเป็นร้อยละ 46.5 มีอายุงานต่ากว่า 5 ปี จานวน 62 คน คิดเป็นร้อย
ละ 27.2 มีรายได้ต่อเดือน มากกว่า 35,000 บาทขึ้นไป จานวน 50 คน คิดเป็นร้อย
ละ 21.9 มีตาแหน่งงานประเภทวิชาการ จานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 61.4 และ
สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9
2. ระดับคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรในสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย เมื่ อ พิ จ ารณาแยกตามบุ ค ลากรต่ า งวั ย พบว่ า บุ ค ลากรต่ า งวั ย มี ร ะดั บ
คุณภาพชีวิตการทางานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยบุคลากรกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ส
(Baby Boomers) มีคุณภาพชีวิตการทางานสูงที่สุด รองลงมาคือ บุคลากรกลุ่มเจน
เนอเรชั่นวาย (Generation Y) และบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X)
ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแยกตามบุคลากรต่างวัยพบว่า บุ คลากรกลุ่มเบ
บี้บูมเมอร์ส (Baby Boomers) คุณภาพชีวิตการทางานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร
สาหรับคุณภาพชีวิตการทางานที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ บุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X)
คุณภาพชีวิตการทางานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รองลงมา
คือ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร สาหรับคุณภาพชีวิตการทางานที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ บุคลากรกลุ่มเจนเนอ
เรชั่นวาย (Generation Y) คุณภาพชีวิตการทางานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม รองมาคือ ด้านระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สาหรับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าที่ สุ ด คื อ ด้ า นค่ า ตอบแทนที่ ยุ ติ ธ รรมและ
เพียงพอ
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3. ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย เมื่อพิจารณาแยกตามบุคลากรต่างวัยพบว่า บุคลากรต่างวัยมีระดับความ
ผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ ปานกลาง โดยบุคลากรกลุ่มเบบี้บูม
เมอร์ส (Baby Boomers) มีความผูกพันต่อองค์การสูงที่สุด รองลงมาคือ บุ คลากร
กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ซึ่งอยู่ในระดับมาก ส่วนบุคลากรกลุ่มเจนเนอ
เรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแยก
ตามบุคลากรต่างวัยพบว่า บุคลากรกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ส (Baby Boomers) ความ
ผูกพันต่อองค์การที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่าง
เต็มกาลังความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์การ รองลงมาคือ ด้านความต้องการที่
จะคงอยู่เป็นสมาชิกขององค์การต่อไป สาหรับความผูกพันต่อองค์การที่มีค่าเฉลี่ยต่า
ที่สุดคือ ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมาย ค่านิยมขององค์การ บุคลากรกลุ่ม
เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) ความผูกพันต่อองค์การที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ
ด้านความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มกาลังความสามารถเพื่อประโยชน์ของ
องค์การ รองลงมาคือ ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมาย ค่านิยมขององค์การ
สาหรับความผูกพันต่อองค์การที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ ด้านความต้องการที่จะคงอยู่
เป็นสมาชิกขององค์การต่อไป บุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ความ
ผูกพันต่อองค์การที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่าง
เต็มกาลังความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์การ รองลงมาคือ ด้านความเชื่อมั่นและ
ยอมรับในเป้าหมาย ค่านิยมขององค์การ สาหรับความผูกพันต่อองค์การที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าที่สุดคือ ด้านความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกขององค์การต่อไป
4. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลด้านคุณภาพชีวิตการทางาน พบว่า
อายุงาน และหน่วยงานที่สังกัดแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนเพศ ช่วงปีพ.ศ.เกิด ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน ตาแหน่งงานไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านความผูกพันต่อองค์การ พบว่า ช่วงปีพ.ศ.
เกิด ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับเงินเดื อน และหน่วยงานที่สังกัด แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านเพศ และตาแหน่งงาน ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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5. คุณภาพชีวิตการทางานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรต่างวัยทั้งสามกลุ่มอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังแสดงในตารางที่
1
6. คุณลักษณะของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์สด้านทางานเป็นทีม ด้านจงรักภักดี
ด้านมีประสบการณ์ ด้านมีความรู้ความสามารถไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทางาน
อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดั บ 0.05 ส่วนด้านมี ประสบการณ์ และด้านความรู้
ความสามารถส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนด้า นการทางานเป็ นที ม และด้า นความจงรัก ภัก ดีไม่ ส่งผลต่อ ความผู กพั นต่ อ
องค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คุณลักษณะของกลุ่มเจนเนอเรชั่น
เอ็ ก ซ์ ด้ า นปรั บ ตั ว ได้ ดี ด้ า นพั ฒ นาตนอยู่ เ สมอ และด้ า นคิ ด นอกกรอบส่ งผลต่ อ
คุณภาพชีวิตการทางานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านชอบอิสระไม่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้าน
ปรับตัวได้ดีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนด้านชอบอิสระ ด้านคิดนอกกรอบ และด้านพัฒนาตนเองไม่ส่งผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05และกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ด้านมอง
โลกในแง่ดี และด้านมีทักษะหลากหลายส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานและความ
ผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านเก่งเทคโนโลยีไม่
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การและคุณภาพชีวิตการทางานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 1 คุณภาพชีวิตการทางานที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรต่างวัยในสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ระดับคุณภาพชีวิตการ
ทางาน
ด้านค่าตอบแทนที่
ยุติธรรมและเพียงพอ
ด้านสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยและไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
ด้านการพัฒนา
ความสามารถของ
บุคลากร
ด้านความก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในงาน
ด้านการบูรณาการทาง
สังคม
ด้านระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ด้านความสมดุลระหว่าง
ชีวิตการทางานและชีวิต
ด้านอื่นๆ

ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
เบบี้บูมเมอร์ส
เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจนเนอเรชั่น
(Baby
(Generation X) วาย
Boomers)
(Generation
Y)
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
* *
*
(2355 (2414)
(4954)
)
**
**
**
(3750)
(5722)
(3560)
**
(5818)

**
(5772)

**
(5636)

**
(4712)
**
(4945)
*
(3189)

**
(5151)
**
(5690)
**
(4869)
*
**
(0732 (2840)
)

**
(4421)
**
(4797)
**
(5006)
*
(2702)
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ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
เบบี้บูมเมอร์ส
เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจนเนอเรชั่น
ระดับคุณภาพชีวิตการ
(Baby
(Generation X) วาย
ทางาน
Boomers)
(Generation
Y)
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
ด้านความรับผิดชอบต่อ
**
**
**
สังคม
(6383)
(5655)
(6239)
รวม
ปานกลาง**
ค่อนข้างสูง**
ค่อนข้างสูง**
(5884)
(6760)
(7020)
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

สรุปและอภิปรายผล
1. ผลการวิ จั ย คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของบุ ค ลากรในส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อพิจารณาแยกตามบุคลากรต่างวัยพบว่า บุคลากรต่างวัย
มีระดับคุณภาพชีวิตการทางานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยบุคลากรกลุ่มเบ
บี้บูมเมอร์ส (Baby Boomers) มีคุณภาพชีวิตการทางานสูงที่สุดรองลงมาคือบุคลากร
กลุ่ ม เจนเนอเรชั่ น วาย (Generation Y) และบุ ค ลากรกลุ่ ม เจนเนอเรชั่ น เอ็ ก ซ์
(Generation X) ตามลาดับ เนื่องจากบุคลากรกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ส (Baby Boomers)
เป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ ประสบการณ์ (Bell and Nar, 2007) มักจะดารงตาแหน่ง
ระดั บ สู งในองค์ ก ารหรื อ ท างานมานาน ท าให้ เ กิ ด ความเชี่ ย วชาญในการท างาน
สามารถทางานได้ดีอันเนื่องมาจากประสบการณ์การทางาน ส่วนบุคลากรกลุ่มเจน
เนอเรชั่นวาย (Generation Y) เป็นบุคลากรที่กาลังจะเข้ามาทดแทนอัตรากาลังเดิม
ซึ่งปัจจุบันอาชีพรับราชการกาลังเป็นที่ต้องการของนักศึกษาจบใหม่เพราะมีความ
มั่นคงในงาน และบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) เป็นวัยที่กาลัง
ทางานเพื่อสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงให้กับชี วิต ถือได้ว่าเป็นวัยที่กาลังก่อ
ร่างสร้างตัว ทาให้มีภาระค่าใช้จ่ายมากมาย ต้องแบ่งเวลาระหว่างชีวิตการทางานกับ
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ชีวิตส่วนตัว และเมื่อดูค่าสถิติเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางานที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ
ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ
2. ผลการวิ จั ย ระดั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของบุ ค ลากรในส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อพิจารณาแยกตามบุคลากรต่างวัยพบว่า บุคลากรกลุ่มเบ
บี้บู มเมอร์ส (Baby Boomers) มีค วามผู กพั นต่ อองค์ การสู งที่ สุด รองลงมาคื อ
บุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ซึ่งอยู่ในระดับมาก ส่วนบุคลากร
กลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) อยู่ในระดับปานกลาง อันเนื่องมาจากสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนไป กล่าวคือ บุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ที่เป็น
นิสิตหรือนักศึกษาที่กาลังจบใหม่มีค่านิยมที่เปลี่ยนไปในการเลือกอาชีพในการทางาน
ปัจจุบันอาชีพราชการจึงถือเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงและเป็นอาชีพที่รองรับความผัน
ผวนของสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจได้ดี คล้องกับนิยดา ผุยเจริญ (2545) ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ กับคุณภาพชีวิต
การทางานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย พบว่า ความยึด
มั่นผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับสูง
3. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรใน
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านคุณภาพชีวิตการทางาน พบว่า อายุงาน และ
หน่วยงานที่สังกัดแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอธิบาย
ได้ว่ากลุ่มอายุงานที่มากกว่า 25 ปีเป็นช่วงอายุงานที่มีคุณภาพชีวิตการทางานดีที่สุด
เพราะเป็ น กลุ่ ม คนที่ มีค วามรู้ ประสบการณ์ และทางานมานาน ท าให้ เกิ ด ความ
เชี่ยวชาญในการทางาน ด้านหน่วยงานที่สังกัดแตกต่างกันอันเนื่องมาจากลักษณะงาน
ที่แตกต่างกัน และรูปแบบภาระงาน ซึ่งพบว่ากลุ่มตรวจสอบภายในมีคุณภาพชีวิตการ
ทางานดีที่สุด ส่วนเพศ ช่วงปีพ.ศ.เกิด ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน ตาแหน่งงาน
ไม่แตกต่างกัน ด้านความผูกพันต่อองค์การ พบว่า ช่วงปีพ.ศ.เกิด ระดับการศึกษา
อายุงาน ระดับเงินเดือน และหน่วยงานที่สังกัดแตกต่างกัน เพราะบุคลากรต้องการ
สร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงให้กับชีวิต มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง ด้าน
อายุงานพบว่า อายุงานต่ากว่า 5 ปี มีความผูกพันต่อองค์การมากที่สุด เพราะเป็น
บุคลากรที่พึ่ งจะได้รับการบรรจุแต่ งตั้ง ดังนั้น จึงมีความมุ่ งมั่นเพื่อพัฒ นาเส้นทาง
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ความก้าวหน้าในชีวิต ส่วนด้านเพศ และตาแหน่งงานไม่แตกต่างกันมีความสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของอุษณะ อานาจสกุลฤทธิ์ (2551) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการสานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พบว่า อายุ
ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เงินเดือน และระดับตาแหน่ง ที่ต่างกัน
ทาให้ความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ส่วนเพศที่ต่างกัน ไม่ทาให้ความผูกพันต่อ
องค์การแตกต่างกัน และปัจจัยด้านงานทั้ง 5 ด้าน ที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ลักษณะงานที่รับผิดชอบ โอกาสก้าวหน้า ความพึ่งพาได้ของ
องค์การ การพิจารณาความดีค วามชอบ และความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน
4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานกับความ
ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของบุ ค ลากรต่ า งวั ย ทั้ ง สามกลุ่ ม ในส านั ก งานปลั ด กระทรวง
มหาดไทยพบว่า คุณภาพชีวิตการทางานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรต่างวัยทั้งสามกลุ่ม โดยในบุคลากรกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ส (Baby Boomers)
มี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ส่ ว นบุ ค ลากรกลุ่ ม เจนเนอเรชั่ น เอ็ ก ซ์
(Generation X) และบุ ค ลากรกลุ่ ม เจนเนอเรชั่ น วาย (Generation Y) มี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง สามารถอธิบายได้ ว่า เมื่อบุคลากรในสานักงาน
ปลั ด กระทรวงมหาดไทยรั บ รู้ ถึ งคุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานในระดั บ ปานกลางและ
ค่อนข้างสูงก็จะส่งผลถึงความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ดีขึ้น การที่คุณภาพ
ชีวิตการทางานอยู่ในระดับปานกลางและค่อนข้างสูง คือการที่ข้าราชการทหารทุกคน
มีความสุขในการทางาน สามารถร่วมงานกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และ
เพื่ อ นร่ ว มงานได้ เ ป็ น อย่ า งดี รั บ รู้ แ ละเข้ า ใจเป้ า หมายในการท างาน สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น อันจะนาไปสู่ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรให้ดีขึ้น
ไปด้วย มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของขนิษฐา ไตรย์ปักษ์ (2548) ศึกษาเรื่อง
ความผู ก พัน ต่ อองค์ก าร การมี ส่ วนร่ วมในงานของบุ ค ลากร กั บ คุณ ภาพชี วิต การ
ทางานของพยาบาลประจาการโรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
พบว่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างาน การมี ส่ ว นร่ ว มในงานของบุ ค ลากรของพยาบาล
ประจ าการ อยู่ ใ นระดั บ สู งและความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของพยาบาลประจ าการ
โรงพยาบาลสังกัดสานักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง และ
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ความผู ก พัน ต่ อองค์ การ มี ค วามสั มพั น ธ์ท างบวกกับ คุ ณภาพชี วิ ต การทางานของ
พยาบาลประจาการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. คุณลักษณะของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ส ด้านทางานเป็นทีม ด้านจงรักภักดี
ด้านมีประสบการณ์ ด้านมีความรู้ความสามารถไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทางาน
ส่ว นด้ านมี ป ระสบการณ์ และด้า นความรู้ ความสามารถส่ งผลต่ อ ความผูก พั น ต่ อ
องค์การ เพราะคนที่มีความรู้ ประสบการณ์ จะเกิดความเชี่ยวชาญในการทางาน ทา
ให้ผลงานออกมาดี ส่งผลต่อการให้รางวัลทั้งในรูปแบบที่เป็นเงินและไม่ใช่เงิน เช่น คา
ชมจากหัวหน้างาน ส่วนด้านการทางานเป็นทีม และด้านความจงรักภักดีไม่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ คุณลักษณะของกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ ด้านปรับตัวได้ดี ด้าน
พัฒนาตนอยู่เสมอ และด้านคิดนอกกรอบส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทางาน เพราะ
บุ ค ลากรจะท างานอย่ า งเต็ ม ความสามารถ มี โ อกาสในการพั ฒ นาความรู้
ความสามารถของตน ตลอดจนทั ก ษะใหม่ ๆ ในการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ จะน าไปใช้
ประโยชน์ต่อองค์การ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตการทางานดีขึ้น ส่วนด้านชอบอิสระไม่
ส่ งผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างาน ส่ ว นด้ า นปรั บ ตั ว ได้ ดี ส่ งผลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ
องค์การ ส่วนด้านชอบอิสระ ด้านคิดนอกกรอบ และด้านพัฒนาตนเองไม่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อ และกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ด้านมองโลกในแง่ดี และด้านมีทักษะ
หลากหลายส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานและความผูกพันต่อองค์การเพราะเป็น
คนมีความสามารถหลากหลายจึงมีโอกาสได้ทางานหลายอย่าง เมื่อได้รับโอกาสจึงทา
ให้ มี ค วามสุ ข ในการท างานและก่ อ ให้ เ กิ ด ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร ส่ ว นด้ า นเก่ ง
เทคโนโลยีไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การและคุณภาพชีวิตการทางาน
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรต่างวัยใน
สานักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะในด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติ ธ รรม ซึ่ งพบว่ ามี ค่ า เฉลี่ ย ต่าที่ สุ ด โดยเฉพาะบุ ค ลากรกลุ่ ม เจนเนอเรชั่ นเอ็ ก ซ์
(Generation X) และกลุ่ ม เจนเนอเรชั่ น วาย (Generation Y) และในด้ า น
สภาพแวดล้ อ มที่ ป ลอดภั ย และไม่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ า ที่ สุ ด
โดยเฉพาะบุคลากรกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ส (Baby Boomers) ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาควร
จัดสรรสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือบุคลากรต่างวัยในสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดสวัสดิการต่างๆเช่น รถบริการ สถานที่ออกกาลังกาย
เพื่อให้ข้าราชการในสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี
ขึ้น
2. ควรส่ ง เสริ ม และปรั บ ปรุ ง ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของบุ ค ลากรใน
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะบุ ค ลากรกลุ่ ม เจนเนอเรชั่ น เอ็ ก ซ์
(Generation X) ซึ่งมีความผูกพันต่อองค์การน้อยที่สุด และเมื่อพิจารณาบุคลากร
ต่างวัยออกเป็นรายด้านพบว่า บุคลากรกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ส (Baby Boomers) มีความ
ผูกพันต่อองค์การในด้านความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมาย ค่านิยมขององค์การมี
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ บุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) และบุคลากร
กลุ่มเจนเนอเรชั่น วาย (Generation Y) มี ความผูกพัน ต่อองค์การในด้า นความ
ต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกขององค์การต่อไปมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ทั้งนี้ผู้บริหารหรือ
ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย ค่านิยมของ
องค์การ เพื่อให้บุคลากรขับเคลื่อนการทางานไปในทิศทางเดียวกัน
3. ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องควรส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทางานให้มากยิ่งขึ้น
เพราะคุณภาพชีวิตการทางานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
ต่างวัยทั้งสามกลุ่มซึ่งคุณภาพชีวิตการทางานจะช่วยส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การ
ป้องกันปัญหาการขาดแคลนบุคลากรขององค์การในอนาคตที่จะเกิดจากการโอนย้าย
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หรื อ การเกษี ย ณก่ อ นเวลาที่ ก าหนด รวมถึ งการรั ก ษาบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพไว้ กั บ
องค์การ
4. ส่งเสริมคุณลักษณะของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ส คุณลักษณะของกลุ่มเจนเนอ
เรชั่นเอ็กซ์ กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การและคุณภาพชีวิต
การทางานของบุคลากรในสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารและผูเ้ กี่ยวข้อง
จึงต้องเข้าใจความแตกต่างกันของบุคลากร ให้ถ่องแท้ (Diversity Management)
จะทาให้องค์การสามารถอยู่รอดและเจริญก้าวหน้าต่อไปได้
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การมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหารในกองพันระวังป้องกัน
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา 1) ศึ ก ษาระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว ม
ทางการเมืองของทหาร 2) ศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหาร
ตามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล 3) ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการอบรมกล่ อ มเกลาทาง
การเมือง และการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหาร
ในกองพันระวังป้องกัน สานักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย กลุ่มตัวอย่าง
ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาคื อ ทหารในกองพั น ระวั ง ป้ อ งกั น ส านั ก กองบัญ ชาการ
กองบัญชาการกองทัพไทย จานวน 281 คน โดยใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าสถิติ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (OneWay ANOVA) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ค่านัยสาคัญทางสถิติ ที่
ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้กาหนดไว้ที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัย พบว่า ทหารสังกัดกอง
พันระวังป้องกัน สานักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย มีการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง อยู่ในระดับปานกลาง จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ชั้นยศ ระดับ
การศึ ก ษา และรายได้ ต่ า งกั นมี ก ารมี ส่ วนร่ ว มทางการเมื อ งไม่ แ ตกต่ างกั น ส่ ว น
ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง และการรับรู้ข่าวสารทาง
การเมือง กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหาร ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันใน
ทิศทางบวก อยู่ในระดับปานกลาง
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วม, การเมือง, ทหาร
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Abstract
The objectives of this research were to 1) study the level of
political participation of Soldiers in Security Battalion Royal Thai Armed
Forces Headquarters, 2) compare the political participation of Soldiers
in Security Battalion Royal Thai Armed Forces Headquarters factor
according to personal factors, 3) examine the relationship between
political socialization, political news perception and political
participation the soldiers in Security Battalion Royal Thai Armed Forces
Headquarters. The samples composed of 281 soldiers in Security
Battalion Royal Thai Armed Forces Headquarters. The data were
collected by using a questionnaire and analyzed by using a packaging
computer program. Statistical tools employed in data analysis were
Percentage, Mean, Standard Deviation One-Way ANOVA and Pearson
Product – Moment Correlation Coefficient. The level of significance for
statistical testing was 0.05. The result of this research revealed that the
soldiers in Security Battalion Royal Thai Armed Forces Headquarters
had a medium level of political participation. According to the
hypothesis testing, rank, educational level, income, did not result in
difference of political participation. The relationship between Political
Socialization, Political news perception the soldiers in Security Battalion
Royal Thai Armed Forces Headquarters and political participation was
significantly positively moderate.
Keywords : Participation, Politics, Soldiers
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บทนา
ตลอดระยะเวลากว่า 84 ปีแล้ว ที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่เมื่อปี
พ.ศ. 2475 ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นระบอบประชาธิปไตยของไทยซึ่งไร้เสถียรภาพ
มาโดยตลอด เพราะเกิดการปฏิวัติรัฐประหารมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ
หลายครั้งหลายครา ดังเช่น การรัฐประหารของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เมื่อปี พ.ศ.
2501 การปฏิรูปการปกครองแผ่นดินของ พลเรือเอกสงัด ชะลออยู่ เมื่อปีพ.ศ. 2519
การรัฐประหารของพลเรือเอกสงัด ชะลออยู่ และ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เมื่อปี
พ.ศ. 2520 การปฏิวัติของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ นาโดย พลเอก
สุนทร คงสมพงษ์ พลเอกสุจินดา คราประยูร เมื่อปี พ.ศ. 2534 การปฏิวัติรัฐประหาร
ของคณะปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข นาโดย พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน เมื่อปี พ.ศ. 2549 และล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.
2557 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยสาเหตุเกิดมาจากการบริหารงานที่ไม่โปร่งใส
ของคณะรัฐบาลในขณะนั้น ความแตกแยกของประชาชนชาวไทยซึ่งเกิดจากการไม่ได้
รับการปลูกฝังและอบรมหล่อหลอมให้มีส่วนร่วมมีความรู้ความเข้าใจและมีความ
ศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องและจริงจัง (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2535:
245-270)
ทหารเป็นสถาบันทางการเมืองสถาบันหนึ่ง ที่มีบทบาททางการเมืองมาโดย
ตลอด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งในรูปของการเข้ามาบริหารประเทศโดยตรง และ
ทั้งที่ ท าหน้ าที่ ก ากั บ ดู แ ลรั ฐ บาลพลเรื อ นอยู่ เ บื้อ งหลั ง ผลจากการแทรกแซงทาง
การเมืองของทหารทาให้ระบอบประชาธิปไตยขาดความต่อเนื่อง ทาให้การพัฒนา
ประชาธิปไตยเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่เติบโตเท่าทีควร ในปัจจุบันนี้ผู้คนในสังคม
โดยทั่ ว ไปหั น มายอมรั บ แนวคิ ด ทางประชาธิ ป ไตยมากขึ้ น บทบาทของทหารใน
ลัก ษณะของการแทรกแซงทางการเมื องเป็ น ไปได้ย ากมากยิ่ งขึ้น หากแต่ อ านาจ
อิทธิพลของทหารทางการเมืองไทยก็ยังคงมีอยู่ และมีบทบาทอย่างสูงในการกาหนด
นโยบายที่สาคัญของประเทศ เช่น นโยบายการป้องกันประเทศ และนโยบายด้าน
ความมั่นคงของประเทศ
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กองพันระวังป้องกัน สานักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
หน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทต่อการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย
แห่งหนึ่ง เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมทางการเมืองมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังเป็น
หน่วยงานที่มีลักษณะเฉพาะและเอื้อประโยชน์ต่อการส่งเสริมประชาธิปไตย กล่าวคือ
มีความเป็นปึกแผ่นมีสมาชิกจานวนมากการมีส่วนร่วมทางการเมืองถูกมองว่าเป็น
“หน้าที่” มากกว่า “สิทธิ” แต่อย่างไรก็ตามการชักนา หรือควบคุมก็ทาได้ในระดับ
หนึ่งเท่านั้น เช่น การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทหารก็จะถูกควบคุมกึ่งระดมพลให้ไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีกาลังพลไปใช้สิทธิ์แต่ส่วนใหญ่ก็เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ให้มี
จานวนคนไปเลือกตั้งให้มากที่สุดเท่านั้น จากสถิติการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ผ่านมามี
กาลังพลไปใช้สิทธิ ดังนี้ ปี พ.ศ. 2538 ร้อยละ 70.2 ปี พ.ศ. 2539 ร้อยละ 85.6 ปี
พ.ศ. 2544 ร้อยละ 86.4 ปี พ.ศ. 2548 ร้อยละ 80.9 ปี พ.ศ. 2549 ร้อยละ 90.9 ปี
พ.ศ. 2550 ร้อยละ 89.7 ปี พ.ศ. 2554 ร้อยละ 84.3 ปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 85.0
(ข้ อ มู ล ฝ่ า ยธุ ร การและก าลั ง พล กองบั ง คั บ การ กองพั น ระวั ง ป้ อ งกั น ส านั ก
กองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย,2557) แต่การระดมพลหรือควบคุมให้ไป
ใช้ สิ ท ธิ์ เ ลื อ กตั้ ง นั้ น ไม่ ไ ด้ มี ค าสั่ ง หรื อ ควบคุ ม ให้ ไ ปเลื อ กนั ก การเมื อ งผู้ ห นึ่ ง ผู้ ใ ด
โดยเฉพาะ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมทางการเมืองในลักษณะอื่นๆ ที่ทหารทุกคน
สามารถตัดสินใจเข้าร่วมด้วยตนเองได้อย่างอิสระ เช่น การติดตามข่าวสารทางการ
เมืองผ่านสื่อต่างๆ การเป็นกรรมการในการนับคะแนนเลือกตั้ง เป็นต้น
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหาร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทต่อการ
ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยจึงเป็นเรื่องน่าสนใจ ผู้วิจัยจึงเห็นว่า
ตัวแปรที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหารในกองพันระวังป้องกัน สานัก
กองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นสิ่งที่น่าสนใจในการศึกษา และเป็น
ประโยชน์หากกองทัพได้มีการส่งเสริม หรือกาหนดเป็นนโยบายให้ทหารทุกนายได้
ปฏิบัติตาม เพราะหากสามารถกาหนดแนวทางในการที่จะพัฒนาให้ทหารมีทัศนคติ
และแนวคิดทางการเมืองในทิศทางที่เป็นประชาธิปไตยได้แล้วก็จะนาไปสู่การมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของทหารในวิถีทางที่ถูกต้องชอบธรรม ซึ่งก็
จะเป็ น การช่ ว ยส่ งเสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยให้ มี เ สถี ย รภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหารในกองพันระวัง
ป้องกัน สานักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหารในกองพัน
ระวังป้องกัน สานักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย ตามปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองกับ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหารในกองพันระวังป้องกัน สานักกองบัญชาการ
กองบัญชาการกองทัพไทย
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองกับการมี
ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของทหารในกองพั น ระวั ง ป้ อ งกั น ส านั ก กองบั ญ ชาการ
กองบัญชาการกองทัพไทย

วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้ผู้ศึกษามีความสนใจเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ซึ่งขอบเขตเนื้อหาของการวิจัยที่ต้องศึกษาประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล และ
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวัดระดับและวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองภายในหน่วยกองพันระวังป้องกัน สานักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพ
ไทย โดยมีระเบียบวิจัยดังนี้
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือทหารในกองพันระวังป้องกัน สานัก
กองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย จานวน 944 คน เป็น นายทหารชั้นสัญญา
บัตร จานวน 30 คน นายทหารชั้นประทวน จานวน 189 คน และพลทหาร จานวน
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725 คนระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 (ข้อมูล ฝ่ายธุรการและ
กาลั งพล กองบั งคั บการ กองพันระวั งป้ องกั น ส านักกองบั ญชาการ กองบั ญ ชาการ
กองทัพไทย ประจาปีงบประมาณ 2559) กลุ่มตัวอย่าง จานวน 281 คน ได้จากการ
คานวณของ Yamane (1967: 886)
การศึกษาวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างโดยสร้างแบบสอบถามจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยและ
ทัศนคติที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองนามาสร้างเป็นข้อคาถามเพื่อใช้ในการ
วัดตัวแปรที่ศึกษา
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า สถิ ติ ร้ อ ยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product – Moment Correlation
Coefficient) กาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ไว้ที่ระดับ 0.05

ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
1. ยศของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ชั้นยศ พลทหาร จานวน 215 คน
คิดเป็นร้อยละ 76.5 รองลงมาคือสิบตรี จ่าตรี และจ่าอากาศตรี ถึง จ่าสิบเอก พันจ่า
เอก และพันจ่าอากาศเอก จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 และน้อยที่สุด คือ
ร้อยตรี เรือตรี และเรืออากาศตรี ถึง พันเอก นาวาเอก และนาวาอากาศเอก จานวน
9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2
2. ระดั บ การศึ ก ษา กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส่ ว นใหญ่ มี ร ะดั บ
การศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรีจานวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2 รองลงมา คือ
ปริญญาตรี จานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 43.4 และน้อยที่สุด คือ สูงกว่าปริญญา
ตรีจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4
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3. รายได้ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ไม่เกิน 15,000 บาท จานวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 79.0 รองลงมามีรายได้
15,001 - 25,000 บาท จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 รายได้ 25,001 –
35,000 บาทจานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 และน้อยที่สุดมีรายได้ 35,001 บาท
ขึ้นไป จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1
4. การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มตัว อย่าง พบว่า มีระดับการรับรู้
ข่าวสารทางการเมืองปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25
5. การอบรมกล่อ มเกลาทางการเมื องของกลุ่ ม ตัว อย่า ง พบว่ า มี ระดั บ
กล่อมเกลาปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72
6. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีระดับการมีส่วน
ร่วมปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33
ผลการทดสอบสมมติฐานและข้อวิจารณ์
สมมติฐานที่ 1 ทหารสังกัดกองพันระวังป้องกัน สานักกองบัญชาการ กอง
บัญชากองทัพไทย ที่มีชั้นยศต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่แตกต่างกัน
ผลที่ได้จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทหารที่มีชั้ นยศต่างกัน มีส่วนร่วมทางการ
เมืองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า ชั้นยศไม่มี
ผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า
ชั้นยศ ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งนี้อาจเนื่องจากทหารทุกชั้นยศนั้นเป็น
ข้าราชการจะต้องมีความสนใจในการเมืองและให้การสนับสนุนการเมืองอย่างเต็มที่
พร้อมทั้งต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
สมมติฐานที่ 2 ทหารสังกัดกองพันระวังป้องกัน สานักกองบัญชาการ กอง
บัญชากองทัพไทย ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่
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แตกต่ างกัน ผลที่ ได้ จากการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ทหารที่ มีร ะดั บการศึก ษา
ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แสดงให้เห็นว่า ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็ นว่า ระดับการศึกษา ไม่ มีผลต่อ การมีส่ วนร่ว ม
ทางการเมืองทั้งนี้อาจเนื่องจากการศึกษาของทหารในระดับพื้นฐาน รวมไปถึงการ
อบรมในหลักสูตรต่างๆ มีความใกล้เคียงกัน ผู้ที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันจึงมีส่วน
ร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ทหารสังกัดกองพันระวังป้องกัน สานักกองบัญชาการ กอง
บัญชากองทัพไทย ที่มีรายได้ต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่แตกต่างกัน
ผลที่ได้จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทหารที่มีรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการ
เมืองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า รายได้ไม่มี
ผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า
รายได้ ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้ที่มีรายได้มากหรือ
น้อยมีความพร้อมที่เข้าไปทากิจกรรมทางการเมืองเพราะไม่ต้องคานึงถึงค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจาวัน ประกอบกับการดารงชีวิตมีหน่วยงานให้การดูแล เช่น อาหารเช้า
กลางวัน เย็น และสวัสดิการอื่นๆ
สมมติฐานที่ 4 การอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับการมี
ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของทหารสั ง กั ด กองพั น ระวั ง ป้ อ งกั น ส านั ก กองบั ญ ชา
กองบัญชาการกองทัพไทย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การอบรมกล่อมเกลา
ทางการเมืองของทหารในกองพันระวังป้องกัน สานักกองบัญชาการ กองบัญชาการ
กองทัพไทยมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีที่ความสัมพันธ์ดังกล่าวไปในทิศทางบวก และอยู่ในระดับน้อย (r =
0.207) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า การอบรมกล่อมเกลาทาง
การเมืองของทหารมีความสัมพันธ์กับการส่วนร่วมทางการเมือง เพราะการกล่อมเกลา
ทางการเมืองจากครอบครัว จากกลุ่มเพื่อน จากสื่อมวลชน จากและหน่วยงาน มีผล
ต่อระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นเท่านั้น ทั้ งนี้อาจเป็นเพราะทหารได้รับ
การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมืองมาตั้งตั้งแต่วัยเยาว์เรื่อยมาเริ่มจากบิดา
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มารดาสู่โรงเรียนทุกระดับชั้น จนถึงอุดมศึกษา รวมทั้งการเรือนรู้จากแหล่งๆ ซึ่ง
ทั้งหมดนี้ ทาให้ทหารตระหนักถึงหน้าที่ทางการเมืองมากยิ่งขึ้น :ซึ่งการกล่ อมเกลา
จากหน่ ว ยงานของทหารจะเป็ น ไปในรู ปแบบเผด็ จ การและบั งคับ ซึ่ งเห็ น ได้ จ าก
รู ป แบบการปกครองของทหารและการบั ง คั บ บั ญ ชาของทหาร ซึ่ ง ผู้ ม รอ านาจ
ตามลาดับชั้นจะมีการกล่อมเกลาเรื่อยๆมาจนถึงผู้บังคับบัญชาต่าสุด
สมมติฐานที่ 5 การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองมีความสัมพันธ์กั บการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของทหารสังกัดกองพันระวังป้องกัน สานักกองบัญชากองบัญชาการ
กองทัพไทย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองของทหาร
ในกองพั น ระวั ง ป้ อ งกั น ส านั ก กองบั ญ ชาการ กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทยมี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยมีที่ความสัมพันธ์ดังกล่าวไปในทิศทางบวก และอยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.410)
ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐ านที่ ตั้งไว้ แสดงให้ เห็ นว่ า การรับ รู้ ข่า วสารทางการเมือ งมี
ความสัมพันธ์กับการส่วนร่วมทางการเมือง เพราะการได้รับการได้ข้อมูลข่าวสารทาง
การเมืองให้รอบด้านถือว่ามีประโยชน์มากต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งข้อมูล
ข่าวสารต่างๆที่ได้รับรู้จะเป็นตัวกระตุ้นให้ทหารและข้อพิจาณาในการทากิจกิจรรม
ทางการเมือง ผนวกกับในปัจจุบันช่องทางสื่อที่เพิ่มมากขึ้นข่าวที่นาเสนออาจมีการ
บิดเบือนความจริงหรือนาเสนอในภาพของความขัดแย้งตลอดจนการสร้างจุดขายใน
เรื่ อ งอื่ น ให้ น่ า สนใจมากกว่ า ประเด็ น ทางการเมื อ ง สรุ ป ได้ ว่ า สั งคมปั จ จุ บั น ต้ อ ง
ขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลอยู่ตลอดเวลา จึงทาให้ทุกคนถูกกระตุ้นให้เรียนรู้สังคม
การเมืองอย่างต่อเนื่อง จากที่กล่าวมาในข้างต้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติต่างๆ
ทางการเมืองถูกนาไปปลูกฝังค่านิยมแก่ตัวบุคคลในสังคม โดยมีสื่อกลางอันได้แก่
ครอบครัว เพื่อน สื่อมวลชน และหน่วยงาน ทาหน้าที่ในการอบรมกล่อมเกล่าให้เกิด
จิตสานึกในหน้าที่ของพลเมือง อันนาไปสู่การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษา ผู้วิจัยมีขอ้ เสนอแนะแนวทางเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ดังนี้
1. จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองของทหารอยู่
ในระดั บ ปานกลาง ดั้ ง นั้ น ควรส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยงานภายนอกเข้ า ไปเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้กับ
ทหารมากยิ่งขึ้น และรอบด้านเพื่อจะนาข้อมูลข่าวสารมาพิจารณาในการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากยิ่งขึ้น
2. จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า การอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองของ
ทหารอยู่ในระดับปานกลาง ดั้งนั้นจึงควรให้หน่วยงาน และบุคคลที่มีอิทธิพลในการ
กล่อมเกลาทางการเมือง โดยเฉพาะจากครอบครัว ให้มีการบ่มเพาะความรู้ ความ
เข้าใจ และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีทางการเมืองและการปลูกฝังค่านิยมให้กับทหารทุก
ระดับชั้น
3. จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่ า ระดับการมีส่ว นร่วมทางการเมื องของ
ทหารอยู่ในระดับปานกลาง ดั้งนั้น หน่วยงานควรส่งเสริมให้ทหารเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเลือกตั้งให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งกระตุ้นให้ทหารเกิดความตื่นตัว
ทางการเมืองในรูปแบบอื่นๆ นอกจากการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เช่น การจัดกิจกรรม
ทางการเมืองที่ไม่สุ่มเสี่ยงต่อภาพลักษณ์ของทหาร การส่งเสริมให้ทหารมีความรู้ความ
เข้าใจมากยิ่งขึ้น เป็นต้น
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บทความปริทรรศน์หนังสือเรื่อง
“ชีวิต เพื่ออิสรภาพ” โดย Maryanne Vollers
และแปลภาษาไทย โดย คุณอรดา ลีลานุช
ศาสตรินทร์ ตันสุน*
Sarttarin Tansoon

*

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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“ฉันถูกสอนไม่ให้แสดงความคิดเห็น ไม่ให้ตั้งคาถาม ฉันถูกสอน
ให้ทาตามสิ่งที่รัฐบาลบอกให้ฉันทาหรือบอกให้ฉันพูด หรือบอกให้ฉันคิด
ฉันเชื่อจริงๆ ว่าท่านผู้นาที่รักยิ่งของเรา คิม จอง อิล สามารถอ่านความคิด
ของฉัน และฉันจะต้องถูกลงโทษถ้าคิดอะไรไม่ดี”
ข้อความข้างต้นมาจากหนังสือเรื่อง มีชีวิต...เพื่ออิสรภาพ In Order to
Live เจ้าของเรื่องคือ Yeonmi Park (ปาร์ค ยอนมี) นักศึกษาสาวชาวเกาหลีเหนือ
ส่วนผู้เขียนและเรียบเรียง คือ Maryanne Vollers สานวนฉบับแปลภาษาไทย โดย
คุณอรดา ลีลานุช สานักพิมพ์โพสต์ พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน) เป็นหนังสือเล่มล่าสุดที่
ผมหยิบแล้วลงมืออ่านอย่างจริงจังจนจบภายในห้าวัน ซึ่งพบว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะ
แนะนาหนังสือเล่มนี้แก่ผู้อ่านที่สนใจการเมืองในเอเชีย การเมืองในประเทศเผด็จการ
เบ็ดเสร็จ รวมทั้งผู้อ่านที่อยู่ภายใต้บรรยากาศทางการเมืองของไทยในเวลานี้
ถ้าไม่เคยมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศนี้มาก่อนเลย เราคงรู้สึกว่ามันมี
ด้วยหรือที่พลเมืองในประเทศหนึ่งจะถูกครอบงาได้ทั้งความคิดทางการเมืองและ
ชีวิตประจาวัน มีด้วยหรือที่พลเมืองในประเทศหนึ่งจะถูกมอมเมาด้วยโฆษณาชวน
เชื่อถึงคุณงามความดี ความสามารถอันเอกอุ ความมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล และความ
มีอิทธิปาฏิหาริย์ควบคุมดินฟ้าอากาศได้ของผู้เป็นประมุขของประเทศ ขณะที่พลเมือง
ของประเทศนั้นมีคุณภาพชีวิตต่ากว่ามาตรฐาน ด้อยการศึกษา พลเมืองร่าร้องไปด้วย
ความโหยหิว อดอยากและยากจน มีด้วยหรือที่พลเมืองจานวนหนึ่งของประเทศนั้น
พยายามที่จะหาหนทางหลบหนีออกไปจากประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง ซึ่ง
มีความหวังอย่างเต็มเปี่ยมว่าจะต้องมีดินแดนแห่งอื่นบนโลกใบนี้ที่ทาให้ตัวเองรู้สึก
เป็นมนุษย์มากกว่าที่จะอยู่ในแผ่นดินของตัวเอง มีด้วยหรือที่ผู้นาประเทศและรัฐบาล
ใช้อานาจเบ็ดเสร็จที่มีควบคุมการดาเนินชีวิตของพลเมืองนับตั้งแต่เกิดจนถึงตาย
หนังสือเล่มนี้จะให้คาตอบและทั้งหมดที่กล่าวมาคือที่นี่ “เกาหลีเหนือ”
หนังสือเล่มนี้บอกเล่าประสบการณ์การเดินทางหลบหนีออกจากประเทศที่
ถือว่าเป็นดินแดนลึกลับที่สุดในโลก น้อยคนจากโลกภายนอกที่มีโอกาสเดินทางเข้าไป
เยือ นขณะเดียวกันกั บที่ ผู้คนหลายล้ านคนในประเทศนั้น อาจพยายามหาหนทาง
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หลบหนีออกจากประเทศของตัวเอง แม้จะรู้ว่าโอกาสที่จะถูกจับได้และส่งตัวกลับไป
นั้นมีสูงและโทษสถานหนักสาหรับผู้ที่ถูกทางการตราหน้าว่าทรยศแผ่นดินเกิ ดก็คือ
ประหารชีวิตเท่านั้น
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเหนือ( Democratic People's
Republic of Korea: DPRK) เป็นดินแดนลึกลับที่สุดประเทศหนึ่งในโลก เป็น
อาณาจักรฤาษี อันหมายถึง เก็บตัว สันโดษ คือไม่คบหาสมาคมกับประเทศอื่นใดมาก
นักเว้นแต่ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และรัสเซีย ในฐานะ
มหามิตรสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (แม้ทั้งสองประเทศในปัจจุบันนี้จะหันมาสมาทานระ
[บเศรษฐกิจแบบตลาดและทุนนิยมเต็มตัวแล้วก็ตามที) เป็นประเทศที่โดดเดี่ยวเพราะ
ถูกคว่าบาตรจากสหประชาชาติ น้อยคนจากโลกภายนอกที่มีโอกาสเดินทางเข้ าไป
เยือน และก็มีผู้คนจานวนไม่น้อยที่เข้าไปเยือนแล้ว ไม่สามารถกลับออกมาได้เพราะ
ถูกจองจาในข้อหาเป็นจารชน หรือมาจากดินแดนของศัตรูและเป็นภัยต่อความมั่นคง
ของเกาหลีเหนือ
แต่สาหรับเด็กสาวอย่าง Yeonmi Park (ปาร์ค ยอนมี) ที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิต
วัยรุ่นได้เพียง 13 ปี มาจากครอบครัวที่มีพื้นฐานแรกเริ่มมาจากครอบครัวไม่ได้ยากจน
ขัดสนเท่ าใดนั ก แต่ เนื่ องด้ วยระบบชนชั้ นของเกาหลี เหนื อที่ เรี ยกว่ า “ซองบั น” ที่
กาหนดวิถีชีวิตรวมถึงโอกาสต่างๆ ของบุคคลที่ถูกกาหนดให้อยู่ในซองบันนั้นๆ ด้วย
ซึ่งในซองบันนี้เริ่มโดยคิม อิล ซุง ที่ล้มเลิ กระบอบเจ้าของที่ดิน เกษตรกร ขุนนาง
ราชการ และสามัญชนคนทั่วไป คิม อิล ซุง สั่งการให้ตรวจสอบประวัติย้อนหลังของ
ประชาชนเกาหลีเหนือโดยสืบค้นขึ้นไปหลายรุ่น เพื่อให้รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับพวกเขา
และครอบครัว และในระบบซองบันนี้ ทุกคนจะถูกจัดให้อยู่ภายในสามกลุ่มหลัก โดย
ขึ้นอยู่กับความจงรักภักดีที่มอบให้กับคิม อิล ซุง และรัฐบาล ซึ่งกลุ่มแรก คือ นัก
ปฏิวัติผู้ทรงเกียรติ ทหารผ่านศึก ผู้ที่ยอมเสี่ยงชีวิตหรือครอบครัวและญาติพี่น้องของ
ผู้ที่เสียชีวิตเพื่อเกาหลีเหนือ ชาวไร่ชาวนาที่ยอมสวามิภักดิ์กับระบอบใหม่ กลุ่มที่สอง
คือ ชนชั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ผู้ที่เคยอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้หรือมีครอบครัวอยู่ที่นั่น
คนที่เคยเป็นนักธุรกิจ พ่อค้า ปัญญาชน หรือผู้คนทั่วไปที่รัฐยังคลางแคลงใจว่าจะมี
ความเชื่อถือและจงรักภักดีในระบอบใหม่หรือไม่ และกลุ่มสุดท้ายคือ ชนชั้นปรปักษ์
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ประกอบด้วยผู้ที่เคยเป็นนายทุน อดีตทหารเกาหลีใต้ ผู้ที่เคยเป็นเจ้าของที่ดินและ
ลูกหลานของเขา ครอบครัวของนักโทษการเมือง ชาวคริสต์และผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆ
การเลื่อนชนชั้นให้สูงขึ้นในระบบชองบันนั้นเป็นสิ่งที่ยากมาก แต่ง่ายมากที่จะตกลงไป
อยู่ในกลุ่มที่ต่าที่สุด หากถูกล่าวหาว่าไม่จงรักภักดีห รือคิดบ่อนทาลายรัฐและผู้นา
และเมื่อสูญเสียระดับชั้นในซองบันแล้ว เราก็จะสูญเสียทุกอย่างที่เคยได้รับมันมาด้วย
เช่นเดียวกับครอบครัวของเธอ Yeonmi Park (ปาร์ค ยอนมี) ค่อนข้างโชคร้ายที่คน
ในครอบครัวของเธอถูกกล่าวหาและโดนลดระดับชั้นในซองบัน (ส่วนสาเหตุอยากให้
ผู้อา่ นติดตามจากหนังสือ) จนทาให้ครอบครัวต้องอยู่ในฐานะลาบาก และพยายามดิ้น
รนที่จะมีชีวิตที่ดีจากเดิมโดยพื้นฐานที่สุดก็คือ แค่ต้องการจะมีอาหารกินประทังชีวิต
อย่างพวกเราคงไม่สามารถจินตนาการได้ว่าเด็กที่ไม่เคยสัมผัสกับการดื่มนมวัว กินเนื้อ
วัว กินผลไม้อย่างส้ม หรือกินไข่ นั้นจะมีความเป็นอยู่อย่างไร เพราะเราต่างเติบโตมา
ในสภาพที่บริบูรณ์พร้อม อนึ่ง ยอนมี เล่าให้เราฟังผ่านหนังสือของเธอว่าในเฮซันเมือง
ที่เธออาศัยอยู่เธอเคยเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งถูกประหารหลังตลาด โทษฐานที่ไปฆ่าวัว
และนาเนื้อมากินเพื่อประทังความหิว การกินเนื้อวัวโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษถือ
ว่าเป็นการก่ออาชญากรรม วัวถือว่าเป็นสมบัติของรัฐและมีค่ามากกว่าที่จะนามากิน
เพราะว่ามันถูกนามาใช้สาหรับไถนาและลากเกวียน เพื่อทาการผลิตให้แก่รัฐ ดังนั้น
ใครก็ตามที่ฆ่าวัวถือว่าลักทรัพย์ของรัฐ
เมื่อเริ่มเป็นวัยรุ่นความอยากรู้อยากเห็นเริ่มทางานตามธรรมชาติแฟชั่นกางเกง
ยีนส์ ดนตรี ครีม เครื่องสาอาง ซึ่งก็คือความรักความสวยความงามตามแบบเด็กสาว
วัยรุ่นก็ย่อมมีเป็นธรรมดา แต่การจะรับสื่อต่างๆ เหล่านี้ในสังคมเผด็จการเกาหลี
เหนือนั้นเป็นเรื่องทีแ่ ทบจะเป็นไปไม่ได้ แต่ในหนังสือนี้บอกเราถึงวิธีการในการได้มาซึ่ง
สิ่งเหล่านี้ นั่นคือ มาจากประเทศจีน โดยกองทัพมดที่ลักลอบขนส่งข้ามแม่น้ามาทาง
เหนือซึ่งมีทั้งรูปแบบวิดีโอเทป แผ่นซีดี ดีวีดี ทั้งภาพยนตร์และดนตรี เพลง แต่การ
เปิ ด เพื่ อ รั บ ชมในบ้ า นนั้ น จะต้ อ งมั่ น ใจได้ ว่ า รอดพ้ น จากถู ก สุ่ ม ตรวจจากทางการ
อาจจะเป็นการติดผ้าม่านหนาขนาดใหญ่เพื่อป้องกันภาพและเสียงออกสู่ด้านนอก
หรือมีเครื่องเล่นสองเครื่องเพื่อสับเปลี่ยนได้ทันหากเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ และหาก
ไม่มีเครื่องเล่นและสื่อเหล่านี้ คนเกาหลีเหนือก็คงจะไม่มีทางรู้จักโรมิโอ แอนด์ จูเลียต
ไททานิค เจมส์ บอนด์ เกิร์ล เจเนเรชั่น หรืออื่นๆ เลยนอกเหนือไปจากเพลงที่บูชาคิม
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อิล ซุง และคิม จอง อิล และโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้น นอกจากนี้ ปาร์ค ยอนมี ยัง
บอกกับเราว่าหากถูกจับ ได้ว่าลั กลอบดูสื่ อเหล่า นี้ โทษสถานหนั กที่ได้รับ คือ การ
ประหารชีวิตในที่สาธารณะเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่าง และเธอเองก็เ คยเห็นแม่ของเพื่อน
เธอถูกประหารมาแล้วเพียงเพราะแอบดูภาพยนตร์ฮอลลีวูด
การเดินทางของเธอนั้นน่าสนใจมาก เต็มไปด้วยความพยายามเอาชีวิตรอด
นับตั้งแต่เหยียบแผ่นดินจีน ที่แม่ของเธอพยายามที่จะปกป้องเธอเพื่อไม่ให้นายหน้า
ค้ามนุษย์ชาวจีนข่มขืนปาร์ค ยอนมี แต่ให้มาทากับแม่ เธอแทน และเป็นช่วงเวลาที่
กระเสือกกระสนต้องทาเพื่อความอยู่รอดทั้งการถูกขายไปเป็นภรรยาและคนรับใช้
ภายในครอบครัวให้กับผู้ชายชาวจีนที่ไม่สามารถหาภรรยาได้เอง การต้องจาทนอยู่กับ
นายหน้าชาวจีนที่พยายามจะข่มขืนเธอทุกวัน และไม่อาจไว้วางใจใครได้เลย และ
แม้ว่าเธอจะเกลียดชังการค้ามนุษย์สักแค่ไหน แต่ในสุดท้ายเธอก็เข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของห่วงโซ่การค้ามนุษย์ในที่สุดที่ทาหน้าที่ในการลาเลียงสาวชาวเกาหลีเหนือเข้าไป
ในระบบนี้เพื่อให้ไปอยู่กับครอบครัวชาวจีน ทาหน้าที่เป็นภรรยา คนรับใช้ คนงาน
กระทั่งทาส และมีตัวเลขประมาณการว่านับตั้งแต่ที่เธอหลบหนีเข้าเมืองจีนมากระทั่ง
ปัจจุบัน มีพี่น้องเกาหลีเหนือร่วมชาติเธอร่อนเร่ใช้ชีวิตหลบๆ ซ่อนๆ อยู่ในแผ่นดินจีน
ประมาณ 300,000 คน และ 70 % ของเด็กหญิงและผู้หญิงชาวเกาหลีเหนือล้วนตก
เป็นเหยื่อในการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ส่วนสนนราคาค่าตัวในการถูกขายให้กับผู้ ที่
ต้องการนาไปรับใช้ราคาต่าที่สุดก็คือ 200 ดอลลาร์สหรัฐฯเท่านั้น ความพยายาม
ของเธอและผู้หลบหนีออกจากเกาหลีเหนือนั้นต้องใช้ความอดทน ทรหด ทั้งทางจิตใจ
และร่างกายเป็นอย่างมาก เพราะเส้นทางที่เธอใช้จะต้องเดินเท้าผ่านทะเลทรายโกบี
เพื่อเข้าไปในชายแดนจีนและมองโกเลี ย เพื่อให้มองโกเลียรับไว้ในฐานะผู้ลี้ภัย และ
หลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วเมื่อเธอเดินทางไปยังเกาหลีใต้ ประเทศที่เธอและ
แม่ จ ะมี ชี วิ ต ใหม่ เธอก็ ต้ อ งเข้ า สู่ ก ารดู แ ลของศู น ย์ ที่ มี ชื่ อ ว่ า NIC : National
Intelligence Center ซึ่งศูนย์นี้ทาหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวน คัดกรอง เพื่อ
ป้องกันจารชนชาวเกาหลีเหนือที่จะแฝงตัวมาในกลุ่มผู้ลี้ภัย และขณะเดียวกันกับที่
ฝึกสอนเพื่อเตรียมพร้อมให้ชาวเกาหลีเหนือพี่น้องชาติพันธุ์เดียวกันเข้าสู่สังคมใหม่
และมีชีวิตใหม่ในสังคมเกาหลีใต้ได้ ซึ่งศูนย์นี้จะสอนทุกอย่างที่จาเป็นทั้งภาษาที่ชาว
เกาหลีใต้ใช้ในชีวิตประจาวัน คาสแลง คาติดปาก การใช้บัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิต
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บัญชีเงินฝากธนาคาร การเข้าใช้คอมพิวเตอร์และเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การรู้จักการใช้
สิทธิเลือกตั้ง การมีสิทธิ เสรีภาพทางการเมือง และเด็กกับเยาวชนจะมีการทดสอบ
ทางการศึกษาเพื่อให้รู้ว่าเหมาะกับการศึกษาระดับใดในเกาหลีใต้ ประเทศที่ได้ชื่อว่ามี
ระบบการศึกษาที่เข้มงวดมากที่สุดหนึ่งในโลก กระบวนการขั้นตอนการฝึกอบรมนี้ใช้
เวลาทั้งหมด 90 วัน
เรื่องที่น่าสนใจในหนังสือเล่มนี้ที่ ปาร์ค ยอนมี เล่าให้เราฟังก็คือว่า มันเป็น
การสั่นคลอนความคิด ความเชื่อ ที่ถูกปลูกฝังยัดเยียดให้กับเธอมายาวนานตั้งแต่เกิด
โดยเฉพาะการได้รับรู้ข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งของผู้นา และประเทศเกาหลีเหนือของ
เธอเอง เป็นต้นว่า เธอเพิ่งรับรู้ว่ามีประเทศที่เป็นประชาธิปไตยและเจริญรุ่งเรืองอยู่
ทั่วโลก และเกาหลีเหนือประเทศที่เธอจากมานั้นถือเป็นประเทศเผด็ จการที่ยากจน
และกดขี่ทารุณที่สุดในโลกด้วย ภาพพี่น้องชาติพันธุ์เดียวกันที่เรียกว่าเกาหลีใต้ ที่เธอ
เคยได้รับการปลูกฝังเมื่อครั้งเรียนในเกาหลีเหนือว่าเป็นสถานที่ที่สกปรกและน่ารังเกียจ
เป็นที่ซึ่งผู้คนอดอยาก หิวโหย เด็กไร้บ้านเดินเท้าเปล่าและขอทานอยู่ริมถนนสมคบคิด
กับเจ้าพวกสารเลวอเมริกัน เธอค้นพบความจริงแล้วว่านั่นมันคือ เกาหลีเหนือเอง
ต่างหาก
ในภาพรวมแล้วหนังสือเล่มนี้ คือ อัตชีวประวัติของเด็กสาวชาวเกาหลีเหนือ
คนหนึ่งที่บอกเล่ามองย้อนภาพตัวเองกลับไปตั้งแต่วัยเด็กที่เกิดและใช้ชีวิตช่วงปฐมวัย
กับครอบครัวของตนในเกาหลีเหนือ การเผชิญกับทุพภิกขภัย และการเริ่มตั้งคาถาม
ถึงความอดอยาก การอยากรู้อยากเห็นตามประสาเด็กวัยรุ่น การเห็นอีกโลกหนึ่งผ่าน
วิดีโอที่ต้อ งลักลอบเปิดดูเพราะถือว่ ามีความผิ ดในสังคมเกาหลี เหนือ กระทั่งการ
ตัดสินใจที่เสี่ยงชีวิตเพื่อจะหลบหนีออกจากเกาหลีเหนือพร้อมกับแม่ เพื่อไปหาชีวิตที่
ดีกว่า ไปหาอิสรภาพที่ตนและครอบครัวไม่เคยได้รับมาก่อนเลยในชีวิต ต้องเสี่ยงและ
ยอมแลกในสิ่งต่างๆ แม้กระทั่งร่างกาย ความเป็นเด็กสาวที่ควรจะได้ใช้เช่นเดียวกัน
กับเด็กสาววัยรุ่นทั่วโลก แต่กลับต้องสูญเสียไปเพราะความพยายามที่ต้องเอาชีวิตรอด
เหล่านี้คือราคาที่เธอต้องจ่ายเพื่อรักษาชีวิตไว้ให้ได้พบกับอิสรภาพ
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คาแนะนาการเตรียมต้นฉบับ
ภาควิ ช ารั ฐ ศาสตร์ แ ละรั ฐ ประศาสนศาสตร์ คณะสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ/นักวิจัย และนิสิต /
นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ
หรือ บทวิจารณ์บทความ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ลงตีพิมพ์ใน
วารสาร “รัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” (Kasetsart University
Political Science Review) ซึ่งมีรูปแบบการกลั่นกรองบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ก่อนลงตีพิมพ์ แบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
(Double-Blind Peer Review)
เป็นวารสารที่พิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (Research articles) และ
บทความวิชาการ (Review articles) ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นๆ มีกาหนดออกปี
ละ 2 ฉบับ คือ มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม ผู้นิพนธ์ทุกท่านสามารถ
ส่ งบ ทค ว า ม ม า ล งตี พิ ม พ์ ไ ด้ โ ด ย ไ ม่ จ า เ ป็ น ต้ อ งเ ป็ นส ม า ชิ ก ห รื อสั งกั ด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงานที่จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารต้องไม่เคยถูกนาไปพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน พร้อมทั้งได้รับการพิจารณาจากผู้ประเมินอิสระ
(Peer review) จากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ และได้รับความเห็นชอบ
จากกองบรรณาธิการ บทความอาจถูกดัดแปลง แก้ไขคา สานวน และรูปแบบการ
นาเสนอตามที่ กองบรรณาธิการเห็นสมควร ผู้นิพนธ์สามารถค้นรายละเอียดต่างๆ
ของการเตรียมต้นฉบับได้จากเว็บไซต์ http://psreview.soc.ku.ac.th/
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วิธีการเตรียมต้นฉบับ
1. ต้นฉบับพิมพ์เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้ องค์ประกอบต่างๆ
ของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการให้จัดทาตามคาแนะนาการเตรียมต้นฉบับนี้
การใช้ ภ าษาไทยให้ ยึ ด หลั ก การใช้ ค าศั พ ท์ และชื่ อ บั ญ ญั ติ ต ามหลั ก ของ
ราชบัณฑิตยสถาน ควรหลีกเลี่ยงการเขียนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยโดยไม่จาเป็น
กรณีจาเป็นให้เขียนคาศัพท์ภาษาไทยตามด้วยในวงเล็บภาษาอังกฤษ การปรากฎอยู่
หลายที่ในบทความของศัพท์คาเดียวกันที่เป็นภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษให้ใช้
คาศัพท์ภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษเฉพาะครั้งแรก ครั้งต่อไปใช้เฉพาะคาศัพท์
ภาษาไทยเท่ า นั้ น บทนิ พ นธ์ ส่ ว นที่ เ ป็ น ภาษาอั ง กฤษควรให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า น
ภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกต้องด้านการใช้ภาษาก่อน
2. การพิ มพ์ ให้จั ดพิมพ์ด้ว ยโปรแกรม Microsoft Word โดยจั ด
หน้ากระดาษ ขนาด A5 (14.8 x 21 เซนติเมตร) ตั้งค่าหน้ากระดาษสาหรับการพิมพ์
ห่างจากขอบกระดาษทุกด้าน ด้านละ 2 เซนติเมตร) ใส่เลขหน้ากากับทุกหน้า
3. รูปแบบตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้แบบ TH Sarabun
New ขนาดตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ ขนาดตัวอักษรอย่างเดียวกัน
ดังนี้ ชื่อเรื่อง ขนาด 16 pt. ชื่อผู้นิพนธ์ ขนาด 14 pt. ตัวปกติ หัวข้อหลักใช้ตัวอักษร
ขนาด 16 pt. ตัวหนา หัวข้อรองใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวหนา เนื้อความทุกส่วน
ใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวปกติ เชิงอรรถหน้าแรกที่เป็นชื่อตาแหน่งของผู้นิ พนธ์
และที่อยู่ใช้ตัวอักษรขนาด 12 pt. ตัวปกติ
4. จานวนหน้า ความยาวของบทความไม่ควรเกิน 20 หน้า รวมตามราง
รูปภาพ และเอกสารอ้างอิง
5. ตาราง รูปภาพ ภาพลายเส้น แผนภูมิ และกราฟ (Tables, Picture,
Figure, Diagram and Graph) ให้แทรกไว้ในเนื้อเรื่อง อาจจัดทาเป็นขาวดาหรือสีใด
ก็ได้โดยให้ผู้นิพนธ์คัดเลือกเฉพาะที่จาเป็นเท่านั้น เรียงลาดับให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง
ชื่อตารางให้อยู่ด้านบนของตารางส่วนชื่อรูปภาพ แผนภูมิ และกราฟให้อยู่ด้านล่าง
พร้อมทั้งคาอธิบายสั้นๆ ที่สื่อความหมายได้สาระครบถ้วน
6. การส่งต้นฉบับ ให้ผู้นิพนธ์นาส่งต้นฉบับที่พิมพ์หน้าเดียว 1 ชุด และ
บันทึกลงใน CD 1 ชุด พร้อมระบุชื่อบทความและชื่อผู้นิพนธ์ไว้บนแผ่น CD ด้วย อาจ
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น าส่ งด้ ว ยตนเองหรื อ ส่ งทางไปรษณี ย์ ที่ ก องบรรณาธิ ก ารวารสารการตามที่ อ ยู่
ภ า ค วิ ช า รั ฐ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร์ ค ณ ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตขตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

ประเภทของต้นฉบับ
1. บทความวิจัย (Research articles) เป็นการนาเสนอผลการวิจัยอาจเป็น
Concept paper หรือผลงานวิจัยที่สาเร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่ง ผู้วิจัยได้ดาเนินการด้วย
ตนเอง
1.1 ส่วนประกอบตอนต้น
1.1.1 ชื่อเรื่อง (Title) ควรสั้น กะทัดรัดแสดงเป้าหมายหลักของ
การวิจัย ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร ให้เขียนชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยก่อนใต้ลง
มาเป็นภาษาอังกฤษ โดยภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรก ยกเว้น Article
และ Preposition ใช้ตัวพิมพ์เล็ก ส่วนชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) ให้พิมพ์
ด้วยตัวเอนไม่ต้องขีดเส้นใต้ กรณีระบุชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตเป็นภาษาไทยให้ใส่ชื่อ
วิทยาศาสตร์ด้วย
1.1.2 ชื่อผู้นิพนธ์ (Authors and Coauthors) ระบุเฉพาะชื่อ
และนามสกุลเต็มทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สาหรับภาษาอั งกฤษใช้อักษร
ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อตัวและนามสกุล ถ้ามีผู้วิจัยหลายคนให้ใช้
หมายเลขกากับตามลาดับและลงเครื่องหมายดอกจัน (*) พร้อมระบุสังกัด พร้อม email address (กรณี เ ป็ น นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาให้ ร ะบุ ห ลั ก สู ต ร สาขาวิ ช า และ
สถาบันการศึกษา)
1.1.3 บทคั ด ย่ อ ทั้ ง ภาษาไทย และภาษาอั ง กฤษ (Abstract)
ความยาวไม่ เกิ นอย่า งละ 200 ค า เป็ นการย่อ เนื้ อความงานวิจั ยทั้ งเรื่อ งให้สั้ นได้
เนื้อหาสาระครบถ้วนตามเรื่องเต็ม ควรเขียนแบบสั้น และตรงประเด็น ระบุเฉพาะ
สาระสาคัญเท่านั้น (เขียนแบบ Indicative abstract) ไม่ควรเขียนตามรูปแบบที่
เขี ยนในรายงานการวิ จัย ฉบั บสมบู รณ์ หรื อวิ ทยานิ พนธ์ (เขีย นแบบ Informative
abstract) โดยให้ลาดับบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อนตามด้วยบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
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1.1.4 คาสาคัญ (Key Word) ให้ใช้คาที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องซึ่ง
เป็ น ตั ว แทนบอกวิ ธี ก ารวิ จั ย ประเด็ น ที่ วิ จั ย ผลการวิ จั ย สาขาที่ ท าวิ จั ย การใช้
ประโยชน์ หรื อ สถานที่ ที่ ท าวิ จั ย ค าส าคั ญ นี้ ใ ห้ เ ขี ย นทั้ ง ค าส าคั ญ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษแต่ละชุดไม่เกิน 5 คา โดยให้ระบุไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษา
1.2 เนื้อหาในบทความวิจัย
1.2.1 บทนา (Introduction) อธิบายถึงภูมิหลังความเป็นมาและ
ความสาคัญของปัญหาการวิจัย รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเหตุผลของ
การทาวิจัย
1.2.2 วัตถุประสงค์การวิจัย (Objectives) เป็นความเรียงเฉพาะ
ประเด็นสาคัญของวัตถุประสงค์การวิจัยที่ครอบคลุมแนวทางการทาวิจัยทั้งหมด
1.2.3 สมมติฐานการวิจัย (Hypothesis) (ถ้ามี) เป็นความเรียง
สมมติฐานเชิงพรรณนาหรือระบุความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา
1.2.4 ขอบเขตการวิจัย (Scope) กาหนดกรอบความคิดการวิจัย
(Conceptual framework) เป็นกรอบที่เป็นแนวทางการทาวิจัยด้านเนื้อหาสาระ ตัว
แปร และความสัมพันธ์ของตัวแปร พื้นที่และระยะเวลาการวิจัย
1.2.5 วิธีดาเนินการวิจัย (Research methodology) ระบุแบบ
แผนการวิ จั ย เช่ น การส ารวจ ศึ ก ษาเอกสาร ทดลอง และอื่ น ๆ ( Survey,
documentary, experiment and etc.) และวิธีการดาเนินการวิจัย
1.2.6 ประชากร (Population) คุ ณ ลั ก ษณะและจ านวนให้
ครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด
1.2.7 ตัวอย่าง (Sample) หลักเกณฑ์การกาหนดจานวนตัวอย่าง
การสุ่มตัวอย่าง
1.2.8 เครื่องมือการวิจัย (Research instrument) ชนิดของ
เครื่องมือ วิธีการสร้าง การทดลองใช้ (Tryout) และการปรับปรุงเครื่องมือการวิจัย
1.2.9 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection) วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และระยะเวลาการรวบรวมข้อมูล
1.2.10 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) (ถ้ามี) สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล
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1.2.11 ผลการวิจัย (Results) รายงานผลการวิจัยเฉพาะใน
ความสาคัญ ชัดเจน และตรงประเด็น จากผลการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ในการวิจัย
โดยยึดแนวทางตามวัตถุประสงค์การวิจัย ควรอธิบายผลการวิจัยด้วยคาบรรยายเป็น
หลัก ถ้ามีตัวแปรที่ศึกษาหรือตัวเลขมากให้นาเสนอเป็นรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ และ
กราฟ แทรกในเนื้อหา พร้อมอธิบายผลการวิจัยให้ได้สาระครบถ้วนอย่างสั้นๆ
1.2.12 การอภิป รายผลการวิจัย (Discussion) เป็นการแสดง
ความเห็นว่าผลการวิจัยสอดคล้องหรือแตกต่างจากวัตถุประสงค์ สมมติฐานการวิจัย
ที่ตั้งไว้ หรือผลงานวิจัยที่ผู้รายงานไว้ก่อนอย่างไร เป็นเพราะเหตุผลใด มีหลักฐานทาง
ทฤษฎีหรือผลงานวิจัยอะไรสนับสนุน
1.2.13 สรุป ผลการวิ จัย (Conclusion) เป็น การสรุป เฉพาะ
ประเด็นสาคัญที่เกิดจากการทาวิจัย
1.2.14 ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ น าผลการวิ จั ย ไปใช้ (Suggestion)
นาเสนอผลการวิจัยที่เด่นชัดสมควรนาไปใช้ประโยชน์อย่างไร และแนวทางการทา
วิจัยต่อไป
1.2.15 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) ให้ระบุสั้นๆ
ว่างานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนหรือได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรและบุคคลใด
1.2.16 เอกสารอ้างอิง (References) ให้ระบุเฉพาะเอกสารที่ผู้
นิพนธ์ได้นามาอ้างอิงในบทความวิจัยอย่างครบถ้วน โดยใช้ระบบการอ้างอิง APA
Citation Style
2. บทความทางวิชาการ (Review articles) เป็นบทความที่ผู้วิจัยได้เรียบ
เรียงโดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารงานแปล และผลงานจากประสบการณ์ของผู้วิจัย
หรือถ่ายทอดจากผู้อื่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ องค์ความรู้การเสนอความ
คิดเห็นที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ทางวิชาการของสาขาต่างๆ
2.1 ส่วนประกอบตอนต้น
2.1.1 ชื่ อ เรื่ อ ง (Title) ให้ เ ป็ น ภาษาไทยก่ อ นใต้ ล งมาเป็ น
ภาษาอังกฤษ โดยภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรก ยกเว้น Article และ
Preposition ใช้ตัวพิมพ์เล็ก ส่วนชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) ให้พิมพ์ด้วยตัว
เอนไม่ ต้ อ งขี ด เส้ น ใต้ กรณี ร ะบุ ชื่ อ สามั ญ ของสิ่ ง มี ชี วิ ต เป็ น ภาษาไทยให้ ใ ส่ ชื่ อ
วิทยาศาสตร์ด้วย
[108]

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558)

2.1.2 ชื่อผู้วิจัย (Authors and Coauthors) ระบุเฉพาะชื่อและ
นามสกุลเต็มทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สาหรับภาษาอังกฤษใช้อักษรตัวพิมพ์
ใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อตัวและนามสกุล ถ้ามีผู้วิจัยหลายคนให้ใช้หมายเลข
กากั บ ตามล าดั บ และลงเครื่ อ งหมายดอกจัน (*) พร้อ มระบุ สั งกัด พร้อ ม e-mail
address (กรณีเป็นนิสิต/นักศึกษาให้ระบุหลักสูตร สาขาวิชาและสถาบันการศึกษา)
2.1.3 สาระสั งเขป (Summary) เป็ น การย่ อ เนื้ อ ความของ
บทความทั้งเรื่องให้สั้นได้เนื้อหาสาระครบถ้วนตามเรื่องเต็ม ให้เขียนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษโดยเขียนไม่เกินอย่างละ 200 คา ให้ลาดับสาระสังเขปภาษาไทยขึ้นก่อน
ตามด้วยสาระสังเขปภาษาอังกฤษ
2.1.4 คาสาคัญ (Keywords) ให้ใช้คาที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องซึ่ง
เป็นตัวแทนบอกวิธีการ สิ่งที่ศึกษาผลการศึกษา สาขา การใช้ประโยชน์ และสถานที่
คาสาคัญ ให้เขียนทั้งคาสาคัญภาษาไทย และภาษาอังกฤษแต่ละชุดไม่เกิน 5 คา
2.2 เนื้อหา (Main texts) ในบทความทางวิชาการมีองค์ประกอบดังนี้
2.2.1 บทนา (Introduction) กล่าวถึง ความน่าสนใจของเรื่องที่
นาเสนอ ก่อนเข้าสู่เนื้อหา
2.2.2 เนื้อความ (Content) ควรนาเสนอพัฒนาการของเรื่องได้
อย่างน่าสนใจและเนื้อเรื่องมีเนื้อหาใหม่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
2.2.3 สรุป (Conclusion) เป็นการย่อเฉพาะข้อมูลจากเนื้อความ
ให้สั้น ได้เนื้อหาสาระของเนื้อความครบถ้วน
2.3 เอกสารอ้างอิง (References) ให้ระบุเฉพาะเอกสารที่ผู้นิพนธ์ได้
นามาอ้างอิงในบทความวิชาการอย่างครบถ้วน โดยใช้ระบบการอ้างอิง APA Citation
Style ดูรายละเอียด และตัวอย่างการอ้างอิงในเนื้อความและการอ้างอิงท้ายเล่มตาม
ข้ อ 3 แ ล ะ ข้ อ 4 แ ล ะ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://psreview.soc.ku.ac.th/
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การอ้างอิง
1. การอ้างอิงในเนื้อความ การอ้างอิงในเนื้อความเป็นการระบุแหล่งที่มา
ของข้อมูลในเนื้อความ ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี (Author date in text
citation) โดยระบุชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และหน้าที่อ้างอิงเอกสารไว้ข้างหน้าหรือข้าง
หลังข้อความที่ต้องการอ้างอิง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น ดังนี้
1.1 การอ้ า งอิ ง ชื่ อ บุ ค คล คนไทยให้ ล งชื่ อ ตั ว และนามสกุ ล ส่ ว นชาว
ต่างประเทศให้ลงเฉพาะชื่อสกุล
ตัวอย่างการอ้างอิง
ผู้แต่ง 1 คน (นพพล อัคฮาด, 2556: 10)
ผู้แต่ง 2 คน (วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ และ นพพล อัคฮาด, 2556: 66)
ผู้แต่ง 3 คน ให้ใส่ชื่อทุกคน ดังนี้ (วัลลภ รัฐฉัตรานนท์, ฑภิพร สุพร และ
นพพล อัคฮาด, 2556: 66)
ผู้แต่งมากกว่า 4 คน ให้ใส่เฉพาะชื่อแรกและตามด้วย และคณะ ดัง (วัลลภ
รัฐฉัตรานนท์ และคณะ, 2550: 145)
1.2 ชื่อนิติบุคคล หน่วยงาน องค์กร ที่ทาเอกสารให้ระบุชื่อหน่วยงานตามที่
ปรากฏ
ตัวอย่างการอ้างอิง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549)
2. เอกสารอ้างอิง (References) เป็นการอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม โดยรวบรวม
รายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้นิพนธ์ได้ ใช้อ้างอิงในเนื้อความ พร้อมจัดเรียงรายการ
เอกสารตามลาดับอั กษรของผู้ แต่ง และให้ใช้ การอ้างอิงแบบ APA (American
Psychological Association Citation Style) ดังนี้
หนังสือ (Book)
รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง วัลลภ รัฐฉัตรานนท์. 2555. เทคนิคและวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์.
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ทองกมล.
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บทความจากหนังสือที่มีผู้วิจัยเฉพาะบท (Book Article or Chapter)
รูปแบบ ชื่อผู้วิจัยบทความ. ปีที่พิมพ์. “ชื่อบทความ/บท/ตอน.” ใน ชื่อบรรณาธิการ
(บรรณาธิการ). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์, หน้า.
ตัวอย่าง นพพล อัคฮาด. 2557. “การให้บริการสาธารณะแนวใหม่”
ใน วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ (บรรณาธิการ). รัฐประศาสนศาสตร์
ฉบับพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: ทองกมล, หน้า 117-121.
บทความจากวารสารหรือนิตยสาร (Journal or Magazine Article)
รูปแบบ ชื่อผู้วิจัย บทความ. ปีที่ตีพิมพ์. “ชื่อบทความ.” ชื่อวารสาร ปีที่ (ฉบับที่) :
หน้า.
ตัวอย่าง นพพล อัคฮาด. 2555. “การกระจายอานาจในการปกครองท้องถิ่นไทย”
วารสารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 1 (1): 1-15.
บทความจากหนังสือพิมพ์ (Newspaper Article)
รูปแบบ ชื่อ ผู้วิจัยบทความ. ปีที่พิมพ์. “ชื่อบทความ.” ชื่อหนังสือพิมพ์ , หน้าซึ่ง
ปรากฏบทความ.
ตัวอย่าง ผาสุก อินทราวุธ. 2544. “สังคมชนชั้นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ใน
ประเทศจีน.” กรุงเทพธุรกิจ, หน้า 6-7.
บทความจากฐานข้อมูลอินเตอร์เน็ต (Article from an Internet Database)
รูปแบบ ชื่อผู้วิจัยบทความ. ปีที่เผยแพร่. “ชื่อบทความ.” ชื่อวารสาร ปีที่ (ฉบับที่).
วันที่ทาการ สืบค้น จากแหล่งข้อมูล/สารนิเทศ.
ตัวอย่าง Mershon, D. 1998. “Startrek on the Brain: Alien Minds,
Human Minds.” American Scientist 86 (585). Retrieved
July 29, 1999 from Expanded Academic ASAP
database.
บทความจากสารานุกรม (Encyclopedia Article)
รูปแบบ ชื่อผู้วิจัยบทความ. ปีที่พิมพ์. “ชื่อบทความ.” ใน ชื่อสารานุกรม. สถานที่
พิมพ์: สานักพิมพ์, หน้า.
ตัวอย่าง เจริญ อินทรเกษม. (2515). “ฐานันดร.” ใน สารานุกรมไทยฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, หน้ า
6912-6930.
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ใบสมัครขอส่งบทความลงตีพิมพ์
วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรียน กองบรรณาธิการวารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………
ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย) ………………………………………………………………………………………
(ภาษาอังกฤษ) ………………………………………….…………………………………………………….
ตาแหน่งทางวิชาการ (โปรดระบุ) …….…………………………………………………………………
ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ทางาน (ที่สามารถติดต่อได้) ……………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
โทรศัพท์มือถือ ……………………………………………………..………………………………………….
E-mail:
……………………………………………………………………………………………………………
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

.........................................................ลายมือชื่อ
(….....................................................)
วันที่.........เดือน.............................พ.ศ................
หมายเหตุ: บทความที่ส่งไปกองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่
ส่งคืน ท่านจะต้องสาเนาส่วนตัวไว้
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แบบรับรองการพิจารณาบทความวิจัย/วิชาการเพื่อตีพิมพ์
วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ …………………………………..
เรียน บรรณาธิการวารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตามที่ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว …………………….............……………………………………
………………………………..นักศึกษาหลักสูตร ………..………………………………………………..
สาขาวิชา …………………………………………… มหาวิทยาลัย ………………………………………
ขอส่งบทความวิจัยเรื่อง …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
โดยมี ……………………………………………………………………………………………………………...
เป็นที่ประธานที่ปรึกษาภาคนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ มาเพื่อขอให้พิจารณาลงตีพิมพ์ใน
วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่ได้ ส่งบทความวิจัยเรื่องเดียวกันนี้ไปลงตีพิมพ์
ในวารสารฉบับอื่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
.........................................................ลายมือชื่อ
(….....................................................)
วันที่.........เดือน.............................พ.ศ................
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ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิสัยทัศน์
สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและงานวิจัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
เพื่อเป็นองค์ความรู้รบั ใช้สังคม
พันธกิจ
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ในลักษณะบูรณาการ มีมาตรฐานการเรียนรู้และมีความเป็นสากล
บนพื้นฐานของสังคม
เป้าหมายหลัก
1) ผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีคณ
ุ ภาพ ตรงตามความ
ต้องการของสังคม มีความรู้ความสามารถและมีบุคลิกภาพดี มีคณ
ุ ธรรม รวมถึง
การเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
2) ให้ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตกับคณะและหน่วยงานอื่น
3) ผลิตงานวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและนานาชาติ
และมีงานวิจัยที่สามารถนาไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้
4) ให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน โดยใช้องค์ความรู้จากการเรียนการสอน
งานวิจัย และศักยภาพของภาควิชารัฐศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ ประยุกต์ใช้ศลิ ปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาไทย
6) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
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“สืบสายสิงห์ คงนามสิงห์ สูส่ ิงห์ศักดิ์จงพิทักษ์ รักเกียรติ ทุกสถานนามสิงห์เขียว
สิงห์เกษตร เกริกตระการหยิ่งสมนาม รัฐศาสตร์ ศาสตร์ครองคน”

ออกแบบปกโดย
จัดเนื้อหารูปเล่มโดย
พิมพ์ที่

: นายกฤษณะ บุญสะอาด
: อาจารย์นพพล อัคฮาด
นายสุเชาว์ ชยมชัย
: โรงพิมพ์เสมาธรรม
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