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2. เผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
3. สร้างความรู้และองค์ความรู้ที่ถูกต้อง พัฒนาภูมิปัญญาระดับชาติและสากล
ขอบเขตงาน :
เป็นวารสารวิ ชาการที่ค รอบคลุม สาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สาขานิติศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดย
นาเสนอในรูปแบบ
1. บทความวิชาการ
2. บทความวิจัย เป็น Concept paper หรือ ผลงานวิจัยที่ทาสาเร็จสมบูรณ์
แล้ว
3. ผู้เขียนบทความเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559)

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 ไม่สงวนสิทธิคัดลอกเนื้อหาหรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของเนื้อหาในบทความต่างๆ แต่ให้อ้างอิงที่มาของข้อความที่นาไปกล่าวอ้างในที่ต่างๆ
อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ
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บทบรรณาธิการ
“วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เป็นวารสารที่
มีการจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ โดยถูกจัดทาขึ้นโดยภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมุ่งหวังให้วารสารฉบับนี้
เป็นแหล่งข้อมูล สาหรับการค้นคว้า นาเสนอผลงานวิชาการและวิจัย และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ความคิดความเห็น ของทั้งนักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจน
ผู้สนใจทั่วไปแล้ว และทวีความสาคัญยิ่งขึ้น ต่อคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
สาหรับวารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์เล่มนี้ทางกองบรรณาธิการได้รวบรวมบทความ
ทางวิชาการที่น่าสนใจ ในด้านต่างๆ ของสาขาวิชารั ฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
ปกครอง ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น และประเด็นนโยบาย
สาธารณะอื่นๆ ที่ได้รวบรวมเพื่อแบ่งปันให้แก่ท่านผู้อ่านอีกเช่นเคย โดยวารสารฉบับ
นี้ ป ระกอบไปด้ ว ยบทความแรก เป็ น บทความวิ ช าการ เรื่ อ ง “กระบวนการน า
นโยบายสาธารณะไปสู่ชุมชนท้องถิ่น : มุมมองสาหรับการตัดสินใจของนักบริหาร
รัฐกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งของฐานรากในสังคมไทย” ของอาจารย์นพพล อัคฮาด
จากสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
และอาจารย์ อั ค รวิ น ท์ ศาสนพิ ทั ก ษ์ จากสาขาการปกครองท้ อ งถิ่ น คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บทความที่
สอง เป็นบทความวิชาการ เรื่อง “ระบบราชการไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์” ของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีรั ฐ โกวงศ์ จากภาควิชารัฐ ศาสตร์แ ละรัฐ ประศาสน
ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บทความต่อมา เป็นบทความ
วิชาการ เรื่อง “ประชาธิปไตยบนเส้นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมือง” ของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร จากคณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต บทความที่สี่ เป็นบทความวิจัย เรื่อง “การกาหนดนโยบายธุรกิจ
โฮมสเตย์ของไทย” ของศาสตราจารย์ ดร. บุญทัน ดอกไธสงค์ อาจารย์ป ระจา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย และ
อาจารย์ ปิ ย ะนั น ต์ จั น ทร์ แ ขกหล้ า นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท หลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต บทความที่ห้า เป็นบทความวิจัย เรื่อง “ภาวะผู้นา
แบบบารมี แรงจู ง ใจของผู้ น า ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผลของการบริ ห ารสหกรณ์
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ภายใต้เครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย” ของนางสาวนิภาพร น่าเยี่ยม
นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต คณะรั ฐ ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บทความที่หก เป็นบทความวิจัย เรื่อง “ความร่วมมือ
ระหว่างเทศบาลตาบลหนองควาย กับประชาชนในการสร้างชุมชนโปร่งใส ตาบล
หนองควาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่” ของนายธนรัชต์ ขาวอ่อน นักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล จากคณะ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บทความที่เจ็ด เป็น
บทความวิ จั ย เรื่ อ ง “บทบาทของการเมื อ งภาคประชาชนในมาเลเซี ย ช่ วงปี
พ.ศ.2550-2555: กรณีศึกษากลุ่มแนวร่วมเพื่อการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรม
กองกาลังปฏิบัติการเรียกร้องสิทธิชาวอินเดีย และองค์กรเสียงประชาชน” ของนาย
เฉลิมชัย โชติสุทธิ์ นักศึกษานักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การเมืองและการจัดการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึง
บทความปริทัศน์หนังสือ “การบริหารการคลังท้องถิ่น : บทเรียนจากนวัตกรรม
ท้องถิ่นไทย (2558) โดย อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และ สุนทรชัย ชอบยศ” ของอาจารย์
อั ย รวี วี ร ะพั น ธ์ พ งศ์ จากสาขาการปกครองท้ อ งถิ่ น คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ซึ่งทั้ง 8 เรื่องนี้ มีความหลากหลายในเชิงเนื้อหา อาจมีสั้น ยาว คลาสสิก
ประเด็นใหม่ วิธีเป็นไปตามหลักวิชาการ และท้าทายต่ อหลักวิชาที่เป็นอยู่ โดยทั้ง 8
เรื่องนี้ล้วนได้รับการเรียบเรียงโดยผู้เขียน และได้รับการกลั่นกรองจากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) และกองบรรณาธิการอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ผลงานที่
นาเสนอต่อท่านผู้อ่านมีความสมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านสืบไป
ด้วยจิตคารวะ
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
บรรณาธิการบริหาร
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บทคัดย่อ
บทความวิชาการชิ้นนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อศึกษากระบวนการทางนโยบาย
สาธารณะที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ เสนอมุ ม มองที่ มี ค วามจ าเป็ น และความส าคั ญ ของขั้ น
กระบวนการนานโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐในระดับชุมชน
ท้องถิ่นว่าเป็นขั้นที่ควรมีแนวคิดสาหรับการตัดสินใจเชิงบูรณาการจากตัวแบบต่างๆ
เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอันเปรียบเหมือนเป็นฐานรากในประเทศไทยให้เกิดขึ้น
พร้อมกับทาให้นโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นสามารถสร้างกระบวนการขั้นตอนในการ
นานโยบายไปสู่ การปฏิ บัติ ในระดับ จุล ภาคคือ ชุมชนท้ องถิ่ น ได้แ ก่ ขั้ นระดมพลั ง
(Mobilization), ขั้นการปฏิบัติ (Deliverer Implementation) และขั้นสุดท้าย คือ
ขั้นการสร้างความเป็นปึกแผ่น (Cohesion) หรือต่อเนื่ อง อันจะเกิดการยอมรับ
นโยบายจากส่ วนกลางมาเป็ นนโยบายของชุ มชนท้ องถิ่น และการนามาปฏิ บัติ ใ น
สภาพแวดล้อมของแต่ละชุมชนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดการพัฒนา
และเข็มแข็งเป็นฐานรากที่มั่นคงของประเทศต่อไป
คาสาคัญ : นโยบายสาธารณะ, การตัดสินใจ, นัก บริหารรัฐกิจ, การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น
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Abstract
This article intended to analyze prevailing process of public
policy implementation in order to present some critical aspects and
emphasize that the process of implementation by public officers at the
local community level should incorporate concepts of integrated
decision making, incorporating various models to develop local
communities which are comparable to the underpinnings of this nation,
as well as equipping public policies with the ability to formulate
implementation process on a microscale such as local communities;
mobilization, deliverer implementation, and maintaining cohesion or
consistency, which would lead to the acceptance of such policies from
the central government into local communities and implementation
thereof as per each community’s environment, strengthening and
progressing local communities as the foundation of the nation for the
time to come.
Keywords: Public Policy, Decision-making, Public Administrators, Local
Community Development
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บทนา
สาหรับการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติและการจัดทาบริการสาธารณะ
ในระดับพื้นที่ มีกลไลสาคัญที่ทาหน้าที่คือหน่วยงานภาครัฐเจ้าของนโยบายในระดับ
ภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่บริการ ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการสั่ง
การจากหน่วยงานระดั บบนลงล่าง (Top down) ตามสายการบังคับบัญชา
(Hierarchy) ทาให้การบริหารงานภาครัฐของไทยมีสภาพตามที่ วรเดช จันทรศร
(2542 : 56) เคยศึกษาไว้ว่า มีการรวมอานาจ (Centralization of power), มีการ
ขยายอานาจ (power proliferation), มีการขยายฐานกาลัง (upsizing), มีการสร้าง
กฎระเบียบควบคุมและดาเนินการทุกอย่างโดยภาครัฐ (Command and control
bureaucracy) และมีผูกขาดและยัดเยียด (monopoly and imposed) ความคิด
และแนวทางในการบริการของรัฐ โดยขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและ
ภาคเอกชน ตลอดจนผู้ปฏิบัติหรือกลไกต่างๆ ในภาครัฐด้วยกันเองเป็นลักษณะที่ไม่
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกระบวนการประชาธิปไตย (antidemocratization) ทา
ให้การบริหารนโยบายรัฐที่ลงไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ยังไม่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์คุ้มค่าและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่นานโยบายไปปฏิบัติหรือให้บริการสาธารณะได้อย่างแท้จริง (ทศพร ศิริสัมพันธ์,
2553) แต่อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐก็ได้มีการพัฒนา
ศักยภาพและพยายามคิดหารูปแบบการจัดบริการนโยบายสาธารณะที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 ( 2540 – 2544) ที่ยึด “คน” เป็นศูนย์กลางของการ
พั ฒ นา รวมทั้ ง บทบั ญ ญั ติ ข องกฏหมายเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ทั้ ง
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฏหมายระดับพระราชบัญญัติที่ให้รัฐจัดบริการสาธารณะ
โดยคานึงถึงความต้องการและการตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่า งมี
ประสิทธิภาพ ทาให้หน่วยงานภาครัฐของไทยก็พยายามปรับตัวเพื่อสามารถพัฒนา
ระบบการจัดบริการสาธารณะในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
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บทความชิ้ น นี้ จึ ง ต้ อ งการเสนอแนะแนวคิ ด การตั ด สิ น ใจในการบริ ห าร
นโยบายสาหรับนักบริหารรัฐกิจที่ทาหน้าที่จัดการปกครอง (Governance) หรือเป็น
ส่วนหนึ่งในการนานโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติในชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถใช้
ดุลยพินิจในการบริหารนโยบายสาธารณะในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และคุ้มค่าในการตอบสนองต่ออุดมการณ์การสร้างประชาธิปไตยในฐานะอุดมการณ์
ทางการเมืองหลักของสังคมให้เกิดขึ้น โดยผู้เขียนจะได้นาเสนอเนื้อหาออกเป็น 5
ส่วนดังนี้
1) แนวคิดการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
2) การนานโยบายสาธารณะไปสู่การปฎิบตั ิกับการสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชนท้องถิ่น
3) ตัวแบบการตัดสินใจสาหรับนักบริหารรัฐกิจที่นานโยบายสาธารณะ
ไปสู่การปฏิบตั ิในชุมชนท้องถิ่น
4) การนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติกับการสร้างการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
จากนักบริหารรัฐกิจ
5) สรุป

แนวคิดการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
การนานโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ มีจุดเริ่มต้นของการทาความเข้าใจ
ขั้นตอนนี้เริ่มต้นจากงานศึกษาของ Pressman และ Wildavsky (1973) ที่ศึกษาจาก
ความพยายามของสานักบริหารการพัฒนาทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา (The US
Economic Development Administration : EDA) ที่นาโครงการสร้างงานไป
ปฏิบัติที่ เมืองโอ๊คแลนด์ แคลิฟอร์เนีย ระหว่างปี 1965-1971 พบว่าเหตุที่ทาให้
โครงการดังกล่าวล้มเหลว ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการการเมือง เพราะเขาพบว่า
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การผ่านงบประมาณขั้นสุดท้ายสามารถนามาใช้ได้ทันเวลา แต่ปัญหาเกิดจากการขาด
การประชาสั ม พั น ธ์ เมื่ อ โครงการผ่ า นงบประมาณแล้ ว และผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งมี
ความเห็นตรงกัน ควรจะรักษาความเห็นนั้นให้คงอยู่ สนับสนุนให้ผู้มีส่วนร่วมจากฝ่าย
ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการ EDA แม้ว่าจะผ่านการ
เห็นพ้องระหว่างกันของทุกภาคส่วนแล้ว แต่สุดท้ายกลับถูกทาให้เหมือนเป็นโครงการ
ธรรมดาที่ไม่ น่าสนใจ จนทาให้ มีผู้ สนใจให้ก ารเข้า ร่วมกั บโครงการน้ อย สุดท้า ย
โครงการดังกล่าวต้องล้มเหลว จากสิ่งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาขั้นการนา
นโยบายไปปฏิ บั ติ ซึ่ ง เขาเห็ น ว่ า การน านโยบายไปปฏิ บั ติ ต ามความหมายของ
Webster และ Roget ( in Pressman and Wildavsky1973 in Shafritz, Jay M.
& Hyde, Albert C., 2007) ที่หมายถึง การนาไปทาให้สัมฤทธิ์ผล กระบวนการ หรือ
การกระทาเพื่อเติมเต็มให้สมั ฤทธิ์ผล แต่ก็ไม่รู้ได้ว่าการนานโยบายไปปฏิบัตินั้นต้องทา
อย่ า งไร หรื อเริ่ มต้ น เมื่ อ ไหร่ จะเห็น ว่ าค าว่า “Implement” จะอยู่คู่ กั บค าว่ า
“Policy” ในขณะที่คาว่า Policy หรือ นโยบายนั้นก็จะประกอบไปด้วยเป้าหมาย
(Goal) และวิธีการของนโยบาย (means) จึงพยายามเปรียบเทียบให้เห็นภาพการนา
นโยบายไปปฏิบัติโดยเปรียบเทียบกับสมการ ที่มีเงื่อนไขเริ่มต้น (Initial Condition)
และ ผลลัพธ์ที่คาดหมายได้ (Predicted consequences) ถ้าหาก X คือ เงื่อนไข
เริ่มต้น ก็จะเกิด Y ที่เป็นผลลัพธ์ที่คาดหมายได้ เช่นในกรณี ของโครงการ EDA เมื่อมี
การผ่านงบประมาณสาหรับเป็นเงินกู้ให้กับบริษัทเอกชนแล้ว และมีการให้เงินนั้นกับ
บริษัทเอกชนพร้อมข้อตกลงให้มีการจ้างงานชนกลุ่มน้อย ผลลัพธ์ที่คาดหมายได้ที่จะ
เกิดขึ้นก็คือ จะมีอาคาร หรือสิ่งอานวยความสะดวกที่ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทเอกชน
พร้อ มกั บการจ้า งงานชนกลุ่ มน้ อยในเวลาเดีย วกั น ซึ่งตรงนี้ แสดงให้ เห็ นว่ าเมื่อ มี
เงื่อนไขเริ่มต้นครบจะนาไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลลัพธ์ที่คาดหมายได้ในที่สุด
ความหมายของการนานโยบายไปปฏิบัติ
จากการรวบรวมความหมายทีไ่ ด้นยิ ามขึ้นโดยนักวิชาการที่สาคัญๆ พอจะ
ทาให้เห็นภาพของการนานโยบายไปปฏิบตั ิได้ดังนี้
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Pressman and Wildavsky (1973 : p. 3) ซึ่งเป็นนักวิชาการผู้ที่บุกเบิก
การศึกษาการนานโยบายไปปฏิบัติให้ได้รับความสนใจจากนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง
อย่างกว้างขวางจนกระทั่งการศึกษาการนานโยบายไปปฏิบัติได้รับการยอมรับว่าเป็น
ขึ้นตอนที่สาคัญตอนหนึ่งของกระบวนการนโยบายสาธารณะ และได้ให้คานิยามของ
การนานโยบายไปปฏิบัติไว้ว่า คือการดาเนินงานให้ลุล่วงให้ประสบความสาเร็จให้
ครบถ้วนให้เกิดผลผลิตและให้สมบูรณ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลกาลังปฏิบัติอยู่และ
เป็นธรรมชาติของนโยบาย จะเห็นได้ว่าในการนานโยบายไปปฏิบัติเป็นการกระทา
ขององค์การราชการที่จะต้องรับผิดชอบในการนานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้
ประสบความส าเร็จ ในทุก ด้า น และให้ก ารดาเนิ นงานเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้อ ย
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามวัตถุ ประสงค์ที่กาหนดไว้และก่อให้เกิดผลผลิตที่พึงปรารถนา
Bardach (1980: p. 9) กล่าวถึงความหมายของคาว่า การนานโยบายไป
ปฏิบัติ ว่าเป็นเกมของกระบวนการทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับแนวความคิด ทฤษฎี
และการวิจัยการนานโยบายไปปฏิบัติ จะเห็นได้ว่าเป็นกิจกรรมทางสังคมที่เกิด ขึ้น
และเป็นไปตามข้อกาหนดของนโยบาย ซึ่งเน้นความสาคัญของกระบวนการอย่าง
ชัดเจน และแสดงให้เห็นว่า การนานโยบายไปปฏิบัตินั้นเป็นผลผลิตของกระบวนการ
ทางการเมื อง การนานโยบายไปปฏิบัติ ถือเป็ นโอกาสแรกที่จะได้นาการตั ดสินใจ
ทางเลื อ กนโยบายไปปฏิ บั ติ ใ นสถานการณ์ ที่ เ ป็ น จริ ง และขั้ น ตอนทั้ ง หมดของ
กระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติแสดงให้เห็นถึงความหวังในการแก้ไขปัญหาของ
สั ง คม ความกลั ว เกี่ ย วกั บ อุ ป สรรคที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในระหว่ า งการปฏิ บั ติ ง าน และ
จินตนาการของผู้ที่มีส่วนร่วมที่ต้องการจะเน้นการนานโยบายไปปฏิบัติให้ประสบ
ความสาเร็จอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นการนานโยบายไปปฏิบัติจึงครอบคลุมกระบวนการ
แปลงนโยบายเป็ น นามธรรมให้ เ ป็ น แผนงานรู ป ธรรมที่ ส ามารน าไปปฏิ บั ติ แ ละ
ตรวจสอบวัดระดับความสาเร็จได้ ซึ่งเป็นหลักการสาคัญของการวิเคราะห์นโยบาย
Mazmanian and Sabatier (1989: pp. 20-21) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการนานโยบายไปปฏิบัติและนโยบายสาธารณะ โดยชี้ให้เห็นว่าการนา
นโยบายไปปฏิบตั ิเป็นขั้นตอนสาคัญในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ความหมาย
ของการนานโยบายไปปฏิบตั ิหมายถึง การนาการตัดสินใจนโยบายที่ได้กระทาไว้ไป
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ปฏิบัติให้ประสบผลสาเร็จและเป็นการร่วมกันทางานภายใต้กฎหมายที่ผ่านความ
เห็นชอบของฝ่ายนิติบัญญัติ หรือคาสั่งของฝ่ายบริหาร หรือคาพิพากษาของศาลสูงสุด
หรือศาลฎีกา ซึ่งตามอุดมคติแล้วการตัดสินใจนโยบาย คือ การบ่งชี้ปัญหา การ
กาหนดวัตถุประสงค์ และการกาหนดโครงสร้างกระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่ง
กระบวนการกาหนดนโยบายไปปฏิบัติประกอบด้วยขั้นตอนหลายขัน้ ตอน เริ่มด้วย
การกาหนดกฎพื้นฐานสาหรับการปฏิบัติการคาดหมายผลลัพธ์จากการนานโยบายไป
ปฏิบัติ การยินยอมปฏิบตั ิตามของกลุ่มเป้าหมาย การพิจารณาผลกระทบจากผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นทั้งที่เจตนาและไม่ได้เจตนาผลกระทบจากการตัดสินใจของหน่วยปฏิบัติ และ
การปรับปรุงกฎระเบียบพื้นฐานทีใ่ ช้ในการนานโยบายไปปฏิบัติให้เหมาะสม การบวน
การนานโยบายไปปฏิบัติประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. การพิจารณาผลลัพธ์ของนโยบายของหน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบัติ
โดยมุ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่กาหนดไว้
2. การยินยอมปฏิบตั ิตามของกลุ่มเป้าหมายต่อการตัดสินใจนโยบายของผู้
กาหนดนโยบาย หากนโยบายใดทีก่ ลุ่มเป้าหมายไม่ยินยอมปฏิบตั ิ จะก่อให้เกิด
อุปสรรคสาคัญต่อการนานโยบายไปปฏิบตั ิให้ประสบผลสาเร็จ
3. พิจารณาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของหน่วยปฏิบตั ิ เพื่อ
จาแนกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบในทางบวกหรือทางลบ ถ้าเกิดผลในทาง
ลบก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
4. พิจารณาผลกระทบจากการรับรู้ของผู้ตัดสินนโยบาย ซึ่งผู้ตดั สินใจ
นโยบายจะประเมินได้ว่าเป็นผลกระทบที่พึงปรารถนาหรือไม่
5. การประเมินกระบวนการทางการเมืองที่มีบทบาทในการบัญญัติ
กฎหมายเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสมในการนาไปปฏิบตั ิให้
ประสบผลสาเร็จ
[9]

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559)

วรเดช จันทรศร (2530 : 2) นักวิชาการด้านการนานโยบายสาธารณะไป
ปฏิบัติของไทยกล่าวถึง การนานโยบายไปปฏิบัติ ที่สอดคล้องกันในหมู่นักวิชาการชั้น
นาทางด้านนี้ตามที่ได้อธิบายมาก่อนนี้ โดยให้ความหมายว่า การนานโยบายไปปฏิบัติ
เป็นเรื่องของการศึกษาว่า "องค์กร บุคคล หรือ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถนา
และกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการบริหารทั้งมวลปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายที่ระบุ
ไว้หรือไม่แค่ไหนเพียงใด" หรือกล่าวอึกนัยหนึ่ง การนานโยบายไปปฏิบัติให้ความ
สนใจเกี่ยวกับเรื่องของ "ความสามารถที่จะผลักตันให้การทางานของกลไกที่สาคัญ ทั้ง
มวลสามารถบรรลุ ผ ลตามนโยบายที่ ไ ด้ ตั้ ง เป้ า หมายเอาไว้ " โดยทั้ ง นี้ ไ ด้ ส รุ ป ว่ า
การศึกษาการนานโยบายไปปฏิบัติเป็นการแสวงหาวิธีการ และแนวทางเพื่อปรับปรุง
นโยบาย แผนงาน และการปฏิบัติงานในโครงการให้ดีขึ้น เนื้อหาสาระของการศึกษา
การนานโยบายไปปฏิบัติจึงเน้นการแสวงหาคาอธิบายเกี่ยวกับปรากฎการณ์ หรือ
สภาพความเป็ น จริ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิ บั ติ
(implementation processes) เพื่อที่จะศึกษาบทเรียนพัฒนาแนวทางและสร้างกล
ยุทธเพื่อที่จะทาให้การนานโยบายไปปฏิบัติบังเกิดความสาเร็จ
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติเป็นการดาเนินการ
เพื่อที่จะทาให้นโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นได้นาไปปฏิบัติให้บังเกิดความสาเร็จซึ่งเป็น
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกับขั้นตอนหลายขั้นตอน เริ่มด้วยการกาหนดกฎพื้นฐาน
สาหรับการปฏิบัติการคาดหมายผลลัพธ์จากการนานโยบายไปปฏิบัติ การยินยอม
ปฏิบัติตามของกลุ่มเป้าหมาย การพิจารณาผลกระทบจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เจตนา
และไม่ ไ ด้เ จตนาผลกระทบจากการตั ด สิน ใจของหน่ ว ยปฏิ บัติ และการปรั บ ปรุ ง
กฎระเบียบพื้นฐานที่ใช้ในการนานโยบายไปปฏิบัติให้เหมาะสม เป็นต้น
การนานโนยายไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสาธารณะเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจเพิ่มขึ้นผู้วิจัยจึงขออธิบายลักษณะทั่วไปในการทาความเข้าใจนโยบาย
สาธารณะดังนี้
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การทาความเข้าใจนโยบายสาธารณะ
นโยบายสาธารณะ (Public Policy) มีความเป็นศาสตร์ (Science) ขึ้นมา
อย่างมาก จนถึงกับมีการเรียกว่า “Policy Science หรือนโยบายศาสตร์” ขึ้น
(Lasswell, H.D., 1968) ซึ่งความเป็นศาสตร์ของนโยบายสาธารณะนั้นสามารถมอง
ความเป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ได้อย่างน้อยใน 3 ศาสตร์หลักๆ มา
ประกอบกันเพื่อประโยชน์ในการการกาหนดนโยบายและการนานโยบายไปปฏิบัติ
ได้แก่ รัฐศาสตร์ (Political Science), เศรษฐศาสตร์ (Economics) และรัฐ
ประศาสนศาสตร์หรือศาสตร์ทางการบริหาร (Administration) ซึ่งอธิบายได้ดังนี้
การท าความเข้าใจว่านโยบายสาธารณะเป็นส่ วนหนึ่งของรัฐ ศาสตร์ที่ มี
การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการทางนโยบายนั้น John W. Kingdon (in
Shafritz, Jay M. & Hyde, Albert C., 2007 : pp.445 – 459) ได้อธิบายใน
บทความที่ชื่อ “How Does an Idea ‘s Time Come? Agendas Alternative
and Public Alternative, and Public Policies ว่าระบบการเมืองมักจะแทรกแซง
และมีอิทธิพลกับการกาหนดวาระของนโยบาย ไม่ว่าวาระหรือปัญหานั้นจะว่า “ดี”
หรือ “ไม่ดี” หรือไม่ว่าจะอยู่ในความสนใจหรือไม่ก็ตาม ความผันแปร/ความไม่มั่นคง
ของรั ฐ บาล ความแตกต่ า งด้ า นความคิ ด เห็ น สาธารณะ ผลการเลื อ กตั้ ง การ
เปลี่ยนแปลงของฝ่ายบริหาร หรืออานาจในสภาแห่งรัฐ ทั้งหมดนี้ต่างสามารถส่งผล
กระทบต่ อ การก าหนดวาระทางนโยบาย นอกจากนั้ น ก็ ดู ไ ด้ จ ากการอธิ บ ายการ
วิเคราะห์นโยบายสาธารณะในงานของ Dye, Thomas R. (2005) ในหนังสือที่ชื่อ
Understanding Public Policy ซึ่งเสนอไว้ในส่วนขึ้นต้นของบทนาว่า การวิเคราะห์
นโยบายเป็นส่วนหนึ่งของวิชารัฐศาสตร์ซึ่งไม่สามารถแยกออกจากการเมืองได้ ดังนั้น
จึงต้องนาหลักการทางวิชารัฐศาสตร์มาทาความเข้าใจนโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นด้วย
ศาสตร์ต่อมาคือ เศรษฐศาสตร์ (Economics) ที่พยายามเสนอตัวแบบทาง
เศรษฐมิติในการใช้ตัดสินใจเชิงสาธารณะ เพื่อให้การตัดสินใจเชิงสาธารณะมีคุณค่าที่
ปลอดอคติทางการเมืองหรือปัจจัยส่วนบุคคลที่ใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจสาธารณะ
ซึ่งนักวิชาการที่โดดเด่นในการอธิบายชุดความคิดนี้คือ Ostrom, Elinorand and
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Elinor Ostrom (1971) ในผลงานเรื่อง Public Choice : A Different Approach
to the Study of Public Administration ที่พยายามอธิบายถึงแนวคิด ตัวเลือก
สาธารณะ (Public Choice) ว่าจาเป็นกับทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ที่ต้องพิจารณา
ว่าปัจเจกบุคคล ที่เป็นตัวแทนในการตัดสินใจสาธารณะซึ่งอยู่ในฐานะผู้ที่ต้องคานวณ
ผลประโยชน์ส่วนตัวได้มีความใฝ่หากลยุทธ์ ที่สูงสุด ในอันจะค้นหาวิธีการคร่าวๆ
ส าหรั บ การออกแบบองค์ ก ารในระบบการบริ ห ารสาธารณะ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
ผสมผสานที่ดีที่สุดระหว่างความแตกต่างของสินค้าและการบริการสาธารณะที่เกิดขึ้น
อย่างไร? ซึ่งปัจเจกบุคคลที่เป็นตัวแทนดังกล่าวควรที่จะคาดหวังกับผลที่ดีที่สุดที่
เกิดขึ้นจากการบริการและสินค้าสาธารณะทั้งหมด เพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่าง
เดียวกันกับเนื้อหาโครงสร้างของระบบบริหารสาธารณะในอันที่จะควบคุมและสั่งการ
ของผู้บริหารสูงสุดเพียงหนึ่งเดียว หรือควรที่ปัจเจกบุคคลที่เป็นตัวแทนดังกล่าวจะ
คาดหวังกับผลที่ดีกว่าการเข้าถึงความแตกต่างของตัวเลือกต่างๆ ที่มีจานวนมากมาย
เพื่ อ สามารถรวบรวมเป็ น ข้ อเสนอแนะของการบริก ารสาธารณะที่ ต อบสนองต่ อ
ผลประโยชน์ที่หลากหลายของประชาชน เป็นต้น
และศาสตร์สุดท้ายคือ รัฐประศาสนศาสตร์ ( Public Administration)
หรือศาสตร์ทางด้านการบริหาร (Administration Science) ซึ่งสามารถยกตัวอย่าง
การอธิบายถึงได้แก่ Woodrow Wilson (1887 in Shafritz, Jay M. & Hyde,
Albert C., 2007) เรียกรัฐประศาสนศาสตร์ ( Public Administration) ว่าเป็น
ศาสตร์ ใหม่ข องการบริห ารบนพื้ นฐานที่ ขึ้น อยู่กั บการพิ จารณาความแตกต่ างกั น
ระหว่างการเมืองและการบริหาร ซึ่งมองว่าหลักการทางการเมืองคือผลสะท้อนในการ
ใช้รัฐธรรมนูญ ส่วนหลักของการบริหารที่ดี (principles of good administration)
เป็ น มากกว่ า ส่ ว นหนึ่ ง ของระบบการปกครองหรื อ กลไกทางการปกครอง
(Government) ซึ่งหลักการบริหารที่ดีตามที่ Wilson เสนอคือจะต้องยึดคาสั่ง
ตามลาดับชั้นการบังคับบัญชา องค์การภาครัฐจะต้องฝึกผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการ
ประชาชน ดังนั้นนโยบายสาธารณะในส่วนนี้จึงเป็นเรื่องของการบริหารนโยบายหรือ
การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติสาหรับนักบริหารรัฐกิจนั่นเอง หรือนักวิชาการอีกคน
หนึ่งคือ Herbert A. Simon (1945 in Shafritz, Jay M. & Hyde, Albert C.,
2007) ได้ผลิตงานของเขาที่ชื่อว่า Administrative Behavior ซึ่งเป็นผลงานที่
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ยอมรับหลักการและการสาธิตการใช้หลักการบริหารที่พยายามใช้ตรรกะให้มีความ
เชื่อมโยงกัน เพราะการบริหารไม่ได้มีเพียงหลักการเดียวโดยหลักการของ Simon
ตั้งอยู่บนเกณฑ์ของประสิทธิภาพในฐานะธรรมเนียมสาหรับการประเมินทางเลือกการ
กระทาทางการบริหาร โดยเขาตั้งข้อสังเกตว่า เกณฑ์ประสิทธิภาพที่ใช้มีลักษณะ
บังคับให้เป็นตัวเลือกของทางเลือกซึ่งผลิตขึ้นด้วยเหตุผลอันยิ่งใหญ่สาหรับการนาปรับ
ใช้กับทรัพยากรที่มีเพื่อให้การบริหารมีประสิ ทธิภาพ ดังนั้นนโยบายสาธารณะตาม
แนวคิ ด ของ Simon จึ งเป็ น เทคนิ ค การบริ ห ารนโยบายส าหรั บ นั ก บริ ห ารใน
กระบวนการทางนโยบายสาธารณะด้วยเช่นกัน
จากความเป็นศาสตร์ที่บูรณาการขึ้นจากองค์ความรู้ในหลายๆ แขนงของ
ศาสตร์ต่างๆ ทาให้นโยบายสาธารณะเป็นทั้งศาสตร์ (Science) และศิลป์ (Arts)
กล่าวคือเป็นกระบวนการตัดสินใจอย่างรอบคอบและมีเหตุผล และกระบวนการ
สร้างเทคนิควิธีเพื่อมุ่งทาให้นโยบายที่เกิดขึ้น สามารถสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะได้
อย่างแท้จริง ดังที่ Stone Deborah (in Sabatier, Paul A.,1999 : pp.35-70)
เสนอแนะว่านักรัฐประศาสนศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางนโยบายจะต้อง
สามารถสร้างนโยบายที่เป็นผลมาจากพฤติกรรมที่ย้อนแย้งกันได้ (Policy Paradox)
โดยนาศาสตร์ต่างๆ เช่น รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย และเศรษฐศาสตร์
มาร่วมกันเพื่อกาหนดว่าในการจะสร้างนโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างมีเหตุ
มีผลนั้น จะต้องคานึงถึงหลักการพิจารณาที่ประกอบด้วย การใช้เหตุผล (a model
of reasoning), สภาพสังคม (a model of society) และการตัดสินใจนโยบาย (a
model of policy making) อันจะทาให้นโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นตอบสนองต่อ
สังคมสาธารณะอย่างแท้จริง
สาหรับการศึกษากระบวนการทางนโยบายสาธารณะของไทยก็มีวงจรการ
อธิบายคล้ายกับสังคมตะวันตก กล่าวคือมีการใช้แนวคิดและทฤษฎีทางศาสตร์ต่างๆ
ตามที่กล่าวมามาใช้อธิบายนโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นในประเทศไทย อาทิ การศึกษา
การกาหนดนโยบายในงานของกุลธน ธนาพงศธร (2522), การศึกษาการนานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ เช่น งานของวรเดช จันทรศร (2538) หรือการประเมินผลนโยบาย
เช่นงาน ศุภชัย ยาวะประภาษ (2529) รวมทั้งการศึกษาการนานโยบายสาธารณะ
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ไปสู่การปฏิบัติในท้องถิ่นตัวอย่างเช่น งานของ ศุภชัย ยาวะประภาษและปิยะกร หวัง
มหาพร (2555) เป็ น ต้ น ซึ่ ง การศึ ก ษากระบวนการเหล่ า นี้ ยั งไม่ พ บงานที่ ใ ห้
ความสาคัญกับการศึกษากระบวนการนโยบายสาธารณะที่ไปสู่ ชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็น
เขตที่ ก าหนดขึ้ น จากความสั ม พั น ธ์ ท างวั ฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต ของผู้ ค นที่ มี ก าร
ช่วยเหลือ พึ่งพาอาศัยกัน (บารุง บุญปัญญา, 2555) หรือเขตภูมิศาสตร์ของผู้คนที่อยู่
อาศัยบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ซึ่งเป็น
พื้นที่ท างภูมิ ศาสตร์และผู้คนที่ เป็นส่ วนหนึ่งของกระบวนการทางนโยบายในการ
รองรับนโยบายต่างๆที่เกิดขึ้น หรืออยู่ในพื้นที่และผู้รับนโยบายสาธารณะที่ถูกนาไป
ปฏิบัติโดยนักบริหารรัฐกิจนั่นเอง

การนานโยบายสาธารณะไปสู่การปฎิบัติกับการสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชนท้องถิ่น
หน่วยในการทาความเข้าใจครั้งนี้ คือ ชุมชนท้องถิ่นอันเป็นฐานในการนา
นโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ หากชุมชนท้องถิ่นในระดับฐานรากเข้มแข็ง การ
ปกครองระดับชาติก็จะเข็มแข็งไปด้วยโดยอัตโนมัติ (เอนก เหล่าธรรมทัศ น์, 2553)
แต่จากวิกฤตทางการเมืองระดับชาติในช่วงที่ผ่านมาทาให้ปรากฏการณ์ทางการเมือง
ระดับฐานรากเปลี่ยนไปอย่างมาก จนยากแก่การทาความเข้าใจด้วยชุดความรู้เดิมที่
พยายามอธิบายว่าชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นเป็นพวกโง่ จน เจ็บ เป็นผู้ถูกซื้อเสียงจาก
นักเลือกตั้งที่หวังเข้า ไปเป็นรัฐบาลโดยใช้ฐานเสียงจากชนบทเป็นตัวก่อนโยบายหา
เสียงผ่านนโยบายประชานิยมซึ่งวาทกรรมดังกล่าวเปลี่ยนไปอย่างมาก (ประจักษ์ ก้อง
กีรติ, 2556) ดังเช่นงานของ นพพล อัคฮาด (2557) ที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองในสังคมหมู่บ้านชาวนาอีสาน : กรณีศึกษาหมู่บ้านโพนนาดี – โพนวิสัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ก็พบว่าชุดคาอธิบายภาพของชุมชนท้องถิ่นเดิม ที่สามารถหยิบมา
ยืนยันปรากฏการณ์ทางการนโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นปัจจุบันได้ว่า
ผู้ปฏิบัติการในการบริหารนโยบายสาธารณะในชุมชนท้องถิ่นคือกานัน – ผู้ใหญ่บ้าน,
คณะกรรมการหมู่ บ้ า น, นายกองค์ก ารบริห ารส่ วนต าบล – สมาชิ ก สภาองค์ก าร
บริหารส่วนตาบล เป็นต้น ต่างบริหารนโยบายในรูปแบบระบบราชการอย่างเดิม
ทางานตามคาสั่งและระเบียบกฎหมายของระบบราชการ ทาให้ไม่สามารถตอบสนอง
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ต่อความต้องการใหม่ๆ อันเป็นผลมาจากการพัฒนาประชาธิปไตยและเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมในสังคมหมู่บ้านในช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ซึ่งทาให้ชาวบ้านตื่นตัว
และพยายามรวมตัว กั น ต่อ รองกั บ นั กการเมือ งระดั บ ชาติ ณ ศู น ย์ กลางอานาจที่
กรุงเทพฯ เช่นการชุมนุมประท้วง เป็นต้น มากกว่าติดต่อ และเรียกร้องเสนอแนะ
ปัญหาต่อนักบริหารนโยบายในระดับหมู่บ้าน ซึ่งต่อมาปัญหาจากการบริหารนโยบาย
ดังกล่าว กลายมาเป็นขบวนการสหพันธ์หมู่บ้านเสื้อแดงขึ้น เพื่อช่วยเหลือกันของ
ชาวบ้านผ่านเครือข่ายทางการเมืองในการเป็นฐานสนับสนุนพรรคการเมืองและ
นักการเมืองของฝ่ายสนับสนุนพวกตน มากกว่ารอคอยคาสั่งและเป็นผู้ปฏิบัติตาม
คาสั่งผ่ านการควบคุ มของนักบริห ารรัฐ กิจในระดับหมู่บ้านหรือตาบล ตามระบบ
ราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นอีกต่อไป ดังนั้นจึงเป็น
เรื่องท้าทายใหม่สาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ที่ควรจะนาเสนอเทคนิคการบริหาร
และการตัดสินใจสาธารณะเพื่อนาไปสู่การปรับตัวและสามารถสร้างนักบริหารรัฐกิจที่
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้
ภาพของการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วนั้ น สอดคล้ อ งกั บ ที่ Frederickson,
George H. and Smith, Kevin B. (2003 : pp.207 - 227) ได้กล่าวถึงว่าในช่วง
ศตวรรษที่ผ่ านมาประชาธิ ปไตยได้ พัฒ นาอย่ างก้า วหน้า สามารถเห็น ได้ จากการ
เปลี่ยนแปลงการผลิตผลของนโยบายสาธารณะที่เป็นการลดการสั่งการและสายการ
บังคับบัญชามาเป็นการกระจายอานาจมากขึ้น และเน้นให้ตัวแสดงในภาคต่างๆ เข้า
มาร่วมในการกาหนดนโยบายและการสร้างนโยบายสาธารณะ การเปลี่ยนแปลง
เหล่า นี้ท าให้ส่ วนใหญ่ใ นสหรัฐ อเมริ กาตามที่ เขาศึ กษา มี นโยบายสาธารณะและ
โครงการภาครัฐที่เกิดขึ้นนั้น จะมีการบริหารผ่านเครือข่าย หรือตัวแสดงอื่นๆ ซึ่งอาจ
รวมถึงรัฐบาลท้องถิ่น และภาคประชาสังคม โดยภาครัฐมีหน้าที่ในการกากับดูแลและ
ควบคลุมเครือข่ายความร่วมมือเหล่านั้น
จากดังกล่าวทาให้เห็นว่าการบริหารนโยบายสาธารณะ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ต่างต้องการสรรพกาลังจากฝ่ายต่างๆ ในสังคมเข้ามาร่วมมือกันในการการกาหนด
นโยบายและการสร้างนโยบายสาธารณะ ซึ่งสาหรับบทความชิ้นนี้ ให้ความสาคัญ
กั บ นโยบายสาธารณะในฐานะภาพสะท้ อ นรั ฐ บาลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากกระบวนการน า
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นโยบายสาธารณะไปสู่ชุมชนท้องถิ่น ว่ามี ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรอันจะทาให้
นาไปสู่การสร้างข้อเสนอแนะสาหรับการตัดสินใจสาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ใน
ระดับปฏิบัติการบริหารนโยบายสู่ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งต้องสร้างกระบวนการตัดสินใจที่
อาศัยการมีส่วนร่วมของพลเมืองตาม Renee A. Irvin and John Stansbury
(2002) ได้นาเสนอในผลงานที่ชื่อว่า “Citizen Participation in Decision- Making
: Is it Worth the Effort?” ว่าในสหรัฐอเมริกานั้นมีความพยายามของรัฐบาลที่จะให้
ประชาชนมีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการลุ่มน้า (watershed management)
ของชุมชน แล้ววิเคราะห์ความสาคัญของเงื่อนไขภายใต้การเข้าไปมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพื่อใช้เป็นแนวทางของผู้กาหนดนโยบายในการเลือกกระบวนการตัดสินใจที่
เหมาะสมส าหรั บ ความต้ อ งการการเข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน ซึ่ งต่ อ มามี ก าร
เสนอแนะให้หน่ว ยงานภาครัฐจะต้องค านึงถึงการมีส่ว นร่วมของประชาชน เมื่ อ
หน่วยงานเหล่านั้นจะต้องบริหารจัดการทรัพยากรที่มีผลกระทบต่อประชาชน โดย
ต้องคานึงถึงกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันใน
การกาหนดนโยบาย ซึ่งสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการสาธารณะ
อันน่าจะถือเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่สาคัญของอเมริกันก็ว่าได้
ทั้งนี้ผู้เขียนได้ใช้แนวคิดการพัฒนาชุมชนเพื่อให้การนานโยบายสาธารณะ
ไปสู่การปฏิบตั ิในชุมชนท้องถิ่นเกิดประโยชน์ต่อการสร้างพลเมืองและการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นไปด้วยดังนี้
โกวิทย์ พวงงาม (2553) ศาสตราจารย์สาขาการพัฒนาชุมชน คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สรุปแนวคิดว่าหากจะทาให้ชุมชนเกิด
การพัฒนาจริง ๆแล้ว ควรใช้แนวคิดการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิด
จากการจั ด ท ารายงานเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษามวลชนในสั ง คมชาวแอฟริ กั น (Mass
Education in African Society) เมื่อปี ค.ศ. 1944 เพื่อเสนอแนะให้รัฐบาลของ
ประเทศอังกฤษในขณะนั้นนาไปใช้เป็นแนวทางในการปกครองดินแดนที่เป็นอาณา
นิคมในทวีปแอฟริกา ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆของชุมชน ร่วมควบคุมการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน
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เพื่อให้ประชาชนเกิดความรัก ความศรัทธาและจงรั กภักดิ์ต่อชุมชน จึงเป็นที่มาของ
แนวคิดการพัฒนาชุมชนดังนี้ (โกวิทย์ พวงงาม, 2553 : 129 – 130)
1) คนมีความสาคัญมากที่สดุ (Man is a Most Important)
2) การมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation)
3) การช่วยเหลือตนเอง (Aided Self – Help)
4) การพึ่งตนเอง (Self – Reliance)
5) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของประชาชน (Initiative)
6) ความต้องการของชุมชน (Felt – Needs)
7) การใช้ทรัพยากรในชุมชน (Community Natural Resources Utiliz)
8) ขีดความสามารถของชุมชนและรัฐบาล (Community and
Government Capacity)
9) การร่วมกันระหว่างรัฐกับประชาชน (Co – Operations Between
Government with People)
10) การพัฒนาแบบบูรณาการ (Integrated Development)
11) ความสมดุลในการพัฒนา (Development as Equality)
12) เป็นกระบวนการ วิธีการ โครงการ และขบวนการ
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ซึ่งในขั้นตอนที่ 12 ของแนวคิดดังกล่าว Irwin T. Sanders (1958 in
โกวิทย์ พวงงาม, 2553 : 129 – 130) ได้อธิบายการพัฒนาชุมชนที่เป็นกระบวนการ
วิธีการ โครงการ และขบวนการ ดังนี้
1) กระบวนการ (Process) หมายถึงมีการดาเนินงานสัมพันธ์กันอย่าง
ต่อเนื่องกันเป็นลาดับจะขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไม่ได้
2) เป็นวิธีการ (Method) หมายถึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน กลุ่ม
และองค์กรด้วยการให้การศึกษาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม จึงต้องกาหนด
วัตถุประสงค์และวิธีการดาเนินงานให้ชัดเจน
3) เป็นโครงการ (Program) หมายถึง เป็นสิ่งที่เตรียมการไว้ล่วงหน้า โดย
เน้นความคิดริเริ่มของชุมชน การสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพของชุมชน การมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน การสนับสนุนจากรัฐบาลและการประสานงานระหว่างบุคคลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
4) เป็นขบวนการทางสังคม (Social Movement) หมายถึงเป็นขบวนการ
ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว กระตุ้น จูงใจและรณรงค์อันก่อให้เกิดพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมของบุคคลในชุมชน การพัฒนาชุมชนจึงต้องใช้แรงจูงใจกระตุ้นเร่งเร้าให้
ประชาชนตื่นตัว เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ไม่เฉื่อยชาและท้อถอย แต่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการพัฒนาชุมชนประสบความสาเร็จ
จากแนวคิ ด ดั งกล่ า วท าให้ นั ก บริ ห ารรั ฐ กิ จ ในระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารนโยบาย
สาธารณะในชุมชนท้องถิ่นจะต้องเข้าใจแนวคิดการพัฒนาชุมชนดังกล่าว เพื่อให้การ
บริหารนโยบายสาธารณะในชุมชนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่เกิดความร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐและชุมชนในการจัดบริหารนโยบายให้สามารถเปิดระบบราชการไปสู่
การสร้างประชาธิปไตยได้ตามที่ วรเดช จันทรศร (2542: 62) ได้ทาการสรุปและ
เสนอไว้ดังนี้
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1) ให้ส่วนราชการรับผิดชอบต่อประชาชนและสาธารณชน โดยต้องมีการ
รายงานแผนงานที่จะให้ประชาชนและสาธารณชนได้ทราบว่าใน 1 ปี จะก่อให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงอะไร มีผลงานอะไร พัฒนาอะไรที่เป็นรูปธรรมบ้าง
2) ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในระบบเปิด โดยให้มี
ตัวแทนประชาชน องค์กรประชาชน และสื่อมวลชน ช่วยเป็นคณะกรรมการกลางใน
การประเมินด้วย โดยทาในระดับอาเภอทุกแห่งทั้งประเทศ
3) ให้หน่วยราชการจัดให้มีประชาพิจารณ์ (Public hearing) ในนโยบาย
กิจการหรือโครงการสาคัญที่มีผมู้ สี ่วนได้เสียหลายฝ่าย
4) ขยายเวลาปี แห่งการส่งเสริ มการบริ การประชาชนของรัฐเพื่ อให้เกิ ด
ความต่ อ เนื่ อ งในการพั ฒ นาประเทศสู่ ศ ตวรรษใหม่ ให้ ส นองตอบกั บ ความ
เปลี่ยนแปลงของประชาคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะเพื่อแสดงถึงความห่วงใย
ของรั ฐ บาลในการให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนเพื่ อ เป็ น การระดมพลั ง ( mobilize)
ประชาชนในการร่วมทากิจกรรมรัฐ ตลอดจนเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ส่วนราชการ
ให้ความสาคัญในการให้บริการของรัฐด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและประชาชนผู้บริ โภคเพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรม เสมอภาค มีประสิทธิภาพ บรรลุความพอใจและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
5) การจัดทาหนังสือ คู่มือ และการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเป็น
การสนับสนุนส่งเสริม และเป็นแนวปฏิบัติให้ส่วนราชการดาเนินการปรับปรุงระบบ
ราชการโดยส่วนราชการนั้นๆ เอง และขยายวงกว้างไปสู่ระบบรวม
6) การปรับปรุงโครงสร้างและระบบงานรัฐวิสาหกิจในภาพรวมโดยเฉพาะ
การเน้นให้มีตัวแทนประชาชนจากกลุ่มหลากหลายที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การกาหนดนโยบายด้วย
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7) ส่งเสริมให้อาสาสมัครประชาชน (Citizen coproducers) ในทุก
กิจกรรมของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาบริการสาธารณะและการปฏิบัติตามนโยบาย
สาธารณะ เช่น กรณีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจาหมู่บ้าน (อสม.) แต่ต้อง
ไม่ใช่เป็นลักษณะกว้างที่เป็นเครื่องมือทางการเมือง
8) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการให้รางวัลข้าราชการดีเด่นของประชาชน
โดยให้มีการประเมินตัดสินจากองค์กรกลาง
ดังนั้ น หากจะทาให้ น โยบายสาธารณะที่ ไ ปสู่ ชุม ชนท้ อ งถิ่น สามารถเป็ น
กระบวนการหนึ่งในการจัดทาบริการสาธารณะ ซึ่งเป็นหัวใจของนักบริหารรัฐกิจที่นา
นโยบายไปปฏิบัติในชุมชนท้องถิ่นจะต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองให้
เกิดขึ้นในกระบวนการทางาน เพราะนักบริหารรัฐกิจทางานภายใต้ระบบการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยจะต้องส่งเสริมการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
ระดั บชุ มชนท้ องถิ่น เพราะระบบการเมือ งในระดับ ชาตินั้ นประชาชนต่ างรู้สึ กว่ า
ห่างไกลจากตัวเอง จึงมีผลต่อการมีส่วนร่วมแต่สาหรับการบริหารนโยบายในระดับ
ชุมชนท้องถิ่นซึ่งจะทาให้เกิดความสัมพันธ์ที่ใกล้ชัดกับประชาชนอย่างมาก โอกาสที่
นักบริหารรัฐกิจจะมีโอกาสส่งเสริมกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชน
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านการจัดบริหารนโยบายสาธารณะย่อมมี
ความเป็นไปได้มากกว่า เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นพลเมืองซึ่งมีความ
เข้ ม แข็งทางการเมือ ง ตระหนั กถึ งสิ ท ธิป ระโยชน์ แ ละความส าคั ญของตนในทาง
การเมือง และในท้ายที่สุดความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งในทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ในการบริหารนโยบายสาธารณะในระดับชุมชนท้องถิ่นก็จะช่ว ย
ยกระดับและขยายไปสู่ความเข้มแข็งในระบอบการเมืองในระดับชาติได้
การที่จะทาให้ยกระดับการบริหารนโยบายสาธารณะในระดับชุมชนท้องถิ่น
ไปสู่การสร้างฐานรากของระบอบประชาธิปไตยได้นั้นในทางรัฐประศาสนศาสตร์ถือว่า
เป็นเรื่องของกระบวนการตัดสินใจซึ่งมีตัวแบบและวิธีการหลากหลายซึ่งผู้ วิจัยจะได้
นาเสนอตัวแบบที่น่าสนใจสาหรับใช้การในการตัดสินใจสาหรับนักบริหารรัฐกิจใน
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ระดับชุมชนท้องถิ่นได้ใช้ตัดสินใจในการบริหารนโยบายให้สามารถยกระดับสู่การการ
จัดทาบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) ที่มีประสิทธิภาพได้

ตัวแบบการตัดสินใจสาหรับนักบริหารรัฐกิจที่นานโยบายสาธารณะ
ไปสู่การปฏิบัติในชุมชนท้องถิ่น
จากการศึกษาของ Kingdon, John W. (in Shafritz, Jay M. & Hyde,
Albert C., 2007 : pp.445 – 459) ที่ได้อธิบายถึงวิธีตัดสินใจทางนโยบายทั้ง 3
แนวทางการศึกษา ได้แก่ 1) วิธีตัดสินใจแบบเป็นเหตุเป็นผล (Comprehensive
Rational), 2) การตัดสินใจแบบค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Approach) และ 3)
วิธีการตัดสินใจตัวแบบถังขยะ (Garbage can Model) ซึ่งทั้งสามตัวแบบต่างก็มี
กระบวนการที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาแล้วทั้งสามแนวทางการศึกษามีจุด
ร่วมเดียวกันในเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายเพื่อ รับมือกับปัญหา รวมถึงข้อเสนอ
ทางนโยบาย และระบบการเมือง ผู้วิจัยจึงพยายามจัดกลุ่มตัวแบบการตัดสินใจตามที่
Kingdon ได้จาแนกไว้เป็นพื้นฐานและนาเสนอตัวแบบดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อใช้ใน
ตัดสินใจในการบริหารนโยบายสาหรับนักบริหารรัฐกิจในระดับชุมชนท้องถิ่นที่จะ
สามารถยกระดับสู่การสร้างฐานรากประชาธิปไตยให้เข้มแข็งซึ่งสามารถอธิบายได้
ดังนี้
1) ตัวแบบที่มีเหตุผล
ตัวแบบที่มีเหตุผลเป็นการตัดสินใจว่าเป็นกระบวนการที่มีองค์ประกอบ
สาคัญ(Scott, W. G., 1971 : p. 19) คือ 1) กระบวนการค้นหาเพื่อที่จะค้นหา
เป้าหมาย 2) การกาหนดวัตถุประสงค์หลังการค้นหา 3) การคัดเลือกทางเลือกหรือ
ยุทธศาสตร์ที่จะบรรลุเป้าหมาย 4) การประเมินผลลัพธ์ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ถือว่าเป็น
ปัจจัยที่ตัดสินใจทุกประเภทมีอยู่ร่วมกันและการตัดสินใจที่ดีคือการตัดสินใจทาง
นโยบายที่ พิจ ารณาเลื อกนโยบายที่น าไปมาซึ่งผลประโยชน์ สู งสุ ด แก่สั งคม และ
หลีกเลี่ยงนโยบายซึ่งจะให้ประโยชน์ได้ไม่สูงเกินกว่าต้นทุน ดังนั้นหลักเหตุผลการ
ตัดสินใจจะต้องอยู่บนความรู้ถึง 1) ความต้องการเชิงคุณค่าทั้งหมดของสังคมและ
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น้าหนักเชิงเปรียบเทียบของคุณค่าเหล่านั้น 2) ทางเลือกสาธารณะทั้งหมดที่หาได้ 3)
ผลที่จะตามมาทั้งหมดจากทางเลือกนโยบายแต่ละทางเลือก ด้วยเหตุนี้การใช้เหตุผล
ในการตัดสินใจสาธารณะจึงต้องมีการคิดคานวณสัดส่วนของประโยชน์ต่อต้นทุ น
สาหรับทางเลือกสาธารณะแต่ละทางเลือกและทางเลือกนโยบายที่มีประสิทธิภาพ
ที่สุด
2) ตัวแบบการตัดสินใจแบบค่อยเป็นค่อยไป
ตัวแบบต่อมาสื บเนื่องจากปฏิกริยาต่อข้อวิจารณ์ตัวแบบหลักเหตุผลนั้น
ออกมาในรูปของแนวทางการมองที่เป็นทางเลือกอื่นอีกทางเลือกหนึ่งคือ ตัวแบบการ
เปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป (incrementalism) ซึ่งมองการตัดสินใจใน
ลักษณะที่เป็นความต่อเนื่องของกิจกรรมที่ผ่านๆมา เช่นนโยบายเกิดจากการดัดแปลง
เพิ่มเติมหรือปรับลดจากนโยบายเดิมเท่านั้น ซึ่งเกิดเป็นวิธีการตัดสินใจรูปแบบหนึ่งที่
ใช้ลักษณะความเป็นศาสตร์ (Sciences) มาช่วยทาความเข้าใจและเรียกกระบวนการ
ตัดสินใจที่เกิดขึ้นว่า Muddling Through (Lindblom, Charles E. in Shafritz,
Jay M. & Hyde, Albert C., 2007 : pp.145 – 155) หรือแปลว่ากระบวนการ
ตัดสินใจแบบผ่านไปอย่างสะเปะสะปะ (ผู้วิจัยแปล) ซึ่ง Lindblom ได้ตอบโต้หรือ
วิพากษ์วิจารณ์กระบวนการตัดสินใจในการกาหนดนโยบายสาธารณะแบบเดิมที่มัก
มองลักษณะของกระบวนการที่มีขั้นตอนของกระบวนการที่ชัดเจน แต่การตัดสินใจ
ตามกระบวนการที่เรียกว่า Muddling Through นี้เป็นวิธีการที่ให้ความสาคัญกับ
วัตถุประสงค์ที่มีอยู่หลายข้อในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีอานาจใน
การตัดสินใจจะต้องทาการปรับปรุงและพัฒนาวัตถุประสงค์เหล่านั้น โดยพยายาม
รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการทางานร่วมกันเพื่อหาทางออกให้กับ
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องจัดทาชุดข้อมูลใหม่เพื่อมาจัดการกับปัญหานั้นๆ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์สาหรับผู้ตัดสินใจที่มีข้อจากัดด้านเวลา ข้อมูลและต้นทุนเป็นอุปสรรคที่
ขัดขวางให้ไม่สามารถจาแนกทางเลือกนโยบายสาธารณะและผลที่จะตามมาทั้งหมด
นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคทางการเมืองที่ทาให้ไม่สามารถกาหนดเป้าหมายของสังคมที่
ชัดเจนหรือคานวณต้นทุนและประโยชน์ที่แม่นยาได้
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3) ตัวแบบถังขยะ
ตัวแบบนี้เป็นวิธีการตัดสินใจที่เสนอโดย Cohen, M.D., J.G March, J.P.
Olsen (1972, pp 1-25) ในผลงานที่ชื่อว่า A garbage can model of
organizational choice ซึ่งเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง สภาพปัญหา
(Problems), การแก้ไขปัญหา (Solutions), การมีส่วนร่วม (Participants) และ
โอกาสตัดสินใจเลือก (Choice opportunities) ที่แต่ละกระแสต่างๆ เหล่านี้อาจไม่
ลงรอยกันระหว่างปัญหาและตัวเลือกซึ่งเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดหรือเป็นเรื่องของอนาคต
แต่ก ระบวนการนี้ก็ พยายามสร้างการตั ดสิน ใจรองรับ สภาพปั ญหาและการแก้ไ ข
ปัญ หาของทุ ก คนในองค์ก ารซึ่ งเป็น สิ่งที่ ยังไม่ เกิ ดขึ้ น ให้ พร้ อมรับ สภาพและแก้ ไ ข
ปัญหาได้ ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดารงอยู่ แล้วในการทางานในองค์การและ
ตัวเลือกที่จะใช้แก้ไขปัญหาก็เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับบริบทการทางาน ซึ่งเมื่อเอาเข้าจริง
ตัวเลือกในการแก้ไขปัญหาจะถูกทาให้เป็นวิธีการหนึ่งในในการทางานร่วมกับปัญหา,
การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจในขณะที่ปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งการตัดสินใจในการใช้
ตัวเลือกใดต้องอยู่บนความสามารถที่จะกระทาได้และมีลักษณะค่อนข้างที่รับรู้ทั่วไป
สาหรับปัจจัยที่จะทาให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามกระบวนการของตัวแบบ
การตัดสินใจแบบถังขยะนี้ ประกอบด้วยการเก็บสะสมพลังสุทธิขององค์การ การ
แจกจ่า ยพลังงานนั้น กับ สมาชิก ในองค์ก าร มีก ารวางโครงสร้ างการตัด สิน ใจและ
โครงสร้างนั้นมีการเข้าถึงหรือรับรู้ปัญหาร่วมกัน
จากตัวแบบทั้ง 3 ตัวแบบของการตัดสินใจในการกาหนดนโยบายสาธารณะ
และการนานโยบายไปปฏิบัติในการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ตามที่เกิดขึ้น ใน
ท้ายนี้ผู้วิจัยจะได้นาเสนอแนะการตัดสินใจเชิงบู รณาการสาหรับนักบริหารรัฐกิจที่
ปฏิบัติงานในการบริหารนโยบายสาธารณะในชุมชนท้องถิ่นดังนี้
ตัวแบบที่มีเหตุผล เหมาะสาหรับการใช้ตัดสินใจในนโยบายสาธารณะที่มี
เป้าหมายชัดเจน มีการศึกษาวิเคราะห์นโยบายอย่างกว้างขวางและรอบด้านมาแล้ว
ก่อนที่จะให้มีการปฏิบัติในชุมชนท้องถิ่น เช่น นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ที่มีนโยบายชัดเจนในการช่วยเหลือคนยากจนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนของรัฐบาลได้
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โดยสะดวกในการกู้เพื่อไปลงทุนประกอบกิจการซึ่งรัฐบาลคิดดอกเบี้ยในราคาต่า ใน
การบริหารนโยบายก็มีการดึงภาคส่วนรัฐวิสาหกิจ เช่น ธนาคารออมสิน และธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่มาร่วมบริหารและให้มีคณะกรรมการกองทุนใน
หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนกองทุนและบริหารจัดการกองทุนให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามเป้าหมายนโยบายที่รัฐบาลวางไว้ซึ่งมีกระบวนการแสวงหาเหตุผล
ของการเกิดขึ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายนั้นๆ ได้แก่ 1) มีกระบวนการค้นหา
เพื่อที่จะหาเป้าหมายนโยบายที่ชัดเจน 2) มีการกาหนดวัตถุประสงค์หลักของการ
ค้นหา 3) มีการคัดเลือกทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ที่จะบรรลุเป้าหมาย และ 4) มีการ
ประเมินผลลัพธ์ ซึ่งหากคณะกรรมการกองทุนซึ่งเป็นนักบริหารรัฐกิจในส่วนชุมชน
ท้องถิน่ สามารถสร้างระบบการตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลตามเป้าหมายของนโยบายได้
ก็จะมีการแก้ไขปัญหาความยากจน แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในชุมชนท้องถิ่นได้
จริงพร้อมกับสามารถฐานการเรียนรู้ในการดูแลช่วยเหลือกันในชุมชนไปด้วยอีกทาง
ตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป เหมาะสาหรับการตัดสินใจนโยบายสาธารณะที่มี
ลักษณะต่อเนื่อง และให้อานาจดุลพินิจการตัดสินใจแก่นักบริหารรัฐกิจในระดับชุมชน
หมู่บ้านค่อยข้างมาก เช่น นโยบายส่งเสริมอาชีพในชุมชนท้องถิ่น ของส่วนราชการ
ต่างๆ เช่น กรมพัฒนาชุมชน, กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น ที่พยายามให้ชาวบ้าน
ในชุมชนท้องถิ่น ตั้งกลุ่มอาชีพที่ตนเองถนัดขึ้น เช่น การทอผ้า, การแปรรูปสินค้า
เกษตร, การหัตถกรรมจากผลผลิตจากไม้ เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยความ
ต่อเนื่องในการวัดประสิทธิผลของนโยบาย นักบริหารรัฐกิจจะต้องนานโยบายและ
สร้ า งกิ จ กรรมที่ ส่ งเสริ ม อาชี พ ตามนโยบายเป็ น สิ่ งที่ ดี อ ยู่ แ ล้ ว การตั ด สิ น ใจจึ งให้
ความสาคัญกับวัตถุประสงค์ที่มีอยู่หลายข้อในการแก้ไขปัญหาต่างๆ นักบริหารรัฐกิจ
ที่มีอานาจในการตัดสินใจจะต้องทาการปรับปรุงและพัฒนาวัตถุประสงค์เหล่านั้น
โดยพยายามรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการทางานร่วมกันเพื่อหาทาง
ออกให้กับปัญหาที่จ ะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องจัดทาชุดข้อมูลใหม่เพื่อมาจัดการกับปัญหา
นั้นๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สาหรับผู้ตัดสินใจที่มีข้อจากัดด้านเวลา ข้อมูลและต้นทุน
เป็นอุปสรรคที่ขัดขวางให้ไม่สามารถจาแนกทางเลือกนโยบายสาธารณะและผลที่จะ
ตามมาทั้ งหมด นอกจากนี้ ยั งมี อุ ป สรรคทางการเมื อ งที่ ท าให้ ไ ม่ ส ามารถก าหนด
เป้าหมายของสังคมที่ชัดเจนหรือคานวณต้นทุนและประโยชน์ที่แม่นยาได้
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ตัวแบบถังขยะ เหมาะสาหรับการใช้ตัดสินใจในนโยบายสาธารณะใหม่ๆ
และท้าทายการเปลี่ยนแปลงที่นักบริหารรัฐกิจจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการแก้ไข
ปัญหาจากการดาเนินนโยบายตลอดเวลา เช่น นโยบายการช่วยเหลือชาวนาหรือ
ชาวสวนผ่านนโยบายการประกันราคาผลผลิตหรือจานาผลผลิตต่อรัฐบาล ที่เป็น
นโยบายที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ เช่น ฝนแล้ง หรือเศรษฐกิจผันผวน ทาให้ราคาผล
ลิตของเกษตรกรไม่สามารถขายได้ในราคาคุ้มทุน จึงเป็นเหตุให้รัฐบาลออกนโยบาย
มาช่ ว ยเหลื อ ซึ่ งในการบริ ห ารนโยบายในลัก ษณะนี้ ต้ อ งใช้ กระบวนการบริ ห าร
นโยบายผ่านปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง สภาพปัญหา (Problems), การแก้ไขปัญหา
(Solutions), การมีส่วนร่วม (Participants) และ โอกาสตัดสินใจเลือก (Choice
opportunities) โดยพยายามสร้างการตัดสินใจรองรับสภาพปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นให้พร้อมรับสภาพและแก้ไข
ปัญหาได้ เพราะเมื่อเอาเข้าจริงตัวเลือกในการแก้ไขปัญหาจะถูกทาให้เป็นวิธีการ
หนึ่งในในการทางานร่ว มกับปัญ หา, การแก้ไขปั ญหา และการตัดสิ นใจในขณะที่
ปัญ หาเกิ ดขึ้ น ซึ่งการตั ด สิน ใจในการใช้ตั ว เลื อ กใดต้ องอยู่ บนความสามารถที่ จ ะ
กระทาได้และมีลักษณะค่อนข้ างที่รับ รู้ทั่วไป อันจะส่งผลต่ อปัจจัย ที่จะทาให้เกิ ด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามกระบวนการของโมเดลถังขยะที่ประกอบด้วยการเก็บ
สะสมพลังสุทธิขององค์การ การแจกจ่ายพลังงานนั้นกับสมาชิกในองค์การ มีการวาง
โครงสร้างการตัดสินใจและโครงสร้างนั้นมีการเข้าถึงหรือรับรู้ปัญหาร่วมกัน ซึ่ง
เหมาะสมสาหรับการพัฒนานโยบายเร่งด่วนตามสถานการณ์นั่นเอง
แต่อย่างไรก็ตาม การเสนอแนะการตัดสินใจจากตัวแบบทั้งสามตามที่สร้าง
ขึ้นนี้เป็นกรอบคร่าวๆ ที่พยายามเน้นการวิเคราะห์การเมืองระดับชาติที่ มีผลต่อการ
ตัดสินใจในการบริหารนโยบาย ซึ่งที่ผ่านมาสังคมไทยมีการเมืองระดับชาติที่เกิดขึ้น 2
รูปแบบสาคัญคือ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร
(โกวิ ท วงศ์ สุ ร วั ฒ น์ , 2555) ซึ่ งต่ า งเป็ น ปรากฏการณ์ ท างการเมื อ งระดั บ ชาติ ที่
เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการทางนโยบาย ดังที่ วรเดช จันทรศร
(2540) กล่าวว่าปัญหาและอุปสรรคในการนานโยบายไปปฏิบัติของประเทศไทย ใน
ด้านสมรรถภาพของหน่วยงานภาครัฐมีปัญหาสาคัญ คือ การขาดการประสานงาน
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และการประสานความคิดของหน่วยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการนานโยบายไปสู่กา
ปฏิบัติ เพราะ หน่วยงานราชการมักจะหวงแหนนโยบายหรือโครงการในส่วนที่ตน
รับผิดชอบไม่ยอมให้หน่วยงานราชการอื่นมาช่วงชิง อีกทั้งพยายามจะขยายขอบเขต
แห่งภารกิจหรืออาณาจักรของตนให้กว้างขวางมากขึ้น ตามโอกาสและสถานการณืที่
อานวยให้ ระบบราชการที่ดารงอยู่จึงมีแนวโน้มที่จะเลือกนโยบายรัฐไปปฏิบัติเฉพาะ
นโยบายที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง อีกอย่างฝ่ายนักการเมืองโดยเฉพาะผู้ที่มาจาก
พรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายรัฐบาลจะกาหนดกรอบความสาเร็จของนโยบายรัฐบาลให้
ข้าราชการดาเนินงานโดยเร่งด่วน ดังนั้นนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบ ดูแล เอาใจใส่
จากฝ่ายการเมือง หน่วยงานราชการต่างๆจะให้ความสนใจ เอาใจใส่เป็นพิเศษ ในทาง
ตรงข้ามหากนโยบายใดไม่ได้รับความสนใจจากฝ่ายการเมืองก็ก็จะทาให้ไม่ได้รับการ
เอาใจใส่ในการกากับดูแลจากหน่วยงานราชการเท่าที่ควร
ดังนั้น ในการวิ เคราะห์ส่ วนต่อ ไปนี้ จึงให้ ความสาคัญ กั บผู้ นานโยบายไป
ปฏิบัติในฐานะผู้ตัดสินใจเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะที่ไปปฏิบัติในชุมชนท้องถิ่น
ให้สามารถสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นอันเป็นฐานรากของสังคมได้ แม้ใน
ระดั บ นโยบายหรื อ ฝ่ า ยการเมื อ งจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง สามารถสรุ ป
ข้อเสนอแนะการตัดสินใจสาหรับนักบริหารรัฐกิจในระดับชุมชนท้องถิ่นได้ใช้ตัดสินใจ
ในการบริหารนโยบายให้สามารถยกระดับสู่การสร้างฐานรากประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง
ได้ดังนี้
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ตารางที่ 1 : เปรียบเทียบข้อเสนอแนะการตัดสินใจสาหรับนักบริหารรัฐกิจในระดับชุมชนท้องถิน่
การตัดสินใจแบบเดิม การตัดสินใจแบบใหม่
ฐานของตัวแบบการตัดสินใจ
ให้ความสาคัญกับ
ควรให้ความสาคัญกับความเป็นรัฐที่ปกครองใน ใช้ตัวแบบมีเหตุมผี ลในการกาหนดยุทธศาสตร์
ความเป็นรัฐรวมศูนย์ ระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบรัฐสภา ที่เกิด
หลักของชาติไปในทิศทางเดียวกัน และสนับสนุน
อานาจ
ขึ้นมาได้กด็ ้วยพลังของชุมชนท้องถิ่นที่กระจัด
ให้มีการใช้ตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปสาหรับการ
กระจายในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศหล่อหลอม
ปรับปรุงแก้ไขภารกิจสาหรับนักบริหารรัฐกิจใน
รวมกันเป็นรัฐทีม่ ั่นคง
ระดับปฏิบัติการ
ให้ความสาคัญกับฝ่าย ควรให้ความสาคัญกับประชาชนในฐานะเจ้าของ ใช้ตัวแบบถังขยะ ในการนาปัญหาที่นักบริหารรัฐ
การเมืองที่กาหนด
อานาจอธิปไตย ที่ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่า กิจจะต้องเกี่ยวข้องสัมพัน์กับฝ่ายการเมืองมาทา
นโยบาย
เทียมกับฝ่ายการเมืองที่เป็นผู้กาหนดนโยบาย
การวิเคราะห์แก้ไขและเสนอทางเลือกการทางาน
เพราะนโยบายที่ผลิตออกมาก็เพื่อแก้ไขปัญหา ของตนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจแบบใหม่ที่ให้
ความเดือดร้อนหรือตอบสนองความต้องการของ ความสาคัญกับประชาชนมากขึ้น
ประชาชน
ให้ความสาคัญกับ
ควรให้ความสาคัญกับธรรมเนียมแบบ
ใช้ตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปในการทบทวนปัญหาที่
ระเบียบกฎหมายใน แผนปฏิบัติ หรือจารีตทางวัฒนธรรมชุมชน
เคยเกิดขึ้นจากการปฏิบัติภารกิจตามระเบียบ
การปฏิบัติ
ท้องถิ่นในการดาเนินการนานโยบายไปปฏิบัติ
กฎหมายและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัตภิ ารกิจ
ควบคู่ไปกับกฏระเบียบของกฎหมายที่ยืดหยุ่น ใหม่ที่สอดคล้องกับธรรมเนียมแบบแผนปฏิบตั ิ
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เพื่อให้ภารกิจของนักบริหารรัฐกิจระดับชุมชน
ท้องถิ่นสามารถบริหารนโยบายสาธารณะได้
สอดคล้องกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของ
ชุมชนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ เกิดกระบวนการเรียนรู้
การปฏิบัติงานสาหรับนักบริหารรัฐกิจเพิ่มขึ้น
ด้วย
ให้ความสาคัญกับ
ควรให้ความสาคัญกับผลประโยชน์สาธารณะ
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือการสร้างความเข้มแข็งขององค์การชุมชนให้
หรือของหน่วยงาน
เกิดการรวมกลุม่ กันเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
ปฏิบัตินโยบาย
สาธารณะในชุมชนท้องถิ่นแทนหน่วยราชการ
เจ้าของภารกิจ เพื่อให้ภารกิจมีความต่อเนื่อง
และยั่งยืน
ให้ความสาคัญกับการ ควรให้ความสาคัญกับการใช้จ่ายงบประมาณ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ราชการว่ามาจากภาษีของประชาชน เพื่อ
ราชการอย่างมี
ตอบสนองความต้องการและการแก้ไขปัญหา
ประสิทธิภาพ
ความเดือดร้อน พร้อมกับสร้าอรรถประโยชน์
ประสิทธิผล และเกิด สาธารณะให้กับประชาชนในฐานะเป็นเงินลงทุน
ความคุ่มค่า
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมสาธาณะร่วมกันใน
[28]

หรือจารีตทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นในการ
ดาเนินการนานโยบายไปปฏิบัติซึ่งไม่ขัดต่อ
กฎหมายที่ให้อานาจหน้าที่ในการดาเนินการ

ใช้ตัวแบบมีเหตุมผี ลในการวิเคราะห์การปฏิบัติ
ภารกิจให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ และ
สนับสนุนให้มีการใช้ตัวแบบถังขยะสาหรับการ
ปรับปรุงภารกิจสาหรับนักบริหารรัฐกิจที่
ปฏิบัติการในชุมชนท้องถิ่น
ใช้ตัวแบบมีเหตุมผี ลในการวิเคราะห์การปฏิบัติ
ภารกิจในการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปเพื่อ
สร้างอรรถประโยชน์สาธารณะในชุมชนท้องถิ่น
และสนับสนุนให้มีการใช้ตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป
สาหรับการปรับปรุงภารกิจการใช้จ่าย
งบประมาณสาหรับนักบริหารรัฐกิจที่ปฏิบัติการ
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ชุมชนท้องถิ่น
ให้ความสาคัญกับการ ควรให้ความสาคัญกับกับความแตกต่างของการ
แก้ไขปัญหาในชุมชน จัดบริการสาธารณะในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ว่ามี
ท้องถิ่นว่ามีลักษณะ บริบททางสังคมและวัฒนธรรมไม่เหมือนกัน
เหมือนกัน
การแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นจึงควรนา
บริบทหรือสภาพทางสังคมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการกาหนดนโยบายและกลไกในการนา
นโยบายไปปฏิบตั ิด้วย
ให้ความสาคัญกับตัว ควรให้ความสาคัญกับบุคคลนอกภาครัฐ เช่น
ข้าราชการหรือบุคคล ปราชญ์ชุมชน พระสงฆ์ นักเคลื่อนไหวทางสังคม
ในภาครัฐในชุมชน
ในชุมชนท้องถิ่น หรือบุคคลที่มีประสบการณ์ใน
ท้องถิ่นเป็นกลไกการ การทางานให้กับชุมชนท้องถิ่น มาร่วมเป็นส่วน
ขับเคลื่อนภารกิจของ หนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐในชุมชน
รัฐในพื้นที่เป็นหลัก
ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดการระดมสรรพ
กาลัง และการยอมรับนโยบายของรัฐไปเป็นส่วน
หนึ่งของชุมชนท้องถิ่น
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ในชุมชนท้องถิ่น
ใช้ตัวแบบมีเหตุมผี ลในการวิเคราะห์การปฏิบัติ
ภารกิจในการปฏิบัติงานสาหรับชุมชนท้องถิ่นที่มี
ลักษณะแตกต่างกันทางสังคมและวัฒนธรรม
และสนับสนุนให้มีการใช้ตัวแบบถังขยะ สาหรับ
นาสภาพสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น
มาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจสาหรับนัก
บริหารรัฐกิจที่ปฏิบตั ิการในชุมชนท้องถิ่น
ใช้ตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปในการทบทวนปัญหา
ภารกิจของรัฐที่เคยเกิดขึ้นจากการปฏิบัตภิ ารกิจ
ด้วยตัวข้าราชการหรือบุคคลของรัฐฝ่ายเดียว
เพื่อปรับปรุงแนวทางการปฏิบตั ิภารกิจใหม่ที่ดึง
บุคคลภายนอกภาครัฐในชุมชนท้องถิ่น ในการ
ดาเนินการนานโยบายไปปฏิบัติร่วมกับ
ข้าราชการมากขึน้
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การนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติกับการสร้างการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
จากนักบริหารรัฐกิจ
ศาสตราจารย์ ดร. วรเดช จันทรศร นักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ไทย
ที่เชี่ยวชาญทางด้านทฤษฎีการนานโยบายสาธารระไปสู่การปฏิบัตินั้น ได้อธิบายว่า
กระบวนการนานโยบายสาธารรธไปสู่การปฏิ บัติจะมีอยู่ 2 ระดับ คือระดับมหภาค
ได้แก่การแปลงนโยบาย ไปสู่แผน แผนงาน โครงการ กิจกรรม และงาน และระดับ
จุลภาค คือนโยบายจากส่วนกลางได้รับการนามาปฏิบัติในสภาพแวดล้อมของแต่ละ
ชุมชนท้องถิ่นที่ยอมรับนโยบายจากส่วนกลางมาเป็นนโยบายของชุมชนท้องถิ่นมาก
น้อยแค่ไหน ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว จุดเริ่มต้นที่แท้จริงของการนานโยบายไปสู่การ
ปฏิบัตอยู่ที่กระบวนการขั้นตอนในระดับจุลภาค (วรเดช จันทรศร, 2538 : 217)
ดังนั้นผู้เขียนจึงต้องการนาเสนอส่วนนี้เพื่อยืนยันว่าการนานโยบายสาธารณะไปสู่การ
ปฏิบัตินักบริหารรัฐกิจในชุมชนท้องถิ่นสามารถเป็นกระบวนการในการเรียนรู้การ
สร้างประชาธิปไตยฐานรากจากในประเทศไทยได้
การน านโยบายไปปฏิ บัติ เป็ น การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บการแสวงหากลไกที่ จ ะ
เปลี่ยนตัวนโยบายที่เป็นอักษรไปสู่การปฏิบัติหรือการกระทาให้ได้ รวมไปถึงการ
พิจารณาหาหน่วยงานหรือองค์กรที่จะเป็นผู้รับตัวนโยบายไปดาเนินการ บังคับใช้
หรือทาให้เกิดขึ้น ทั้งนี้การแสวงหากลไกหรือหน่วยงานที่จะนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับความสาเร็จหรือความล้มเหลวของตัวนโยบาย ซึ่งตามทัศนะ
ของ Paul Berman (อ้างในจุมพล หนิมพานิช, 2551 : 4-27) ได้กล่าวถึง
กระบวนการขั้นตอนในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับจุลภาคไว้ 3 ขั้นตอน
ย่ อ ย ได้ แ ก่ ขั้ น ระดมพลั ง (Mobilization),
ขั้ น การปฏิ บั ติ (Deliverer
Implementation) และขั้นสุดท้าย คือขั้นการสร้างความเป็นปึกแผ่น (Cohesion)
หรือต่อเนื่อง
ขั้นระดมพลัง (Mobilization) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่หน่วยงานราชการ
ในระดั บ ชุม ชนท้ อ งถิ่ น จะต้ องด าเนิ นการใน 2 กิ จ กรรม คื อ 1) การพิจ ารณารั บ
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นโยบาย และ 2) การแสวงหาการสนับสนุน ซึ่งความสาเร็จของการนานโยบายปฏิบัติ
จะต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและกลุ่มผลประโยชน์ในชุมชนท้องถิ่น หาก
ประชาชน และกลุ่ม ผลประโยชน์ใ นชุม ชนท้อ งถิ่น ไม่สนั บสนุ นการนานโยบายไป
ปฏิบัติ ในรูป ของแผนงาน/โครงการ ก็ จะท าได้ไ ม่ง่ายนัก โดยทั่ วไปการสนั บสนุ น
นโยบายในรูปของแผนงาน/โครงการ บางครั้งอาจจะเป็นการสนับสนุนในรูปของ
วิชาการหรือด้านเทคนิคหรือด้านการบริหารจัดการจากประชาชน จากผู้นาชุมชน
จากองค์กรชุมชนที่มีในชุมชนท้องถิ่น
ขั้นการปฏิบัติ (Deliverer Implementation) เป็นขั้นต่อเนื่องจากขั้น
ระดมพลัง ขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นการปฏิบัติจริง การสร้างความสาเร็จในขั้นนี้ขึ้นอยู่กับ
การแสวงหาวิธีการในการปรับแผนปฏิบัติงานเพื่อปรับแผนงานและ/โครงการให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งหน่วยงานราชการในระดับชุมชน
ท้องถิ่นเองก็ต้องแสวงหาวิธีการที่จะปรับพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติให้เข้ากับแผนงาน
และหรือโครงการนั้นๆ ด้วย
ขั้นการสร้างความเป็นปึกแผ่น (Cohesion) หรือต่อเนื่อง เป็นขั้นที่ผู้
กาหนดนโยบายจากส่วนกลางฝากไว้กับนักบริหารรัฐกิจในระดับชุมชนท้องถิ่น และผู้
ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายในชุมชนท้องถิ่น ในการเป็นผู้ผลักดันตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นาใน
การชักจูงให้ผู้ปฏิบัติเห็นความสาคัญของนโยบายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในขั้นนี้เปรียบได้
กับว่าการบริหารรัฐกิจตามนโยบายเป็นภารกิจประจาวันเพื่อให้เกิดการยอมรับทั้ง
จากหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่จัดทานโยบาย
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าหากนโยบายสามารถตอบสนองความต้องการ
ของพวกตนได้ การดาเนินการตามขั้นตอนที่สามเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ แต่ในทางปฏิบัติ
นโยบายหลายนโยบายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง คือ การเปลี่ยนแปลง
รัฐบาล นโยบายนั้นๆ ก็ไม่ได้รับการดาเนินการหรือสานต่ออีกต่อไป ในกรณีนี้ขั้นตอน
ที่สามจึงเกิดขึ้นได้ยากหรือไม่ได้เลย (วรเดช จันทรศร, 2538 : 200)
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ด้วยเหตุนี้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นจึงส่งผลกระทบต่อการนา
นโยบายไปสู่การปฏิบัติในชุมชนท้องถิ่ น แต่อย่างไรก็ตาม หากนักบริหารรัฐกิจใน
ชุมชนท้องถิ่นสามารถดาเนินนโยบายตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ในนโยบายที่แม้จะ
มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือผู้กาหนดนโยบายโดยเข้าใจว่าตนเองปฏิบัติงานใน
กระบวนการหนึ่งของระบบการเมืองที่จะต้องสร้างการยอมรับและเรียนรู้ทางการ
เมืองการปกครองให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนในระดับชุมชนท้องถิ่นด้วยแล้ว ก็จะทาให้
นักบริหารรัฐกิจเป็นผู้นานโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้
ด้วยด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ของชุมชน เป็นผู้ร่วมควบคุมการเปลีย่ นแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อให้ประชาชน
เกิดความรัก ความศรัทธาและจงรักภักดิ์ต่อชุมชน และใช้แนวคิดการพัฒนาชุมชน
ตามที่เสนอมาก่อนหน้านี้ได้แก่ นักบริหารรัฐกิจในระดับชุมชนท้องถิ่นจะต้องให้
ความสาคัญกับ คน โดยถือว่าคนมีความสาคัญมากที่สุด สร้างแผนงาน/และโครงการ
ในชุมชนท้องถิ่นให้การมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ประชาชนสามารถการช่วยเหลือ
ตนเอง พึ่งตนเองได้ เป็นโครงการที่ช่วยสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของประชาชน
ตรงตามความต้องการของชุมชน นาคุณค่าหรือประโยชน์จากทรัพยากรที่มีการใช้ใน
การบริหารนโยบายชุมชน มีการสร้างศัก ยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
และรัฐบาลร่วมกันจากการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ เกิดการร่วมกันระหว่างรัฐ
กับประชาชน เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการ และสร้างความสมดุลในการพัฒนาสังคม
ผ่ า นนั ก บริ ห ารรั ฐ กิ จ ในระดั บ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ที่ อ อกแบบเป็ น กระบวนการ วิ ธี ก าร
โครงการ ตามการนานโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติดังนี้
1) มีการดาเนินงานสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องกันเป็นลาดับจะขาดขั้นตอนใด
ขั้นตอนหนึ่งไม่ได้
2) มีเครื่องมือในการพัฒนาคน กลุ่มและองค์กรด้วยการให้การศึกษาชุมชน
และการจัดระเบียบสังคม จึงต้องกาหนดวัตถุประสงค์และวิธีการดาเนินงานให้ชัดเจน
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3) มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้ า โดยเน้นความคิด ริเริ่มของชุมชน การ
สนับสนุนส่งเสริมศักยภาพของชุมชน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การสนับสนุน
จากรัฐบาลและการประสานงานระหว่างบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
4) สร้างขบวนการทางสังคม ในการเคลื่อนไหว กระตุ้น จูงใจและรณรงค์
อันก่อให้เกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคคลในชุมชน การพัฒนาชุมชนจึงต้องใช้
แรงจูงใจกระตุ้นเร่งเร้าให้ประชาชนตื่นตัว เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ไม่เฉื่อยชาและ
ท้อถอย แต่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการพัฒนาชุมชน
ประสบความสาเร็จ
สาหรับตัวแสดงจากผู้เกี่ยวข้องในวงจรทางนโยบายที่ไปสู่ชุมชนท้องถิ่น
โดยเฉพาะระบบราชการที่เกี่ยวข้องกับนักบริหารรัฐกิจในระดับปฏิบัติการในพื้นที่ซึ่ง
เป็นผู้นานโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติในชุมชนท้องถิ่นนั้นควรเรียนรู้การทาความ
เข้าใจความเป็ นการเมื องว่า เกี่ย วพัน อยู่ กับ หลายฝ่า ย ทั้งฝ่ายการเมืองที่ให้ ความ
เห็นชอบ ดูแล ติดตามการนานโยบายไปปฏิบัติ ฝ่ายระบบราชการ ที่เป็นหน่วยงาน
กลไกต่างๆ ของรัฐ ซึ่งเป็นทรัพยากรสาคัญในการนานโยบายไปปฏิบัติ ทั้งในแง่ของ
เครือข่ายระบบราชการที่เชื่อมโยงนโยบายให้สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างครอบคลุ ม
รวมไปถึงทักษะหรือองค์ความรู้ในระบบราชการที่จะทาให้การนานโยบายไปปฏิบัติ
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวนักบริหารรัฐกิจหรือข้าราชการผู้ปฏิบัติงานเอง ก็
ถือได้ว่าเป็นหัวใจสาคัญของการนานโยบายไปปฏิบัติ เพราะกล่าวได้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติ
นโยบายอย่ า งแท้ จ ริ ง ทั้ งในฐานะที่ เ ป็ น ผู้ บั งคั บ ใช้ น โยบาย ผู้ อ านวยให้ น โยบาย
สามารถดาเนินการได้ รวมถึงเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลทางนโยบายให้แก่ผู้ที่รับผลจาก
นโยบาย และชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ในฐานะพื้ นที่ ป ฏิ บั ติ ก ารและที่ รองรั บ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลจาก
นโยบายผู้เ กี่ย วข้อ งในการน านโยบายไปปฏิบัติ เกี่ ยวพั นอยู่กับ หลายฝ่ า ย ทั้งฝ่า ย
การเมือง ที่ให้ความเห็นชอบ ดูแล ติดตามการนานโยบายไปปฏิบัติ ระบบราชการ
เป็นหน่วยงานกลไกต่างๆ ของรัฐ ซึ่งเป็นทรัพยากรสาคัญในการนานโยบายไปปฏิบัติ
ทั้งในแง่ของเครือข่ายระบบราชการที่เชื่อมโยงนโยบายให้สามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้อย่าง
ครอบคลุม รวมไปถึงทักษะหรือองค์ความรู้ในระบบราชการที่จะทาให้การนานโยบาย
ไปปฏิบัติเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้าราชการ ถือได้ว่าเป็นหัวใจสาคัญของการ
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นานโยบายไปปฏิบัติ เพราะกล่าวได้ว่าเป็นผู้ปฏิบัตินโยบายอย่างแท้จริง ทั้งในฐานะที่
เป็ น ผู้ บั งคั บ ใช้ น โยบาย ผู้ อ านวยให้ น โยบายสามารถด าเนิ น การได้ รวมถึ งเป็ น ผู้
เปิดเผยข้อมูลทางนโยบายให้แ ก่ผู้ที่รับผลจากนโยบาย ซึ่งหากจะสามารถพัฒนา
ระบบราชการให้ สามารถปรั บตัวเพื่อรองรับภารกิจ ของนั กบริห ารรัฐ กิจในชุมชน
ท้องถิ่นสามารถดาเนินนโยบายตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ในนโยบายที่แม้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือผู้กาหนดนโยบาย ได้ควรมีการปรับตัวระบบราชการและ
แนวคิ ดการปฏิ บัติ งานของตั วข้ าราชการหรื อนั กบริห ารรัฐ กิ จผู้ ปฏิ บัติ งานในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการนานโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติในชุมชนท้องถิ่น ดังนี้
1) เสนอแนะให้ควรให้ความสาคัญกับความเป็นรัฐที่ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยในรูปแบบรัฐสภา ที่เกิดขึ้นมาได้ก็ด้วยพลังของชุมชนท้องถิ่นที่กระจัด
กระจายในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศหล่อหลอมรวมกันเป็นรัฐที่มั่นคง
2) เสนอแนะให้ควรให้ความสาคัญกับประชาชนในฐานะเจ้าของอานาจ
อธิ ป ไตย ที่ ค วรได้ รั บการดูแ ลเอาใจใส่ เท่ า เทีย มกั บ ฝ่า ยการเมื อ งที่ เ ป็ น ผู้ก าหนด
นโยบาย เพราะนโยบายที่ ผ ลิ ต ออกมาก็ เ พื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นหรื อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3) เสนอแนะให้ควรให้ความสาคัญกับธรรมเนียมแบบแผนปฏิบัติ หรือจารีต
ทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นในการดาเนินการนานโยบายไปปฏิบัติ ควบคู่ไปกับกฏ
ระเบียบของกฎหมายที่ยืดหยุ่นเพื่อให้ภารกิจของนักบริหารรัฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่น
สามารถบริหารนโยบายสาธารณะได้สอดคล้องกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของ
ชุมชนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ เกิดกระบวนการเรียนรู้การปฏิบัติงานสาหรับนักบริหารรัฐ
กิจเพิ่มขึ้นด้วย
4) เสนอแนะให้ควรให้ความสาคัญกับผลประโยชน์สาธารณะ หรือการสร้าง
ความเข้ ม แข็ งขององค์ ก ารชุ ม ชนให้ เ กิ ด การรวมกลุ่ ม กั น เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
สาธารณะในชุมชนท้องถิ่นแทนหน่วยราชการเจ้าของภารกิจ เพื่อให้ภารกิจมีความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน
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5) เสนอแนะควรให้ความสาคัญกับการใช้จ่ายงบประมาณราชการว่ามาจาก
ภาษีของประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
พร้อมกับสร้างอรรถประโยชน์สาธารณะให้กับประชาชนในฐานะเป็นเงินลงทุนในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมสาธาณะร่วมกันในชุมชนท้องถิ่น
6) เสนอแนะให้ควรให้ความสาคัญกับกับความแตกต่างของการจัดบริการ
สาธารณะในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ว่ามีบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไม่เหมือนกัน
การแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นจึงควรนาบริบทหรือสภาพทางสังคมเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งในการกาหนดนโยบายและกลไกในการนานโยบายไปปฏิบัติด้วย
7) เสนอแนะควรให้ความสาคัญกับบุคคลนอกภาครัฐ เช่น ปราชญ์ชุมชน
พระสงฆ์ นักเคลื่อนไหวทางสังคมในชุมชนท้องถิ่น หรือบุคคลที่มีประสบการณ์ในการ
ทางานให้กับชุมชนท้องถิ่น มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐใน
ชุมชนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดการระดมสรรพกาลัง และการยอมรับนโยบาย
ของรัฐไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนท้องถิ่น

สรุป
การศึกษานโยบายสาธารณะมีความเป็นศาสตร์ที่เกิดจากการบูรณาการจาก
ศาสตร์แขนงต่า งๆ ประกอบกัน ขึ้นเป็นสหวิทยาการอย่างมาก แทบแยกกันไม่ไ ด้
ระหว่างคุณค่าทางการเมืองและหลักการบริหารที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการนานโยบาย
สาธารณะไปสู่การปฏิบัติในชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ผ่านมาพยายาม
สร้างนักบริหารรัฐกิจในระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่
พรรคการเมืองหรือนักการเมืองซึ่งเป็นผู้กาหนดนโยบายสาธารณะ แต่บริบทของ
สั งคมไทยเองปรากฏว่ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งบ่ อ ยมากท าให้ น โยบาย
สาธารณะที่เป็นผลผลิตทางการเมืองเกิดการปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายของรัฐบาล
ทาให้เกิดผลกระทบต่อสังคมฐานรากคือชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่รองรับนโยบาย
สาธารณะผ่านกลไกสาคัญคือหน่วยงานภาครัฐในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น แต่
อย่างไรก็ตามการตัดสินใจหรือการใช้ดุลพินิจในการนานโยบายสาธารณะไปสู่การ
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ปฏิบัติในชุมชนท้องถิ่นยังไม่มีความชัดเจน และส่วนใหญ่ยังคงถูกครอบงาด้วยแนวคิด
ระบบราชการ ที่เน้นสายการบังคับบัญชาตามลาดับชั้นการสั่งการจากบนลงล่างและ
ระเบี ย บกฎหมายในการควบคุ ม การตั ด สิ น ใจในการน านโยบายสาธารณะของ
เจ้าหน้าที่รัฐระดับปฏิบัติการในการจัดทาบริการสาธารณะในระดับชุมชนท้องถิ่น ทา
ให้การนานโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติของไทยเท่าที่ผ่านมาไม่เกิดกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อตอบสนองต่อการสร้างข้อเสนอแนะสาหรับการนานโยบายสาธารณะไปสู่
การปฏิบัติ และสร้างชุมชนท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาและเข็มแข็งเป็นฐานรากที่มั่นคง
ของประเทศได้ พร้ อ มทั้ ง เกิ ด การสร้ า งสรรค์ ร ะบบการท างานของเจ้ า หน้ า ที่ ผู้
ปฏิบัติการในการใช้ดุลพินิจตัดสินใจในการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติที่เกิดการ
ยอมรับจากประชาชนและเรียนรู้ในการทางาน
ดังนั้นจากการค้นคว้าที่เกิดขึ้นในบทความชิ้นนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อศึกษา
กระบวนการทางนโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้น เพื่อจะทาให้เ ข้าใจนัยยะทางการเมืองที่
แฝงในกระบวนการทางนโยบายตั้งแต่การกาหนดนโยบาย การนานโยบายไปปฏิบัติ
และการประเมินผลนโยบาย ซึ่งทาให้กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะไปสู่
การปฏิบัติในชุมชนท้องถิ่นมีลักษณะตามที่ปรากฏ ได้แก่ 1) ให้ความสาคัญกับความ
เป็นรัฐรวมศูนย์อานาจ, 2) ให้ความสาคัญกับฝ่ายการเมืองที่กาหนดนโยบาย, 3) ให้
ความสาคัญกับระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติ 4), ให้ความสาคัญกับผลประโยชน์
ส่วนตัว หรือของหน่ว ยงานปฏิบัตินโยบาย, 5) ให้ความสาคัญ กับการใช้จ่า ย
งบประมาณราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ่มค่า , 6) ให้
ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาในชุมชนท้องถิ่นว่ามีลักษณะเหมือนกัน และ 7) ให้
ความส าคั ญกั บตั วข้ าราชการหรื อบุ คคลในภาครั ฐในชุ มชนท้อ งถิ่ นเป็น กลไกการ
ขับเคลื่อนภารกิจของรัฐในพื้นที่เป็นหลัก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของนักบริหาร
รัฐกิจในชุมชนท้องถิ่นแบบเดิมไปด้วย
จากสิ่งดังกล่าวเพื่อให้ความรู้ว่าตัวนักบริหารรัฐกิจที่เกี่ยวข้องกับกลไกต่างๆ
ของขั้นกระบวนการนานโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐในระดับ
ชุมชนท้องถิ่นว่าเป็นขั้นที่ควรข้อเสนอสาหรับการปฏิบัติงานสาหรับการตัดสินใจเชิง
บูรณาการจากตัวแบบต่างๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนฐานรากในประเทศไทยให้เกิดขึ้น
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ได้แก่ 1) ควรให้ความสาคัญกับความเป็นรัฐที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยใน
รูปแบบรัฐสภา ที่เกิดขึ้นมาได้ก็ด้วยพลังของชุมชนท้องถิ่นที่กระจัดกระจายในพื้นที่
ต่างๆ ทั่ วประเทศหล่อหลอมรวมกัน เป็น รัฐ ที่มั่น คง, 2) ควรให้ค วามสาคั ญกั บ
ประชาชนในฐานะเจ้าของอานาจอธิปไตย ที่ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าเทียมกับ
ฝ่ายการเมืองที่เป็นผู้กาหนดนโยบาย เพราะนโยบายที่ผลิตออกมาก็เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนหรือตอบสนองความต้องการของประชาชน, 3) ควรให้ความสาคัญ
กั บ ธรรมเนี ย มแบบแผนปฏิ บั ติ หรื อ จารี ต ทางวั ฒ นธรรมชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ในการ
ดาเนินการนานโยบายไปปฏิบัติ ควบคู่ไปกับกฏระเบียบของกฎหมายที่ยืดหยุ่นเพื่อให้
ภารกิจของนักบริหารรัฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นสามารถบริหารนโยบายสาธารณะได้
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทสั ง คมและวั ฒ นธรรมของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น แต่ ล ะพื้ น ที่ เกิ ด
กระบวนการเรียนรู้การปฏิบัติงานสาหรับนักบริหารรัฐกิจเพิ่มขึ้นด้วย, 4) ควรให้
ความสาคัญกับผลประโยชน์สาธารณะ หรือการสร้างความเข้มแข็งขององค์การชุมชน
ให้เกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในชุมชนท้องถิ่นแทนหน่วย
ราชการเจ้ า ของภารกิ จ เพื่ อ ให้ ภ ารกิ จ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งและยั่ งยื น , 5) ควรให้
ความส าคัญกับ การใช้จ่ายงบประมาณราชการว่ ามาจากภาษี ของประชาชน เพื่ อ
ตอบสนองความต้ อ งการและการแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ น พร้ อ มกั บ สร้ า ง
อรรถประโยชน์สาธารณะให้กับประชาชนในฐานะเป็นเงินลงทุนในการขับเคลื่อน
กิจกรรมสาธาณะร่วมกันในชุมชนท้องถิ่น, 6) ควรให้ความสาคัญกับกับความแตกต่าง
ของการจั ด บริ ก ารสาธารณะในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ต่ า งๆ ว่ า มี บ ริ บ ททางสั ง คมและ
วัฒนธรรมไม่เหมือนกัน การแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นจึงควรนาบริบทหรือสภาพ
ทางสังคมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการกาหนดนโยบายและกลไกในการนานโยบายไป
ปฏิบัติด้วย และ 7) ควรให้ความสาคัญกับบุคคลนอกภาครั ฐ เช่น ปราชญ์ชุมชน
พระสงฆ์ นักเคลื่อนไหวทางสังคมในชุมชนท้องถิ่น หรือบุคคลที่มีประสบการณ์ในการ
ทางานให้กับชุมชนท้องถิ่น มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐใน
ชุมชนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดการระดมสรรพกาลัง และการยอมรับนโยบาย
ของรัฐไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนท้องถิ่น
ทั้งนี้เพื่อทาให้นโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นสามารถสร้างกระบวนการขั้นตอน
ในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับจุลภาคคือชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ ขั้นระดม
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พลัง (Mobilization), ขั้นการปฏิบัติ (Deliverer Implementation) และขั้นสุดท้าย
คือขั้นการสร้างความเป็นปึกแผ่น (Cohesion) หรือต่อเนื่อง อันจะเกิดการยอมรับ
นโยบายจากส่ วนกลางมาเป็ นนโยบายของชุ มชนท้ องถิ่น และการนามาปฏิ บัติ ใ น
สภาพแวดล้อมของแต่ละชุมชนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดการพัฒนา
และเข็มแข็งเป็นฐานรากที่มั่นคงของประเทศสืบไป
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ระบบราชการไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
Thai Bureaucracy Under Globalization
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการไทยภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ โดยแบ่งได้เป็น 3 ยุค ได้แก่ ยุคที่หนึ่ง ยุครัฐอาณาจักรและการค้า
ผูกขาด (ค.ศ. 1800 ถึง 1868) ยุคที่สอง ยุคท้าทายระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
(ค.ศ. 1868 ถึง 1932) และยุคที่สาม ยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ตั้งแต่ พ.ศ.
2475 (ค.ศ. 1932) ถึงปัจจุบัน
คาสาคัญ : ระบบราชการไทย, กระแสโลกาภิวัตน์
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Abstract
This article is the study about the major changes of Thai
bureaucracy under globalization in three eras as follows: (1) Kingdom
and trade monopoly era (1800-1868 AD), (2) Challenges of absolute
monarchy era (1868-1932 AD), and (3) After the democratic revolution
in 1932 era (1932 AD-present).
Keywords : Thai Bureaucracy, Globalization
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บทนา
การเปลี่ย นแปลงหรื อพลวั ต เป็ น สิ่งที่ เกิ ด ขึ้น เสมอในชีวิ ต ประจาวั นของ
มนุษย์ ทั้งกับตัวมนุษย์เองและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ระบบราชการเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้าง
ขึ้ น อย่ า งหนึ่ ง เพื่ อ ใช้ ใ นการจั ด สรรทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค่ า และมี อ ยู่ อ ย่ า งจ ากั ด
ภายในประเทศ โดยปกติแล้ว ระบบราชการมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยแรง
กดดันจากภายนอก ซึ่งเรียกสั้นๆ ว่าโลกาภิวัตน์ ดังนั้น ระบบราชการไทยก็ไม่อาจ
เลี่ ยงผลกระทบจากโลกาภิ วั ตน์ ได้ โดยการเปลี่ ย นแปลงครั้ งส าคัญ ในด้ านระบบ
ราชการไทย ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากแรงกดดันจากภายนอกระบบราชการ (โปรดดู
ภาพที่ 1) (Muhlbacher, Leihs, and Dahringer, 2006; Kotler, Kartajaya, and
Huan, 2007)

ภาพที่ 1 ระบบราชการไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
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อนึ่ ง ก่ อ นที่ จ ะอธิ บ ายถึ ง ระบบราชการไทยภายใต้ ก ระแสโลกาภิ วั ต น์
ผู้เขียนเห็นว่าต้องอธิบายถึงวิวัฒนาการของระบบราชการพลเรือนในประเทศที่พัฒนา
แล้ว คลื่นการเปลี่ยนแปลงสังคมของ อัลวิน ทอฟเลอร์ (Alvin Toffler) โลกาภิวัตน์
(Globalization) และธรรมรัฐ (Good Governance) ให้ชัดเจนเสียก่อน เพราะ
ผู้เขียนจะใช้วิวัฒนาการของระบบราชการพลเรือนในประเทศที่พัฒนาแล้วและคลื่น
การเปลี่ยนแปลงสังคม เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่ ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระบบราชการไทย นอกจากนี้ ผู้เขียนเห็นว่า โลกาภิวัตน์เป็นคาที่ “ดู
เหมือ นเข้า ใจได้ ง่า ย” แต่ ที่จ ริงไม่ ใช่ เช่ นนั้ น เพราะโลกาภิวั ตน์ มีส องความหมาย
กล่ า วคื อ ค านี้ มี ว าระเปิ ด เผยดั ง ที่ ท ราบกั น ในต าราสาขาต่ า งๆ เช่ น เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology, IT) , การตลาดระหว่างประเทศ ตลอดจน
สื่อประเภทต่างๆ ว่า โลกาภิวัตน์เป็นการสะสมทุนระดับโลกที่มุ่งเน้นประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ (ครรชิต มาลัยวงศ์, 2540; Muhlbacher, Leihs, and Dahringer, 2006;
Laudon and Laudon, 2006; Rainer, Turban, and Potter, 2007; Turban,
Rainer, Jr., and Potter, 2001; Turban, et al., 2006) หากแต่ในความเป็นจริง
แล้ว คานี้มีวาระซ่อนเร้นในเชิงการเมืองอยู่ด้วย

วิวัฒนาการของระบบราชการพลเรือนในประเทศที่พัฒนาแล้ว
ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เราสามารถแบ่งวิวัฒนาการของระบบราชการพล
เรือนออกได้เป็น ห้าช่วง (Raadschelders and Rutgers, 1996) ดังนี้
ข้าราชการพลเรือนในฐานะเป็นข้าราชบริพารส่วนพระองค์ ในช่วงต้น
ของยุคกลาง ข้าราชการพลเรือนมีฐานะเป็นเพียงผู้รับใช้กลุ่มหนึ่งแก่กษัตริย์โดยมี
หน้าที่ให้บริการงานบุคคล งานเสมียน หรือคัดลอกเอกสาร ต่อมาในช่วงปลาย ของ
ยุคกลาง หลังจากการแย่งชิงอานาจทางการปกครองจากศาสนจักรได้สาเร็จแล้ว
กษัตริย์ทรงจัดตั้งหน่วยงานราชการพลเรือนที่มีหน้าที่เฉพาะด้านอย่างไม่เป็นทางการ
เพื่อสร้างความชอบธรรมในการใช้อานาจของตน
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ข้าราชการพลเรื อนในฐานะผู้ รับ ใช้ รัฐ ในคริ สต์ ศ ตวรรษที่ 15 - 16
กษั ต ริ ย์ ไ ด้ ค วบคุ ม การใช้ อ านาจอธิ ป ไตยและการจั ด เก็ บ ภาษี โดยได้ ท รงจั ด ตั้ ง
หน่วยงานที่แตกต่างจากองค์การของศาสนจักรขึ้นเพื่อที่จะรักษาและผูกขาด อานาจ
นี้ไว้ กล่าวได้ว่า การขยายตัวของรัฐได้ทาให้กษัตริย์จาเป็นต้องพัฒนาระบบราชการ
พลเรือนในฐานะเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพโดยมุ่งให้ความสนใจใน
โครงสร้างและการนา นโยบายของกษัตริย์ไปปฏิบัติ
ข้าราชการพลเรือนในฐานะข้าราชการของสาธารณะ ในช่วง ค.ศ. 1780
- 1880 เป็นช่วงสาคัญของระบบราชการพลเรือนตามระบบคุณธรรม โดยข้าราชการ
พลเรือนไม่ได้มีสถานะเป็นข้าราชการที่ดารงตาแหน่ง แต่มีสถานะเป็นพนักงานของ
รัฐซึ่งไม่ได้รับผิดชอบต่อกษัตริย์อีกต่อไปแต่รับผิดชอบต่ออานาจอธิปไตยของรัฐโดย
ปัจจัยที่มี อิทธิพลผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของข้าราชการพลเรือนใน
ลักษณะนี้คือ กระแสแนวคิด เกี่ยวกับรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญ เช่น รัฐธรรมนูญของ
สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1787 รัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 และรัฐธรรมนูญของ
เนเธอร์แลนด์ ค.ศ. 1848 เป็นต้น ผลที่ตามมาก็คือ กฎหมายปกครอง ได้กลายมาเป็น
กระบวนทัศน์ที่สาคัญของการบริหารงานภาครัฐโดยเปลี่ยนจากการควบคุมดูแ ล
เศรษฐกิจ และสังคมให้มีเสถียรภาพในช่วงระยะที่สองมาเป็นการปฏิบัติภายใต้กรอบ
ของตัวบทกฎหมาย
ระบบราชการพลเรือนในฐานะที่ได้รับการคุ้มครอง ในช่วง ค.ศ. 1780 1850 ได้มีการกาหนดหน้าที่ของข้าราชการพลเรือนไว้อย่างชัดเจน และมีการพัฒนา
ระบบต่างๆ เกี่ยวกับอาชีพและสิ่งจูงใจทั้งหลายให้เหมาะสมกับยุคสมัย ประกอบกับ
ความพยายามที่จะทาให้เป็นมืออาชีพ และการเพิ่มขึ้นของจิตสานึกในตนเองของ
ข้าราชการพลเรือน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้นาไปสู่การคุ้มครองทางกฎหมายแก่ข้าราชการพล
เรือน โดยการตราพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน (Civil Service Act)
ขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ช่วย ให้ข้าราชการพลเรือนมีสิทธิและ
หน้าที่เช่นเดียวกับสาธารณชน
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ระบบราชการพลเรือนในฐานะเป็นวิชาชีพ หลังจากการวิพากษ์วิจารณ์
ระบบราชการพลเรือนซึ่งเริ่มขึ้นในช่วงปลายคริสตศตวรรษที่18 เราสามารถสรุปได้ว่า
การวิพากษ์วิจารณ์เน้นหนักในประเด็นทางการบริหารรัฐกิจสามประเด็น ได้แก่ ความ
เชื่อถือได้หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ขนาดของระบบราชการพลเรือน และ
ประสิทธิภาพหรือคตินิยมระบบราชการ (Bureaucratism) ดังนั้น ในคริสตศตวรรษที่
20 นอกจากประเด็นทางการบริหารรัฐกิจดังกล่าวแล้ว การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
และประชากรเป็นปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในคุณลักษณะและคุณสมบัติ
ของระบบราชการพลเรือน โดยทาให้การมีวิชาชีพนิยมในระบบราชการพลเรือนเป็น
สิ่งจาเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการของ สาธารณชน ที่มีหลากหลายรูปแบบอย่าง
เพียงพอ

คลื่นการเปลี่ยนแปลงสังคมของ อัลวิน ทอฟเลอร์
ทอฟเลอร์ได้แบ่งการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมในลักษณะคลื่นการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยแบ่งออกเป็นสามคลื่น ได้แก่ สังคมเกษตรกรรม
สังคมอุตสาหกรรม และสังคมสารสนเทศ (Toffler, 1981)
คลื่นลูกที่หนึ่งหรือสังคมเกษตรกรรม เกิดการปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์ไว้
รับประทานเอง ทาให้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งใหญ่ของมนุษย์เกิดขึ้น กล่าวคือ
เกิดการล่มสลายของสังคมล่าสัตว์แบบยังชีพ โดยมนุษย์ส่วนมากหยุดการเร่ร่อน และ
เกิดการตั้งถิ่นฐาน อยู่เป็นบ้านเป็นเมือง โดยการผลิตในยุคนี้ ยังใช้เครื่องมืออย่าง
ง่ายๆ เช่น จอบ เสียม และแรงงานคนและสัตว์ นอกจากนี้ เวลา การอ่านออกเขียน
ได้ และมาตรฐานในยุคนี้ ยังไม่ใช่เรื่องสาคัญ กล่าวคือ ยังไม่มีการให้ความสาคัญกับ
การอ่านออกเขียนได้ของมนุษย์ เพราะงานมีลักษณะง่ายๆ เช่น เลี้ยงวัว เพาะปลูก จึง
ไม่จาเป็นต้องอ่านออกเขียนได้ สภาพการณ์เช่นนี้เอง ทาให้ไม่มีการกาหนด เวลาใน
การทางานให้แน่ชัดว่าเริ่มและสิ้นสุดเวลาเมื่อใด นอกจากนี้ การผลิตมีลักษณะแบบ
ครัวเรือน ขึ้นกับ ความชานาญของผู้ผลิต ทาให้การผลิตไม่มีมาตรฐานสินค้ าและ
บริการที่แน่นอน
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คลื่นลูกที่สองหรือสังคมอุตสาหกรรม เริ่มต้นมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม
(Industrial Revolution) ในยุโรปตะวันตก ช่วงศตวรรษที่ 18 โดยเกิดการประดิษฐ์
เครื่องจักรไอน้าโดยเจมส์ วัตต์ (James Watt) และระบบการค้าเสรีนิยมโดยอดัม
สมิธ (Adam Smith) ขึ้น โดยทั้งสองสิ่งนี้ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการผลิต เพื่อ
ใช้ในครัวเรือนและใช้เครื่องมือพื้นฐานและแรงงานสัตว์และคน มาเป็นการผลิตสินค้า
และบริ ก ารเพื่ อ ระบบตลาดด้ ว ยวิ ธี ก ารผลิ ต แบบจ านวนมาก ซึ่ ง ท าให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต โดยการใช้ชีวิตแบบมีมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในด้านมาตรฐาน
ในการผลิต การอ่านออกเขียนได้ การเรียน และการทางาน กล่าวคือ มนุษย์ต้องใช้
สินค้าที่มีมาตรฐานเดียวกันและลักษณะคล้ายกัน เนื่องจากการผลิตสินค้าและบริการ
มีลักษณะเป็นจานวนมาก การเข้าเรียนเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการทางาน (เช่น การ
อ่า นออกเขี ยนได้) และการเข้ าท างานจะมาตรฐานการท างานเดี ยวกั นตามแบบ
องค์ ก ารระบบราชการ (Bureaucracy) ตลอดจนมี ก ารก าหนดเวลาที่ ชั ด เจน
เหมือนกันทุกองค์การ เช่น จะเริ่มงาน เวลา 8.30 น. และเลิกงาน เวลา 16.30 น.
คลื่นลูกที่สามหรือสังคมสารสนเทศ ทอฟเลอร์ถือเป็นยุคหลังอุตสาหกรรม และเริ่ม
เกิดขึ้นในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1950 ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งการแข่งขันทั้ง
ในระดับประเทศหรือระดับองค์การ ขึ้นอยู่กับความรวดเร็วและความถูกต้องในการ
ขนส่งสินค้า บริการ สารสนเทศ และความรู้ โดยทอฟเลอร์เชื่อว่า ความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ จะขึ้นอยู่กับการมีเครือข่ายที่ดี (High Performance
Network) ซึ่ ง หมายถึ ง ทั้ ง เครื อ ข่ า ยแท้ (เช่ น เครื อ ข่ า ยทางการด้ า นการสื่ อ สาร
โทรคมนาคม และเครือข่ายในการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น) และเครือข่ายเทียม (เช่น
เครือข่ายลูกค้า เครือข่ายการค้าต่างประเทศ เป็นต้น) เนื่องจากสามารถทาการขนส่ง
สินค้าได้รวดเร็ว และสามารถติดต่อสื่อสารข้ามโลกได้รวดเร็ว ทุกสถานที่และเวลา
สภาพการณ์เช่นนี้เอง ทาให้การผลิตสินค้าและบริการมีลักษณะเฉพาะตัวและตามใจ
ลูกค้ามากขึ้น เช่น การผลิตเสื้ อโดยใส่ลวดลายที่ลูกค้า พอใจด้วยหมึกพิม พ์พิเศษ
นอกจากนี้ การเรียนและการทางานในเวลาและสถานที่เดียวกันลดความสาคัญลง
โดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Learning) และ
โทรศัพท์มือถือ (m-Learning) ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง หรือ Max@Learn ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น
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โลกาภิวัตน์
โลกาภิวัตน์เป็นคาที่มีนักวิชาการให้ความหมายมากมาย ดังนั้น ผู้เขียนขอ
ยกตัวอย่างที่น่าสนใจมาอธิบายดังนี้
มาคิน (Makin, 2002) เห็นว่า “โลกาภิวัตน์เป็นกระบวนการที่มีลักษณะ
พลวั ต ในการผลั ก ดั น ตลาดภายในแต่ ล ะประเทศ ทั้ งในด้ า นสิ น ค้ า บริ ก าร และ
สินทรัพย์ ให้เข้าสู่ตลาดโลก” คอตเล่อร์ และคณะ (Kotler, Kartajaya, and Huan,
2007) เห็นว่า “โลกาภิวัตน์เป็นการเปลี่ยนแปลงจากสังคมที่มีความกลมกลืนทาง
วัฒนธรรม มีระบบเศรษฐกิจแบบปิดไปสู่สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรี”
ฟรีดแมน (Firedman, 2000a; 2007b) แสดงความเห็นถึงโลกาภิวัตน์เมื่อ
ปี ค.ศ. 2000 ในหนังสือ “The Lexus and the Olive Tree” ว่า “โลกาภิวัตน์เป็น
ระบบระหว่างประเทศรูปแบบใหม่แทนที่สงครามเย็ น (Cold War) โดยเป็นการรวม
ทุน เทคโนโลยี สารสนเทศข้ ามพรมแดนรัฐในหมู่ บ้า นโลก ซึ่งลั กษณะประการนี้
แตกต่างอย่างชัดเจนจากสงครามเย็น ที่เน้นการแบ่งค่ายระหว่างโลกเสรีและโลก
คอมมิวนิสต์” แต่ต่อมา ฟรีดแมนได้ขยายขอบเขตของโลกาภิวัตน์จากนิยามของตน
เมื่อปี ค.ศ. 2000 ไว้ในหนังสือ “The World Is Flat” ปี ค.ศ. 2005 และ 2007 โดย
โลกาภิวัตน์สามารถแบ่งได้สามยุคคือ โลกาภิวัตน์ 1.0 (ค.ศ. 1492 - 1800) เป็น
โลกาภิวัตน์ที่เน้นการใช้พลังทางธรรมชาติ เช่น แรงมนุษย์ แรงม้า แรงลม และแรงไอ
น้า โดยประเทศเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง โลกาภิวัตน์ 2.0 (ค.ศ. 1800 - 2000) เป็น
โลกาภิวัตน์ที่เน้นการใช้ Hardware เริ่มจากเรือกลไอน้า ระบบทางรถไฟในช่วง
เริ่มต้นของยุค และรวมถึงโทรศัพท์และ Mainframe Computer ในช่วง ปลายของ
ยุค โดยบรรษัทข้ามชาติเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง และโลกาภิวัตน์ 3.0 (ค.ศ. 2000 ปั จ จุ บั น ) เป็ น โลกาภิ วั ต น์ ห ลั ง ยุ ค สงครามเย็ น ที่ เ น้ น การใช้ Software และ
อินเทอร์เน็ต โดยปัจเจกบุคคลเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
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โรเบิร์ตสัน (Robertson, 1992) เห็นว่า “โลกาภิวัตน์เป็นแนวคิดที่เป็นทั้ง
การย่อโลกและการเพิ่มขึ้นของการมองโลกแบบองค์รวม”
ฮังทิงตัน (Huntington, 1998) เห็นว่า “ในทางสังคมวิทยา ทฤษฎีโลกาภิ
วัตน์ได้มีข้อสรุป ร่วมกันประการหนึ่งคือ โลกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์มีการกลมกลืน
ทางสังคมและอารยธรรม ซึ่งลดทอนการตระหนักถึงเชื้อชาติและเอกลักษณ์ทางสังคม
และอารยธรรม เนื่องจากโลกาภิวัตน์ เป็นการมองโลกในลักษณะเป็นหนึ่งเดียวกัน”
ฮอฟแมน (Hoffmann, 2006a) เห็นว่า “โลกาภิวัตน์มีความเกี่ยวข้องกับ
การเมืองระหว่างประเทศถึงสามด้านได้แก่ การลดลงของอานาจอธิปไตย (ของรัฐ)
และอานาจขององค์การสหประชาชาติ ความขัดแย้งระหว่างเศรษฐกิจระดับโลกกับ
ความเป็นพลเมืองของแต่ล ะชาติ และความสัม พันธ์ร ะหว่างโลกาภิวัตน์กั บความ
รุนแรง (เช่น การก่อการร้าย)”
เอก ตั้ งทรั พ ย์ วั ฒ นา (2548) เห็ น ว่ า “โลกาภิ วั ต น์ เ ป็ น ปรากฏการณ์ ที่
ความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกนี้
ได้ถูกแปรรูปให้เข้าหากันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ทั้งในด้านของการรับรู้และการกระทา
อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยเรื่องหรือประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในที่ซี่งห่างไกลและ
ข้ามประเทศ จะถูกรับรู้และมีผลต่อตัวเราอย่างรวดเร็ว”
จากความหมายข้างต้น หากมองโลกาภิวัตน์ในเชิงการใช้ถ้อยคาเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ใช้หรือที่เรียกทางวิชาการให้เข้าใจยากว่า “วาทกรรม” แล้วจะพบว่า
โลกาภิวัตน์ โดยทั่วไปแล้วเป็นคาที่มุ่งเน้นอย่างเปิดเผยแต่เพียงมิติทางด้านเศรษฐกิจ
ว่า โลกาภิวัตน์เป็นระบบระหว่างประเทศในการสะสมทุนระดับโลกที่มีการแข่งขัน


โปรดดูเพิ่มเติมในไชยรัตน์ เจริญสินโฮฬาร. วาทกรรมการพัฒนา. กรุงเทพ: สานักพิมพ์วิภาษา,
2543.; ศุภชัย เจริญวงศ์. ถอดรหัสการพัฒนา. กรุงเทพ: สถาบันพัฒนาการเมือง, 2544.; และ
Deborah Schiffrin, Deborah Tannen and Heidi E. Hamilton (ed). The Handbook of
Discourse Analysis. Victoria: Blackwell, 2004.
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ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน และก่อให้เกิดประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศซึ่งโลก
ตะวันตกได้พัฒนาขึ้นโดยอาศัยรากฐานมาจากทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศของอดัม
สมิธ และเดวิด ริคาร์โด (Smith, 1991; Ricardo, 1996) อย่างไรก็ตาม โลกาภิวัตน์
ไม่ได้มีความหมายแต่เพียงด้านสร้างสรรค์หรือความสมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจเท่านัน้
แต่โลกาภิวัตน์มีมิติอื่นนอกเหนือจากมิติทางด้านเศรษฐกิจด้วย (Hoffmann, 2002b)
แต่ในที่นี้ มิติทางการเมือง เช่น ธรรมรัฐ และประชาธิปไตย เป็นต้น เป็นมิติที่สาคัญที่
สุดแต่ได้รับการกดทับและซ่อนเร้นจากสาธารณะ เพื่อเปิดเผยและเชิดชูประโยชน์ใน
เชิงเศรษฐกิจของโลกาภิวัตน์

ธรรมรัฐ
คาว่า ธรรมรัฐ (Good Governance) ได้มีการนามาใช้ในทางรัฐศาสตร์เมื่อ
ไม่นานมานี้ โดยธรรมรัฐเริ่มมีการนามาใช้เป็นครั้งแรกในรายงานของธนาคารโลก
เมื่อปี ค.ศ. 1989 ในรายงานเรื่อง Sub-Saharan Africa: From Crisis to
Sustainable Growth จากนั้นมาแนวคิดนี้ได้นามาใช้แพร่หลายในประเทศต่างๆ ทั่ว
โลก สาหรับประเทศไทย การนาแนวคิดธรรมรัฐมาประยุกต์ใช้ครั้งสาคัญได้แก่ การ
กู้ยืมเงินของประเทศไทย เพื่อวิกฤติเศรษฐกิจ ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2540 จากกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund, IMF) โดยหนังสือที่แสดง
เจตจานงกู้เงิน (Letter of Intent) ที่ระบุให้รัฐบาลไทยต้องให้คามั่นที่จะต้องสร้าง
ธรรมรัฐในการบริหารจัดการภาครัฐ (อรพินท์ สพโชคชัย , 2541; มนตรี กนกวารี ,
2547)
สาหรับความหมายของธรรมรัฐจะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบของธรรม
รัฐ ดังที่นักวิชาการและหน่วยงานให้ความเห็นไว้มากมายดังนี้
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เห็นว่า “ธรรมรัฐประกอบด้วย การ
ดารงอยู่ของนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของรัฐ ความโปร่งใสในระบบการใช้จ่ายเงิน
ของภาครัฐ ประสิทธิภาพของการจัดการทรัพยากรของภาครัฐ เสถียรภาพและ
ความโปร่ ง ใสของระบบเศรษฐกิ จ รวมทั้ ง ด้ า นกฎระเบี ย บที่ มี ต่ อ กิ จ กรรมของ
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ภาคเอกชน เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจมหภาคและการพัฒนาที่ยั่งยืน และการ
พัฒนาสถาบันและระบบการบริหาร โดยการแก้ไขปัญหาการทุจริต คอรัปชั่นในการ
จัดสรรทรัพยากร” (พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์, 2547)
คณะกรรมการเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งเอเชี ยและแปซิ ฟิก (Economic
and Social Commission for Asia and the Pacific-ESCAP) เห็นว่า “ธรรมรัฐ
ประกอบด้ วยการมี ส่ วนร่ว ม (Participation) ของประชาชนโดยไม่จ ากั ด เพศ ทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อม ในการรับทราบข้อมูลสารสนเทศ และการแสดงความคิดเห็น
หลักนิติธรรม (Rule of law) ที่มีกรอบทางกฎหมายที่ยุติธรรม คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ความโปร่ งใส (Transparency) ซึ่งเป็นการดาเนินงานตามกฎหมายและ
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของประชาชน ความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินงานของรัฐ (Responsiveness) การมี
ฉันทามติร่วมกันในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน (Consensus Oriented)
ความเสมอภาคและครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Equity and Inclusiveness)
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) และความพร้อมที่
จะให้ตรวจสอบ (Accountability)” (UNESCAP, 2009)
มนตรี กนกวารี เห็นว่าธรรมรัฐ ประกอบด้วย “หลักนิติธรรม (Rule of
Law) หรือหลักการการปกครองภายใต้กฎหมายที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ ตลอดจน
ยุติธรรมและเป็นที่ยอมรับของสังคม หลักคุณธรรม (Virtues) ซึ่งเป็นการยึดมั่นใน
เรื่ อ งความถู ก ต้ อ งดี งาม การส่ งเสริ ม ให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ กั บ คนในสั ง คม เช่ น การ
คุ้มครองและสร้างหลักประกันสิทธิ เสรีภาพ และ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จริยธรรม
และคุ ณ ธรรมของผู้ ด ารงต าแหน่ ง ในทางการเมื อ ง และมาตรการลงโทษผู้ ด ารง
ต าแหน่ ง ทางการเมื อ งที่ ข าดจริ ย ธรรมและคุ ณ ธรรม หลั ก ความโปร่ ง ใส
(Transparency) ซึ่งเป็นการปรับปรุงกลไกการทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส
เปิดเผยข้ อมูล ข่าวสาร และมีก ระบวนการให้ ประชาชนเข้ าถึงข้อมู ลข่า วสารและ
ตรวจสอบความถูกต้องในการทางานได้ หลักการมีส่วนร่วม (Participation) เป็นการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นต่อการตัดสินใจขององค์กร
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หลักความรับผิดชอบ (Accountability) ครอบคลุมถึงความสานึกในความรับผิดชอบ
ต่ อ สาธารณะ และความเคารพต่ อ ความคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ า ง หลั ก ความคุ้ ม ค่ า
(Effectiveness) รวมถึงการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจากัดให้เกิดประโยชน์
สู ง สุ ด แก่ ส่ ว นรวม ในการก าหนดกรอบหน้ า ที่ ข องบุ ค ลากรในภาครั ฐ และการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรภาครัฐ” (มนตรี กนกวารี, 2547)
อานั น ท์ ปั น ยารชุ น เห็ น ตาม ธนาคารเพื่ อ พั ฒ นาเอเชี ย ( Asian
Development Bank, ADB) ธนาคารโลก และ IMF ว่า “ธรรมรัฐ ประกอบด้วย
ความรั บ ผิ ด ชอบและมี เ หตุ ผ ลที่ อ ธิ บ ายได้ ( Accountability) ความโปร่ ง ใส
(Transparency) การมี ส่ ว นร่ ว ม (Participation) ความสามารถคาดการณ์ ไ ด้
(Predictability) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างหลักการข้างต้น ตลอดจนระบบกฎหมาย
และการบังคับใช้ กฎหมายที่มี ความยุติธ รรมต่ อทั้งสั งคมและปัจ เจกบุ คคล และมี
สื่อมวลชนที่เป็นอิสระและรับผิดชอบต่อสังคม” (อานันท์ ปันยารชุน, 2541)
อรพินท์ สพโชคชัย เห็นว่าธรรมรัฐประกอบด้วยลักษณะและเงื่อนไขดังนี้
“การมีส่วนร่วมของสาธารณชน (Public Participation) โดยไม่จากัดเพศอย่างเท่า
เที ย มกั น ทั้ งทางตรงและทางอ้ อ ม ตลอดจนความเป็ น อิ ส ระของสื่ อ มวลชนและ
สาธารณชน ในการแสดงความคิ ด เห็ น อย่ า งสร้ า งสรรค์ ตลอดจนมี รู ป แบบการ
ปกครองและบริหารงานที่กระจายอานาจ ความสุจริตและโปร่งใส (Honesty and
Transparency) รวมถึ ง การบริ ห ารงานที่ เ ปิ ด เผย ข้ อ มู ล สารสนเทศอย่ า งอิ ส ระ
ถู ก ต้ อ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แก่ ห น่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลและประชาชนให้ ส ามารถ
ตรวจสอบและติดตามผลได้ พันธะความรับผิดชอบต่อสังคม (Accountability) เป็น
กลไกที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในบทบาทภาระหน้ า ที่ ที่ มี ต่ อ สาธารณชน ทั้ ง ความ
รั บ ผิ ด ชอบเฉพาะต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา กลุ่ ม ผู้ เ ป็ น ฐานเสี ย งที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ทาง
การเมือง และสังคมโดยรวม โดยความสุจริตและโปร่งใสเป็นรากฐานสาคัญในการ
สร้ า งพั น ธะความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม กลไกการเมื อ งที่ ช อบธรรม (Political
Legitimacy) เป็นกลไกที่ผู้เข้ามาดารงตาแหน่งทางการเมือง (เช่น เป็นรัฐบาล) มี
ความชอบธรรมในการเข้ามาดารงตาแหน่งทางกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่ยุติธรรมและ
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ชัดเจน (Fair Legal Framework and Predictability) สาหรับกลุ่มคนต่างๆ ใน
สังคม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) ในด้าน
การจั ด กระบวนการท างาน การจั ด องค์ ก ร การจั ด สรรบุ ค ลากร และมี ก ารใช้
ทรัพยากรสาธารณะต่างๆ อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม ตลอดจนกรผลิตและส่งมอบ
บริการสาธารณะ ที่ให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจและกระตุ้น การพัฒนาทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม” (อรพินท์ สพโชคชัย, 2541)
โดยสรุป ในที่นี้ ธรรมรัฐคือการบริหารประเทศที่เน้นประโยชน์สาธารณะ
และสร้ า งสมดุ ล ระหว่ า งภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยผ่ า นกลไก
ดังต่ อไปนี้ ความชอบธรรมในการดารงตาแหน่ งทางการเมื อง ประสิทธิ ภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลในการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน การมี
กฎหมายที่เป็นธรรมและบังคับใช้อย่างจริงจัง ความโปร่งใส และความพร้อมจะให้
ตรวจสอบ

โลกาภิวัตน์กับระบบราชการไทย
จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงของระบบราชการไทยครั้ง
สาคัญสามารถแบ่งได้ 3 ยุค กล่าวคือ ยุคที่หนึ่ง ยุครัฐอาณาจักรและการค้าผูกขาด
ระหว่าง พ.ศ. 2343 ถึง 2411 (ค.ศ. 1800 ถึง 1868) สมัยสุโขทัยถึงรัชกาลที่ 4 ยุค
ที่สอง ยุคท้าทายระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ระหว่าง พ.ศ. 2411 ถึง 2475 (ค.ศ.
1868 ถึง 1932) สมัยรัชกาลที่ 5 ถึง 7 ยุคที่สาม ยุคหลังเปลี่ยนแปลงการ ปกครอง
ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932) ถึงปัจจุบัน (ไพโรจน์ สิตปรีชา, 2515; นันทนา กปิล
กาญจน์, 2534; บังอร ปิยะพันธ์, 2538; ชาญ อังศุโชติ, 2540; อรพินท์ สพโชคชัย,
2541; ลิขิต ธีรเวคิน, 2542 ก, 2546ข; ธารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ , 2543; ดนัย ไชย
โยธา, 2543ก, 2548ข; จักร พันธ์ชูเพชร, 2549; ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2523; ชาญ
วิทย์ เกษตรศิริ, 2544; เชาวนะ ไตรมาศ, 2541; พันธวัศ สัมพันธ์พานิช, 2550; ศูนย์
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ข้อมูลการเมืองไทย, 2552; กองบรรณาธิการที-นิวส์, 2553; ปั๊มคนข่าว, 2553;
Riggs, 1966; Baradat, 1994; และ Wyatt, 1999)
สาหรับ สองยุค แรก ระบบราชการไทยมีก ารบริห ารงานในลักษณะรวบ
อานาจ โดยอานาจอธิปไตยทางนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการได้รวมอยู่ในองค์
อธิ ปั ต ย์ ห รื อ พระมหากษั ต ริ ย์ เ พี ย งพระองค์ เ ดี ย ว ท าให้ พ ระมหากษั ต ริ ย์ เ ป็ น
ผู้รับผิดชอบในการบริหารประเทศ แต่เพียงพระองค์เดียว โดยข้าราชการมีฐานะเป็น
เพียงข้าราชบริพารส่วนพระองค์และมีฐานะผู้รับใช้รัฐ สภาพแวดล้อมของประเทศได้
เปลี่ ย นจากสั งคมเกษตรกรรมไปสู่ สั งคมอุ ต สาหกรรมในช่ ว งปลายของยุ ค ที่ ส อง
โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 6 แต่ในยุคที่สาม พระมหากษัตริย์ไม่ใช่รัฐเหมือนสองยุค
แรกอีกแล้ว เนื่องจากการเมืองปกครองมีการเปลี่ยนแปลงจากการบริหารประเทศ
โดยพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียว มาเป็นการบริหารประเทศโดยกลุ่มคนชั้นนา
ของประเทศ (ที่ได้รับการฟูมฟักเพียงกลุ่มเดียวตั้งแต่การปฏิรูปการเมืองการปกครอง
ใน พ.ศ. 2435 สมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อผลิตและส่งมอบบริการสาธารณะตามนโยบาย
ของพระมหากษัตริย์)ได้แก่ ข้าราชการทหารและพลเรือน ในลักษณะของอานาจนิยม
(Authoritarianism) เพื่อประโยชน์ของกลุ่มคนชั้นนาของประเทศเอง และต่อต้านภัย
จากภายนอกคือ คอมมิวนิสต์ (Communism)
ในยุคที่สามนี้ ระบบราชการไทยได้รับอิทธิพลจากโลกตะวันตกโดยเฉพาะ
สหรั ฐ อเมริ ก าและรั ฐ ประศาสนศาสตร์ แ บบอเมริ กั น (American
Public
Administration) เป็นอย่างมาก ทาให้เน้นการนาเทคนิคการจัดการสมัยใหม่มาใช้ใน
ภาครัฐมากขึ้น (New Public Management, NPM) เช่น จัดตั้งคณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อ พ.ศ. 2498, มีคณะกรรมการปฏิรูประบบ
ราชการพลเรือนชุดแรกในสมั ยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2502,
จัดตั้งสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์เมื่อ พ.ศ. 2509 ในปีเดียวกับ “Thailand: The
Modernization of a Bureaucratic Polity” ตาราเกี่ ยวกั บอามาตยาธิปไตยของ
Fred W. Riggs ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (Riggs, 1966) ตารานี้ถือว่าเป็นคัมภีร์ไบ
เบิลของการศึกษาระบบราชการไทย โดยมีความแข็งแกร่งทางวิชาการถึงขั้นสามารถ
อธิบายระบบราชการไทยได้ถึงปัจจุบัน, ระบบราชการไทยได้ใช้ NPM อย่างเป็น
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ทางการในพระราชบัญญั ติระเบีย บข้าราชการพลเรือ น พ.ศ. 2535 (ค.ศ.1992),
ระบบราชการไทยได้ยอมรับแนวคิดธรรมรัฐจากธนาคารโลกใน พ.ศ.2540 พร้อมกัน
กับเริ่มมีแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐเองกลับมีบทบาทเร่งให้กระแสธรรมรัฐเติบโตขึ้นและ
ลดบทบาทของระบบราชการไทยในลักษณะระบบอามาตยาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง
ตลอดไป กล่าวคือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจ) อนุญาตให้เปิดบริการ
อินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2538 (ทวีศักดิ์ กออนันตกูล, 2544) อันเป็นการ
เปลี่ ย นผ่ า นจากสั ง คมอุ ต สาหกรรมและสั ง คมสารสนเทศอย่ า งเงี ย บเชี ย บแต่
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอย่างรวดเร็ว ทาให้การผลิตและส่งมอบบริการสาธาณะในยุคที่
สามนี้ จ ะถู ก ท้ า ทายเรื่ อ งธรรมรั ฐ ในด้ า นความโปร่ ง ใส และความพร้ อ มที่ จ ะให้
ตรวจสอบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในแบบ 24 ชั่วโมงต่อวัน 7วันต่อสัปดาห์ ทาให้
ระบบราชการไทยที่เคยทั้งกาหนดและนานโยบายไปปฏิบัติ (ระบบอามาตยาธิปไตย)
ไม่สามารถดาเนินการได้อย่างเต็มที่ เพราะอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นเครื่องมือหลัก

เพื่ อ รั ก ษาสิ ท ธิ์ ข องประชาชนและกลุ่ ม ผลประโยชน์ ต่ า งๆ ในลั ก ษณะพหุ นิ ย ม
(Pluralism) ที่ เ น้ น การมี ส่ ว นร่ ว มในการผลิ ต และส่ ง มอบบริ ก ารสาธารณะเพื่ อ
ตรวจสอบถ่วงดุลและตั้งคาถามถึงความชอบธรรมของนโยบายและกฎหมายตลอดจน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดของหน่วยงานภาครัฐ

บทสรุป
การเปลี่ยนแปลงของระบบราชการไทยเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ที่เชื่อมโยง
การเมืองและเศรษฐกิจเข้าด้วยกันอย่างแยกไม่ได้เหมือนเหรียญสองด้าน โดยเริ่มจาก
พระมหากษัตริย์รับผิดชอบแต่เพียงพระองค์เดียวในยุคที่หนึ่งและสอง มาเป็นการ


ในขณะที่การปฏิวัติร่มในฮ่องกง แม้รฐั บาลจีนจะตัดสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต แต่ผู้
ชุมนุมยังติดต่อกันได้ด้วยเทคโนโลยีทางเลือกอย่าง Bluetooth และ APP ที่ชื่อ FireChat – โปรดดู
http://observer.com/2014/10/firechat-the-app-that-fueled-hong-kongs-umbrellarevolution/
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บริหารประเทศโดยข้าราชการประจาที่เข้าแทรกแซงการเมือง (อามาตยาธิปไตย) ใน
ยุคที่สาม และเปลี่ยนเป็นการผลิตและส่งมอบบริการสาธารณะภายใต้ระบบการ
ตรวจสอบและถ่ว งดุ ล ทั้งจากประชาชนและกลุ่ มผลประโยชน์ โดยอิ นเทอร์เ น็ ต
ดังนั้น ผู้ที่สนใจศึกษาโลกาภิวัตน์ควรดาเนินการอย่างระมัดระวัง เพราะคลื่นการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ จะนามาสู่การ
เปลี่ยนแปลงในระบบราชการไทย สาหรับประเทศไทยในปัจจุบัน โลกาภิวัตน์ทาให้
ธรรมรั ฐ กลายเป็ น เงื่ อ นไขจ าเป็ น ส าหรั บ การผลิ ต และส่ ง มอบบริ ก ารสาธารณะ
ตลอดจนการแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินของระบบราชการไทย
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บทคัดย่อ
บทความนี้ ผู้ เ ขี ย นตั้ ง ประเด็ น ว่ า ประชาธิ ป ไตยบนเส้ น ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างรัฐกับพลเมือง ในประเทศกาลังพัฒนาทั้งหลายนั้นควรมีส่วนร่วมระดับ อย่ใน
ระดั บ ใด จึ งจะถื อ ว่ า มากพอต่ อ การพั ฒ นาให้ เ ศรษฐกิ จ ของรั ฐ ก้ า วหน้ า ทั ด เที ย ม
ตะวันตกตามความทฤษฎีที่ว่า การพัฒนาเศรษฐกิจส่งผลต่อการพัฒนาทางการเมือง
แบบประชาธิปไตย และสถานภาพความเป็นพลเมืองของประชาชนในประเทศกาลัง
พัฒนาควรมีหน้าที่อย่างไรต่อรัฐจึงจะทาให้ เกิดความลงตัวจนไม่ทาให้สิทธิความเป็น
มนุษย์นั้นถูกบีบรัดจากรัฐจนเกินไป ซึ่งคาตอบพบคือ การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็น
สิ่งที่ชี้ให้เห็นเส้นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนได้ดีที่สุด มากกว่าการดาเนิน
ชีวิตตามความต้องการที่ผู้นาทั้งที่มาจากการเลือกตั้งหรือวิธี การอื่นมอบให้ รวมถึง
การท าให้ น โยบายประชานิ ย ม (Populist Policy) ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ปิ ด กั้ น
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นารัฐกับพลเมืองจนเห็นเป็นภาพการครอบงาผู้คนให้
หลงใหลเสียสติไป เพราะสิ่งนี้อาจจะทาให้รัฐนั้นล้มเหลวและประชาชนก็ยังคงล้าหลัง
ด้อยพัฒนาต่อไป
คาสาคัญ : ประชาธิปไตย, ผู้นารัฐ, ความเป็นพลเมือง, การมีส่วนร่วม
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Abstract
In this article, the author raised questions as to how the extent
of participation should be upheld in a democratic relationship between
the state and the citizen in developing countries, so as to progress
economic development towards Western standards in accordance with
a principle that economic development fosters democratic governance,
and how duties of citizenship towards the state in developing countries
should be established so that concordance could be attained, that is,
human rights are not restricted by the state. It was discovered that
political participation is the best reflection of relationship between the
state and the people, better than living by the will or desire of a
leader, whether from election or any other means. Furthermore,
populist policies should be deemed as a mechanism that hinders good
relation between leaders of a state and its citizens, so far as becoming
a state of indoctrination, as these policies could founder a state and
cause its citizen to fall behind and remain underdeveloped.
Keywords: Democracy, Heads of State, Citizenship, Participation
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บทนา
การสรรค์สร้างสังคมเพื่อทาให้รัฐกลายเป็นผู้ให้คาตอบสาหรับการพัฒนา
ตามแบบตะวั น ตกนั้ น ถือ เป็น หนึ่งในก้ าวส าคั ญเพื่ อผ่ า นอุ ปสรรคการพัฒ นาทาง
เศรษฐกิจตามแนวคิดนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักที่ต้องการให้ความสาคัญกับระบบ
ทุ น นิ ย มไปพร้ อ มกั บ การพั ฒ นาและการท าให้ เ ป็ น ประชาธิ ป ไตยภายในรั ฐ การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยจึงกลายเป็นคาตอบกลางสาหรับการอ้างอิงเพื่อการ
พัฒนาไปโดยปริยาย
นักคิด นักปราชญ์ และนักแสวงหาความรู้จานวนมากต่างพยายามสร้าง
นิยามและให้ ความหมายของคาว่าประชาธิปไตยไว้ มากมาย อาทิ งานของ Crick
(2000: 47) ได้เสนอว่าประชาธิปไตยสามารถให้ความหมายในมิติใหญ่ๆ ได้ 4 มิติ
ได้แก่
มิติแรก ในทัศนะของชาวกรีกโบราณ เป็นการย้อนกลับไปยังรากศัพท์ เดิม
คือ “demokratia” ซึ่งให้ความหมายได้ 2 แนวทางคือ การปกครองโดยสามัญชนซึ่ง
เป็นคนส่วนใหญ่ และอานาจในการปกครองเป็นของประชาชนก็ได้
มิติ ที่ส อง ประชาธิ ป ไตยหมายถึ งระบอบการปกครองของโรมัน ในสมั ย
สาธารณรัฐ โดย Nicolo Machiavelli ได้ชี้ให้เห็นถึงข้อดีของระบอบสาธารณรัฐ ว่า
เป็นระบอบที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอานาจในมือของประชาชน ทาให้ในช่วง
ศตวรรษที่ 17-18 ประชาธิปไตยจึงมีความหมายเป็นระบอบการปกครองที่เกิดขึ้น
จากการผสมผสานระหว่ า งประชาธิ ป ไตยและสาธารณรั ฐ โดยประชาธิ ป ไตยใน
ความหมายนี้ได้ให้ความสาคัญกับประชาชนหรือพลเมืองในการให้คนเหล่านี้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง
มิติที่สาม ประชาธิปไตยที่เป็นอุดมการณ์ของการปฏิวัติฝรั่งเศส โดย JeanJacques Rousseau ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพขึ้น
โดยคุณธรรมทั้ง 3 ประการนี้ต่อมาได้กลายเป็นเสาหลักแห่งระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ทั้งนี้ Rousseau ได้ให้ความสาคัญกับประชาธิปไตยแบบทางตรง
(Direct Democracy) เนื่องจากพลเมืองแต่ละคนควรเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
โดยตรงร่วมกับพลเมืองคนอื่นๆ รวมถึงประชาธิปไตยทางตรงแบบนี้จะสามารถแก้ไข
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ความขัดแย้งในเรื่องเสรีภาพส่วนบุคคลกับการใช้อานาจของรัฐได้ดีกว่าประชาธิปไตย
แบบตัวแทน ทาให้ประชาธิปไตยในมิตินี้เป็นประชาธิปไตยที่มีความเข้มข้นสูงและ
จริงจังอันเกิดจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองในระดับสูง
และมิติที่สี่ ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นระบอบการปกครองที่สามารถใช้ได้
จริง ที่ถูกใช้ในยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ในช่วงศตวรรษที่ 19 โดยประชาธิปไตย
ในช่วงนี้ถูกเรียกว่า ประชาธิปไตยสมัยใหม่ (Modern Democracy) หรือสามารถ
เรียกได้อีกอย่างหนึ่งคือ เสรีประชาธิปไตย (Liberal Democracy) เหตุที่ถูกเรียก
เช่ น นี้ นั้ น ก็ เ พราะว่ า ประชาธิ ป ไตยในช่ ว งนี้ เ กิ ด ขึ้ น จากการผสมผสานระหว่ า ง
ประชาธิปไตยแบบเดิมกับแนวคิดเสรีนิยม
จากการแบ่งกลุ่มข้างต้นย่อมเห็นว่าในทุกมิติสะท้อนว่า ประชาธิปไตย คือ
การเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับรัฐของคนภายในรัฐ ซึ่งต้องอยู่ในฐานะพลเมืองของรัฐนั้น
โดยอานาจในการดาเนินการใดๆ จาเป็นต้องอยู่ภายใต้การตัดสินใจของพลเมืองของ
รัฐนั้น ด้วย ระดับความเข้มข้ นหรื อความแข็ งแกร่งของประชาธิปไตยจึ งอยู่ กับขี ด
ความสามารถในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางการเมืองหรือการเข้ามีส่วนร่วมทางการ
เมืองของพลเมือง
การตั้งประเด็นว่า ประชาธิปไตยบนเส้นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมือง
จึงน่าชวนให้คิดว่า รัฐกับพลเมืองสาหรับประเทศกาลังพัฒนาทั้งหลายนั้นควรมีส่วน
ร่ ว มระดั บ ใดจึ งจะถื อ ว่ า มากพอต่ อ การพั ฒ นาให้ เ ศรษฐกิ จ นั้ น ก้ า วหน้ า ทั ด เที ย ม
ตะวันตกตามความเชื่อที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งบทความสั้นๆ นี้จะพยายามชี้ให้เห็นว่า
สถานภาพความเป็นพลเมืองควรมีหน้าที่อย่างไรต่อรัฐ จึงจะทาให้ประชาธิปไตยบน
เส้นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมืองนั้นลงตัวจนไม่ทาให้สิทธิในความเป็นมนุษย์
นั้นถูกบีบรัดจากรัฐจนเกินไป

ประชาธิปไตยบนเส้นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมือง
หากองค์ประกอบหนึ่งของรัฐ (State) และรัฐชาติ (Nation State) คือ
พลเมือง (Citizen) ย่อมทาให้น่าหันกลับมาพิจารณาว่า ความหมายของ “พลเมือง”
คืออะไร และพลเมืองควรมีหน้าที่อย่างไรต่อรัฐ
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การพิจารณาถึงความหมายของพลเมืองนั้น จะเห็นว่า Faulks (2000)
กล่าวถึง ความเป็นพลเมืองไว้ว่า ความพลเมือง คือ สถานะของสมาชิกในสังคม ที่มา
พร้อมด้วยสิทธิ หน้าที่ และข้อผูกพัน และมีความเท่าเทียม ความยุติธรรม และความ
เป็นอิสระในการปกครองตนเอง ส่วน Dalton (2008) ได้ให้คาจัดกัดความในเรื่อง
ของพลเมื อ ง ไว้ 4 รู ป แบบ คื อ แบบแรก ความเป็ น พลเมื อ งทางประชาธิ ป ไตย
(Democratic Citizenship) คื อ การมีส่ ว นร่ ว มเกี่ ย วกั บ สาธารณะในเรื่ อ งของ
การเมือง แบบที่สอง ความเป็นพลเมือง คือ การปกครองตนเอง โดยพลเมืองที่ดีควร
ได้รับการชี้แจงจากภาครัฐอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบทบาทของพลเมืองในการเข้ามามี
ส่วนร่วมทางการปกครอง มีการร่วมปรึกษาหารือกันระหว่างพลเมืองด้วยกันในเรื่อง
การเมือง และพยายามเข้าใจมุมมองทางการเมืองที่แตกต่างจากตนของผู้อื่น แบบที่
สาม ความเป็นพลเมือง คือ ความรับผิดชอบต่อการจัดระเบียบทางสังคม และยอมรับ
การใช้อานาจรัฐ ความชอบธรรมของรัฐ และการบังคมใช้กฎหมายของรัฐ แบบที่สี่
ความเป็ น พลเมื อ งทางสั ง คม (Social Citizenship) คื อ พลเมื อ งต้ อ งมี ค วาม
รับผิดชอบทางศีลธรรมและจริยธรรมต่อพลเมืองคนอื่นๆ ในสังคม และงานของ เอนก
เหล่าธรรมทัศน์ (2556: 29) ก็ได้กล่าวถึงพลเมืองไว้ว่า พลเมืองคือผู้ที่ต้องเสียภาษี
และปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง มีบทบาทและอานาจทางการเมือง คือต้องมีสิทธิ
ไปเลือกตั้ง มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ต่อทางการและต่อประเทศชาติ ร่วม
ถึงเชื่อถือในหลักการเสมอภาค ไม่มีความปรารถนาที่จะไปครอบงาใคร และก็ไม่
ต้องการให้ใครมาครอบงาหรืออุปถัมภ์ค้าจุนตนเช่นกัน เป็นต้น
จากตัวอย่างทั้งหมดสรุปได้ว่า พลเมืองก็คือประชาชนในรัฐที่มีอานาจใน
การแสดงบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันภายในรัฐนั้น อานาจนี้ถือเป็นการได้รับ
สิทธิที่เท่าเทียมกันหรือเสมอภาคกัน โดยทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบซึ่งถือ
เป็ น หน้ า ที่ ภ ายในรั ฐ ด้ ว ยกั น เช่ น การเสี ย ภาษี การยอมรั บ ข้ อ ตกลงร่ ว ม การ
แสดงออกต่างๆ ที่ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของผู้อื่น รวมถึงการไปแสดงสิ ทธิทาง
การเมืองผ่านกระบวนการออกเสียง การลงประชามติและการเลือกตั้ง เป็นต้น
อย่ างไรก็ต ามหากรั ฐนั้ นเกิด ขึ้น จากการรวมตั วของมนุ ษย์ ซึ่ งไม่ว่ าด้ ว ย
เหตุผลใดหรือมาจากวิธีการใดก็ตาม เช่น การรวมตัวจากชนเผ่าจนกลายเป็นชนชาติที่
เข้มแข็ง การรบราฆ่าฟันจนตั้งรัฐได้ การแยกตัวจากรัฐใหญ่หรือสหพันธรัฐทั้งหลาย
ซึ่งรวมถึงความแตกแยกของคนในรัฐเดิมจากหลายเหตุปัจจัยให้แยกเป็นรัฐต่างๆ ก็
ตาม ความคงอยู่ของรัฐที่เกิดขึ้นก็ยังคงผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับประชาชนที่อยู่ในรัฐ
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นั้นเสมอ และสิ่งสาคัญกว่านั้นก็คือ ความสาคัญระหว่างผู้นาซึ่งหมายถึงรั ฐบาลกับ
ประชาชนต้อ งผู กพั นบนเส้น ความสัม พัน ธ์ที่เ หมาะสมกัน เสมอจึงจะทาให้ รัฐ เกิ ด
เสถียรภาพในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
หากพิ จ ารณาต่ อ ถึ ง รู ป แบบการได้ ม าของรั ฐ บาลในแต่ ล ะรั ฐ จะพบว่ า
โครงสร้างของรัฐในอดีตเปิดช่องให้คนที่เข้มแข็งหรือกระบวนทางการเมืองที่เน้นการ
รวบอานาจส่ งให้ผู้ที่ มีความพร้อ มก้า วขึ้ นเป็ นกษั ตริย์ หรื อจัก รพรรดิ เพื่อ ปกครอง
บ้านเมือง ในขณะที่หลายรัฐเมื่อกษัตริย์หรือจักรพรรดิอ่อนแอกว่าผู้ใต้ปกครองบาง
กลุ่ม โดยเฉพาะข้าราชการ แม่ทัพ พ่อค้าวานิชหรือเจ้าสัว ก็ส่งผลให้ชนชั้นนาเดิมถูก
โค่ น ล้ ม ภายใต้ ก ารกล่ า วอ้ า งว่ า เป็ น การคื น อ านาจสู่ ป ระชาชน จึ ง ท าให้ บ างรั ฐ
กลายเป็นการปกครองแบบที่มีรัฐบาลมาจากการปฏิวัติและการเลือกตั้งทดแทนการ
สืบทอดอานาจตามสายเลือดในระบบเดิม บทบาทของประชาชนในฐานะพลเมืองจึง
อยู่ในฐานะของผู้ตามที่ต้องทาหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนทั้งในทางตรงและในทางอ้อม
เสมอ
การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ในหลายประเทศในช่ ว งหลั ง
สงครามโลกครั้ ง ที่ ส อง ได้ ท าให้ เ กิ ด รั ฐ ชาติ ห รื อ รั ฐ สมั ย ใหม่ จ านวนมาก กระแส
ชาติ นิ ย ม (Nationalism) กลายเป็ น ตั ว กระตุ้ น สร้ า งความส านึ ก ในการสร้ า งรั ฐ
บทบาทผู้เป็นแกนนาในการขับไล่เจ้าอาณานิคมเดิมกลายเป็นวีรบุรุษ (Heroes) ของ
ประชาชนจึงส่งผลให้แกนนาเหล่านี้กลายเป็นผู้นาทางการเมืองที่มีความชอบธรรม
และได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากประชาชน ถึงแม้การประกาศอิสรภาพจะ
มาพร้อมกับแนวคิดทางการเมืองที่แตกต่างกัน
ในท้ายสุด ช่วงสงครามเย็นก็ทาให้พลเมืองโลกกลายเป็นคนที่มีการปกครอง
แตกต่างกันเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ โลกเสรีนิยมที่นาโดยสหรัฐอเมริกา อังกฤษ
และฝรั่งเศส กับโลกสังคมนิยมที่นาโดยสหภาพโซเวียต และจีน รัฐใหญ่กลายเป็นผู้นา
โลกที่ครอบงาประเทศเกิดใหม่และประเทศเก่าเก็บที่ล้าหลัง แต่ข้อสังเกตที่น่าแปลก
ใจบนเส้ น ความขั ด แย้ ง ของอุ ด มการณ์ ท างการเมื อ งที่ แ ตกต่ า งกั น นี้ (Different
Political Ideology) สหรัฐอเมริกากลับกล้าหนุนหลังผู้นาประเทศที่เป็นเผด็จการ
(Dictator) ทั้ ง หลายในเอเชี ย เช่ น Saddam Hussein ในอิ รั ก Ferdinand
Emmanuel Edralin Marcos ในฟิลิปปินส์ Soeharto ในอินโดนีเซีย และจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ของไทย เป็นต้น จากเหตุผลทางด้านอุดมการณ์ในมิติของการ
สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศได้ ชี้ใ ห้ เ ห็ น ว่ า อุ ด มการณ์ ท างการเมื อ งแบบ
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ประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นไม่ใช่เงื่อนไขสาคัญสาหรับการพัฒนาทางการเมืองในขณะนั้น
เมื่อเปรียบเทียบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้นของหลายประเทศที่
สหรัฐอเมริกาเข้าไปสร้างสัมพันธมิตรด้วย เพราะเหตุนี้บทบาททางการเมืองของ
ประชาชนในฐานะพลเมืองต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของรัฐบาลทหารซึ่งมีระดับความ
เข้มข้นแตกต่างกันออกไป หลายประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ่อยครั้ง
เช่น ประเทศไทยเกิดการรั ฐประหารสลับกับการร่างรัฐธรรมนูญแล้วมีการเลือกตั้ง
ตามรัฐ ธรรมนู ญอยู่ หลายครั้ง อ านาจทางการเมือ งที่ แท้ จริงจึงยังไม่เ คยอยู่ใ นมื อ
ประชาชนเพื่อใช้ในการตัดสินใจด้วยตนเองได้ตลอดเวลา ความเป็นพลเมืองที่เกิดขึ้น
จึงอยู่ในขอบเขตของการเป็นผู้ตาม หรือที่เรียกว่า “ราษฎร” (Subject) ซึ่งหมายถึงผู้
ที่เสียภาษีให้กับรัฐ และต้องยึดถือปฏิบัติตัวตามกฎหมายของบ้านเมือง (เอนก เหล่า
ธรรมทัศน์. 2556)
จากข้างต้นความเป็นพลเมืองภายใต้ระบอบเผด็จการทหารประชาชนจึงมี
สถานภาพเป็นเพีย งผู้ตามเท่านั้น ขณะเดียวกันการยอมรับอธิ ปไตยจากประเทศ
มหาอานาจต่อรัฐบาลเผด็จการก็ยังคงปรากฏอยู่ตามระดับของการรักษาผลประโยชน์
ของรัฐ (National Interest) ทั้งในทางการทหารและการค้าการลงทุนมาตลอดใน
ทศวรรษ 1950 – 1970 คาถามที่เกิดขึ้นจึงถูกตั้งย้อนในปัจจุบันว่า เหตุใดคาว่า
“เผด็จการ” จึงกลายเป็นอุปสรรคทางการค้าที่ไม่อยู่ในรูปภาษี (Non-Tariff Barrier)
ในปัจจุบัน หรือกล่าวได้ว่า ความเป็นประชาธิปไตยจึงกลายเป็นเงื่อนไขการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจขึ้นมาได้ ทั้งที่งานส่วนหนึ่งของ Adam Smith (2016) ในเรื่อง “การ
สอบสวนธรรมชาติและสาเหตุแห่งความมั่งคั่งของประชาชาติ (An Inquiry into the
Nature and Causes of the Wealth of Nations)” จะเน้นเรื่องการเก็บภาษีอย่าง
เหมาะสมของรั ฐ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การค้ า เสรี ก็ ต าม ก็ ไ ม่ ป รากฏว่ า เน้ น ถึ ง รู ป แบบการ
ปกครองแบบประชาธิ ปไตยเท่ า นั้ น เพราะเชื่อ ในสิท ธิ ข องบุ ค คลที่ จ ะสามารถใช้
อิทธิพลของตนเองสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของตนเองได้อย่างเสรีโดยไม่ต้อง
ตกเป็นหุ่นเชิดของสมาคมอาชีพหรือของรัฐ บทบาทรัฐจึงเป็นเพียงหน่วยหนึ่งทางการ
ปกครองที่จาเป็นต้องปล่อยให้ประชาชนหรือพลเมืองของรัฐนี้ขับเคลื่อนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจด้วยตนเอง ซึ่งในช่วงสามทศวรรษดังกล่าวนี้ แม้รัฐบาลจะมีระบอบการ
ปกครองแบบเผด็จการก็ตามแต่โครงสร้างทางเศรษฐกิจก็คลี่คลายให้พลเมืองที่เป็น
พ่อค้าวานิชสามารถดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วยตนเองได้เกือบเสรี ซึ่งยังปรากฏ
ให้เห็นมาจวบจนปัจจุบัน
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การมองความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนบนฐานประชาธิปไตยแบบ
ตะวันตกในปัจจุบันมักถูกวัดจากการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านการเลือกตั้ง หรือ
ยึดหลักประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy) กระบวนการ
เลือกตั้งจึงกลายเป็นตัวชี้วัดความเป็นประชาธิปไตยไปโดยปริยาย เช่นเดียวกับการวัด
ความเป็ น เผด็ จ การทหารด้ ว ยการรั ฐ ประหาร ค าถามที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามมาก็ คื อ การ
เลื อ กตั้ ง (Election) มี เ งื่ อ นไขใดเป็ น หลั ก ประกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด การเป็ น เผด็ จ การใน
กระบวนการทางการเมืองของนานาชาติ หากใช้เงื่อนไขของการให้เสรีภาพในการ
ดาเนินธุรกิจแก่ภาคเอกชนมาเป็นฐานรองรับคาตอบย่อมถือว่าไม่เพียงพอ เนื่องจาก
กรณีตัวอย่างการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคเอกชนไทยนั้นดาเนินมาจากรากฐานการ
แสวงหาตลาดด้วยตนเองมาโดยตลอด ในขณะที่ภาครัฐไม่ได้ถูกผลักและขับเคลื่อน
โดยภาคการเมืองอย่างจริงจัง เว้นเสียแต่ได้ประโยชน์ต่อกลุ่มทุนใหญ่เท่านั้น ปัญหา
เรื่องเผด็จการบนโครงสร้างประชาธิปไตยพบเห็นได้หลายลักษณะ อาทิ การรวมกลุ่ม
ออกกฎหมายไม่เป็นธรรมผ่านการล็อบบี้จากกลุ่มทุน การออกเสียงรับรองรัฐมนตรีที่
ทุจริตจากรัฐบาลเสียงข้างมาก การปิดกั้นการตรวจสอบจากภาคประชาชนที่ไม่เห็น
ด้วย เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ได้ผลักดันให้สิทธิความเป็นพลเมืองสูญหายไปกับอานาจ
ของตัวแทนทางการเมืองของตนอย่างไรคุณค่า ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของ ปริญญา
เทวานฤมิตรกุล (2555: 48-49) ได้เขียนถึงความสาคัญของพลเมืองต่อประชาธิปไตย
ไว้ว่า หากประเทศใดที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแล้วไม่ได้ทาให้ประชาชน
ของตนนั้ น เป็ น พลเมื อ ง หรื อ ไม่ มี ก ารศึ ก ษาเพื่ อ ความเป็ น พลเมื อ ง การพั ฒ นา
ประชาธิปไตยในประเทศนั้นก็จะเป็นไปอย่างไม่ราบรื่น มีอุปสรรคต่างๆ มากมาย โดย
สามารถแบ่งลักษณะของปัญหาออกได้เป็น 3 ประการคือ ประการแรก ทาให้เกิดชน
ชั้นปกครองใหม่ที่มีที่มาจากการเลือกตั้ง โดยประชาชนไม่ได้เป็นผู้ปกครองอย่าง
แท้จริง เป็นเพียงผู้ที่ให้ความชอบธรรมในการปกครองเท่านั้น ประการต่อมา ทาให้
เกิดความแตกแยกในสังคม เพราะประชาชนไม่ยอมรับความเห็นที่แตกต่างจากตน ไม่
มีความเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพซึ่งกันและกัน ความเห็นที่แตกต่างนี้จึงทาให้นาไปสู่
ความแตกแยกในสังคม มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ซึ่งถ้าหากขัดแย้งกันอย่างรุนแรงเพิ่ม
มากขึ้นอาจนาไปสู่เหตุการณ์นองเลือดได้ และประการสุดท้าย แม้ว่าหากไม่เกิดความ
รุนแรงขึ้น แต่สังคมที่ประชาชนไร้ความเป็นพลเมืองนั้นก็จะส่งผลให้ประชาชนใช้สิทธิ
เสรีภาพกันตามอาเภอใจ ทุกคนอ้างแต่สิทธิของตนเอง ประชาชนไม่เห็นว่าตนเป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นได้ ก็จะทาให้สังคมเหล่านั้นมุ่งแต่จะทรุ ดโทรม
ลงไป
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ประชาธิปไตยบนเส้นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมืองจึงควรเน้นในมิติ
ของการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในฐานะของพลเมืองที่มีสิทธิ
เสรีภาพ และหน้าที่ในการแสดงออกเพื่อพิทักษ์สิทธิของตนอย่างเสมอภาค ในขณะที่
ผู้ปกครองรัฐก็จาเป็นต้องยอมรับอานาจตามสิทธิของพลเมืองทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม
การแสดงออกด้ ว ยการขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมทางการเมื อ งทางตรง ( Direct
Democracy) เป็นสิ่งที่ต้องได้รับการรับประกันจากรัฐ การปิดกั้นการแสดงออกทาง
การเมืองด้วยทุกวิถีทาง รวมถึงการตรวจตราและควบคุมสังคม (Police) ที่มากเกินไป
ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และทาให้สถานภาพความ
เป็นพลเมืองนั้นต่าลงกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลทั้งที่มาจากการเลือกตั้ง
หรือไม่ก็ตามควรระมัดระวังอย่างยิ่งต่อการสร้างสัมพันธ์อันดีกับพลเมืองของตน

บทส่งท้าย
ถึงแม้ ความสั มพั นธ์ ร ะหว่ า งรั ฐ กับ ประชาชนบนฐานประชาธิ ป ไตยแบบ
ตะวันตกในปัจจุบันจะกลายเป็นเงื่อนไขสาคัญสาหรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ
นานาชาติ แต่สิ่งที่สาคัญกว่าการกล่าวอ้างประชาธิปไตยเป็นทางออกสาหรับการ
แก้ไขปัญหาทุกๆ เรื่องนั้น ก็คือการเปิดกว้างสร้างสรรค์ให้พลเมืองในรัฐต่างๆ นั้นเป็น
มากกว่ า ราษฎรหรื อ ผู้ ต ามที่ มี ห น้ า ที่ เ สี ย ภาษี เ ท่ า นั้ น อี ก ทั้ ง การกล่ า วอ้ า งเรื่ อ ง
“ประชาธิปไตย” ไม่ใช่อานาจและหน้าที่เพียงแค่ของกลุ่มชนชั้นนากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
เท่านั้น แต่ ประชาธิปไตยนี้คือผลรวมที่เป็นอานาจอธิปไตยที่มีทุกคนเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน การมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงเป็นคาตอบที่ชี้ให้เห็นเส้นความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐกับประชาชนได้ดีที่สุด มากกว่าการดาเนินชีวิตตามผู้นาทั้งที่มาจากการเลือกตั้ง
หรือวิธีอื่นแต่เพียงเท่านั้น รวมถึงไม่ควรให้นโยบายประชานิยม (Populist Policy)
มาเป็นเครื่องมือปิดกั้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นารัฐกับพลเมืองจนเห็นเป็นภาพ
การครอบงาผู้ คนให้ห ลงใหลเสี ย สติใ นทางที่ผิ ด ซึ่งสิ่ งสุ ด ท้ ายก็ คงจะทาให้รั ฐ นั้ น
ล้มเหลวและประชาชนก็ยังคงล้าหลังด้อยพัฒนาต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคโฮมสเตย์และแนวทางการ
กาหนดนโยบายโฮมสเตย์ของไทย เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods
Research) กลุ่มตัวอย่า งได้แก่ ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการให้บริการ
ธุรกิจโฮมสเตย์ เขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดประจวบศีรีขันธ์ และจังหวัดกระบี่
การวิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใช้เหตุผลตามหลักตรรกะ (Logical Reasoning) เพื่อ
ใช้ในการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาสร้างข้อสรุป (Generalization) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า 1) ธุร กิจ โฮมสเตย์ สามารถมี รายได้เ สริ ม ของผู้ ประกอบการ รั ฐบาลควรมี
นโยบายสนับสนุนกลยุทธ์ด้านงบประมาณ กลยุทธ์ทางมาตรฐานความปลอดภัย และ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนให้เด่นชัดมากขึ้น 2) รัฐบาลเป็นหน่วยงานสาคัญในการบูรณา
การในการกาหนดนโยบายที่ชัดเจน ป้องกันกลุ่มทุนแสวงหาประโยชน์จากโฮมสเตย์
จึงควรให้ชาวบ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐาน
โฮมสเตย์ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของโฮมสเตย์ ส่งเสริมสนับสนุนเงินทุน
คาสาคัญ : การกาหนดนโยบาย, โฮมสเตย์
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Abstract
This research aimed to study the problem of home-stay and to
formulate Thai home-stay policy. It was a mixed methods research. The
samples were people, tourists and entrepreneurs in Chiangmai,
Prajuabkirikhun, and Krabi. It was analyzed by logical reasoning method
to get generalization. The research result found that 1) home-stay
business should be support income of entrepreneurs and the
government should have the policy to support the budget strategy,
safety strategy and support the community identities. 2) the
government was the important organization to integrate the clearly
policy that protect the capitalists who wanted to get benefit from
home-stay business, so it should have more participation by people
and local government to initiate the local standard of home-stay, and
also gave more information about home-stay and including capital
support for each local home-stay.
Keywords : Policy Formulation, Homestay
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ความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์กาลังเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติที่สามารถเข้ามาท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนที่มี
เอกลักษณ์ วัฒนธรรมเฉพาะตัว เนื่องจากการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์มีหลากหลาย
รูปแบบให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกท่องเที่ยวตามความต้องการและมีให้บริการทั่ว
ทุกภูมิภาคพร้อมทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนอันนาไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ทั้งนี้ปัจจุบันพบว่าธุรกิจโฮมสเตย์มีจานวนมาก ซึ่ง
ก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพ การฉวยโอกาสได้ประโยชน์จากการทาธุรกิจโฮมสเตย์
ในการหลบเลี่ยงกฎหมาย และการที่นักท่องเที่ยวสามารถใช้ชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติ
ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ทาให้เกิดปัญหา
การเสื่อมโทรมของทรัพยากรในพื้นที่ เอกลักษณ์ของความเป็นชุมชนลดลง บิดเบือน
วัฒนธรรมชุมชนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ปัญหาการบริหารการจัดการของชุมชนที่ขาด
ทิศทาง ขาดแหล่งข้อมูลสื่อสารของชุมชน ปัญหาเรื่องสิ่งอานวยความสะดวก ปัญหา
ด้านความปลอดภัย
จึงกล่าวได้ว่าการกาหนดนโยบายยุทธศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุ ร กิ จ หรื อ กิ จ การที่ พั ก โฮมสเตย์ มี ค วามจ าเป็ น ในการส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยวพร้อมทั้งเอื้อประโยชน์ต่อการส่งเสริมชุมชนในการประกอบกิจการที่พัก
โฮมสเตย์และป้องกันแสวงหาประโยชน์จากผู้ประกอบการโดยอิงอาศัยกระแส“โฮมส
เตย์”ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจโรงแรม หรือรีสอร์ท หรือเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง การเลี่ยงภาษี หรือกลยุทธทางการตลาด เป็นเหตุทาให้การกาหนดนโยบาย
ที่ชัดเจนจัดทายุทธศาสตร์ในการส่งเสริม ควบคุม และพัฒนาธุรกิจโฮมสเตย์อันจะทา
ให้ เ ศรษฐกิ จ ชุ ม ชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง สร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ท้ อ งถิ่ น ป้ อ งกั น ปั ญ หา
อาชญากรรม และนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยว
การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล พัฒนาระบบงานใน
การสร้างเครือข่ายภาคีระหว่างนานาชาติเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน
ต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคโฮมสเตย์ของไทย
2. เพื่อศึกษาแนวทางการกาหนดนโยบายโฮมสเตย์ของไทย

วิธีการดาเนินการศึกษา
เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) เน้นการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร (Documentary) และการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) สนับสนุนข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจาก
เอกสารทุ ติ ย ภู มิ เช่ น หนั ง สื อ ต ารา วารสาร บทความ วิ ท ยานิ พ นธ์ เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการ รายงานผลการวิจัยต่างๆ กฎหมาย พระราชบัญญัติที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่องนี้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
กลุ่มตัวอย่ างเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้ประกอบการให้บริการธุรกิจโฮมสเตย์
จานวน 12 คน เขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบศีรีขันธ์ และ
จังหวัด กระบี่ โดยใช้ วิธี การสุ่ม แบบเจาะจง (Purposive Sampling) วิเ คราะห์
แนวทางศึกษาตามกรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ของวิจัยวิเคราะห์เชิงเนื้อหา สร้าง
ข้อสรุป (Generalization)
กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ ได้แก่ ประชาชน นักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบศีรีขันธ์ และจังหวัดกระบี่ โดยการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) จานวนจังหวัดละ 300 ชุ ด กลุ่ม
ตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 900 ตัวอย่าง
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การวิเคราะห์ผลการศึกษา
การวิเ คราะห์ข้อมู ลเชิงคุณภาพโดยใช้เหตุผลตามหลั กตรรกะ (Logical
Reasoning) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาสร้างข้อสรุป (Generalization)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณได้ใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson’s Product – Moment Correlation Coefficient) และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษาธุรกิจโฮมสเตย์
การวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ 1) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชน
นักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวรูปแบบธุรกิจโฮมสเตย์ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
จั ง หวั ด ประจวบศี รี ขั น ธ์ จั ง หวั ด กระบี่ โดยการสุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบบั ง เอิ ญ
(Accidental sampling) ที่ ก าลั ง ท่ อ งเที่ ย วในสถานที่ ท่ อ เที่ ย วทางธรรมชาติ
วัฒนธรรมโบราณสถาน ซึ่งสามารถได้จานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืน
มาจานวนกลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 900 ตัวอย่าง

ผลการศึกษา
สาหรับผลที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ จากการศึกษาพบว่า ประชาชนที่
แสดงความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวรูปแบบธุรกิจโฮมสเตย์ส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาภายใน
จังหวัด จานวน 513 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 มีนักท่องเที่ยวมีอายุระหว่าง 26-40
จานวน 701 คน คิดเป็นร้อยละ 56.1 มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท จานวน 675 คน
คิดเป็นร้อยละ 54.0 ลักษณะการเดินทางเป็นกลุ่ม จานวน 712 คน คิดเป็นร้อยละ
57.0 ส่วนใหญ่เดินทางแบบไปกลับ จานวน 913 คน คิดเป็นร้อยละ73.0 และ ค้าง
คืน จานวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 ส่วนใหญ่ไม่เคยพักในโฮมสเตย์ จานวน
1,037 คน คิดเป็นร้อยละ 83.0
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กลุ่มตั วอย่า งมีความคิด เห็นว่ าอยากให้ที่ พักเตรียมความพร้อมด้ านการ
บริการที่ดี จานวน 587 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 โดยยอมรับในด้านราคาพักมากกว่า
500 บาทขึ้นไป สาหรับการเข้าเข้า สิ่งที่ทาให้ตัดสินใจพักในโฮมสเตย์มากกว่าโรงแรม
มากที่สุดคือบรรยากาศของที่พัก จานวน 925 คน คิดเป็นร้อยละ 74.0 โดยส่วนใหญ่
มีความสนใจพักโฮมสเตย์ จานวน 863 คน คิดเป็นร้อยละ 69.0
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการหรือผู้มีส่วนได้
เสี ย ในธุ ร กิ จ โฮมสเตย์ โดยสุ่ ม แบบเจาะจงในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จั ง หวั ด
ประจวบศีรีขันธ์ จังหวัดกระบี่ โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental
sampling) ซึ่งสามารถได้จานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมาจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 134 ตัวอย่าง ผลการศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลได้ดังต่อไปนี้
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ/เจ้าของ จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 61.2 มี
ความต้องการให้บ้านเป็นโฮมสเตย์ เนื่องจากส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอ จานวน 83
คน คิดเป็นร้อยละ 61.9 รองลงมาได้แก่ สถานที่มีความพร้อมสูง จานวน 25 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.7 มีสภาพแวดล้อมเหมาะกับการทาโฮมสเตย์ จานวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.7 หรือเห็นว่าใกล้แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ จานวน 101 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75.4
ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคิดเห็นต่อการยอมรับต่อการ
พัฒนากฎหมายรองรับธุรกิจโฮมสเตย์เพื่อให้เกิดระบบคุณภาพและมาตรฐาน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.06, S.D.=.480) เมื่อพิจารณาตามมาตรฐานรายด้าน
เห็นว่าควรส่งเสริมด้านอัธยาศัยไมตรีของเจ้าบ้านและสมาชิก (xˉ = 4.24, S.D. =
.547) มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ (xˉ = 4.19, S.D. = .634)
ด้านรายการ
นาเที่ยว (xˉ = 4.10, S.D. = .653) ด้านการบริหารของกลุ่มโฮมส
เตย์ (xˉ = 4.08, S.D. = .403) ด้า นอาหาร (xˉ = 4.07, S.D. = .545) ด้า นที่พัก
(xˉ = 4.04, S.D. = .541) ด้า นความปลอดภัย (xˉ = 4.04, S.D. = .547) ด้าน
วัฒนธรรม (xˉ = 4.04, S.D. = .547) ด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์
ชุมชน (xˉ = 4.04, S.D. = .540) และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (xˉ =
4.00, S.D. = .605)
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ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคิดเห็นต่อการยอมรับวิธีการ
และเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยเพื่อให้เกิดระบบคุณภาพและมาตรฐาน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.18, S.D. = .415) ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการให้
โฮมสเตย์ที่ผ่านการรับรองแล้วสามารถใช้เอกสารหรือหลักฐานการรับรองมาตรฐาน
เป็นหนังสือประกอบการพิจารณารับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันทางการเงิน
ได้ (xˉ = 4.35, S.D. = .585) มากที่สุด รองลงมาได้แก่ เห็นด้วยกับการจัดทาการ
ประเมิน มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (xˉ = 4.28, S.D. = .646) เห็นด้วยให้กรมการ
ท่องเที่ยวทาหน้าที่เป็นฝ่ายทะเบีย นในการจัด ทาการประเมิน มาตรฐานโฮมสเตย์
ไทย (xˉ = 4.13, S.D. = .624) เห็น ด้วยให้มีการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยที่
ขึ้นทะเบียนแล้วทุก 3 ปี (xˉ = 4.10, S.D. = .654) และสุดท้ายเห็นด้วยให้การ
ประเมินโฮมสเตย์มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่น สถานบันการศึกษาในชุมชนเข้ามีส่วน
ร่ว มในการประเมิน เพื่ อประสิท ธิ ภ าพประสิท ธิ ผ ลในการให้ ใบอนุ ญาตและความ
โปร่งใส (xˉ = 4.05, S.D. = .594) ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความ
คิดเห็นต่อการพิจารณาเรื่องร้องเรียน การอุทธรณ์ และการส่งเสริมมาตรฐานโฮมส
เตย์ไทยเพื่อให้เกิดระบบคุณภาพและมาตรฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ =
3.62, S.D. = .360) เมื่อพิจารณาตามรายข้อเห็นด้วยให้ส่วนราชการอื่นๆ สนับสนุน
งบประมาณในด้านการปรับปรุงโฮมสเตย์ได้ (xˉ = 3.83, S.D. = .467) มากที่สุด
รองลงมาได้แก่ เห็นด้วยกับการลงโทษผู้ประกอบการโฮมสเตย์ที่ได้รับการตัดสินว่าผิด
ด้วยการถอดถอนหนังสือรับรอง (xˉ = 3.70, S.D. = .576) เห็นด้วยให้มีการอุทธรณ์
แก่ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ที่ได้รับการตัดสินว่าผิดต่ออธิบดีกรมการท่องเที่ยวได้ (xˉ =
3.55, S.D. = .632) เห็นด้วยที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นฐานสนับสนุน
การจัดตั้งกลุ่มโฮมสเตย์ของชุมชน (xˉ = 3.55, S.D. = .608) และสุดท้ายเห็นด้วย
กับการร้องเรียน ของผู้ใช้บริการหากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการให้บริการของ
ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ (xˉ = 3.49, S.D. = .597)
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยมาตรฐานธุรกิจโฮมสเตย์มีความสัมพันธ์กับการ
ยอมรับวิธีการ และเกณฑ์การประเมินต่อการพัฒนากฎหมายรองรับธุรกิจโฮมสเตย์ใน
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เชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.374, Sig.=.000) โดยที่ ปัจจัย
มาตรฐานธุรกิจโฮมสเตย์ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 ด้านที่พัก มาตรฐานที่ 2 ด้านอาหาร
มาตรฐานที่ 3 ด้านความปลอดภัย มาตรฐานที่ 4 ด้านอัธยาศัยไมตรีของเจ้าบ้านและ
สมาชิกมาตรฐานที่ 5 ด้านรายการนาเที่ยว มาตรฐานที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มาตรฐานที่ 7 ด้านวัฒนธรรม มาตรฐานที่ 8 ด้านการสร้างคุณค่า
และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน มาตรฐานที่ 9 ด้านการบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์ และ
มาตรฐานที่ 10 ด้านการประชาสัมพันธ์ ทุกด้านมีความสัมพันธ์กับการยอมรับวิธีการ
และเกณฑ์การประเมินต่อการพัฒนากฎหมายรองรับธุรกิจโฮมสเตย์ในเชิงบวกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อพิจารณาตามสมการพยากรณ์ พบว่า การศึกษาและพัฒนากฎหมาย
รองรับธุรกิจโฮม สเตย์เพื่อให้เกิดระบบคุณภาพและมาตรฐาน จากกลุ่มตัวอย่า ง
จานวนทั้งหมด 135 คน ที่มีปัจจัยมาตรฐานธุรกิจโฮมสเตย์ ได้แก่ ด้านวัฒนธรรม
(X7) ด้านที่พัก (X1) จะมีแนวโน้มส่งผลให้มีการศึกษาและพัฒนากฎหมายรองรับ
ธุรกิจโฮมสเตย์เพื่อให้เกิดระบบคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมและเด่นชัดได้ดีขึ้น
สาหรับผลที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า จากการศึกษาสัมภาษณ์
ตัวแทนโฮมสเตย์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ปี 2557 – 2560 ส่วน
ใหญ่เห็นว่า ภาครัฐและภาคเอกชนมุ่งส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสนใจในการท่องเที่ยวในรูปแบบที่พักที่สามารถสัมผัส
วัฒนธรรมโดยกรมการท่องเที่ยวส่งเสริมให้ชาวบ้านในท้องถิ่นจัดสถานที่พักสาหรับ
นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเข้าพักลักษณะโฮมสเตย์ โดยมีกรมการท่องเที่ยวเป็น
หน่วยงานทาหน้าที่กากับดูแลในการออกใบอนุญาต ซึ่งกฎระเบียบ กรอบดัชนีชี้วัด
คุณภาพมาตรฐานการจัดการโฮมสเตย์มีความเหมาะสมกับการออกใบอนุญาตให้กับ
ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ แต่สภาพปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการโฮมสเตย์ส่วน
ใหญ่เ ห็น ว่า เกิด จากการขาดงบประมาณในยกระดับ การพัฒ นาคุณ ภาพการ
ให้บริการโฮมสเตย์เช่นปรับปรุงสถานที่พัก จุดต้อนรับบริการนักท่องเที่ยว สิ่งอานวย
ความสะดวก อุปกรณ์นาเที่ยว แผ่นพับ หรือเว็ปไซด์ เป็นต้น พร้อมทั้งนี้การจัดทากล
ยุทธทางการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ลด
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ปัญหาจานวนนักท่องเที่ยวที่ยังมีปริมาณที่น้อยกรมการท่องเที่ยวควรมุ่งเน้นส่งเสริม
ทางการตลาดตลอดทั้ง และ 3) แนวทางในการส่งเสริ มพัฒนาโฮมสเตย์ส่วนใหญ่เห็น
ว่าภาครัฐควรกาหนดนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณ สาหรับ
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการโฮมสเตย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการประชาสัมพันธ์
การจัดทาการตลาดของโฮมสเตย์ ทั้ง นี้ค วรพัฒ นาศัก ยภาพของความรู้ใ ห้กับ
ผู ้ป ระกอบการ การ พั ฒ นาทรั พ ยากรสิ่ ง แวดล้ อ มในท้ อ งถิ่ น ร่ ว มกั น ระหว่ า ง
ผู้ประกอบการโฮมสเตย์กับชุมชน ซึ่งการส่งเสริม ดังกล่า วข้า งต้น เป็น แนวทางใน
การส่งเสริมพัฒนาโฮมสเตย์ให้มีความเข้มแข็งกับกลุ่มโฮมสเตย์ เกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน สามารถการกระจายผลประโยชน์และรายได้ให้กับคนในชุมชน
ด้วยระบบการทางานของกลุ่มโฮมสเตย์ที่มีโปร่งใสและมีมาตรการในการควบคุมการ
ให้บริการ
นอกจากนี้ในส่วนของการวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า
1) ลัก ษณะของโฮมสเตย์ไ ทย พบว่า การท่อ งเที่ย วลัก ษณะโฮมสเตย์
คือ 1) ชุมชนท้องถิ่นอาจมีทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม
สามารถดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือน 2) การเข้าถึงพื้นที่มีการเดินทางไปสู่
แหล่งท่องเที่ยว 3) การให้บริการท่องเที่ยวในชุมชน เช่น สินค้าที่ระลึกหรือสินค้า
พื้นเมือง การแสดงทางวัฒ นธรรมหรือ วิธีชุม ชน การนาเที่ย ว การพักค้า งแรมใน
หมู่บ้า น (ทิพ วรรณ พุ่ ม มณี, 2546 : 184-186) ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท หรือ
โฮมสเตย์ (Home-Stay) คื อ บ้า นที่ อยู่ ในชุม ชนชนบทที่มี ประชากรในชุ มชนเป็ น
เจ้าของบ้าน ซึ่งเจ้าของบ้านหรือสมาชิกในครอบครัวอาศัยอยู่เป็นประจา หรือใช้
ชี วิ ต ประจ าวั น อยู่ ใ นบ้ า นดั ง กล่ า ว และมี ค วามพร้ อ มในการเป็ น โฮมสเต ย์ ดั ง นี้
ประการแรก เจ้าของบ้านและสมาชิกในครอบครัว ต้องถือว่าการทาโฮมสเตย์เป็น
เพียงรายได้เสริมนอกเหนือจากรายได้จากอาชีพหลักของครอบครัว ประการที่สอง มี
พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยภายในบ้ า นเหลื อ ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ป ระโยชน์ และสามารถน ามาดั ด แปลงให้
นักท่องเที่ยวเข้าพักได้ ประการที่สาม นั กท่องเที่ยวต้องค้างแรม ในบ้านเดียวกับที่
เจ้าของบ้านพักอาศัยอยู่ โดยมีโอกาสแลกเปลีย่ นเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตระหว่าง
กันประการที่สี่ สมาชิกในครอบครัวต้องมีความยินดีและเต็มใจที่จะรับนักท่องเที่ยว
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เข้าพักแรมในบ้านพร้อมทั้งถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้แก่นักท่องเที่ยว
ประการที่ห้า เจ้าของบ้านและสมาชิกในครอบครัว ให้ความร่วมมือกับชุมชนในการ
จัดโฮมสเตย์เป็นอย่างดี และประการที่หก บ้านนั้นควรเป็นสมาชิกของกลุ่มชมรมหรือ
สหกรณ์ ที่ร่วมกันจัดการโฮมสเตย์ของชุมชน
2) แนวคิดลักษณะของโฮมสเตย์ต่างประเทศ พบว่า โฮมสเตย์ (HomeStay) เป็ น ที่ พั ก ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ เช่ น การเป็ น บ้ า นพั ก อาศั ย ส่ ว นตั ว การมี
ปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของบ้าน หรือครอบครัวเจ้าของบ้าน การแบ่งปันพื้นที่ภายในบ้าน
ส่วนหนึ่งเป็นเป็นพื้นที่สาธารณะ (Lynch & MacWhannell, 2000 : 110-117)
กรมการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวั ย หรือ Department of Education and
Early Childhood Development (2015) ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฮมสเตย์ว่า
โฮมสเตย์ เป็นคาใช้อธิบายกว้างๆ ของการให้บริการที่พักโดยครอบครัวหนึ่งๆ หรือคู่
สามีภรรยาหนึ่งๆ หรือบุคคลใดๆ ก็ตาม ที่มีการเก็บค่าเช่าเป็นรายสัปดาห์ โดยค่าเช่า
นี้เป็นรายจ่ายของผู้เข้าพักที่ครอบคลุมถึงอาหารที่เหมาะกับนักศึกษาชาวต่างประเทศ
และอาจรวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องพักเดี่ยว อาหารสามมื้อ ที่นอน
ตู้เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว แก๊ส ไฟฟ้า เครื่องทาความร้อนหรือความเย็น น้าดื่ม การทาความ
สะอาด พื้นที่พักผ่อนอื่นๆ ในบริเวณบ้าน ตลอดจนถึงโต๊ะเรียน ไฟอ่านหนังสือ และ
ชั้นหนังสือ เป็นต้น โดยการพักมีลักษณะเป็นแบบที่นักท่องเที่ยวหรือแขกผู้เข้าพัก
ชาระเงินค่าเช่าโดยตรงแก่เจ้าของบ้าน (Lashley & Morrison, 2000) การจัดการ
โฮมสเตย์ที่ดีนั้น รัฐควีนส์แลนด์ (Queensland, 2015) กาหนดให้โฮมสเตย์ต่างๆ
ต้องทาให้นักเรียนหรือนักศึกษาที่เข้าพักนั้นรู้สึกปลอดภัย รับฟังความต้องการของผู้
เข้าพัก มีสิทธิ์ที่เข้าร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง อีกทั้งยังได้รับ
ความเคารพในวั ฒ นธรรมของผู้ เ ข้ า พั ก สามารถแสดงความคิ ด เห็ น ในประเด็ น ที่
เกี่ ย วข้ อ งได้ และผู้ เ ข้ า พั ก สามารถพิ จ ารณาเลื อ กสิ่ ง ที่ เ ป็ น ประโยชน์ กั บ ตนได้
Loughborough College (2014) สรุปให้เห็นเพิ่มเติมว่าจาเป็นต้องมีการออก
มาตรการหรือหลักจรรยาบรรณเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้เข้าพัก ขณะเดียวกันการจัดการ
โฮมสเตย์ ต้ อ งอนุ ก รั ก ษ์ แ ละรั ก ษาสภาพแวดล้ อ มของชุ ม ชนด้ ว ยเช่ น กั น โดยที่
Agyeiwaah and Akyeampong (2013: 2) ศึกษาเกี่ยวกับการจัดทาโฮมสเตย์
สาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในกาน่า พบว่า โฮมสเตย์กลายเป็นส่วนเติมเต็ม
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ในด้านการให้บริการด้านห้องพักสาหรับนักท่องเที่ยว และลักษณะการให้บริการของ
โฮมสเตย์ เ องก็ ท าให้ มี รู ป แบบที่ แ ตกต่ า งจากที่ พั ก อื่ น ๆ โดยทั่ ว ไปโดยเฉพาะกั บ
วัฒนธรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทนี้ ทั้งนี้ (Kozak and Rimmington, 2000 :
260-269) ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโฮมสเตย์
พบว่า ประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวมี ผลต่อความพึงพอในการเข้าพักใน
โฮมสเตย์รวมไปถึงลักษณะของจุดมุ่งหมายของการเดินทางก็มีผลต่อความพึงพอใจ
ด้วยเช่นกัน โดยที่ (Pearce, Philip & Lee , 2005 : 460-237) ศึกษาพบว่า การหนี
จากความวุ่นวาย ความต้องการพักผ่อน ความสัมพันธ์อันดีของคนในครอบครัว และ
ความต้องการพัฒนาตนเอง เป็นประเด็นหลักที่นาไปสู่การเดินทางท่องเที่ยว โดย
ปัจจัยดึงดูดที่ทานาไปสู่การเดินทางจริงๆ ในสถานที่หนึ่งๆ ก็คือ วัฒนธรรมท้องถิ่น
ของสถานที่ๆ จะไป เช่น ความรู้สึกถึงบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และความเป็นมิตรของคนในท้องถิ่น เป็นต้น สอดคล้องกับ (Buchanan
and Espeseth, 2014 :2-3) สรุปไว้ว่า การให้บริการห้องพักแบบที่นอนและอาหาร
เช้า หรือที่เรียกว่า “Bed and Breakfast” หรือ “B&B” นั้นเป็นรูปแบบที่ให้บริการ
ห้องพักแบบเช่าที่มีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยสมาคมผู้ให้บริการ
ห้องพักแบบที่นอนและอาหารเช้าสหรัฐอเมริกา (American Bed & Breakfast
Association) จาแนกไว้ 3 ลักษณะ ได้แก่ 1)การให้บริการห้องพักแบบที่นอนและ
อาหารเช้าในลักษณะโฮมสเตย์ หรือที่เรียกว่า “B&B Homestay” เป็นการจั ด
ห้องพักภายในบ้านตั้งแต่ 1 ถึง 5 ห้องไว้ให้บริการแก่นักท่ องเที่ยว พร้อมทั้งมีอาหาร
เช้ารวมเป็นค่าห้องพักอยู่ในนั้น โดยมีการจัดทาป้ายสัญลักษณ์ให้ผู้เข้าพักได้ทราบถึง
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อห้ามต่างๆ ติดไว้ในพื้นที่เปิดให้แก่ผู้เข้าพักได้รับรูแ้ ละปฏิบตั ิ
ตาม เพื่อ ป้ อ งกัน การรบกวนเพื่ อ นบ้ านจากการด าเนิ น ธุ ร กิจ นี้ 2) การให้ บ ริ ก าร
ห้องพักแบบที่นอนและอาหารเช้าในลักษณะธุรกิจที่ได้รับอนุญาตโดยดาเนินการ
ภายในอาคาร จึงเรียกว่า “B&B Inn” รูปแบบนี้เป็นการจัดห้องพักในอาคารซึ่ง
จัดเตรียมไว้ให้บริการผู้เข้าพักจานวนไม่เกิน 20 ห้อง หรืออาจอยู่ระหว่าง 5 ถึง 25
ห้อง โดยมีอาหารเช้าไว้ให้บริ การรวมไว้กับค่าห้อง ทั้งนี้เจ้าของจะมีพื้นที่เล็กๆ เป็น
การส่วนตัวสาหรับพักอาศัย ซึ่งการดาเนินกิจการต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ข้อบังคับ
ของท้องถิ่น รัฐ และรัฐบาลกลาง และ3) การให้บริการห้องพักแบบที่นอนและอาหาร
เช้าในลักษณะธุรกิจที่ได้รับอนุญาตโดยดาเนินการภายในพื้นที่ เฉพาะ จึงเรียกว่า
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“Country Inn”รูปแบบนี้จะจัดเตรียมไว้ให้กับกลุ่มรถบ้านเคลื่อนที่ (Automobile)
ซึ่งจะมีการให้บริการร้านอาหาร และสิ่งอานวยความสะดวกตลอดเวลา โดยมีทั้ง
อาหารเช้าและอาหารค่า ทั้งนี้มักให้บริการผู้เข้าพักจานวนไม่เกิน 20 ห้อง ซึ่งการ
ดาเนินกิจการต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ข้อบังคับของท้องถิ่น รัฐ และรัฐบาลกลาง ซึ่ง
เป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมายโฮมสเตย์ของแคลิฟอร์เนีย ในมาตรา 113893 ตาม
ประมวลกฎหมายการค้าปลีกอาหารของแคลิฟอร์เนีย (California. CALIFORNIA
RETAIL FOOD CODE. Excerpt from CALIFORNIA HEALTH AND SAFETY
CODE PART 7. CALIFORNIA RETAIL FOOD CODE Effective January 1, 2015
) ได้บัญญัติไว้ว่า การเข้มงวดเกี่ยวกับการให้บริการด้านอาหาร หมายถึงประเด็น
ดังต่อไปนี้ 1) มีการให้บริการห้องพักไม่เกินจานวน 20 ห้องสาหรับการเข้าพักแบบ
ค้างคืน โดยมีอาหารบริการเฉพาะผู้ลงทะเบียนเข้าพัก ซึ่งเป็นอาหารเช้าโดยทั่วไป แต่
ไม่มีอาหารในมื้ออื่นๆ อีก ซึ่งทั้งหมดรวมอยู่ในค่าเช่าห้องตลอดคืน 2) ห้องพักที่เป็น
ฟาร์มเกษตรกรรม (Agricultural Homestay) ต้องประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้ (A) มี
ห้องพักไว้บริการไม่เกิน 6 ห้อง จานวนผู้เข้าพักไม่เกิน 15 คน (B) มีสิ่งอานวยความ
สะดวกตลอดคืน (C) มีอาหารบริการในเวลาใดก็ได้แก่ผู้เข้าพักที่ลงทะเบียน แต่ต้อง
รวมอยู่ในค่าเช่าห้องพัก (D) ค่าที่พักจะรวมไว้ด้วยค่าอาหาร (E) สถานที่ตั้งของโฮมส
เตย์ ตั้ ง อยู่ ใ นฟาร์ ม หรื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของฟาร์ ม โดยมี ร ายได้ ห ลั ก จากการท า
เกษตรกรรมในฟาร์ ม (b) ทั้งนี้ไม่คานึงถึง (a) โดยการให้บริการอาหารนั้นไม่จากัด
เฉพาะอาหารที่เป็นของว่างบริการแก่ผู้เข้าพักด้วยตนเอง (c) การบังคับใช้กฎหมายนี้
เฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแลโฮมสเตย์กับผู้เข้าพักเท่านั้น

อภิปรายผล
1.จากการศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคโฮมสเตย์ของไทย พบว่า ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของการธุรกิจโฮมสเตย์ได้แก่ ผู้ประกอบการ ชาวบ้าน ชุมชนสามารถมีรายได้
เสริม เศรษฐกิจชุมชนมีความเข็มแข็งเพิ่มมากขึ้นจากกระแสความนิยมการท่องเที่ยว
ในรูปแบบโฮมสเตย์มีเพิ่มมากขึ้นจึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นทั้งนี้การจัด
โฮมสเตย์ ห ากมี ก ารบู ร ณการกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ข องท้ อ งถิ่ น การพั ฒ นาแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วในชุ ม ชน ทั ศ นคติ ข องประชาชนในชุ ม ชนในทิ ศ ทางเดี ย วกั น แล้ ว ย่ อ ม
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ก่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในส่งเสริมพัฒนาธุรกิจโฮมสเตย์ ทั้งนี้หน่วยงาน
ภาครัฐได้แก่ กรมการท่องเที่ยวมีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมสนับสนุนแนะนากากับ
ดู แ ลกลุ่ ม ชุ ม ชนจั ด ท าโฮมสเตย์ ใ นชุ ม ชน ซึ่ ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ ในท้ อ งถิ่ น เองมี
งบประมาณในการมุ่งส่งเสริมพัฒนาธุรกิจโฮมสเตย์อย่างจากัดเนื่องจากภาระงานใน
หน่วยงานมีจานวนมาก แต่ศักยภาพบุคลากรอานาจของท้องถิ่นเองสามารถส่งเสริม
สนับสนุนธุรกิจโฮมสเตย์ให้มีการบริหารจัดการร่วมกันได้
2. แนวทางการกาหนดนโยบายโฮมสเตย์ของไทย พบว่า แนวทางในการ
ส่งเสริมธุรกิจโฮมสเตย์รัฐจาเป็นต้องเป็นหน่วยงานสาคัญในการบูรณาการในการเป็น
หน่วยงานหลัก ในการรวบรวมความคิดเห็น ของผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสี ยในการกาหนด
นโยบายที่ชัดเจน กาหนดระเบียบในการส่งเสริมสนับสนุนโฮมสเตย์ ควรมุ่งส่งเสริม
พัฒนาความรู้ความเข้าใจการให้บริการที่ดี มีการจัดทาการตลาดให้กับกลุ่มโฮมสเตย์
ส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนเพื่อป้องกันปัญหา เช่น ผู้สนใจยังขาดความรู้ความเข้าใจต่อ
แนวทางการจัดทา โฮมสเตย์ เช่น ระเบียบ มาตรฐานตัวชี้วัดที่กรมการท่องเที่ยว
ก าหนดเพื่ อ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด การวางแผนกลยุ ท ธทางการตลาด การ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของโฮมสเตย์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบสถานที่พักโฮมส
เตย์ การคาดการณ์ป ริมาณจ านวนนั กท่องเที่ยว การขาดทุน/งบประมาณในการ
ปรับปรุงบ้านพักตามมาตรฐานที่กรมกาหนด ทาให้เกิดการลงทุนเพื่อแสวงหารายได้ที่
มิใช่รายได้เสริม การจัดทาโฮมสเตย์ในชุมชนควรสอดคล้องกับทัศนคติของคนใน
ชุมชนหรือยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน ศักยภาพใน
การยกระดับคุณภาพการให้บริการ เช่น ทักษะการให้บริการทีดี อุปกรณ์สิ่งอานวย
ความสะดวก หากแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ย่อมส่งผลดีต่อการพัฒนาธุรกิจโฮมสเตย์ใน
อนาคต
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ข้อเสนอแนะ
1. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ ป ระกอบการโฮมสเตย์ มี ค วามรู้ แ นวคิ ด การ
ให้บริการที่ดีเข้าใจต่อแนวทางการจัดทาโฮมสเตย์ เช่น ระเบียบ มาตรฐานตัวชี้วัดที่
กรมการท่องเที่ยวกาหนดเพื่อเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ส่งเสริมการจัดทาการวางแผนกลยุทธทางการตลาด การประชาสัมพันธ์
เชิงรุกของโฮมสเตย์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบสถานที่พักโฮมสเตย์ เพื่อการ
คาดการณ์ปริมาณจานวนนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม
3. จัดหาแหล่งเงินทุน/งบประมาณพัฒนาคุณภาพการให้กับการของโฮมส
เตย์
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาโฮมสเตย์ใน
ชุมชนและให้ความรู้กับคนในชุมชนเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของโฮมสเตย์
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการยกระดับคุณภาพ
การให้บริการ เช่น ทักษะการให้บริการทีดี ภาษา การจัดทาฐานข้อมูลหรือ อุปกรณ์
สิ่งอานวยความสะดวกส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยว โฮมสเตย์ให้เป็นการ
ท่องเที่ยววิถีชุมชนหรือกาหนดนโยบายรณรงค์ประชาสัมพันธ์โฮมสเตย์
6. จัดตั้งหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่มีอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การกากับดูแลผู้ประกอบการโฮมสเตย์
7. เป็ น หน่ ว ยงานกลางประสาน บู ร ณาการบริ ห ารจั ด การ่ ว มกั น เพื่ อ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการนานโยบายกฎหมายไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
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ภาวะผู้นาแบบบารมี แรงจูงใจของผู้นา ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของการบริหารสหกรณ์ ภายใต้เครือข่ายสหกรณ์
อิสลามแห่งประเทศไทย
Charismatic Leadership, Leader Motivation and Their
Impact on Effectiveness of Cooperative
Management under Thailand Islamic
Cooperative Network
นิภาพร น่าเยี่ยม*
Nipaporn Nayeam
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 1) เพื่อศึกษาลักษณะของภาวะ
ผู้นาแบบบารมี แรงจูงใจของผู้นา และประสิทธิผลของการบริหารสหกรณ์ 2) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาแบบบารมีกับแรงจูงใจของผู้นาสหกรณ์ 3) เพื่อ
ศึก ษาความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ างภาวะผู้น าแบบบารมี กั บ ประสิ ท ธิ ผลของการบริ ห าร
สหกรณ์ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจของผู้นากับประสิทธิผลของการ
บริหารสหกรณ์ และ 5) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของการบริหารสหกรณ์
ด้วยภาวะผู้นาแบบบารมีและแรงจูงใจของผู้นาสหกรณ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ต่างๆ ภายใต้เครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย จานวน 259 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้ทั้ งหมด
238 ชุด คิดเป็นร้อยละ 91.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นา
แบบบารมี แรงจูงใจของผู้นา และประสิทธิผลองค์การของการบริหารสหกรณ์ในภาพ
รวมอยู่ใ นระดับ มาก 2) ภาวะผู้น าแบบบารมี ของผู้น าสหกรณ์มี ความสั มพัน ธ์กั บ
แรงจูงใจของผู้นาสหกรณ์ในระดับสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3) ภาวะผู้นาแบบ
บารมีของผู้นาสหกรณ์มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การของการบริหารสหกรณ์
ในระดับค่อนข้างสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 4) แรงจูงใจของผู้นาสหกรณ์มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การของการบริหารสหกรณ์ในระดับค่อนข้างสูงและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 5) ภาวะผู้นาแบบบารมีด้านการกาหนดหน้าที่ชัดเจน
ภาวะผู้นาแบบบารมีด้านการมีความมั่นใจในตัวผู้ใต้บังคับบัญชา และแรงจูงใจของ
ผู้นาด้านแรงจูงใจ ใฝ่รับผิดชอบ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลองค์การของ
การบริหารสหกรณ์โดยรวมได้ร้อยละ 62.30
คาสาคัญ : ภาวะผู้นาแบบบารมี, แรงจูงใจของผู้นา, ประสิทธิผลองค์การ
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Abstract
This thesis has five objectives as follows: 1) to study
characteristics of Charismatic Leader, Leader Motivation, and the
effectiveness of cooperative management 2) to study the relation
between Charismatic Leadership and Leader Motivation 3) to study the
relation between Charismatic Leadership and the effectiveness of
cooperative management 4) to study the relation between Leader
Motivation and the effectiveness of cooperative management and 5) to
construct a predicted equation of the effectiveness of cooperative
management by Charismatic Leader and Leader Motivation. The
sample consisted of 259 cooperative officers under Thailand Islamic
Cooperative Network. A number of 238 questionnaires were used for
data collection which equal to 91.89%. The data were analysed by
using frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson' s
correlation coefficient and multiple regression analysis.The results of
the study are as follows: 1) opinions about Charismatic Leadership and
the effectiveness of cooperative management resulted at a high level.
2) Charismatic Leadership was highly related to cooperative leader
motivation. 3) Charismatic Leadership of cooperative leader was rather
quite high related to the effectiveness of cooperative management. 4)
Cooperative Leader motivation was quite high related to the
effectiveness of cooperative management. 5) Charismatic Leader in the
role clarification, and follower confidence in subordinates together with
Leader motivation in responsibility were able to predict the
effectiveness of cooperative management. The finding was 62.30%.
Keywords : Charismatic Leadership, Leader Motivation, Organizational
Effectiveness
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บทนา
ภาวะผู้นา (Leadership) เป็นปรากฏการณ์ที่สามารถพบได้ทุกสภาพสังคม
ตั้งแต่สังคมขนาดเล็กระดับครอบครัวไปจนถึงสังคมขนาดใหญ่ระดับประเทศ จะมี
ผู้นาอยู่ควบคู่กับสภาพสังคมนั้นๆ ซึ่งผู้นาเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตหรือ
การอยู่รอดของสังคมนั้นๆ ผู้นาจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นและมีคุณค่าต่อการดารงชีพของ
มนุษย์ในทุกสังคม เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ย่อมมีการรวมกลุ่มกันเป็นองค์การ
เพื่อประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งในการดารงชีพ หากสังคมใดที่มีการรวมกลุ่ม
ขนาดใหญ่ผู้นาจะมีหลายระดับ ส่วนสังคมใดที่มีการรวมกลุ่มขนาดเล็กจานวนผู้นาก็
จะลดน้อยลง ความต้องการผู้นาจึงขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของสังคม จึงพบความ
จริงที่ว่าทุกสังคมของสิ่งมีชีวิตจะมีปรากฏการณ์ของผู้นาอยู่คู่กั นเสมอ (สุธีลักษณ์
แก่นทอง, 2555) ดังนั้น หากองค์การหรือสังคมนั้นมีผู้นาที่มีภาวะผู้นาสูงมีศักยภาพ
และความสามารถ แม้ ว่ า ผู้ ต ามดู เ หมื อ นว่ า ภายนอกจะด้ อ ยศั ก ยภาพหรื อ
ความสามารถ ผู้นาก็จะสามารถพัฒนาหรือดึงศักยภาพและความสามารถของผู้ตาม
ออกมาได้ ทาให้องค์การหรือสังคมนี้ มีประสิทธิผลมากกว่ากลุ่มที่ผู้นามีภาวะผู้นาต่า
จะเห็นได้ว่า ผู้นาที่ไม่ดีหรือผู้นาที่ไม่มีภาวะผู้นาจะส่งผลกระทบในทางลบ เช่น ทาให้
องค์การล้มละลาย หรือขาดทุน หน่วยงานไม่เจริญก้าวหน้าหรือขาดผลงาน จนไม่
สามารถแข่งขันได้ (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556)
ผู้ น า (Leader) เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ยิ่ ง ประการหนึ่ ง ต่ อ ความส าเร็ จ ของ
องค์การ ทั้งนี้ เพราะผู้นามีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้บริหารที่
จะต้ อ งด าเนิ น การวางแผน (Planning) การจั ด การ (Organizing) การสั่ ง การ
(Leading) และการควบคุ ม (Controlling) ผู้ ใ ต้ บั งคั บ บั ญ ชาขององค์ ก ารในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ซึ่ง
เป็นปัญหาที่น่าสนใจของนักวิชาการและบุคคลทั่วไปอยู่ตรงที่ว่า ผู้นามีลักษณะภาวะ
ผู้นาหรือความสามารถในการนาอย่างไรจึงทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ตามทุ่มเท
ความรู้ความสามารถและพยายามที่จะทาให้งานสาเร็จจนเกิดประสิทธิผล(เศาวนิต
เศาณานนท์, 2542)
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นักวิชาการพยายามทาการศึกษาค้นคว้าว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทาให้บุคคลจานวนหนึ่งมี
ความสามารถในการโน้มน้าวพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลและกลุ่มให้ทาตามได้ ซึ่ง
ผลการวิ จั ย ในทศวรรษ 1930 นั บ ว่ า เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการศึ ก ษาผู้ น าอย่ า งเป็ น
ทางการ โดยเริ่มจากการค้นหาว่าลักษณะใดที่ผู้นามีความแตกต่างจากบุคคลซึ่งเป็นผู้
ตามหรือบุคคลที่ไม่ใช่ผู้นา พบว่า เกิดความแตกต่างของตัวแปรด้านบุคลิกภาพของ
แต่ละบุคคล บุคคลซึ่งเป็นผู้นาจะมีบุคลิกภาพที่เด่นชัด เช่น ความเฉลียวฉลาด ความ
กระตื อรือร้น และความต้องการมีอานาจเหนือผู้อื่น ซึ่งลักษณะเหล่านี้จะมีมาแต่
ก าเนิ ด และติ ด ตั ว ตลอดไป นั ก วิ จั ย จึ ง คิ ด ว่ า สามารถพยากรณ์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพใน
เหตุการณ์ที่หลากหลายได้ โดยผลของความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับภาวะผู้นา
จะน าไปสู่ ก ารประเมิ น ลั ก ษณะบุ ค ลิ ก ภาพที่ จ ะช่ ว ยให้ อ งค์ ก ารสามารถพั ฒ นา
กระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรได้ อย่างไรก็ตาม ลักษณะบุคลิกภาพเพียงอย่าง
เดียวนั้นไม่สามารถพยากรณ์ภาวะผู้นาได้อย่างถูกต้อง หรือไม่สามารถพยากรณ์การ
ยอมรับจากสมาชิกของกลุ่มได้อย่างชัดเจน เพราะภาวะผู้นายังขึ้นอยู่กับลักษณะ
บุคลิกภาพอีกหลายประการ ซึ่งมีความเหมาะสมกับบทบาทของผู้นาในสถานการณ์ที่
ต่างกัน ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 การศึกษาภาวะผู้นาเด่นชัดขึ้น กรอบแนวคิด
เรื่อง “ภาวะผู้นาแบบใหม่” (The Neo- Leadership Paradigm) เริ่มเข้ามาแทนที่
อาทิเช่น ทฤษฎีภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพ (Transformational leadership)
(Bass, 1985; Tichy and Devanna, 1986) ทฤษฎีภาวะผู้นาแบบบารมี
(Charismatic leadership) (House, 1977; Conger, 1988) และทฤษฎีภาวะผู้นา
เชิงวิสัยทัศน์ (Visionary leadership) (Westly and Mintzberg, 1989) เป็นต้น
ทฤษฎีภาวะผู้นาแบบบารมีเป็นการย้อนกลับไปสู่การศึก ษาภาวะผู้นาตามแนวคิด
ดั้งเดิม ที่ กล่ า วถึ ง ผู้น าว่า เป็น ผู้ มี อานาจจากความสามารถเฉพาะตนในการสร้ า ง
อิทธิพลหรือผลกระทบอย่างลึกซึ้งและเหนือกว่าบุคคลทั่วไปต่อผู้ตาม โดย Weber
(1947) เป็นผู้ริเริ่มนาคาว่า “บารมี” (Charisma) มาใช้ในการอธิบายภาวะผู้นาที่มี
ความสามารถพิเศษ นับตั้งแต่ Weber เสนอแนวคิดเกี่ยวกับบารมีดังกล่าว ก็มีข้อ
ขัดแย้งทางความคิดเกิดขึ้นเรื่อยมาว่า โดยแท้จริงบารมีนั้นเป็นผลสาคัญที่เกิดขึ้นจาก
คุณลักษณะปรุงแต่ง (Attributes) ของผู้นาและเงื่อนไขสถานการณ์หรือว่าเป็นผลที่
เกิดจากกระบวนการปฏิสัมพันธ์ (Interaction process) ระหว่างผู้นาและผู้ตาม และ
พบว่า นักวิชาการต่างให้คานิยามของคาว่า “Charisma” ในลักษณะและความหมาย
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ที่ แ ตกต่ า งกั น มากมาย แต่ ส่ ว นใหญ่ จ ะมี แ นวคิ ด ตรงกั น ว่ า บารมี เ ป็ น ผลกระทบ
(Effect) ที่เกิดจากกระบวนการปฏิสัมพันธ์ (Bass, 1985; Conger and Kanungo,
1987; Trice and Beyer, 1986; Yukl, 1994) ด้วยเหตุนี้นักวิชาการส่วนใหญ่ใน
ปัจจุบัน จึงยอมรับว่า บารมีเ ป็นผลของการรับรู้ของผู้ตามที่มีต่อผู้ นา อัน เกิดจาก
กระบวนการปฏิสัมพันธ์ต่อกันภายใต้บริบทของสถานการณ์และความต้องการปัจเจก
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลของผู้ตาม (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2545)
จากความหมายของภาวะผู้นาแบบบารมีที่เปลีย่ นแปลงไปตามแนวคิดภาวะ
ผู้นาแบบบารมีใหม่ โดยอธิบายภาวะผู้นาแบบบารมีว่า หมายถึง การที่ผู้นาปฏิบัติตน
เป็ น ตั ว อย่ า งเป็ น การสร้ า งอิ ท ธิ พ ลทางความเชื่ อ ค่ า นิ ย ม พฤติ ก รรม และการ
ปฏิบัติงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่รับรู้ผ่านทางผู้นา House, Spangler and Wocke
(1991) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย พฤติ ก รรมและแรงจู ง ใจของผู้ น าจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งอดี ต
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ภายใต้กรอบทฤษฎีภาวะผู้นาแบบบารมีใหม่ พบว่า การ
ปฏิบัติงานของทีมบริหารมีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นาแบบบารมีและแรงจูงใจของ
ผู้น า ในเวลาต่อ มาได้ ทาการวิจั ยกั บองค์ การเอกชนในสหรั ฐอเมริก า พบว่า การ
ปฏิบัติงานของทีมบริหารมีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นาแบบบารมีและแรงจูงใจของ
ผู้นาเช่นกัน ภาวะผู้นาแบบบารมีสามารถพยากรณ์ถึงความมีประสิทธิภาพของผู้นาที่
จะมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิผลขององค์การได้ เพราะเมื่อผู้นาได้รับการยอมรับจากทีม
บริหาร นั่นหมายความว่า ผู้นามีแนวโน้มที่จะสามารถนาองค์การไปสู่เป้าหมายได้
สาเร็จ และเมื่อเวลาผ่านไปภาวะผู้นาแบบบารมีนั้นก็จะทรงอิทธิพลอยู่ในตัวผู้นานั้นๆ
ทาให้ผู้อื่นตระหนักได้ว่าผู้นาของพวกเขาสามารถกระทาสิ่งใดให้กับองค์การได้บ้าง
(Conger and Kanungo, 1988)
ส่วนแรงจูงใจของผู้นานั้น House et al. ได้ศึกษาโดยใช้แนวคิดของ
McClelland (1985) ที่ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีแรงจูงใจของผู้นา (Leader Motive
Profile: LMP) พบว่า แรงจูงใจภายในตนเองมี 3 ลักษณะ คือ แรงจูงใจใฝ่อานาจ
แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ซึ่งมีงานวิจัยที่สนับสนุนทฤษฎี LMP โดย
Winter (1991) ได้ทาการศึกษาโดยใช้ทฤษฎี LMP พบว่า ทฤษฎี LMP สามารถ
ทานายความสาเร็จในวิชาชีพของผู้บริหารในกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา นั่นหมายความ
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ว่า แรงจูงใจของผู้บริหารมีส่วนสนับสนุนองค์การและผู้ใต้บังคับบัญชาให้ประสบ
ความสาเร็จ ภายหลังในปี ค.ศ. 1985 McClelland ได้ศึกษาเพิ่มเติมและพบว่า ควร
จะรวมแรงจูงใจใฝ่รับผิดชอบ (Responsibility Motivation) ของผู้นาเข้าไปในทฤษฎี
LMP อีกประเภทหนึ่ง
ในปี ค.ศ. 2001 House et al. ได้ทาการศึกษาตัวแปรภาวะผู้นาแบบบารมี
และแรงจูงใจของผู้นา โดยแบ่งกลุ่มผู้นาออกเป็นสองกลุ่มตามลักษณะ คือ ผู้นาที่มี
ลักษณะเป็นผู้ประกอบการ (Chief Executive Operating: CEOs) และผู้นาที่มี
ลักษณะเป็นสมาชิกขององค์การ (Chief Operating Executive: COEs) พร้อมทั้ง
ศึก ษาอิ ทธิ พลของผู้น าทั้ง 2 ลั กษณะในแง่มุ ม ของการบริห ารจั ดการที่ อิส ระและ
ยืดหยุ่น (Weak Situation) กับการบริหารจัดการที่มีเงื่อนไขชัดเจนและแน่นอน
(Strong Situation) ผลการศึกษาพบว่า ผู้นาที่มีลักษณะเป็นผู้ประกอบการ (CEOs)
จะมีลักษณะที่เป็นอิสระและยืดหยุ่นกว่าผู้นาที่มีลักษณะเป็นสมาชิกขององค์การ
(COEs) และพบว่า ผู้นาที่มีลักษณะเป็นสมาชิกขององค์การ (COEs) มีการบริหาร
จัดการที่มีเงื่อนไขชัดเจนและแน่นอน (Strong Situation) จะสามารถพยากรณ์ถึง
ลักษณะความสัมพันธ์ในการมีอิทธิพลของผู้นาได้อย่างชัดเจน และใกล้เคียงกับความ
เป็นจริง ในขณะที่องค์การที่มีผู้นาที่มีลักษณะเป็นผู้ประกอบการ (CEOs) และมีการ
บริหารจัดการที่อิสระและยืดหยุ่น (Weak Situation) ไม่สามารถอธิบายถึงลักษณะ
ความสั ม พั นธ์ ใ นการมี อิท ธิ พ ลของผู้น าอย่า งชัด เจนได้ ซึ่งสหกรณ์ อิ สลามภายใต้
เครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทยมีลักษณะการบริหารจัดการที่ผู้นาเป็ น
สมาชิกขององค์การ (Chief Operating Executive: COEs) สหกรณ์แต่ละแห่งเป็น
องค์การที่มีการดาเนินกิจการที่เป็นเจ้าของร่วมกันในนามสมาชิก
ดาเนินการ
ภายใต้ระบบการเงินอิสลาม เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตอิสลามที่ต้องการมีระบบ
เศรษฐกิจปลอดดอกเบี้ยตามหลักศาสนา มีการบริหารจัดการที่อยู่ภ ายใต้เงื่อนไข
ชัดเจนและแน่นอน (Strong Situation) โดยอยู่ในการกากับและตรวจสอบของกรม
ส่ งเสริ ม สหกรณ์ และกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึ ง
สามารถอธิบายถึงลักษณะความสัมพันธ์ในการมีอิทธิพลของผู้นาได้อย่างชัดเจน
การรวมตัวกั นของสหกรณ์ สมาชิก เป็นเครือข่า ยสหกรณ์อิสลามแห่ งประเทศไทย
ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการดาเนินการตามหลักการอิสลามอย่างเคร่งครัด
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สร้า งเครือ ข่า ยในการให้ ความช่วยเหลือและร่วมมือ แลกเปลี่ย นทางวิ ชาการและ
ประสบการณ์ การดาเนินธุรกิจ ข้อมูลสารสนเทศ และส่งเสริมการใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกั บสถาบันการเงินที่ดาเนินการในลักษณะคล้ายคลึงกันให้มี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ร่วมกันจัดกิจกรรมทางวิชาการและจัดทาเอกสารต่างๆ ในการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนกิจกรรมอื่นที่เห็นชอบร่วมกันที่สามารถดาเนินการ
ได้ให้มีคุณภาพและสามารถลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งเครือข่ายสหกรณ์ อิสลามนั้นได้
ร่วมมือ กับ สหกรณ์ต่ างๆ ที่มีอ ยู่ใ นประเทศเพื่อ ทาหน้า ที่ป ระสานงานและพิ ทัก ษ์
ปกป้องผลประโยชน์ของสหกรณ์สมาชิก รวมทั้งสนับสนุนและค้าจุนสหกรณ์เครือข่าย
ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ เครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย ยังได้ร่วมมือกับ
หน่ ว ยงานภาครั ฐต่ า งๆ อาทิ เ ช่ น ธนาคารอิ ส ลามแห่ งประเทศไทย ธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น (เครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย
, 2557)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึก ษาลั กษณะของภาวะผู้ นาแบบบารมี แรงจูงใจของผู้น า และ
ประสิ ทธิ ผลองค์ การของการบริ หารสหกรณ์ ภายใต้ เครื อข่ ายสหกรณ์ อิ สลามแห่ ง
ประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาแบบบารมีกับแรงจูงใจของ
ผู้นาสหกรณ์ ภายใต้เครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย
3. เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่ างภาวะผู้น าแบบบารมีกั บประสิทธิผ ล
องค์การของการบริหารสหกรณ์ ภายใต้เครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจของผู้นากับประสิทธิผลองค์การ
ของการบริหารสหกรณ์ ภายใต้เครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย
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5. เพื่ อ สร้ า งสมการพยากรณ์ ข องประสิ ท ธิ ผ ลองค์ ก ารของการบริ ห าร
สหกรณ์ ด้วยภาวะผู้นาแบบบารมีและแรงจูงใจของผู้นาสหกรณ์

กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ภาวะผู้นาแบบบารมี
1.1 การมีวิสัยทัศน์
1.2 การมีความสามารถใน
การตัดสินใจ
1.3 การแสดงความมั่นใจ
ในตนเอง
1.4 การมุ่งเน้นผลการ
ปฏิบัติงาน
1.5 การกาหนดหน้าที่
ชัดเจน
1.6 การมีความมั่นใจในตัว
ผู้ใต้บังคับบัญชา
1.7 การเป็นแรงบันดาลใจ
1.8 การกระตุ้นการใช้
สติปัญญา
1.9 การมีความยุติธรรม
1.10 การยึดถือหลัก
คุณธรรม
1.11 การมีมนุษยธรรม

3. ประสิทธิผลองค์การ
3.1 ตัวแบบมนุษยสัมพันธ์
3.2 ตัวแบบระบบเปิด
3.3 ตัวแบบเหตุผล-เป้าหมาย
3.4 ตัวแบบกระบวนการ
ภายใน

2. แรงจูงใจของผู้นา
2.1 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
2.2 แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์
2.3 แรงจูงใจใฝ่อานาจ
2.4 แรงจูงใจใฝ่รับผิดชอบ
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วิธีดาเนินการวิจัย
1.ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีจานวนทั้งสิ้น 733 คน
ประกอบด้วย ประธานกรรมการดาเนิน การ กรรมการดาเนิน การ ผู้ จัดการ รอง
ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานและเจ้าที่ ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ ของสหกรณ์ออม
ทรัพย์และสหกรณ์บริการ ภายใต้เครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย
2.กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดยใช้สูตรของ
Yamane (1970) และกาหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 จะได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 259 คน โดยเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 238 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 91.89
3.การสุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้จะจัดแบ่งจานวนประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ตามจานวนบุคลากร แต่ละสหกรณ์ โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม
แบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือในการ เก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะคาถามปลายปิด (Closed Ended) และ
คาถามปลายเปิด (Open Ended) จานวน 1 ชุด ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามจาก
กรอบแนวคิ ด ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาเอกสาร ทฤษฎี และแนวคิ ด ต่ า งๆ รวมถึ งผลงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และสถิ ติ ที่ ใ ช้
คื อ ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ
72.3 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 45.4 ระดับการศึกษา
สูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี จานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 76.9 ทางานที่สหกรณ์
อิสลามอิบนูอัฟฟาน จากัด จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 ดารงตาแหน่งเป็น
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายต่างๆ จานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 54.6 มีระยะเวลาใน
การทางานที่สหกรณ์ 0-5 ปี จานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 57.6 และมีระยะเวลา
ในการดารงตาแหน่งปัจจุบันมาแล้ว 0-5 ปี จานวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 74.8
2. ภาวะผู้นาแบบบารมี จากการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาวะผู้นาแบบบารมีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า
ภาวะผู้นาแบบบารมีอยู่ในระดับมาก ทั้ง 11 ด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้ อ ยได้ ดั ง นี้ ด้ า นการยึ ด ถื อ หลั ก คุ ณ ธรรม ด้ า นการมี ม นุ ษ ยธรรม ด้ า นการมี
ความสามารถในการตัดสินใจ ด้านการกาหนดหน้าที่ชัดเจน ด้านการมุ่งเน้นผลการ
ปฏิบัติงาน ด้านการแสดงความมั่น ใจในตนเอง ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการมีความ
ยุติธรรม ด้านการกระตุ้นการใช้สติปัญญา ด้านการเป็นแรงบันดาลใจ และด้านการมี
ความมั่นใจในตัวผู้ใต้บังคับบัญชา ตามลาดับ
3. แรงจู งใจของผู้น า จากการศึ ก ษาพบว่ า ระดับ ความคิด เห็น เกี่ย วกั บ
แรงจู งใจของผู้ น าในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า
แรงจูงใจของผู้นาด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และด้านแรงจูงใจใฝ่รับผิดชอบอยู่ในระดับ
มาก ส่วนแรงจูงใจของผู้นาด้านแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์และด้านแรงจูงใจใฝ่อานาจอยู่ใน
ระดับปานกลาง
4. ประสิทธิผลองค์การของการบริหารสหกรณ์ จากการศึกษาพบว่า ระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ประสิทธิผลองค์การอยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงลาดับ
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ค่า เฉลี่ ย จากมากไปน้ อ ยได้ดั งนี้ ด้ า นมนุษ ยสั ม พั น ธ์ ด้า นเหตุ ผ ล-เป้า หมาย ด้ า น
กระบวนการภายใน และด้านระบบเปิด ตามลาดับ
5. ภาวะผู้นาแบบบารมีของผู้นาสหกรณ์มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจของ
ผู้นาสหกรณ์ในระดับสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้นาแบบบารมีของผู้นาสหกรณ์ที่
มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจของผู้นาสหกรณ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง คือ ด้านการเป็น
แรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้ นการใช้ สติ ปัญญา ด้ านการมีม นุษยธรรม ด้านการ
กาหนดหน้าที่ชัดเจน ด้านการมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน ด้านการมีความมั่นใจในตัว
ผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการแสดงความมั่นใจในตนเอง ด้านการมี
ความยุติธรรม และด้านการยึดถือหลักคุณธรรม ส่วนภาวะผู้นาแบบบารมีของผู้นา
สหกรณ์ที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจของผู้นาสหกรณ์อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้าน
การมีความสามารถในการตัดสินใจ
6. ภาวะผู้นาแบบบารมีข องผู้น าสหกรณ์มีความสัม พันธ์กั บประสิทธิผ ล
องค์การของการบริห ารสหกรณ์ในระดับค่อนข้างสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้นา
แบบบารมีของผู้นาสหกรณ์ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การของการบริหาร
สหกรณ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง คือ ด้านการเป็นแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นการใช้
สติ ปั ญ ญา ด้ า นการก าหนดหน้ า ที่ ชั ด เจน และด้ า นการมี ค วามมั่ น ใจในตั ว
ผู้ใ ต้บั งคับ บั ญชา ส่ ว นภาวะผู้ นาแบบบารมีข องผู้ น าสหกรณ์ ที่มี ค วามสัม พั นธ์ กั บ
ประสิทธิผลองค์การของการบริหารสหกรณ์อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการมีความ
ยุติธรรม ด้านการมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการมีมนุษยธรรม
ด้านการยึดถือหลักคุณธรรม ด้านการมีความสามารถในการตัดสินใจ และด้านการ
แสดงความมั่นใจในตนเอง
7. แรงจูงใจของผู้นาสหกรณ์มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การของการ
บริหารสหกรณ์ในระดับค่อนข้างสูงและเป็นไปในทิศทางเดี ยวกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจของผู้นาสหกรณ์ที่มี
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ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การของการบริหารสหกรณ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
คือ ด้านแรงจูงใจใฝ่รับผิดชอบ และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ส่วนแรงจูงใจของผู้นา
สหกรณ์ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การของการบริหารสหกรณ์อยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ และด้านแรงจูงใจใฝ่อานาจ
8. ภาวะผู้นาแบบบารมีด้านการกาหนดหน้าที่ชัดเจน ภาวะผู้นาแบบบารมี
ด้านการมีความมั่นใจในตัวผู้ใต้บังคับบัญชา และแรงจูงใจของผู้นาด้านแรงจูงใจใฝ่
รับผิดชอบ สามารถร่วมกันสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลองค์การของการบริหาร
สหกรณ์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ 0.789 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลองค์การของการบริหาร
สหกรณ์ได้ร้อยละ 62.30

สรุปและอภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นาแบบบารมี พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาวะผู้นาแบบบารมีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ภาวะผู้นาแบบบารมีอยู่ในระดับมาก ทั้ง 11 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภร
ภัทร ภัทรหิรัญกนก (2548) ที่ศึกษาภาวะผู้นาแบบบารมีในผู้นาทีมบริหารของธุรกิจ
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก พบว่า มีคุณลักษณะของภาวะผู้นาแบบบารมีอยู่ในระดับสูงทุก
คุณลักษณะเช่นเดียวกัน โดยเรียงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ด้านการยึดถือ
หลักคุณธรรม ด้านการมีมนุษยธรรม ด้านการมีความสามารถในการตัด สินใจ ด้าน
การกาหนดหน้าที่ชัดเจน ด้านการมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน ด้านการแสดงความมั่นใจ
ในตนเอง ด้ า นการมี วิ สั ย ทั ศ น์ ด้ า นการมี ค วามยุ ติ ธ รรม ด้ า นการกระตุ้ น การใช้
สติ ปั ญ ญา ด้ า นการเป็ น แรงบั น ดาลใจ และด้ า นการมี ค วามมั่ น ใจในตั ว
ผู้ใต้บังคับบัญชา
2. ผลการวิเคราะห์แรงจูง ใจของผู้นา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แรงจู งใจของผู้ น าในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า
แรงจูงใจของผู้นาด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และด้านแรงจูงใจใฝ่รับผิดชอบอยู่ในระดับ
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มาก ส่วนแรงจูงใจของผู้นาด้านแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ และด้านแรงจูงใจใฝ่อานาจอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภรภัทร ภัทรหิรัญกนก (2548) ที่
ศึกษาการจูงใจของผู้นาทีมบริหารของธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก พบว่า ผู้นาทีม
บริหารมีการจูงใจของผู้นาแบบใฝ่สัมฤทธิ์ในระดับสูง และมีการจูงใจผู้นาแบบใฝ่
สัมพันธ์ในระดับปานกลาง
3. ผลการวิ เ คราะห์ป ระสิ ทธิ ผลองค์ การของการบริ หารสหกรณ์ พบว่ า
ระดั บความคิ ดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิ ผลองค์ก ารในภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประสิทธิผลองค์การอยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน โดย
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านเหตุผล-เป้าหมาย
ด้านกระบวนการภายใน และด้านระบบเปิด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิรจิต
บุญบันดาล (2551) ที่ศึกษาประสิทธิผลองค์การของผู้บริหารธนาคารแห่งหนึ่ง พบว่า
ผู้บริหารมีประสิทธิผลองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับสูง และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ผู้บริหารมีประสิทธิผลองค์การอยู่ในระดับสูงทุกด้านเช่นเดียวกัน
4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาแบบบารมีกับแรงจูงใจ
ของผู้ น าสหกรณ์ พบว่า ภาวะผู้น าแบบบารมี ข องผู้ นาสหกรณ์มี ค วามสัม พั นธ์ กั บ
แรงจูงใจของผู้นาสหกรณ์ในระดับสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมี นัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อภาวะผู้นาแบบบารมีของผู้นาสหกรณ์
มีระดับมากขึ้น ก็จะทาให้แรงจูงใจของผู้นาสหกรณ์เพิ่มขึ้นในระดับสูงเช่นเดียวกัน
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายได้ ด้ า น พบว่ า ภาวะผู้ น าแบบบารมี ข องผู้ น าสหกรณ์ มี
ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจของผู้นาสหกรณ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ได้แก่ ด้านการเป็น
แรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้ นการใช้ สติ ปัญญา ด้ านการมีม นุษยธรรม ด้านการ
กาหนดหน้าที่ชัดเจน ด้านการมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน ด้านการมีความมั่นใจในตัว
ผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการแสดงความมั่นใจในตนเอง ด้านการมี
ความยุติธรรม และด้านการยึดถือหลักคุณธรรม ส่วนภาวะผู้นาแบบบารมีของผู้นา
สหกรณ์มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจของผู้นาสหกรณ์อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้าน
การมีความสามารถในการตัดสินใจ เมื่อภาวะผู้นาแบบบารมีของผู้นาสหกรณ์มากขึ้น
โดยเฉพาะการเป็นแรงบันดาลใจแก่เจ้าหน้าที่ กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ใช้สติปัญญาในการ
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สร้ า งสรรค์ ผ ลงานและแก้ ไ ขปั ญ หา และมี ม นุ ษ ยธรรมต่ อ เพื่ อ นร่ ว มงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ทาให้แรงจูงใจของผู้นาสหกรณ์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะด้าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ House, Spangler and Wocke
(1991) ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้นาจากกลุ่มตัวอย่างอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้งและดารงตาแหน่งอย่างน้อย 2 ปี ภายใต้กรอบทฤษฎีภาวะผู้นา
แบบบารมีใหม่ พบว่า การปฏิบัติงานของทีมบริหารมีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นาแบบ
บารมีและแรงจูงใจภายในตนเองของผู้นา ในเวลาต่อมาได้ทาการวิจัยกับองค์การ
เอกชนในสหรัฐอเมริกา พบว่า การปฏิบัติงานของทีมบริหารมีความสัมพันธ์กับภาวะ
ผู้ น าแบบบารมี แ ละแรงจู ง ใจภายในตนเองของผู้ น าเช่ น กั น และยั งพบว่ า อดี ต
ประธานาธิบดีที่มีแรงจูงใจในตนเองด้านใฝ่สัมพันธ์สูงจะมีความสัมพันธ์กับ ภาวะผู้นา
แบบบารมีและมักได้รับการยกย่องจากผู้อื่นว่ามีบารมี
5. ภาวะผู้นาแบบบารมีข องผู้น าสหกรณ์มีความสัม พันธ์กั บประสิทธิผ ล
องค์การของการบริหารสหกรณ์ในระดับค่อนข้างสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อภาวะผู้นาแบบบารมี
ของผู้ น าสหกรณ์ มี ร ะดั บ มากขึ้ น ก็ จ ะท าให้ ป ระสิ ท ธิ ผ ลองค์ ก ารของการบริ ห าร
สหกรณ์เพิ่มขึ้นในระดับค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ภาวะผู้นาแบบบารมีของผู้นาสหกรณ์ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การของการ
บริ ห ารสหกรณ์ อ ยู่ใ นระดั บ ค่ อ นข้ างสู ง คื อ ด้ า นการเป็ น แรงบั น ดาลใจ ด้ านการ
กระตุ้นการใช้สติปัญญา ด้านการกาหนดหน้าที่ชัดเจน และด้านการมีความมั่นใจใน
ตัวผู้ใต้บังคับบัญชา ส่วนภาวะผู้นาแบบบารมีของผู้นาสหกรณ์ที่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลองค์การของการบริหารสหกรณ์อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการมีความ
ยุติธรรม ด้านการมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการมีมนุษยธรรม
ด้านการยึดถือหลักคุณธรรม ด้านการมีความสามารถในการตัดสินใจ และด้านการ
แสดงความมั่ น ใจในตนเอง เมื่ อ ภาวะผู้ น าแบบบารมี ข องผู้ น าสหกรณ์ ม ากขึ้ น
โดยเฉพาะการเป็นแรงบันดาลใจแก่เจ้าหน้าที่ กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ใช้สติปัญญาในการ
สร้างสรรค์ผลงานและแก้ไ ขปัญหา และมีการกาหนดหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่า ง
ชั ด เจน ท าให้ ป ระสิ ท ธิ ผ ลองค์ ก ารของการบริ ห ารสหกรณ์ เ พิ่ ม ขึ้ น ตามไปด้ ว ย
โดยเฉพาะประสิทธิผลองค์การด้านระบบเปิด มุ่งเน้นความยืดหยุ่น การเจริญเติบโต
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ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม มีเป้าหมายในการแสวงหาและสะสมทรัพยากร
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิรจิต บุญบันดาล (2551) ที่ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างประสิทธิผลองค์การกับคุณลักษณะผู้นายุคใหม่ผู้บริหารธนาคารแห่งหนึ่ง
พบว่า คุณลักษณะผู้นายุคใหม่ด้านบารมีและด้านการกระตุ้นปัญญากับประสิทธิผล
องค์การของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก
6. แรงจูงใจของผู้นาสหกรณ์มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การของการ
บริหารสหกรณ์ในระดับค่อนข้างสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อแรงจูงใจของผู้นาสหกรณ์มีระดับมาก
ขึ้น ก็จะทาให้ประสิทธิผลองค์การของการบริหารสหกรณ์เพิ่มขึ้นในระดับค่อนข้างสูง
เช่ น เดี ย วกั น เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า แรงจู ง ใจของผู้ น าสหกรณ์ ที่ มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การของการบริหารสหกรณ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
คือ ด้านแรงจูงใจใฝ่รับผิดชอบ และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ส่วนแรงจูงใจของผู้นา
สหกรณ์ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การของการบริหารสหกรณ์ในระดับปาน
กลาง คือ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ และด้านแรงจูงใจใฝ่อานาจ เมื่อแรงจูงใจของผู้นา
สหกรณ์มากขึ้น โดยเฉพาะแรงจูงใจของผู้นาสหกรณ์ด้านแรงจูงใจใฝ่รับผิดชอบ มีการ
ใช้ อ านาจหน้ า ที่ อ ย่ า งมี ศี ล ธรรม ตระหนั ก ถึ ง ความถู ก ต้ อ งเหมาะสม โดยให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีโอกาสควบคุมตนเอง ผู้นาที่มีแรงจูงใจแบบใฝ่รับผิดชอบเน้นการมี
ส่วนร่วม ซึ่งจะมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับงานที่ตอ้ งการการตัดสินใจที่มคี ุณภาพ
และผู้ใต้บังคับบัญชามีข้อมูลความรู้ความสามารถในการการตัดสินใจในงานนั้นๆ การ
ที่ผู้ตามได้รับโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมย่อมทาให้เกิดความเข้าใจในงานได้ดีขึ้น และเมื่อ
ผู้ตามรู้สึกถึงคุณค่าของตนเองจากการได้รับการยกย่องชื่นชมย่อมทาให้มีความพึง
พอใจในงานเพิ่มขึ้น และผลการตัดสินใจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย และ
แรงจูงใจของผู้นาสหกรณ์ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ผู้นาสหกรณ์มีการตั้งเป้าหมายใน
การดาเนินงานอย่างท้าทาย มีการติดตามผลการดาเนินงาน มีความรับผิดชอบต่อการ
บรรลุเป้าหมาย ผู้นาที่มีแรงจูงใจแบบใฝ่สัมฤทธิ์จะมุ่งความสาเร็ จของงาน ซึ่งจะมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับงานที่ไม่มีโครงสร้างซับซ้อน ผู้ใต้บังคับบัญชามีความ
ทะเยอทะยานในตนเอง ชอบทางานที่ใหม่และท้าทาย เพราะภาวะผู้นาแบบนี้มีผลต่อ
ความมั่นใจและความคาดหวังในสาเร็จของผู้ตาม โดยตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและหา
[111]

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559)

วิธีการทางานที่ดีเพื่อช่วยให้ประสบความสาเร็จ (House and Mitchell, 1974) ทา
ให้ ป ระสิ ท ธิ ผ ลองค์ ก ารของการบริ ห ารสหกรณ์ เ พิ่ ม ขึ้ น ตามไปด้ ว ย โดยเฉพาะ
ประสิทธิผลองค์การด้านระบบเปิด มุ่งเน้นความยืดหยุ่น การเจริญเติบโต ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม มีเป้าหมายในการแสวงหาและสะสมทรัพยากร
7. ภาวะผู้นาแบบบารมีด้านการกาหนดหน้าที่ชัดเจน ภาวะผู้นาแบบบารมี
ด้านการมีความมั่นใจในตัวผู้ใต้บังคับบัญชา และแรงจูงใจของผู้นาด้านแรงจูงใจใฝ่
รับผิดชอบ สามารถร่วมกันสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลองค์การของการบริหาร
สหกรณ์ได้ร้อยละ 62.30 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ House et al. (2001) ภาวะ
ผู้นาที่มีอิทธิพลต่อทีมบริหารนั้นองค์การที่มีผู้นาฝ่ายบริหารเป็นสมาชิกขององค์การ
และมี ก ารบริ ห ารจั ดการที่ มี เ งื่ อ นไขชั ด เจนและแน่ น อน จะสามารถพยากรณ์ ถึ ง
ลักษณะความสัมพั นธ์ใ นการมี อิทธิ พลของผู้ นาได้อย่ างชัดเจน เนื่อ งจากสหกรณ์
อิสลามมีประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ และได้รับ
การเลือกตั้งจากบรรดาสมาชิกให้ดารงตาแหน่งในฐานะผู้นาสหกรณ์ ภาวะผู้นาแบบ
บารมีและแรงจูงใจของผู้นาจึงมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การ ภาวะผู้นาแบบบารมี
สามารถพยากรณ์ถึงความมีประสิทธิภาพของผู้นาที่จะมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิผล
ขององค์การได้ เพราะเมื่อผู้นาได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา นั่นหมายความ
ว่า ผู้นามีแนวโน้มที่จะสามารถนาพาองค์การไปสูเ่ ป้าหมายได้สาเร็จ และไม่ว่าเวลาจะ
ผ่านไปเท่าใด ภาวะผู้นาแบบบารมีนั้นก็จะทรงอิทธิพลอยู่ในตัวผู้นานั้นๆ ทาให้ผู้อื่น
ตระหนักได้ว่าผู้นาของพวกเขาสามารถกระทาสิ่งใดให้กับองค์การได้บ้าง (Conger
and Kanungo, 1988) เมื่อประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์มีการกาหนด
บทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ใช้ความสามารถกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะ
ผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการ ผู้จัดการสาขา และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ยึ ดมั่นต่อหน้าที่
ความรับผิดชอบ กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในงานของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน
และชี้แจงให้ทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดง
ศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองได้อย่างเต็มที่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
พั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเอง โดยการสื่ อ สารให้ ผู้ ใ ต้ บั งคั บ บั ญ ชาทราบว่ า มี ค วาม
คาดหวังในการปฏิบัติงานสูง และให้ความเชื่อมั่นในความสามารถของพวกเขาในการ
ดาเนินงานเป็นทีม มีความไว้วางใจและมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน
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และเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการกาหนดเป้ าหมายในการทางาน
ภาวะผู้ น าแบบบารมี ท าให้ ผู้ ต ามมี ค วามภาคภู มิ ใ จในตนเอง และมี ก ารรั บ รู้ ใ น
ประสิทธิภาพของตนเองเพิ่มมากขึ้น (House, Delbecq, Taris and Sully de
luque, 2001) การที่ผู้ตามได้รับโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมย่อมทาให้เกิดความเข้าใจใน
งานได้ดีขึ้น และเมื่อผู้ตามรู้ สึกถึงคุณค่าของตนเองจากการได้รับการยกย่องชื่นชม
ย่อมทาให้มีความพึงพอใจในงานเพิ่มขึ้น และผลการตัดสินใจจะมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นตามไปด้วย (House and Mitchell, 1974) นอกจากนี้ ผู้นาสหกรณ์ที่มีแรงจูงใจ
ด้านใฝ่รับผิดชอบจะมีความเป็นธรรม จะใช้อานาจหน้าที่อย่างเหมาะสมกับเจ้าหน้าที่
เมื่อพบอุปสรรคในการทางานจะพยายามแก้ไขปัญหาโดยไม่ละทิ้งงาน ร่วมรับผิดชอบ
ผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นร่วมกับเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่เกิดความร่วมมือและมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ก่อให้เกิดบรรยากาศความไว้วางใจและความเชื่อมั่นต่อผู้นา ทา
ให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ สมาชิ ก ใช้ ค วามพยายามในการท ากิ จ กรรมให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การตามที่กาหนด (Milton, 1981; Robbins, 1990; Yukl,
2006; DuBrin, 2001) ส่งผลให้การดาเนินงานของสหกรณ์ประสบความสาเร็จตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้

ข้อเสนอแนะ
1. สหกรณ์สามารถนาผลการศึกษาลักษณะภาวะผู้นาแบบบารมีทั้ง 11
ด้าน และแรงจูงใจของผู้นาทั้ง 4 ด้าน ไปใช้ประโยชน์ในการสรรหาบุคคลเข้ามารับ
สมัครเลือกตั้งประธานกรรมการดาเนิน การสหกรณ์ คัดเลือ กบุคลากรที่มี ความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งงาน และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือ
พัฒนากระบวนการทางานต่างๆ รวมทั้งเป็นแนวทางในการฝึกอบรม การสัมมนา เพื่อ
เพิ่มคุณลักษณะต่างๆ ของประธานกรรมการดาเนินการ กรรมการดาเนินการสหกรณ์
และเจ้าหน้าที่ให้ทางานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
2. สหกรณ์ มีการขยายงานเพิ่ม ขึ้นอย่างต่ อเนื่อง สหกรณ์ควรมีนโยบาย
เตรี ย มความพร้ อ มและรั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลองค์ ก าร
สหกรณ์ควรมีการสร้างสรรค์โครงการหรือแผนงานใหม่ๆ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
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วิธีการทางานให้ทันสมัย มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ นานวัตกรรม
ใหม่ๆ มาใช้ในการทางาน เน้นการทางานแบบกระจายอานาจในการตัดสินใจ สร้ าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สหกรณ์ เข้าร่วมเครือข่ายหรือชุมนุมที่เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสหกรณ์ ทาให้
สหกรณ์สามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ภาวะผู้นาแบบบารมีด้านการกาหนดหน้าที่ชั ดเจน และด้านการมีความ
มั่นใจในตัวผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลองค์การของการ
บริหารสหกรณ์โดยรวมได้ สหกรณ์จึงควรสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมการรับรู้ของ
เจ้าหน้าที่ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในงานของตนเองได้อย่างชัดเจน ผู้นาสหกรณ์ควร
ชี้แจงและกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ยึดมั่นต่อหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่เสมอ ผู้นาสหกรณ์
ควรเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายในการทางาน คอย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่
แสดงศักยภาพที่มีอยู่ในตนเอง สนับสนุนกิจกรรมและมอบหมายงานที่ทาให้เจ้าหน้าที่
สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เองเพื่อสร้างความไว้วางใจ โดยกาหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่สหกรณ์ต้องการ ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิผลของสหกรณ์ให้สูงขึ้น
4. แรงจู ง ใจของผู้ น าด้ า นแรงจู ง ใจใฝ่ รั บ ผิ ด ชอบ สามารถพยากรณ์
ประสิทธิ ผลองค์ การของการบริ หารสหกรณ์โดยรวมได้ ผู้นาสหกรณ์ควรส่งเสริ ม
กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความตั้งใจในการ
ทางาน หากพบอุปสรรคใดๆ พยายามแก้ไขปัญหาโดยไม่ละทิ้งงาน ใช้อานาจหน้าที่
อย่างเป็นธรรม สร้างความสัมพันธ์ที่ ดีภายในองค์การ ผู้นาสหกรณ์ควรให้เจ้าหน้าที่
แสดงความคิ ด เห็ น ก่ อ นที่ จ ะตั ด สิ น ใจ การกระตุ้ น ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ตัดสินใจ และมีการประชุมกับเจ้าหน้าที่อย่างเป็นประจา ซึ่งจะทาให้ผู้นาสหกรณ์
ได้รับข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ ช่วยเพิ่มประสิทธิผลของสหกรณ์ให้
สูงขึ้น
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บทคัดย่อ
การศึกษา ความร่วมมือระหว่างเทศบาลตาบลหนองควายกับประชาชนใน
การสร้างชุมชนโปร่งใส ตาบลหนองควาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาศึกษาการทางานร่วมกันระหว่างเทศบาลตาบลหนอง
ควายและประชาชนในการสร้างชุมชนโปร่งใส 2) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการสร้าง
ชุมชนโปร่งใสของเทศบาลตาบลหนองควาย วิธีการศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง รวมทั้งมีการเก็บ
ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วทาการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ
คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองควาย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล อดีตนายกเทศมนตรี กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประธานกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ประธานกลุ่มลูกเสือ
ชาวบ้าน ประธานกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี คณะกรรมการพิจารณารางวัลจากสถาบัน
พระปกเกล้า และเจ้าหน้าที่จากกรมการพัฒนาชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ความ
ร่วมมือระหว่างเทศบาลตาบลหนองควายกับประชาชนในการสร้างชุมชนโปร่งใส เกิด
จากการทางานร่วมกันระหว่าง 3 ส่วนสาคัญ ประกอบไปด้วย ส่วนแรก เทศบาล
บริ ห ารราชการโดยยึ ด หลั ก ความโปร่ ง ใสในการท างานและการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน ส่วนที่สอง ผู้นาชุมชนมีบทบาทในการประสานความสัมพันธ์ระหว่าง
เทศบาลกับประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการทางานของเทศบาล
และให้ ทางเทศบาลรั บทราบถึ งความต้อ งการของประชาชน และส่ วนสุด ท้า ย
ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในรูปแบบของโครงการและกิจกรรมที่เทศบาลได้จัดทา
ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนและตรวจสอบการทางานของทางเทศบาล
เพื่อความโปร่งใส ในส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับประชาชน
ในการสร้างชุมชนสามารถแบ่งออกเป็น 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้นา ปัจจัยด้าน
ความเข้มแข็งของกลุ่ม ปัจจัยด้านค่านิยมและวัฒนธรรมชุมชน และปัจจัยการมีส่วน
ร่วม
คาสาคัญ: ความโปร่งใส, การมีส่วนร่วม, บทบาท, ผู้นาชุมชน, ประชาชนในชุมชน
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Abstract
This study has the objectives to (1) study the coordination
between the municipality and people to creating a transparency
NongKhwai community. (2) Study about factors involved in creating a
transparency community of municipal by using qualitative research and
the gathering data by using the semi structured interview include the
data collection from documentary research and descriptive analysis.
The source of main information is the executives committee of
municipal, mayor, deputy mayor, municipal clerk, sub district headman,
village headman, disaster prevention volunteer group leader, public
health volunteer group leader, civil boy scout group leader, women
empowerment group leader, prize committee from king Prajadhipok’s
institute and community development. The result of study found that
the coordination between municipality and people in creating
transparency, course by the interaction between three important factor
consist of first, municipality administration based on the transparency
work and people cooperating. Second point, the community leader has
a role of relativity united between municipality and people to make
understand the process of municipality’s work and to make
municipality understand what is people’s require and the last point,
people can participate the project and activity that provided by
municipality to strengthen the community’s united and investigate the
municipality’s work for transparency. Factor affecting of coordination
that can devied into four factors such leader ship, community strength
point, value, community culture and participation in.
Keywords : Transparency, Participation, Role, Community Leaders,
People in the Community
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บทนา
ความโปร่งใสเป็นส่วนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นหลักที่นามาใช้
บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุเพราะช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริม
องค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ความโปร่งใสในหลักธรรมาภิบาล หมายถึง
การกระทาการใดๆ ของภาครัฐทั้งในระดับบุคคลและองค์กร ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น
ได้ คาดเดาได้ และเข้าใจได้ ครอบคลุมถึงทุกการกระทากล่าว คือ การมีระบบงาน
และขั้ น ตอนการท างานที่ ชั ด เจน มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ถู ก ต้ อ งอย่ า ง
ตรงไปตรงมา ซึ่งบุคคลภายนอกสามารถรับรู้ได้ถึงสิ่งที่องค์กรนั้นกระทาอยู่
คาว่า “ความโปร่งใส” ในความหมายทั่วไป หมายถึง การมองเห็นภาพโดย
ตลอดปราศจากประเด็นแอบแฝง ซ่อนเร้น มีข้อมูลชัดเจน ละเอียด ประกอบกับการ
ประสานงาน การร่วมมือร่วมใจและการตัดสินใจ ความโปร่งใสถือว่าเป็นมาตรการ
สาคัญที่จะช่วยป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ระดับหนึ่ง (สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน, 2553: 2) เนื่องจากการดาเนินงานให้ขั้นตอนต่างๆ ขององค์กร
หรือหน่วยงานนั้นต้องมีความเปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
แผนงานหรือการเงิน เมื่อการดาเนินงานในองค์กรหรือหน่วยงานมีความเปิดเผยและ
สามารถตรวจสอบได้ จึงส่งผลให้การทุจริตและคอร์รัปชั่นกระทาได้ยากขึ้นในระดับ
หนึ่ง
การน าความโปร่ ง ใสเข้ า มาใช้ ร่ ว มกั บ การบริ ห ารราชการนั้ น ท าให้ มี
ระบบงานและขั้นตอนการทางานที่ชัดเจน การมีหลักเกณฑ์ประเมิน มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมา ความโปร่งใสจึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญใน
การตรวจสอบความถูกต้องและช่วยป้องกันให้การทุจริตคอร์รัปชั่นทาได้ยาก ที่ผ่าน
มารัฐบาลได้ให้ความสาคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยได้แถลง
เป็นนโยบายของรัฐบาลและกาหนดไว้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ของแผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน การส่งเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ที่ 7 ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ที่เน้นการเปิด
ระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอีกด้วย
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สถาบันพระปกเกล้าเป็ นสถาบันหนึ่ งที่มุ่งเน้นและสนับสนุนในเรื่องของ
ความโปร่งใส โดยเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐภายใต้กากับของรัฐสภา มีพันธกิจด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สถาบันฯ ได้
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาปกครองท้องถิ่นให้มีรากฐานที่มั่นคงของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย โดยทางสถาบันพระปกเกล้าเล็งเห็นถึงความสาคัญในการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นรากฐานสาคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ทางสถาบันจึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณสถาบัน
พระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
เทศบาลตาบลหนองควาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชน
ตัวอย่างหนึ่งที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ทางด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน โดยรางวัลดังกล่าวนั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วนสาคัญ คือ ความ
โปร่งใสและการมีส่วนร่วม (สถาบันพระปกเกล้า, 2549)
ด้านความโปร่งใสพิจารณาว่าเทศบาลมีรูปแบบอย่างไรในการบริหารงาน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส มีการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจนหรือไม่ มีการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและตอบสนองปัญหาของประชาชนใน
ลักษณะใด ซึ่งเป็นการพิจารณาจากการดาเนินงานของทางเทศบาล ด้านการมีส่วน
ร่วมพิจารณาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นให้ชุมชนและการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่น การเสนอความคิด และติ ดตามในการเสนอแนะโครงการหรือจัดท า
แผนพัฒนา การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่ วม หากเทศบาลมีลักษณะ
เข้าเกณฑ์การพิจารณาครบทุกองค์ประกอบก็สามารถส่งผลงานที่มีและเข้ารับการ
พิจารณารางวัลได้
การที่ผู้วิจัยได้เลือกเทศบาลตาบลหนองควาย อาเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ในการศึกษา เกิดจากการที่เทศบาลตาบลหนองควายได้รับรางวัล
พระปกเกล้าทางด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่การที่
เทศบาลตาบลหนองควายได้รับรางวัลพระปกเกล้าประจาปี 2555 และปี 2556 ซึ่ง
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ได้รับรางวัล 2 ปีติดต่อกันนั้นแสดงให้เห็นว่าทางเทศบาลมีการดาเนินงานและมี
ผลงานที่เกี่ยวข้องกับด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมอย่างต่ อเนื่อง อีกทั้ง
เทศบาลต าบลหนองควายได้ เ ปลี่ ย นฐานะจากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมาเป็ น
เทศบาลเมื่อปลายปี 2556 ได้ไม่นาน การที่เทศบาลขนาดเล็กมีการดาเนินงานจน
สามารถได้รับรางวัลพระปกเกล้า 2 ปีต่อเนื่องนั้น ทาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาพื้นที่
ดังกล่าว

วัตถุประสงค์
1. ศึ ก ษาการท างานร่ ว มกั น ระหว่ า งเทศบาลต าบลหนองควายและ
ประชาชนในการสร้างชุมชนโปร่งใส
2. ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการสร้างชุมชนโปร่งใสของเทศบาลตาบล
หนองควาย

วิธีการวิจัย
พื้นที่ในการวิจัย การศึกษาเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยใช้ตาบลหนองควาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ในการ
วิจัย โดยข้อมูลของงานวิจัยเป็นการศึกษาย้อนหลังในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว (เอมอร
จังศิริพรปกรณ์, 2555) โดยเป็นการศึกษาหาความสัมพันธ์ของตัวแปรจากเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเป็นการศึกษาและเก็บข้อมูล จากตัวแปรต่างที่เกี่ยวข้อง ศึกษา
ความสัมพันธ์ของตัวแปร จนสามารถอธิบายถึงเหตุที่ทาให้เทศบาลตาบลหนองควาย
ได้รับรางวัลพระปกเกล้า
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ ก ารคั ด เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, 2544) ผู้วิจัยได้กาหนดพื้นที่ใน
การศึกษา คือ เทศบาลตาบลหนองควายและพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบจานวน 12
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หมู่บ้าน ในการกาหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 1. เทศบาล
ตาบลหนองควาย 2. ประชาชน และ 3. หน่วยงานภาครัฐภายนอก รวมทั้งหมด 24
คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และการตอบประเด็นคาถามการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) เป็นการ
สัมภาษณ์เพื่อเจาะลึกประเด็นต่างๆ โดยแบบสัมภาษณ์นั้นมีการตั้งคาถามมาจากการ
ค้นคว้าเอกสารและปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ใช้เป็นประเด็นหลัก
ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลและเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลตอบคาถามได้อย่างอิสระ
การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ 1. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล แบบบรรยาย
(Descriptive) ที่ได้จากการสัมภาษณ์และการจดบันทึก โดยได้รับข้อมูลจาก เทศบาล
ตาบลหนองควายและประชาชน 2. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) คือ
การกระทากับข้อมูลที่ได้จากเอกสารหนังสือ เอกสารทางวิชาการ เอกสารราชการ
โดยแบ่ ง เนื้ อ หาข้ อ มู ล ออกเป็ น หมวดหมู่ แ ละแยกข้ อ มู ล ออกเป็ น ข้ อ ค้ น พบหรื อ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหรือข้อมูลที่เป็นการแสดงความคิดเห็น โดยข้อมูลที่ทาการ
วิเคราะห์ออกมาทั้งจะสามารถอธิบายถึงบทบาทและความเกี่ ยวข้องของข้อมูลแต่ละ
ส่วนซึ่งจะทาให้เห็นความสัมพันธ์ในรูปของกระบวนการ และอธิบายถึงการสร้าง
ชุมชนโปร่งใสซึ่งเป็นที่มาของการได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจาปี 2555 และปี
2556 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ผลการวิจัย
ส่วนแรก การทางานร่วมกันระหว่างเทศบาลตาบลหนองควายและ
ประชาชนในการสร้างชุมชนโปร่งใส
1. บทบาทของเทศบาลตาบลหนองควายในการสร้างชุมชนโปร่งใส จาก
การสัมภาษณ์ ณรงค์ ธิลา, เกรียงไกร เกสร และ ภาสกร เก๊างิ้ว (2558)
นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ทาให้ทราบว่าด้านบทบาทของเทศบาล
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ต าบลหนองควายในการสร้ า งชุ ม ชนโปร่ งใส เทศบาลต าบลหนองควายได้ ใ ห้
ความสาคัญในเรื่องของความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างมาก
และวางได้ยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 7 ด้าน เพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชนอย่าง
รอบด้าน มีการจัดทาและวางแผนการใช้งบประมาณที่ชัดเจนตรวจสอบได้ การพัฒนา
องค์กรมีการจัดอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ และประสิทธิภาพบุคลากรใน
การทางาน การวางแผนจัดกาลังบุคลากรให้มีจานวนที่เพียงพอ เพื่อให้มีความพร้อม
ในการดาเนินงานในด้านต่างๆ มีการประสานการทางานร่วมกับผู้นาชุมชนและกลุ่ม
ต่างๆในพื้นที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน จากการสัมภาษณ์
มงคลศักดิ์ เมืองธรรม (2558) ปลัดเทศบาล กล่าวว่า “เทศบาลตาบลหนองควาย แม้
จะเป็นเทศบาลขนาดเล็ก แต่มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและมีความ
พร้อม เพื่อรับใช้พี่น้องประชาชน เหตุการณ์บ้านเมืองมีการเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา
หากมีบุคลากรที่พร้อมรับมือกับปัญหาจะทาให้ปัญหาถูกแก้ไขได้รวดเร็ว”
การส่งเสริมด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม ทางเทศบาลมีการขอ
ความร่วมมือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบของกิจกรรม เพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคีของประชาชนในชุมชน การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ในรูปแบบของโครงการ เช่น โครงการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
ต้น ซึ่งเป็นโครงการที่ประชาชนทาร่วมกับเทศบาลและได้รับประโยชน์ด้วยกันทั้งสอง
ฝ่าย โครงการเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบการทางานของทางเทศบาล
เช่น โครงการคุณ นะ ทา (คุณธรรม) โครงการคลินิกช่าง เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในกระบวนการทางานของประชาชนและสามารถตรวจสอบการทางานของ
เทศบาลได้ด้วยตนเอง การเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทาง
เทศบาล เทศบาลตาบลหนองควายได้เปิดช่องทางไว้ โดยประชาชนสามารถรับรู้
ข่าวสารได้จากช่องทางดังกล่าว อีกทั้งยังสามารถแจ้งเหตุหรือร้องเรียนปัญหาได้จาก
ช่องทางดังกล่าวด้วยเช่นกัน จากการสัมภาษณ์ ณรงค์ ธิลา (2558) นายกเทศมนตรี
กล่าวว่า “กิจกรรมต่างๆ ที่ทางเทศบาลจัดทาขึ้นนั้นแม้จะก่อให้เกิดภาระงานที่เพิ่ม
มากขึ้นต่อทางเทศบาลแต่ทางเทศบาลก็เต็มใจทา เนื่องจากเป็นสิ่งดีต่อชุมชนและ
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ ความสามัคคีต่อคนในชุมชนและเกิดการมีส่วนร่วมต่อทุกภาค
ส่วนในตาบล ผลกระทบจากการเมืองระดับชาติมีส่วนทาให้ประชาชนในพื้นที่มี
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แบ่งตัวออกเป็นกลุ่มความคิดไปบ้าง กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยนาประชาชนกลับมารัก
สามัคคีได้ การสร้างคนนั้นทาได้ยาก ไม่เหมือนการสร้างสิ่งของเพียงแค่มีงบประมาณ
ก็สามารถสร้างได้ ทางเทศบาลจึงให้ความสาคัญกับกิจกรรมที่ส่งผลดีต่อประชาชนใน
ชุมชน”
2. บทบาทของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนโปร่งใส ด้าน
บทบาทของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนโปร่งใส การทางานในส่วน
ของประชาชนนับว่ามีบทบาทที่สาคัญไม่แพ้กัน โดยภาคประชาชนในแต่ละส่วนมี
บทบาทที่แตกต่างกันออกไป ด้านผู้นาชุมชนมีการประสานการทางานร่วมกับทาง
เทศบาลในการเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของทาง
เทศบาล การจัดสายตรวจชุมชนร่วมกับทางเทศบาลเพื่อออกตรวจพื้นที่และเฝ้าระวัง
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น การประสานกับประชาชนในการให้ความร่วมมือกับทาง
เทศบาลในการเข้าร่วมกิจกรรม การเป็นตัวแทนของประชาชนในการเข้าไปรับทราบ
ข้อมูลจากการประชุมและตรวจสอบการทางานของทางเทศบาล การดูแลประชาชน
ในหมู่บ้านเพื่อไกล่เกลี่ยปัญหา ทาความเข้าใจต่อกัน และการรับเรื่องราวร้องทุกข์จาก
ประชาชนไปแจ้งให้ทางเทศบาลได้รับทราบ ในส่วนของประชาชนทั่วไปมีการให้ความ
ร่วมมือกับเทศบาลในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการร่วมงานที่ทางเทศบาลได้
จัดขึ้น การเข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อเสนอแนะความต้องการในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน การพัฒนาชุมชนโดยเข้ าร่วมโครงการที่ทางเทศบาลได้จัดทาขึ้น การ
ตรวจสอบด้านความโปร่งใสในการทางานของทางเทศบาลโดยการเข้าร่วมโครงการ
เช่น โครงการคุณ นะ ทา (คุณธรรม) โครงการคลินิกช่าง เป็นต้น
ส่วนที่สอง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการสร้างชุมชนโปร่งใสของเทศบาล
ตาบลหนองควาย
1. ปัจจัยด้านผู้นา ปัจจัยด้านผู้นา พบว่า ผู้นามีส่วนสาคัญเป็นอย่างมากใน
การนาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส การที่ประชาชนให้ความ
เชื่อมันและไว้วางใจในตัวของผู้นาทาให้ประชาชนเกิดความรู้สึกร่วมที่อยากจะร่วมคิด
ร่วมทา และให้การสนับสนุน ในส่วนของเทศบาลตาบลหนองควาย นายกเทศมนตรี
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นั้ น ได้ รั บ ความไว้ ว างใจจากประชาชนเป็ น อย่ า งมากในการรั บ เลื อ กเข้ า ไปด ารง
ตาแหน่ง ประชาชนมีความไว้วางใจและคาดหวังที่จะเห็นการพัฒนาของชุมชน
นายกเทศมนตรีตาบลหนองควายเป็นคนที่ติดดิน เข้าถึงง่าย มีความเป็นกันเอง
เนื่องจากเป็นคนที่เกิดและเติบโตในชุมชนทาให้ประชาชนมีความคุ้นเคยและใกล้ชิด
มีการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง นอกเวลางาน ไม่ว่า
ประชาชนจะมีงานอะไรหากนายกเทศมนตรีมีเวลาว่างก็จะไปเข้าร่วมทุกครั้ง เช่น
งานบุญ งานบวช งานศพ งานแต่ง เป็นต้น การที่นายกเทศมนตรีมีบุคลิกที่เข้าถึง
ประชาชนในทุกด้านทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ทาให้ประชาชนเกิด
ความรักใคร่และเชื่อมั่น
ในส่วนของผู้นาชุมชนหรือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนนั้นให้ความเคารพ
และความไว้วางใจไม่ต่างกับนายกเทศมนตรี ตาบลหนองควายนั้นมีกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ที่มีความสามารถจนเป็นที่เคารพนับถือจากประชาชนเป็นจานวนมาก ได้แก่ กานัน
หมู่ที่ 2 ได้รับความเคารพนับถือจากผู้ใหญ่บ้านคนอื่นและประชาชนมายาวนาน
เนื่องจากมีบทบาทการทางานที่จริงจัง เป็นคนตรง ให้ความร่วมมือในการทางานกับ
ทางเทศบาลมาโดยตลอด มีผลงานมากมายจนได้รับความไว้วางใจให้ดารงตาแหน่ง
กานัน จากการสัมภาษณ์ ประพัฒน์ หลวงโตน (2558) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ทาให้ทราบ
ว่า มีบุคลิกที่ทางานจริงจังและต้องการให้หมู่บ้านมีการพัฒนาในรอบด้าน เห็นได้จาก
ภายในหมู่บ้านจะมีโครงการขนาดใหญ่เป็นจานวนมาก จนได้รับฉายาว่า “ผู้ใหญ่บ้าน
ขี้ขอ” แม้การดาเนินโครงการจะมีงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ แต่ผู้ใหญ่บ้าน
สามารถระดมเงิ น จากการสนั บ สนุ น ของประชาชนในหมู่ บ้ า นจนสามารถจั ด ท า
โครงการต่างๆได้มากมาย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 มีความรู้ความสามารถรอบด้าน ถูกเชิญ
ไปเป็นวิทยากรตามหน่วยงานอื่นอยู่เป็นประจา ทาให้ประชาชนให้ความเคารพนับถือ
เป็นอย่างมาก จากการสัมภาษณ์ ถนอม วงศ์ต๋าคา (2558) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ได้กล่าว
ว่า “ชุมชนโปร่งใสและการมีส่วนร่วมเกิดจากการทางานร่วมกันไม่ใช่การทางานเพียง
ฝ่ายเดียว เป็นการทางานร่วมกันซึ่งเกิดจากความต้องการเดียวกันจากหลายฝ่าย
ไม่ใช่การทางานจากความต้องการเพียงฝ่ายเดียว การให้ความรู้ความเข้าใจต่อ
ประชาชนก็เป็นส่วนหนึ่งว่าความโปร่งใสนั้นคืออะไร มีผลดีอย่างไร ความไม่โปร่งใส
คืออะไร มีผลเสียอย่างไร ซึ่งผู้ใหญ่บ้านกล่าวอีกว่า ตนเองจะปลูกฝังคาว่า “ของเรา”
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ให้ประชาชนได้ยินตลอดเวลาในเสียงตามสาย เพราะคาว่า “ของเรา” ทาให้เกิด
ความรู้สึกว่าประชาชนนั้นเป็นเจ้าของทาให้อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วม เพราะเมื่อเป็น
เจ้าของก็จะทาให้เกิดความรัก ความหวงแหน”
2. ปัจจัยด้านความเข้มแข็งของกลุ่ม ปัจจัยด้านความเข้มแข็งของกลุ่ม
ตาบลหนองควายนั้นมีกลุ่มที่มีความเข็มแข็งและมีความสามารถอยู่หลากหลาย และ
ร่วมทางานกับทางเทศบาลตาบลหนองควายอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพัฒนา
บทบาทสตรีที่ทาให้เกิดการรวมกลุ่มอาชีพและสร้างรายได้ในชุมชน กลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขที่มีการทางานร่วมกับทางเทศบาลมาโดยตลอดและให้ความสาคัญในด้าน
ของความโปร่งใสในการทางาน กลุ่มลูกเสือชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือกับทางเทศบาล
โดยไม่ต้องร้องขอในการทาสาธารณประโยชน์ กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนในการบริการประชาชนในด้านความสงบเรียบร้อยและช่วยเหลือประชาชน กลุ่ม
เหล่านี้ถือเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างมาก บางกลุ่มทางานโดยไม่
หวังผลตอบแทนและไม่มีงบประมาณสนับสนุน ทาด้วยจิตอาสาและหวังให้ชุมชนเกิด
การพัฒนา แม้จะเป็นกลุ่มเล็กและไม่มีงบประมาณสนับสนุน แต่ได้ให้ความร่วมมือกับ
ทางเทศบาลและทางานร่วมกันอย่างเต็มที่
3. ปัจจัยด้านค่านิยม และวัฒนธรรมชุมชน ปัจจัยด้านค่านิยม และ
วัฒนธรรมชุมชน ตาบลหนองควายเป็นชุมชนที่มีขนาดเล็ก มีความเป็นชุมชนท้องถิ่น
และความเจริญของเมืองยังแพร่ขยายเข้ามาไม่มากนัก ทาให้ประชาชนยังมีความ
เคารพและเชื่อฟังในตัวของผู้นาชุมชน การที่ประชาชนมีผู้นาชุมชนเป็นเสาหลัก
เปรียบเสมือนพ่อ ทาให้สามารถควบคุมประชาชนได้ง่าย การร้องขอหรือให้เข้ามามี
ส่วนร่วมกับทางเทศบาล หากผู้นาชุมชนให้ความร่วมมือ ประชาชนในหมู่บ้านก็จะให้
ความร่วมมือด้วยเช่นกัน ประกอบกับประชาชนในชุมชนมีความถ้อยทีถ้อยอาศัยแม้
จะเกิดความขัดแย้งแต่ก็สามารถปรับความเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ การที่ประชาชนใน
ตาบลหนองควายไม่มีความยัดแย้ง ไม่มีการแตกแยกออกเป็นกลุ่ม แม้จะเห็นต่างแต่
ไม่มีการโจมตีให้ร้ายต่อกัน ทาให้ความขัดแย้งภายในชุมชนอยู่ในระดับที่ต่าและทาให้
เกิดการมีส่วนร่วมได้ง่าย
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4. ปัจจัยการมีส่วนร่วม ปัจจัยการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้เกิดความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วมในตาบลหนองควายเกิดขึ้นจากหลายรูปแบบ เห็นได้จาก
เทศบาลได้ให้ความสาคัญกับความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมโดยการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความ
สามัคคีในชุมชนด้วยรูปแบบของกิจกรรมและโครงการ การมีผู้นาชุมชนที่ประชาชน
ให้ความเคารพนับถือทาให้ชักชวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้โดยง่าย การที่
ประชาชนเห็นความสาคัญต่อการมีส่วนร่วม การรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของ
ตนเองจนนามาสู่การมีส่วนร่วม การที่ทุกฝ่ายเห็นความสาคัญของการมีสว่ นร่วมและมี
ช่องทางการมีส่วนร่วมที่หลากหลาย ทาให้เกิดการทางานร่วมกันจนนาไปสู่ความ
โปร่งใส

อภิปรายผลการวิจัย
การสร้างชุมชนโปร่งใสในตาบลหนองควายเกิดจากการทางานร่วมกันและ
การเข้ามามีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน โดยด้านเทศบาลนั้นได้ทาการเปิดช่องทางให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาล เทศบาลตาบลหนองควายได้เปิด
ช่องทางไว้ ไม่ว่าจะเป็น เว็ปไซต์ โทรศัพท์ การประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาล ฯลฯ
การร่วมกับผู้นาชุมชนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาล โดยประชาชน
สามารถรับรู้ข่าวสารได้จากช่องทางดังกล่าว อีกทั้งยังสามารถแจ้งเหตุหรือร้องเรียน
ปัญหาได้จากช่องทางดังกล่าวด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ บุญยิ่ง
ประทุม (2550) เรื่อง พัฒนาการการบริหารงานตามหลักความโปร่งใสและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตาบลเขาสามยอด จังหวัด
ลพบุรี ที่พบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลได้มีการสร้างความเข้าใจต่อประชาชนใน
ท้องถิ่น โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล การทาประชาคมเพื่อร่วมกันเสนอความ
ต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ สุภัคจารีย์
เชื้อยัง (2553) เรื่อง บทบาทขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนแก้วและประชาชนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน พบว่า มีการสร้างความตระหนักและผลเสีย
จากเผาให้ประชาชนเกิดความตระหนัก ผู้บริหารและสภามีการกาหนดแผน ระเบียบ
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และข้ อบั ญ ญั ติ ในการนาออกมาบั งคับ ใช้ อีก ทั้ งยั งมี ก ารจั ด ท าเอกสารและให้
คาแนะนาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดการปัญหาหมอกควันแก่ประชาชน และยัง
มี ก ารเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนเสนอความคิ ด เห็ น เพื่ อ จั ด ท าเป็ น ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น
ระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแก้วและประชาชน
ด้านบทบาทของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนโปร่งใส ใน
ส่วนของประชาชนทั่วไปมีการให้ความร่วมมือกับเทศบาลในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่
ว่าจะเป็นการร่วมงานที่ทางเทศบาลได้จัดขึ้น การเข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อเสนอแนะ
ความต้องการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาชุมชนโดยเข้าร่วมโครงการที่
ทางเทศบาลได้จัดทาขึ้น การตรวจสอบด้านความโปร่งใสในการทางานของทาง
เทศบาลโดยการเข้าร่วมโครงการ เช่น โครงการคุณ นะ ทา (คุณธรรม) โครงการ
คลินิกช่าง เป็นต้น การรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ของประชาชนนาโดยกลุ่ม
พัฒ นาบทบาทสตรี ซึ่ งได้ รั บการสนั บสนุ น งบประมาณจากทางเทศบาล ท าให้
เศรษฐกิจในชุมชนเกิดการหมุนเวียนประชาชนมีรายได้และมี สินค้าที่สร้างชื่อเสียง
ให้กับตาบล การทางานของกลุ่มจิตอาสาจากการรวมตัวกันของประชาชนและทางาน
ร่วมกับทางเทศบาล ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ในการดูแลความสงบเรียบร้อยและการให้บริการประชาชน
สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ ไพรชล ตันอุด (2552) เรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ผู้นาและประชาชนในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ กรณีศึกษาเทศบาลเมือง
แกนพัฒนา อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน ด้วยการทากิจกรรมร่วมกับเทศบาล โดยทางเทศบาลประสานกับผู้นา
ชุมชนในการขอแรงสนับสนุนจากประชาชน โดยขึ้นอยู่กับความสนใจในกิจกรรมนั้นๆ
ของประชาชน ส่วนช่องทางการเข้ามีส่วนร่วมนอกจากการทากิจกรรม คือ การเป็น
สมาชิกกลุ่ม การเป็นคณะกรรมการชุมชนและการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในเวที
ประชาคม อีกทั้งการสร้างชุมชนโปร่งใสในตาบลหนองควายมีปัจจัยสนับสนุนหลาย
ส่วน ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้นา พบว่า ผู้นามีส่วนสาคัญเป็นอย่างมากในการนาประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส การที่ประชาชนให้ความเชื่อมันและไว้วางใจ
ในตัวของผู้นาทาให้ประชาชนเกิดความรู้สึกร่วมที่อยากจะร่วมคิด ร่วมทา และให้การ
สนับสนุนในส่วนของเทศบาลตาบลหนองควาย นายกเทศมนตรีนั้นได้รับความ
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ไว้วางใจจากประชาชนเป็นอย่างมากในการรับเลือกเข้าไปดารงตาแหน่ง ประชาชนมี
ความไว้วางใจและคาดหวังที่จะเห็นการพัฒนาของชุมชน สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาวิจัยของ บุญยิ่ง ประทุม (2550) เรื่อง พัฒนาการการบริหารงานตามหลักความ
โปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตาบล
เขาสามยอด จังหวัดลพบุรี พบว่า การที่ผู้นาเข้าถึงพื้นที่และการมีบทบาทของผู้นา
ชุมชนส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและส่งผลต่อการบริหารงานตามหลัก
ความโปร่งใส ในส่วนของผู้นาชุมชนหรือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนนั้นให้ความ
เคารพและความไว้วางใจไม่ต่างกับนายกเทศมนตรี ตาบลหนองควายนั้นมีกานัน
ผู้ใหญ่บ้านที่มีความสามารถจนเป็นที่เคารพนับถือจากประชาชนเป็นจานวนมาก
สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ ประพัฒน์ วงค์ชมพู (2551) เรื่อง บทบาทกานัน
ผู้ใหญ่บ้านกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล: ศึกษากรณีเฉพาะอาเภอ
เมืองเชียงใหม่ พบว่า กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นกลไกสาคัญของราชการส่วนภูมิภาค ใน
การประสาน และตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยังมี
บทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดทาประชาคมเพื่อเสริมสร้างชุมชน
ให้เข้มแข็ง โดยกานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีศักยภาพสูงในการขอความร่วมมือจากประชาชน
กลุ่มองค์กร และหน่วยงานราชการในการพัฒนาพื้นที่
ปัจจัยด้านความเข้มแข็งของกลุ่ม ตาบลหนองควายนั้นมีกลุ่มที่มีความเข็ม
แข็งและมีความสามารถอยู่หลากหลาย และร่วมทางานกับทางเทศบาลตาบลหนอง
ควายอย่างเต็มที่ โดยแต่ละกลุ่มมีผู้นาที่มีความเข็มแข็งและได้รับความไว้วางใจจาก
สมาชิก ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มลูกเสือ
ชาวบ้าน และกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัย
ของ ปาณิสรา ขวัญชู (2555) เรื่อง บทบาทผู้นากลุ่มในการอนุรักษ์อาชีพทอผ้ายก
ดอกของกลุ่มอาชีพทอผ้าวัดต้นแก้วตาบลเวียงยอง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน พบว่า
ภายในกลุ่มมีความเชื่อใจและไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้นากลุ่มและสมาชิก การ
ดาเนินงานมีโครงสร้างที่ชัดเจน การทางานงานอาศัยความเชื่อมั่นต่อผู้นากลุ่ม มีการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ และมอบหมายให้ประชาสัมพันธ์
ของกลุ่มเข้าร่วมการประชุมอบรม เวทีเสวนา ของหน่วยงานภายนอก และนาข้อมูลที่
ได้มาเผยแพร่ในสมาชิกในกลุ่ม
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ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาพบว่ากลุ่มอาสาสมัครป้องกันภั ยฝ่ายพลเรือนมีบทบาท
สาคัญในการทาสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชนในหลายด้าน แต่ไม่มีงบประมาณและ
เบี้ยเลี้ยงสนับสนุน ส่งผลให้มีสมาชิกจานวนน้อยและไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
จึงเสนอเสนอว่า ทางเทศบาลควรสนับสนุนงบประมาณหรือเบี้ยเลี้ยง เพื่อเสริมสร้าง
ขวัญกาลังใจการทางาน ซึ่งอาจส่งผลต่อจานวนสมาชิกที่อาจเพิ่มขึ้น
2. จากการศึกษาพบว่าเทศบาลตาบลหนองควายมีเว็ปไซต์ที่เปิดให้บริการ
ข้อมูลในด้านต่างๆ แต่ข้อมูลมีจานวนน้อยและไม่รอบด้าน เช่น รายระเอียดโครงการ
ที่สาคัญ กลุ่มที่มีบทบาทต่อชุมชน รายระเอียดกลุ่มอาชีพและสินค้าในชุมชน เป็นต้น
จึงเสนอเสนอว่า ทางเทศบาลตาบลหนองควายควรมีข้อมูลให้บริการที่รอบด้านและ
หลากหลาย
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บทบาทของการเมืองภาคประชาชนในมาเลเซียช่วงปี พ.ศ.
2550-2555 : กรณีศึกษากลุ่มแนวร่วมเพื่อการเลือกตั้งที่
บริสุทธิ์และยุติธรรม กองกาลังปฏิบัตกิ ารเรียกร้องสิทธิชาว
อินเดีย และองค์กรเสียงประชาชน*
The Roles of People’s Politics in Malaysia during
2007-2012 : The Case of Coalition for Clean and Fair
Elections, Hindu Rights Action Forcel, and Voice of
the Malaysian People
เฉลิมชัย โชติสุทธิ์**
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บทคัดย่อ
การศึกษาบทบาทและการขยายตัวของการเมืองภาคประชาชนในมาเลเซีย
ระหว่างช่วงปี พ.ศ.2550-2555 ผ่านกลุ่มกรณีศึกษา ได้แก่ แนวร่วมเพื่อการเลือกตั้ง
ที่บริสุทธิ์และยุติธรรม (Bersih) กองกาลังปฏิบัติการเรียกร้องสิทธิชาวอินเดีย
(HINDRAF) และองค์กรเสียงประชาชน (SUARAM) จากการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ขบวนการเคลื่อนไหวเหล่านี้ได้ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้เกี่ยวกับความสาคัญของ
การเมืองภาคประชาชนในมาเลเซีย และประสบความสาเร็จในการสร้างบทบาทของ
การเมืองภาคประชาชนด้วยการชุมนุมประท้วงเพื่อเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล ซึ่ง
เห็นได้จากประสิท ธิภาพในการระดมมวลชนจากชาวมาเลเซี ยผู้ส นับสนุนได้เป็ น
จานวนมาก ปัจจั ยสาคัญที่ มีผลต่อการขยายตัวของการเมืองภาคประชาชนใน
มาเลเซียประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ประการได้แก่การสนับสนุนจากกลุ่มพรรค
การเมืองฝ่ายค้าน องค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งมีความไม่
พอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติ การผลักดันข้อเรียกร้องทั้งที่เป็น
ประเด็นร่วมของทุกกลุ่มในสังคมและประเด็นเฉพาะกลุ่มการสร้างเครือข่ายกับ
องค์กรทั้งในและต่างประเทศ และการรณรงค์ข้อเรียกร้องผ่านทั้งช่องทางของสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์สมัยใหม่
คาสาคัญ: การเมืองมาเลเซีย, การเมืองภาคประชาชน, การชุมนุมประท้วง
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Abstract
This study purports to examine the roles and proliferation of
the people’s politics in Malaysia during 2007-2012. Its findings show
that the people’s politics in Malaysia has been triggered by three
political groups namely the Coalition for Clean and Fair Elections
(Bersih), the Hindu Rights Action Force (HINDRAF), and the Voice of the
Malaysian People (SUARAM). Their strenuous and continuing political
movements stimulate the public consciousness with regards to the
importance of the people’s politics and accordingly have successfully
organized several mass protests of Malaysian people against the
government. Key factors involving the expansion of the people’s
politics in Malaysia are arguably the encouragement of opposition
parties, the civil society organizations, and the non-government
organizations all of which have been manifested inthe forms of the
administration of the incumbent BN coalition government, pushing
requirements involving both inclusive and exclusive issues, joining
forces and networking with organizations within and outside the
country, and launching campaigns through printing and online media.
Keywords: Politics in Malaysia, People’s politics, Demonstrations
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บทนา
สถานการณ์ทางการเมืองของมาเลเซียที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพสูงเกิดจาก
การนาของรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติ (National Front) ซึ่งประสบความสาเร็จในการ
สร้างความมั่นคงทางการเมืองจนครองตาแหน่งเป็นรัฐบาลเดียวมากว่าห้าทศวรรษ
ทั้งยังสามารถควบคุมพรรคการเมืองฝ่ายค้านไม่ให้ มีอานาจมากเกินไปจนท้าทาย
อานาจของรัฐบาลได้ทาให้การเมืองภาคประชาชนในมาเลเซียไม่ค่อยได้ตื่นตัวมากนัก
ในช่วงที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในมาเลเซียจะปรากฏให้
เห็นอยู่บ้างในช่วงก่อนหน้า พ.ศ.2550 แต่การที่รัฐบาลมาเลเซียได้มีการควบคุมการ
แสดงออกทางการเมืองอย่างเข้มงวดจึงไม่ได้เปิดโอกาสให้ขบวนการเคลื่อนไหวภาค
ประชาชนขยายตัวมากนัก อย่างไรก็ตามในช่วงปี พ.ศ.2550-2555 บทบาทของ
การเมืองภาคประชาชนในมาเลเซียมีความเปลี่ยนแปลงที่ต่างไปจากเดิม เนื่องจากได้
ปรากฏการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนหลายกลุ่มที่ออกมาเดินขบวนประท้ วงต่อ
รัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติบ่อยครั้งและมีความต่อเนื่องมากขึ้นโดยได้รับการสนับสนุน
จากชาวมาเลเซียจานวนมาก
จากปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาบทบาทของการเมืองภาคประชาชนในมาเลเซียในช่วงปี พ.ศ.2550-2555
และนาเสนอปัจจัยที่ทาให้เกิดการขยายตัวของการเมืองภาคประชาชนในมาเลเซีย
ผ่านการศึกษาการเคลื่อนไหวของกลุ่มกรณีศึกษา 3 กลุ่ม ได้แก่ แนวร่วมเพื่อการ
เลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรม (Bersih) กองกาลังปฏิบัติการเรียกร้องสิทธิชาวอินเดีย
(HINDRAF) และองค์กรเสียงประชาชน (SUARAM) โดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพในการเก็บข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งในช่วงแรก
จะเป็นการกล่าวถึงปรากฏการณ์ของบทบาทของการเมืองภาคประชาชนในช่วงปี
พ.ศ.2550-2555 หลังจากนั้นจะเป็นการอธิบายถึงความเป็นมาและบทบาทการ
เคลื่อนไหวของแต่ละกรณีศึกษา รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการขยายตัว
ของการเมืองภาคประชาชนของมาเลเซียในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อ
การขยายตัวของการเมืองภาคประชาชนในมาเลเซียประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4
ประการได้แก่ การสนับสนุนจากกลุ่มพรรคการเมืองฝ่ายค้าน องค์กรภาคประชา
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สังคม และองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีความไม่พอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลแนว
ร่วมแห่งชาติ การผลักดันข้อเรียกร้องทั้งที่เป็นประเด็นร่วมของทุกกลุ่มในสังคมและ
ประเด็นเฉพาะกลุ่ม การสร้างเครือข่ายกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ และการ
รณรงค์ข้อเรียกร้องผ่านทั้งช่องทางของสื่อสิ่ง พิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์สมัยใหม่
นอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยเสริมอื่นๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละกรณีศึกษาเพื่อเป็นการ
สร้ า งแรงกดดั น ต่ อ รั ฐ บาลในการตอบสนองต่ อ ข้ อ เรี ย กร้ อ งของกลุ่ ม ขบวนการ
เคลื่อนไหว

บทบาทของการเมืองภาคประชาชนในมาเลเซียช่วงปี พ.ศ.2550-2555
แม้ว่าบทบาทของการเมืองภาคประชาชนในมาเลเซียในช่วงปี พ.ศ.25502555 จะปรากฏให้เห็นถึงความตื่นตัวขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งนี้การออกมาเคลื่อนไหวและ
แสดงความไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลในมาเลเซียไม่ได้เพิ่งปรากฏขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว
เท่านั้นแต่ได้มีบทบาทอยู่เป็นระยะมาตั้งแต่หลังจากได้รับเอกราชจากอาณานิคม
อังกฤษ กลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวในช่วงดังกล่าวของมาเลเซียมักจะมีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับผลประโยชน์ของกลุ่มเชื้อชาติและศาสนา เช่น ขบวนการ Dongjiaozong
เกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2493 เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางการศึกษาของชาวมาเลเซียเชื้อ
ชาติจีน(Chinese Educationist Movement) เพื่อปกป้องสิทธิในการศึกษาภาษาจีน
ในมาเลเซีย และขบวนการ Dakwahเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 2500 เพื่อรณรงค์และ
สนับสนุนการฟื้นฟูศาสนาอิสลาม (Govindasamy, 2015)
หลังจากนั้นกิจกรรมการเคลือ่ นไหวในมาเลเซียได้พัฒนาไปมากกว่าประเด็น
เรื่ อ งผลประโยชน์ ท างเชื้ อ ชาติ แ ละศาสนา โดยกลุ่ ม เคลื่ อ นไหวเหล่ า นี้ ไ ด้ ใ ห้
ความสาคัญกับประเด็นการต่อสู้ทางการเมืองและขยายไปสู่ประเด็นด้านสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมืองมากขึ้นการเคลื่อนไหวภาคประชาชนในมาเลเซียได้มีบทบาท
ส าคั ญ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง จากการเกิ ด ขึ้ น ของขบวนการปฏิ รู ป (Reformasi) ในช่ ว งปี
พ.ศ.2540-2542 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งของผู้นาทางการเมืองระหว่าง
นายกรัฐมนตรีมหาเธร์มูฮัมหมัดกับนายอันวา อิบราฮิม รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งมีความขัดแย้งกันหลายประเด็นโดยเฉพาะการ
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แก้ไขปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมือง ความขัดแย้งในครั้งนี้เป็นเหตุให้นายอัน
วาต้ อ งออกจากต าแหน่ ง ในรั ฐ บาลโดยถู ก ด าเนิ น คดี ด้ ว ยข้ อ กล่ า วหาการทุ จ ริ ต
คอรัปชั่นและการมีความสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน (Moten, 2011)
จากเหตุการณ์ดังกล่าวทาให้นายอันวาได้รับการสนับสนุนจากประชาชน
จานวนหนึ่งที่เชื่อว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ยึดมั่นในหลักศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัดและ
เป็นนักการเมืองที่ใสสะอาด การเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิรูปได้เริ่มก่อตัวขึ้นจาก
การที่นายอันวาได้ออกไปปราศรัยตามรัฐต่างๆ ทั่วประเทศโดยสาระสาคัญของการ
ปราศรัยเกี่ยวข้องกับความจาเป็นในการปฏิรูปทางการเมืองและการโจมตีนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรีมหาเธร์มูฮัมหมัด จนนาไปสู่การชุมนุมใหญ่ของขบวนการปฏิรูปใน
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2541 ซึ่งรัฐบาลได้มีการสลายการชุมนุมและนายอันวาก็ถูก
จับดาเนินคดีหลังจากการเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิรูปได้นาไปสู่การรวมตัวกันของ
กลุ่มพรรคฝ่ายค้านในชื่อ แนวร่วมทางเลือก (Barisan Alternative-BA) ในปี
พ.ศ.2542 และได้มีการทางานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) เพื่อสร้างการ
สนับสนุนจากประชาชนทั้งนี้หากพิจารณาตามตัวชี้วัดโครงสร้างโอกาสทางการเมือง
ซึ่งอธิบายถึงความขัดแย้งและความแตกแยกในหมู่ชนชั้นนาทางการเมือง กลุ่ม
องค์กร หรือสถาบันทางการเมือง ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มหรือขบวนการ
เคลื่อนไหวนาเสนอเป้าหมายหรือข้อเรียกร้องของพวกเขาขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกใหม่
ให้กั บการเมือ งและสังคมได้ นอกจากนั้น ความขัด แย้งในหมู่ ชนชั้นน ายั งท าให้
สาธารณชนผู้เฝ้ามองที่ไม่เคยกล้าออกมาเคลื่อนไหวและแสดงความคิดเห็นทางการ
เมืองมีจานวนเพิ่มมากขึ้น( ประภาส ปิ่นตบแต่ง, 2552)
แม้ว่ามาเลเซียจะมีความมั่นคงทางการเมืองและมีเสถียรภาพสูงแต่สภาพ
ทางการเมืองในแต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกันเนื่องจากมีสภาวะแวดล้อมที่มามี
อิทธิพลไม่เหมือนกัน เช่น ลักษณะและนโยบายของผู้นาทางการเมืองในแต่ละยุคสมัย
เสถียรภาพทางการเมือง ความเข้มแข็งของรัฐ และบริบททางเศรษฐกิจและสังคมใน
ขณะนั้น ปัจจัยเหล่านี้มีผลกับการเกิดขึ้นและขยายตัวของการเมืองภาคประชาชนได้
เช่นเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบบริบททางการเมืองในช่วงก่อนหน้าทศวรรษ 2540 ซึ่ง
เป็ น ยุ ค สมั ย ของนายกรั ฐ มนตรี ม หาเธร์ มู ฮั ม หมั ด เป็ น ยุ ค ที่ รั ฐ บาลค่ อ นข้ า งมี
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เสถียรภาพและชนชั้นนาทางการเมืองมีเอกภาพสูง กลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวต่างๆ
จึงไม่สามารถออกมาชุมนุมเรียกร้องหรือเคลื่อนไหวทางการเมืองได้มากนัก อีกทั้งยังมี
อุปสรรคในการสร้างและรวบรวมพันธมิตรหรือเครือข่ายจนทาให้ไม่สามารถเป็นกลุ่ม
ที่มีความเข้มแข็งพอในการออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องและต่อรองกับรัฐได้
หลังจากนั้นรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติก็เริ่มประสบกับสภาวะขาดเสถียรภาพ
ทางการเมืองตั้งแต่ในช่วงปลายของรัฐบาลอับดุลละห์ บาดาวี และต่อเนื่องมาจนถึง
สมัยของนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัคโดยเฉพาะปัจจัย จากความล้ม เหลวในการ
บริหารงานของรัฐบาลอับดุลละห์ บาดาวี จากที่เคยให้สัญญาไว้กับประชาชนก่อนเข้า
มาบริหารประเทศว่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
และการปฏิรูปตารวจกับกระบวนการยุติธรรมแต่ก็ไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร
อีกทั้งปัญหาความสัมพันธ์ทางเชื้อชาติก็กลับแย่ลงอีกเนื่องจากรัฐบาลของนายอับดุล
ละห์ บาดาวี ได้กลับไปใช้นโยบายให้ความสาคัญกับชาวมาเลเซียเชื้อชาติมลายูมากว่า
กลุ่มเชื้อชาติอื่นๆ และการพยายามสร้างสังคมมุสลิมในมาเลเซีย (Lee Hock Guan,
2008)ทาให้รัฐบาลขาดความเชื่อมั่นจากชาวมาเลเซียเพิ่มมากขึ้น
ความขัดแย้งของผู้นาทางการเมือง ความล้มเหลวในการบริหารงานของ
รัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติ และการขยายตัวของภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนา
เอกชนจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลและกระตุ้นให้เกิดปรากฏการณ์การเคลื่อนไหว
ของภาคประชาชนในช่วงปี พ.ศ.2550-2555 โดยเฉพาะการชุมนุมประท้วงใหญ่ของ
3 กลุ่ม คือกลุ่มแนวร่วมเพื่อการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรม (Bersih) เพื่อเรียกร้อง
ให้มีการปฏิรูประบบการเลือกตั้งของมาเลเซียที่ไม่มีความเป็นธรรม อันเนื่องมาจาก
การแทรกแซงของรั ฐ บาลในกระบวนการเลื อ กตั้ งหลั ง จากนั้ น ไม่ น านกองก าลั ง
ปฏิบัติการเรียกร้องสิทธิชาวอินเดีย (HINDRAF) ก็ได้ออกมาประท้วงเพื่อปกป้องสิทธิ
และผลประโยชน์ของเชื้อชาติอินเดียในมาเลเซีย การประท้วงนี้ของกลุ่มนี้ได้บอกเป็น
นัยว่าได้ว่ารัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติไม่ได้สนใจเกี่ยวกับสถานะความเป็นอยู่ของชาว
มาเลเซียเชื้อชาติอิ นเดียนอกจากนี้ก็ยังมีการชุมนุมครั้งใหญ่ของกลุ่มองค์กรเสียง
ประชาชน (SUARAM) เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซียยกเลิกการบังคับใช้กฎหมาย
ความมั่นคงภายใน (Internal Security Act- ISA) และการส่งเสริมประเด็นด้านสิทธิ
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มนุ ษ ยชนในประเทศมาเลเซี ย การเคลื่ อ นไหวของทั้ งสามกรณี ศึ ก ษาข้ า งต้ น จึ ง มี
ความสาคัญต่อการศึกษาบทบาทของการเมืองภาคประชาชนของมาเลเซียในช่วงเวลา
ดังกล่าว โดยในแต่ละกรณีศึกษาจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นมาและพัฒนาการการ
เติบโตของแต่ละขบวนการเคลื่อนไหว การสร้างบทบาทและปรากฏการณ์ในการ
เคลื่อนไหว รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยการขยายตั วของการเมืองภาคประชาชาชนใน
มาเลเซีย
แนวร่วมเพื่อการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรม (Coalition for Clean
and Fair Elections) หรือ เบอร์เซะห์ (Bersih) เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่าง
พรรคการเมืองฝ่ายค้าน กลุ่มภาคประชาสังคมและองค์กรที่สนับสนุนการปฏิรูประบบ
การเลือกตงั้ ของมาเลเซีย แนวร่วมเบอร์เซะก่อตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่ 23
พฤศจิกายน พ.ศ.2549 โดยมีเป้าหมายเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบการเลือกตั้ง
เนื่องจากที่ผ่านมากลุ่มเหล่านี้มองว่าระบบการเลือกตั้งของมาเลเซียนั้นมีความไม่เป็น
ธรรม ทั้งนี้กลุ่มแนวร่วมเบอร์เซะได้มีการชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องมาแล้วถึง 3
ครั้ง
การเดินขบวนประท้วงครั้งแรกเกิดขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2550
โดยได้รับการสนับสนุนหลักจากพรรคการเมืองฝ่ายค้าน (Pakatan Rakyat) แนวร่วม
เบอร์เซะห์ได้เดินขบวนไปยื่นข้อเรียกร้องต่อสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียเพื่อให้
มีการปฏิรูประบบการเลือกตั้งโดยเสนอการปฏิรูปใน 4 ประเด็นสาคัญคือ
1) ให้ใช้หมึกที่ลบไม่ออกสาหรับผู้ที่ลงคะแนนเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว
2) จัดทาทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใหม่ให้บริสุทธิ์ยุติธรรม
3) ยกเลิกการลงทะเบียนทางไปรษณีย์ และ
4) อนุญาตให้พรรคการเมืองได้มีสิทธิในการรณรงค์หาเสียงผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Lee, 2010)
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อย่างไรก็ตามการชุมนุมของแนวร่วมเบอร์เซะห์ยังได้เกิดขึ้นอีกสองครั้ง คือ
การชุมนุมของแนวร่วมเบอร์เซะ2.0 ซี่งเกิดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2554 โดย
การชุมนุมในครั้งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น การเดินประชาธิปไตย (Walk for
Democracy) และหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยการชุมนุมครั้งที่สามหรือ เบอร์เซะ 3.0
ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2555 ซึ่งการชุมนุมในครั้งนี้นับว่าเป็นการประท้วงที่ใหญ่
ที่สุดจากการชุมนุมประท้วงที่ผ่านมา
สาหรับปัจจัยที่ทาให้เกิดการขยายตัวของการเมืองภาคประชาชนในกรณี
ของกลุ่มแนวร่วมเบอร์เซะได้แก่ การผลักดันข้อเรียกร้องที่เป็นประเด็นร่วมของทุก
กลุ่มในสังคมซึ่งขยายออกไปมากกว่าประเด็นทางเชื้อชาติโดยแนวร่วมเบอร์เซะมี
เป้าหมายสาคัญในการปฏิรูประบบการเลือกตงั้ ของมาเลเซีย ซึ่งถือเป็นประเด็นที่มี
ขอบเขตกว้ า งและเกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ ท ธิ ข องคนส่ ว นใหญ่ ที่ ไ ม่ ไ ด้ จ ากั ด เฉพาะอยู่ ที่
ผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทาให้สามารถสร้างแรงสนับสนุนจากประชาชนได้
จานวนมากโดยแนวร่วมเบอร์เซะได้เปิดเผยถึงความไม่ยุติธรรมของระบบการเลือกตั้ง
เช่น การขัดขวางการเข้าถึงสื่ออย่างเท่าเทียมกัน การนาคนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งมา
ลงคะแนนเสียงจานวนมาก (phantom voters) การลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ที่
ไม่เป็นธรรม การเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้งใหม่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แนวร่วม
แห่งชาติได้เปรียบในการเลือกตั้ง และรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติยังได้เข้าไปมีอิทธิพล
เหนือคณะกรรมการเลือกตั้งอีกด้วย (Funston, 2001)
ประการต่อมาคือการปรับเปลี่ยนบทบาทผู้นาของแนวร่วมเบอร์เซะให้มี
ลักษณะเป็นขบวนการที่ได้รับการยอมรับจากคนหลากหลายกลุ่ม จะเห็นได้ว่าในการ
ชุมนุมของแนวร่วมเบอร์เซะครั้งแรกที่อยู่ภายใต้การนาของพรรคการเมืองฝ่ายค้าน
นั้นยังมีผู้เข้าร่วมไม่มากนักเนื่องจากเป็นขบวนการที่ไม่ได้เปิดกว้างและยังคงยึดติดกับ
ฐานเสียงของพรรคฝ่ายค้านจงึ ทาให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมสว่นใหญ่มาจากกลุ่มผู้สนับสนุน
พรรคการเมืองฝ่ายค้านเท่านั้น แต่การชุมนุมในครั้งต่อๆ มามีการเปลี่ยนบทบาทของ
ผู้นาไปเป็นองค์กรภาคประชาสังคมอย่างเช่นการให้นาง Ambiga Sreenivasan ซึ่ง
เป็นนักกฎหมายที่ได้รับการยอมรับจากบรรดานักเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมมาเป็น
แกนน าเบอร์ เ ซะ 2.0 แทนผู้ น าที่ ม าจากพรรคการเมื อ งท าให้ แ นวร่ ว มเบอร์ เ ซะ
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กลายเป็นขบวนการเคลื่อนไหวที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไปมาก
ขึ้นโดยมีผู้สนับสนุนที่มาจากทุกเชื้อชาติและทุกแนวคิดทางการเมืองซึ่งจะเห็นได้จาก
จานวนของผู้เข้าร่วมชุมนุมที่เพิ่มมากขึ้นในการชุมนุมครั้งต่อๆ มานอกจากนี้แนวร่วม
เบอร์เซะยังประสบความสาเร็จในการใช้สื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีการสื่ อสาร
สมัยใหม่เพื่อสร้างการสนับสนุนจากประชาชนและการระดมมวลชนที่มีประสิทธิภาพ
โดยสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทสาคัญในการวิพากษ์วิจารณ์การทางานของรัฐบาลและ
เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งแตกต่างจากในช่วงก่อน
หน้านี้ที่สื่อกระแสหลักถูกควบคุมโดยรัฐบาลทาให้กลุ่มขบวนการไม่ค่อยมีพื้นที่ในการ
แสดงความคิดเห็น ทั้งนี้การแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์
โดยเฉพาะ Blogs และ YouTube ได้มีอิทธิพลและบทบาทสาคัญตั้งแต่การชุมนุม
ของแนวร่วมเบอร์เซะในปี พ.ศ.2550 และหลังจากนั้นในการชุมนุมเมื่อปี พ.ศ.2554
สื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook และ Twitter ได้กลายมาเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ใน
การวิพากษ์วิจารณ์และการแสดงความคิดเห็นของชาวมาเลเซีย
กองกาลังปฏิบัติการเรียกร้องสิทธิชาวอินเดีย (Hindu Rights Action
Force)หรือที่รู้จักกันในชื่อ ฮินดราฟ(Hindraf) ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ.2549
เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน(NGOs)ของชาวมาเลเซียเชื้อชาติ
อินเดียกว่า 30 กลุ่ม โดยผู้นาคนสาคัญคือ
Wathayamoorty Ponnusamy และ Uthayakumar Ponnusamy มี
วัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองรวมทั้ง
การรักษาวัฒนธรรมและดารงอัตลักษณ์ของของชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย (Farish
Ahmad Noor, 2008) สาหรับการเคลื่อนไหวของกลุ่มฮินดราฟได้เกิดขึ้นหลายครั้ง
โดยเฉพาะการออกมาชุมนุมต่อต้านการรื้อถอนวัดฮินดูตามสถานที่ที่มีการรื้อถอน
และการร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ เช่น รัฐสภาอังกฤษรัฐบาลแห่งชาติอินเดีย
และองค์กรชาวฮินดูอเมริกา เป็นต้นหลังจากที่มีความชัดเจนว่าการรณรงค์ต่อต้าน
การรื้อถอนวัดฮินดูประสบความล้มเหลว กลุ่มฮินดราฟจึงได้มีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่
ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 นับเป็นการเดินขบวนที่ใหญ่
ที่สุดของชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย
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ปัจจัยที่ทาให้เกิดการขยายตัวของกลุ่มฮินดราฟได้แก่การถูกผลักให้เป็นชาย
ขอบของชาวมาเลเซี ย เชื้ อ ชาติ อิ น เดี ย โดยเฉพาะประเด็ น ความไม่ เ ท่ า เที ย มทาง
เศรษฐกิจ ชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียดูเหมือนจะมีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจที่
ด้อยกว่าชาวมาเลเซียเชื้อชาติมลายูและชาวมาเลเซีย เชื้อชาติจีน ทั้งนี้สาเหตุที่สาคัญ
มาจากการดาเนินนโยบายของรัฐบาลที่ไม่ได้ให้ความสาคัญกับกลุ่มคนเชื้อชาติอินเดีย
ในมาเลเซีย ไม่ว่าจะเป็นความไม่เท่าเทียมกันของสังคมมาเลเซียจากการแบ่งแยกและ
เลือ กปฏิบั ติกั บชาวมาเลเซี ยเชื้ อ ชาติอิ นเดีย โดยเฉพาะจากนโยบายภู มิบุ ตรา
(Bumiputera) ซึ่งเป็นนโยบายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขสถานะทางเศรษฐกิจที่
แตกต่างกันระหว่างชาวมาเลเซียเชื้อชาติมลายูกับชาวมาเลเซียเชื้อชาติอื่นๆ โดย
รัฐบาลให้ความสาคัญในการส่งเสริมชาวมาเลเซียเชื้อชาติมลายูให้เข้ามามีบทบาททาง
เศรษฐกิจมากขึ้นด้วยมาตรการต่างๆ นาไปสู่การไม่ได้ให้ความสาคัญทางเศรษฐกิจกับ
กลุ่มเชื้ออื่นๆ ประการต่อมาคือ แรงกระตุ้นที่มาจากการละเมิดสิทธิทางวัฒนธรรม
และศาสนาจากรัฐบาลมาเลเซียที่มีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียมองว่า
พวกเขาถูกครอบงาโดยกลุ่มเชื้อชาติมลายูมุสลิมโดยหลังจากทศวรรษ 2523 รัฐบาล
มาเลเซี ย ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การก้ า วสู่ ก ารเป็ น อิ ส ลามหรื อ อิ ส ลามานุ วั ต ร
(Islamization) และมีการนาหลักปฏิบัติทางศาสนาอิสลาม (Islam Hadhari) มาเป็น
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในสังคมมาเลเซียซึ่งไม่เพียงนามาปฏิบัติเฉพาะกั บสังคมของ
มุสลิมเท่านั้นแต่ยังนามาใช้จากัดสิทธิของกลุ่มที่ไม่ได้เป็นมุสลิมอีกด้วย จนนาไปสู่
ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มเชื้อชาติอินเดียโดยเฉพาะเหตุการณ์การรื้อถอน
วัดฮินดูและศาสนาสถานทางศาสนาฮินดูจานวนมากในช่วงรัฐบาลของนายอับดุล
ละห์ บาดาวี และความขัดแย้งที่เกิดจากกรณีการฝังศพชาวฮินดูตามประเพณีของ
ศาสนาอิสลามอย่างไรก็ตามความขัดแย้งในประเด็นเหล่านี้ได้นาไปสู่ความไม่พอใจต่อ
พรรคสภาชาวอินเดียมาเลเซีย (Malaysian Indian Congress-MIC) ซึ่งเป็นพรรค
การเมืองตัวแทนของชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียและเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่ อยู่ใน
แนวร่วมแห่งชาติแต่ก็ไม่ได้ทาหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงให้ชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย
ได้มากนัก เนื่องจากผู้นาของพรรคสภาชาวอินเดียมาเลเซียมีอานาจในรัฐบาลน้อย
มาก (Osman, 2007)
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กลุ่มฮินดราฟได้พยายามทาให้ประเด็นการการถูกผลักให้เป็นชายขอบของ
กลุ่ ม เชื้ อ ชาติ อิ น เดี ย ในมาเลเซี ย นั้ น เป็ น ประเด็ น ระหว่ า งประเทศเพื่ อ ท าให้ ก าร
เรียกร้องของพวกเขาได้รับความสนใจและเป็นการกดดันรัฐบาลมาเลเซียในการแก้ไข
ปัญหาแกนนาของกลุ่มฮินดราฟได้หันไปเรียกร้องและสร้ างการสนับสนุนจากองค์กร
ระหว่างประเทศอย่างเช่น ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2550 วาระครบรอบ 50 ปี แห่ง
การได้รับเอกราชจากอังกฤษ นักกฎหมาย ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มฮินดราฟได้ฟ้องร้อง
ต่อศาลของอังกฤษเพื่อเรียกร้องให้มีการชดเชยค่าเสียหายต่อการที่อังกฤษได้นาชาว
อินเดียจากประเทศอินเดีย มาอยู่ในมาเลเซีย ซึ่งปัจจุบันกลุ่มเชื้อชาติอินเดียได้
กลายเป็นประชากรส่ วนหนึ่งในมาเลเซีย แต่อังกฤษก็ไม่ได้มีการปกป้องและดู แล
สถานะความเป็นอยู่ที่ดีแก่ชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียหลังจากที่มาเลเซียได้รับเอก
ราชหลัง
จากนั้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 ยังได้มีการส่งข้อร้องเรียนถึง
นายกรัฐมนตรีของอังกฤษ (Gordon Brown)โดยมีการกล่าวโทษต่อรัฐบาลมาเลเซีย
ว่ามีพฤติกรรมในการ“กวาดล้างเชื้อชาติอินเดีย ”(ethnic cleansing of Indian)
รวมทั้งได้มีการร้องเรียนประเด็นดังกล่าวไปยังศาลโลกและศาลอาญาระหว่างประเทศ
ในข้อร้องเรียนได้มีการอ้างว่าชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียถูกละเมิดโดยรัฐบาลที่
ดาเนินนโยบายอิสลามแบบสุดโต่งและชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียยังมักจะถูกมองว่า
เป็นกลุ่มก่อการร้ายอีกด้วย (Asha Rathina Pandi, 2014)
การที่จะทาให้การเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิของกลุ่มกลุ่มฮินดราฟได้รั บ
ความสนใจและพั ฒ นาไปเป็ น ประเด็ น ระหว่ า งประเทศได้ นั้ น กลุ่ ม ฮิ น ดราฟได้ ใ ช้
เครื่องมือที่สาคัญคือ อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์สมัยใหม่ในการเผยแพร่การ
เรียกร้องของพวกเขาทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งนี้กลุ่มฮินดราฟได้ใช้ประโยชน์
จากทั้งสื่อแบบใหม่ เช่น Blogs WebsiteYouTube และสื่อแบบเก่า เช่น วีซีดีใบปลิว
เครื่องขยายเสียงเพื่อสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นข้อเรียกร้อง
ของชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย ตัวอย่างเช่น ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 กลุ่ม
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ฮินดราฟได้การผลิตวีซีดีข้อมูลเกี่ยวกับการรื้อถอนวัดอินเดียจานวน 50,000 แผ่น
เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปและอัปโหลดข้อมูลดัง กล่าวบนสื่ออินเทอร์เน็ตอีก
ด้วย (Susan Leong, 2009)
นอกจากนี้กลุ่มชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียยังมีการใช้พื้นบนอินเทอร์เน็ต
อย่าง blogs ในการตั้งกระทู้สนับสนุนการเคลือ่ นไหวของกลุ่มฮินดราฟ โดยมีการเชิญ
ชวนให้เข้ามาร่วมในการชุมนุมประท้วงการจัดตั้งกลุ่มแสดงความคิดเห็นบนพื้นที่
สังคมออนไลน์และมีการอัพเดทสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
อย่ า งไรก็ ต ามกลุ่ ม ฮิ น ดราฟได้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ขบวนการเคลื่ อ นไหวใน
ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความขั ด แย้ งทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คม
มาเลเซีย การเคลื่อนไหวของกลุ่มฮินดราฟจึงมี บทบาทที่ค่อนข้างแตกต่างจากแนว
ร่วมเบอร์เซะเนื่องจากเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางเชื้อชาติและศาสนาทาให้มี
ข้อจากัดในการสร้างการสนับสนุนจากชาวมาเลเซี ยเชื้อชาติอื่ น การขยายการ
สนับสนุนของกลุ่มฮินดราฟจึงต้องพึ่งพิงองค์กรระหว่างประเทศเพื่อกดดันรัฐบาลใน
การแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะรัฐบาลอังกฤษ รัฐบาลอินเดียและกลุ่มคนอินเดียพลัดถิ่น
ในประเทศต่างๆ นอกจากนี้การเคลื่อนไหวของกลุ่มฮินดราฟยังได้ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญ เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้ของชาวมาเลเซียเชื้อชาติ
อินเดียต่อพรรคสภาชาวอินเดียมาเลเซียเมื่อชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียส่วนใหญ่เลิก
สนับสนุนพรรคสภาอินเดียชาวมาเลเซียเนื่องจากไม่สามารถปกป้องผลประโยชน์ของ
กลุ่มเชื้อชาติอินเดียได้
องค์กรเสียงประชาชน (Voice of the Malaysian People) หรือที่รู้จักกัน
ในชื่อ SUARAM (Suara Rakyat Malaysia) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2532 ประกอบด้วย
นักเคลื่อนไหวขององค์กรพัฒนาเอกชนผู้ที่เคยได้รับผลกระทบจากกฎหมายความ
มั่นคงภายใน (Internal Security Act-ISA) และสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่เคยได้รับ
ผลกระทบจากกฎหมายดังกล่าว ซึ่งถูกจับกุมใน พ.ศ.2530 จากเหตุการณ์ปฏิบัติการ
ลาลัง (Operation Lalang) (AzeemFazwan Ahmad Farouk, 2004) มีเป้าหมาย
เพื่อปกป้องและสนับสนุนประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
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กระตุ้ น ให้ รั ฐ ปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ ท ธิ
พลเมือง สิทธิทางการเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การรณรงค์ให้ยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงภายใน เนื่องจากกฎหมายฉบับ
นี้มีลักษณะของการให้อานาจรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงสูงมากในการ
รักษาความมั่นคงของชาติ ซึ่งสิทธิพิเศษที่สาคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) การคุมขังโดย
ปราศจากการไต่สวน 2) การคุมขังโดยไม่จากัดเวลาและปราศจากไต่สวนอย่าง
เปิดเผย 3) เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่จาเป็นต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า บุคคลที่ถูกจับกุมได้กระทา
ความผิดตามข้อกล่าวหาในระยะเวลาต่อมา
กฎหมายความมั่นคงภายในได้กลายเป็นเครื่องมือสาคัญของรัฐบาลในการ
ควบคุมฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง และควบคุมการใช้สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง
ของประชาชนอีกด้ วย ตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษที่ ผ่านมาองค์ก รเสีย ง
ประชาชนมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่แบ่งออกเป็นสองช่วงคือ ช่วงแรก พ.ศ.25322540 ซึ่งเป็นช่วงวางรากฐานขององค์กรและพัฒนาแนวคิดสิทธิมนุษยชนในมาเลเซีย
และช่วงที่สอง พ.ศ.2540-2552 ซึ่งเป็นช่วงที่การเคลื่อนไหวทางการเมืองกว้างขวาง
และเข้มขึ้นมากขึ้น (อภิเชษฐ กาญจนดิฐ, 2556)
ในช่วงแรกของการก่อตั้ง องค์กรเสียงประชาชนได้ให้ความสาคัญกั บ
ประเด็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยเฉพาะการปกป้องประชาชนจากการ
บังคับใช้กฎหมายความมั่นคงภายใน ต่อมาได้มีการขยายเป้าหมายให้กว้างขึ้ น
ครอบคลุม ประเด็น ทางด้ านสิท ธิม นุษ ยชนด้ว ย ปั จจั ยส าคั ญที่ ทาให้ องค์ก รเสีย ง
ประชาชนขยายตัวและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายคือการสร้างเครือข่ายกับ
องค์กรในประเทศและระดับนานาชาติองค์กรเสียงประชาชนได้เคยทางานร่วมกับ
ขบวนการปฏิรูปโดยทาหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลทางด้านสิทธิมนุษยชน การเข้า
ร่วมเป็นเครือข่ายกับขบวนการปฏิรูปซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นแนวร่วมทางเลือก ทาให้
องค์กรเสียงประชาชนได้รับการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากพรรคการเมืองฝ่ายค้าน
และมีเครือข่ายผู้สนับสนุนในประเทศมากขึ้นนอกจากนี้องค์กรเสียงประชาชนยังได้มี
การทางานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ
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เนื่องจากองค์กรเหล่านี้มีลักษณะที่ยืดหยุ่นและไม่ได้เป็นทางการจึงทาให้มี
ประสิทธิภาพเมื่อมีการทางานร่วมกันตัวอย่างเช่น มีการร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน
อื่นๆ ในมาเลเซียก่อตั้ง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมาเลเซีย ซึ่งมี
บทบาทสาคัญในการเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิมนุษยชนในมาเลเซียและทาให้ได้รับการ
ยอมรับจากภาครัฐและภาคเอกชนมากขึ้น และเพื่อให้สามารถทางานได้ครอบคลุม
มากขึ้นองค์กรเสียงประชาชนมีการขยายสาขาจากสานักงานใหญ่ในรัฐสลังงอร์ไปยัง
รัฐปีนังและรัฐยะโฮร์อีกด้วย
นอกจากนี้ ไ ด้ มี ก ารท างานร่ ว มกั บ องค์ ก รทั้ งระดั บ ภู มิภ าคและในระดั บ
นานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการทางานผ่าน
เครือข่ายที่เป็นองค์กรระดับภูมิภาค เช่น Forum for Human Rights and
Development (FORUM Asia) และ Asian Human Rights Commission
(AHRC) (HooiKhoo, 2015) การเผยแพร่ข้อมูลทางด้านสิทธิมนุษยชนผ่านกิจกรรม
และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ก็เป็นบทบาทสาคัญที่ทาให้องค์กรเสียงประชาชนได้รับการ
ยอมรับและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะการตีพิมพ์รายงานประจาปีด้านสิทธิ
มนุษยชนและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งอยู่ในกรอบของกฎบัตร
สิทธิมนุษยชนมาเลเซีย พ.ศ.2536 โดยเริ่มจากการประชุมขององค์กรพัฒนาเอกชน
มาเลเซียที่ได้จัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2537 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อเป็นการ
รายงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในมาเลเซีย ซึ่งในระยะแรกจะเป็นการประมวล
สถานการณ์ที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ต่อมาก็เป็นสร้างการตระหนักรู้
ทางด้านสิทธิมนุษยชนให้กับชาวมาเลเซียด้วย ตั้งแต่นั้นมาก็ได้กลายเป็นรายงาน
ประจ าปี ที่ มี ก ารตี พิ ม พ์ ทุ ก ปี โ ดยผู้ มี ห น้ า ที่ ห ลั ก คื อ องค์ ก รเสี ย งประชาชน ใน
ขณะเดียวกันก็ยังทาหน้าที่ในการเฝ้าระวังให้กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
มาเลเซีย (Human Right Commission of Malaysia-SUHAKAM) เพื่อสนับสนุน
และปกป้องสิทธิมนุษยชนในมาเลเซีย (HooiKhoo, 2015) องค์กรเสียงประชาชนยัง
มีกลุ่มเครือข่ายย่อยคือ“เพื่อนของ SUARAM” (Friend of SUARAM-FOS) ซึ่งมี
สมาชิกเป็นประชาชนอาสาสมัครที่ต้องการมีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน
นอกนจากนี้ยังได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือหลักในการทา
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การเผยแพร่แถลงการณ์ การเสนอข้อร้องเรียน การระดม
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มวลชนและการเผยแพร่ประชาสัมพั นธ์ประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชนอินเทอร์เน็ต
และเครือข่ายสังคมออนไลน์จึงเป็นเครื่ องมือที่ทรงพลังในการสนับสนุนการทางาน
กลุ่มองค์กรเคลื่อนไหวภาคประชาชนอย่างมากในการส่งเสริมการตระหนักถึงสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่าบทบาทของการเมืองภาคประชาชนในมาเลเซียในช่วง
ปี พ.ศ.2550-2555 ได้มีการขยายตังอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการขยายตัวของ
ขบวนการเคลื่อนไหวที่มีขนาดใหญ่และมีความต่อเนื่องหลายครั้งในช่วงเวลาดังกล่าว
โดยได้รับอิทธิพลมาจากการเคลื่อนไหวของของขบวนการปฏิรูป (Reformasi) ในช่วง
ทศวรรษ 2540 ที่ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องการปฏิรูปทางการเมืองความขัดแย้ง
ของผู้นาทางการเมือง และการสนับสนุนจากกลุ่มพรรคการเมืองฝ่ายค้าน องค์กรภาค
ประชาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งมีความไม่พอใจต่อการบริหารงานของ
รัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติ ทั้งนี้ในแต่ละกรณีศึกษาก็มีบทบาทและปัจจัย ที่ส่งเสริมการ
ขยายตัวของการเมืองภาคประชาชนที่มีความแตกต่างกัน
กรณีศึกษาแรกคือ แนวร่วมเบอร์เซะ ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ขบวนการ
เคลื่อนไหวของแนวร่วมเบอร์เซะเติบโตได้แก่ การผลักดันข้อเรียกร้องที่เป็นประเด็น
ร่ ว มของทุ ก กลุ่ ม ในสั ง คมซึ่ ง ขยายออกไปมากกว่ า ประเด็ น ทางเชื้ อ ชาติ แ ละการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทผู้นาของแนวร่วมเบอร์เซะ ทั้งสองปัจจัยนี้สง่ผลให้เกิดการ
ขยายตัวของผู้สนับสนุนที่เพิ่มมากขึ้นจากทุกกลุ่มในสังคมไม่ยึดติดกับเชื้อชาติและ
การเลื อกข้า งทางการเมือ งด้ว ยการเป็ นขบวนการเคลื่อนไหวที่ เรี ยกร้อ งเพื่อ ชาว
มาเลเซียทั้งมวล
ส าหรั บ กลุ่ ม ฮิ น ดราฟซึ่ งมี เ ป้ า หมายส าคั ญ คื อ การปกป้ อ งสิ ท ธิ ข องชาว
มาเลเซียเชื้อชาติอินเดียจากการถูกผลักให้เป็นชายขอบในมาเลเซียโดยเฉพาะใน
ประเด็นความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและการละเมิดสิทธิทางวัฒนธรรมและศาสนา
ถึงแม้ว่าจะเป็นขบวนการเคลื่อนไหวที่มีข้อจากัดเฉพาะเชื้อชาติแต่ก็ได้มีการผลักดัน
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ข้อเรียกร้องดังกล่าวให้ไปเป็นประเด็นระหว่างประเทศทาให้ได้รับความสนใจจาก
รัฐบาลมากขึ้นและกลุ่มสุดท้ายในกรณีขององค์กรเสียงประชาชนมีลักษณะเด่นที่
สาคัญคือการสร้างแนวร่วมและเครือข่ายกับองค์กรทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ
เพือ่ เผยแพร่ข้อมูลทางด้านสิทธิมนุษยชนให้ประชาชนรับทราบในวงกว้างผ่านทั้งการ
รณรงค์ให้ความรู้และกิจกรรมการเคลื่อนไหวซึ่งทาให้ชาวมาเลเซียเห็นความสาคัญ
ของสิทธิมนุษยชน
โดยเฉพาะสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนอกจากนี้ทั้งสามกรณีศึกษา
ยังได้ใช้ประโยชน์จากความแพร่หลายของสื่อสังคมออนไลน์เป็ นเครื่องมือสาคัญใน
การสร้า งความตระหนัก รู้เกี่ ยวกับบทบาทของการเมืองภาคประชาชนให้กับ ชาว
มาเลเซี ย สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ไ ด้ ท าหน้ า ที่ ใ นการส่ งผ่ า นวาทกรรมทางการเมื อ งให้
แพร่กระจายออกไปสู่ประชาชนและเป็นการเปิดพื้นที่ทางการเมืองใหม่ๆ มีบทบาท
สาคัญในการเปิดกว้างการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและ
ยังมีประโยชน์ในการระดมมวลชน เพราะสามารถเข้าถึงประชาชนทั่วไปได้อย่าง
แพร่หลาย
นอกจากนี้ปรากฏการณ์จากสื่อสังคมออนไลน์สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการ
พัฒนาของการก้าวสู่การเป็นประชาธิปไตยในมาเลเซีย เนื่องจากความลื่นไหลของ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นอิสรเสรีเป็นตัวแสดงที่มีบทบาทสาคัญในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับระบอบประชาธิปไตยปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในการช่วย
กระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของการเมืองภาคประชาชนในมาเลเซีย
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การบริหารการคลังท้องถิ่น : บทเรียนจากนวัตกรรมท้องถิ่นไทย
“ความหลากหลายของกรณีศึกษาด้านนวัตกรรมท้องถิ่นด้านการ
คลังที่ยกมานี้สามารถยืนยันบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้หลายประการ
ทั้งเป็นองค์กรที่มีการคลังของตนเอง (แม้ยังต้องพึ่งพิงงบประมาณจากรัฐอยู่อย่าง
มาก) เป็นองค์กรที่ตัดสินใจอยู่บนฐานของประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การ
สร้างการตอบสนองทางการเมืองแก่พื้นที่อย่างเหมาะสม การคานึงถึงการพัฒนาใน
ระยะยาวดังเช่นกรณีการกู้ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่านี้สามารถ
สะท้อนความเอาจริงเอาจังของท้องถิ่นในการเป็นองค์กรของประชาชน”

ความนาเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้
หนังสือเรื่อง “การบริหารการคลังท้องถิ่น : บทเรียนจากนวัตกรรมท้องถิ่น
ไทย” เล่มนี้จัดพิมพ์โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(NIDA) เมื่อปี พ.ศ.2558 มีขนาด A3 ที่จานวน 163 หน้า หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้น
จากประสบการณ์ ก ารลงพื้ น ที่ ต รวจประเมิ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ที่ มี ก าร
บริหารจัดการที่ดี พ.ศ.2556 เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ยังมุ่งอรรถาธิบายแนวคิดการ
บริ ห ารทางการคลั ง ท้ อ งถิ่ น การกระจายอ านาจทางการคลั ง โดยบรรยายถึ ง
สภาพการณ์ดังกล่าวของไทยในปัจจุบันว่าอยู่ ณ จุดใดนอกจากนี้ผู้เขียนยังได้ทบทวน
วรรณกรรมเพิ่มเติมเนื้อหาให้มีองค์ประกอบที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการอธิบายแนวคิด
ด้านนวัตกรรมท้องถิ่นพร้อมทั้งได้ยกกรณีศึกษาที่เป็นประโยชน์โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน
ได้แก่
1) นวัตกรรมการคลังท้องถิ่นด้านรายได้
2) นวัตกรรมการคลังท้องถิ่นด้านรายจ่าย
3) นวัตกรรมการคลังท้องถิ่นด้านการกู้เงิน
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หนั งสื อ เล่ ม นี้ ไ ด้ พยายามยกตั ว อย่ างกรณี ศึ กษาด้ า นนวั ต กรรมการคลั ง
ท้องถิ่นที่ประสบความสาเร็จว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านั้นมีแนวคิดตลอกจน
วิธีในการดาเนินการให้ประสบความสาเร็จได้อย่างไร ทั้งนี้ก็เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง
ศักยภาพและความพยายามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและความสามารถในการพึ่งตนเองทางด้านการคลัง เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆนาไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เพื่อให้บรรลุเป้า
หมายความเป็นอิสระทางการคลังของท้องถิ่นนั่นเอง

ทาความรู้จักผู้เขียนหนังสือ
รองศาสตราจารย์ ดร.อั ช กรณ์ วงศ์ ป รี ดี เป็ น อาจารย์ ป ระจ าคณะรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยสาเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก สาขาอาณาบริเวณศึกษา (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) จากมหาวิทยาลัย
เกียวโต และปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์ (การเมืองเปรี ยบเทียบ และรัฐประศาสน
ศาสตร์) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันยังดารงตาแหน่งเป็นผู้อานวยการ
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี
อาจารย์ สุ น ทรชั ย ชอบยศ ส าเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาโท หลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ ด้วยการได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (Full Scholarship)
ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรบัณฑิต (วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์) วิทยาลัย
การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาระสาคัญในหนังสือ
สาระส าคัญในหนังสือ เล่มนี้ เ รียบเรียงขึ้น จากประสบการณ์การลงพื้น ที่
ตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ.2556 โดย
เริ่มจากการอธิบายถึงแนวคิดการบริหารการคลังท้องถิ่น และความสาคัญของการ
คลังท้องถิ่น อันเป็นการนาเสนอข้อมูลเพื่อทาความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกั บการ
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บริหารการคลังท้องถิ่ น โดยมุ่งเน้นไปที่เ นื้อหาสาระในเรื่องของ ภาษี และการหา
รายได้ ด้านงบประมาณรายจ่าย และด้านเงินกู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ร้อยเรียงตามด้วยรูปแบบการกระจายอานาจทางการคลัง รวมถึงความก้าวหน้าด้าน
การกระจายอานาจทางการคลังของไทยในปั จจุ บั น ซึ่ งผู้ เขี ยนได้ สรุ ปในประเด็ น
ดังกล่าวไว้ว่า “เป็นการกระจายตามกระแสสังคมโลกยังไม่มีความชัดเจนมากนัก และ
ยังมีการกากับควบคุมท้องถิ่นในระดับที่สูงมาก” หลังจากนี้ผู้เขียนได้ไล่เรียงเนื้อหา
ไปสู่แนวคิดการสร้างนวัตกรรมท้องถิ่น โดยผู้เขียนได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกั บ
ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นที่มาของกรอบแนวคิดใน
การวิเคราะห์นวัตกรรมท้องถิ่น รวมไปถึงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง
การกระจายอ านาจกั บ การจั ดการนวั ต กรรมท้ อ งถิ่ น การทบทวนวรรณกรรมใน
ประเด็นเหล่านี้ได้นาไปสู่กรณีตัวอย่างของนวัตกรรมทางการคลังท้องถิ่นที่ประสบ
ความสาเร็จทั้ง 3 ด้าน คือ 1) นวัตกรรมทางการคลังท้องถิ่นด้านรายได้ โดยผู้เขียนได้
ยกตัวอย่างไว้ 3 กรณีศึกษา เช่น การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบาบัดน้าเสีย -น้าทิ้ง ของ
เมืองพัทยา เป็นต้น 2) นวัตกรรมทางการคลังท้องถิ่นด้านรายจ่าย โดยผู้เขียนได้
ยกตัวอย่างไว้ 5 กรณีศึกษา เช่น การวางแผนจัดบริการสาธารณะและแผนทางการ
เงินการคลังระยะปานกลาง กรณีเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง, คณะกรรมการ
ประชาคมตรวจการจ้าง อบต.โพนงาม จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นต้น และ 3) นวัตกรรม
การคลังท้องถิ่นด้านเงินกู้ โดยผู้เขียนได้ยกตัวอย่ างไว้ 3 กรณีศึกษา เช่น การกู้เงิน
เพื่อบริการสาธารณะในกิจการน้าประปา เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
เป็นต้น ซึ่งจากสารบัญของหนังสือเล่มนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 บท ได้แก่ บทที่ 1
การบริหารการคลังท้องถิ่น , บทที่ 2 การกระจายอานาจทางการคลัง , บทที่ 3
นวัตกรรมท้องถิ่น : ความหมายและแนวคิด, บทที่ 4 นวัตกรรมทางการคลังท้องถิ่น
ด้านรายได้, บทที่ 5 นวัตกรรมทางการคลังท้องถิ่นด้านรายจ่าย, บทที่ 6 นวัตกรรม
การคลังท้องถิ่นด้านการกู้เงิน และบทที่ 7 บทสังเคราะห์นวัตกรรมการคลังท้องถิ่น
ไทย ทั้งนี้ จากกรณีตัวอย่างเหล่านี้ได้นาไปสู่บทสังเคราะห์และบทสรุปของผู้เขียนได้
ดังคาที่กล่าวไปในช่วงแรกเริ่มของบทความนี้
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คุณค่าที่ได้จากหนังสือเล่มนี้
หนังสือ “การบริหารการคลังท้องถิ่น : บทเรียนจากนวัตกรรมท้องถิ่นไทย”
เป็นหนังสื อที่ มี ความน่าสนใจในหลายมุมมอง ซึ่ งผู้วิ จารณ์สรุป ได้ 3 ประการ ดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้
ประการที่หนึ่ง หนังสือเล่มนี้จัดได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์
ที่สาคัญ โดยผู้เขียนได้สร้างปรากฏการณ์ ใหม่ๆให้แก่แวดวงวิชาการที่ศึกษาด้านการ
ปกครองท้องถิ่น เนื่องจากหนังสือที่กล่าวถึงการบริหารหารคลังท้องถิ่นโดยเฉพาะ ยัง
มีเป็นจานวนน้อยเมื่อเทียบกับสาขาอื่นๆในการศึกษาการปกครองท้องถิ่น
ประการที่สอง หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงองค์ความรู้ในเรื่องการบริหารการ
คลังท้องถิ่นเบื้องต้นอย่างครบถ้วน อีกทั้งยังได้ แสดงให้เห็นถึงภาพปัจจุบัน ของการ
กระจายอานาจทางการคลังในช่วงเวลาปัจจุบัน จึงทาให้ เกิดความเข้าใจง่ายต่อผู้ที่
ต้องการเริ่มต้นศึกษาด้านการคลังท้องถิ่น
ประการที่สาม หนังสือเล่มนี้ยังเป็นประโยชน์ในการได้ศึกษาจากตัวอย่าง
แนวคิดและแนวทางในการดาเนินการด้านนวัตกรรมทางการคลังท้องถิ่น เนื่องจาก
ผู้เขียนได้พยายามเสนอกรณีตัวอย่างที่หลากหลายและประสบความสาเร็จในการ
แก้ปัญหา ตลอดจนขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายได้

เอกสารและสิ่งอ้างอิง
อัชกรณ์ วงศ์ป รีดี และ สุน ทรชัย ชอบยศ. 2558. การบริ หารการคลัง ท้อ งถิ่ น :
บทเรียนจากนวัตกรรมท้องถิ่นไทย. นนทบุรี : โรงพิมพ์รัตนไตร.
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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 พร้อมทั้งได้รับการพิจารณาจากผู้ประเมินอิส ระ
(Peer review) จากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ และได้รับความเห็นชอบ
จากกองบรรณาธิการ บทความอาจถูกดัดแปลง แก้ไขคา สานวน และรูปแบบการ
นาเสนอตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร 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 ควรหลี กเลี่ยงการเขียนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยโดยไม่จาเป็น
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 ขนาดตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ขนาดตัวอักษรอย่างเดียวกัน
ดังนี้ ชื่อเรื่อง ขนาด 16 pt. ชื่อผู้นิพนธ์ ขนาด 14 pt. ตัวปกติ หัวข้อหลักใช้ตัวอักษร
ขนาด 16 pt. ตัวหนา หัวข้อรองใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวหนา เนื้อความทุกส่วน
ใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวปกติ เชิงอรรถหน้าแรกที่เป็นชื่อตาแหน่งของผู้นิพนธ์
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 กรณีระบุชื่อสามัญของสิ่งมี ชีวิตเป็นภาษาไทยให้ใส่ชื่อ
วิทยาศาสตร์ด้วย
1.1.2 ชื่อผู้นิพนธ์ (Authors and Coauthors) ระบุเฉพาะชื่อ
และนามสกุลเต็มทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สาหรับภาษาอังกฤษใช้อักษร
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 งเรื่ อ งให้สั้ นได้
เนื้อหาสาระครบถ้วนตามเรื่องเต็ม ควรเขียนแบบสั้น และตรงประเด็น ระบุเฉพาะ
สาระสาคัญเท่านั้น (เขียนแบบ Indicative abstract) ไม่ควรเขียนตามรูปแบบที่
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เขี ยนในรายงานการวิ จัย ฉบั บสมบู รณ์ หรื อวิ ทยานิ พนธ์ (เขีย นแบบ Informative
abstract) โดยให้ลาดับบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อนตามด้วยบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
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
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1.2.10 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) (ถ้ามี) สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1.2.11 ผลการวิจัย (Results) รายงานผลการวิจัยเฉพาะใน
ความสาคัญ ชัดเจน และตรงประเด็น จากผลการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ในการวิจัย
โดยยึดแนวทางตามวัตถุประสงค์การวิจัย ควรอธิบายผลการวิจัยด้วยคาบรรยายเป็น
หลัก ถ้ามีตัวแปรที่ศึกษาหรือตัวเลขมากให้นาเสนอเป็นรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ และ
กราฟ แทรกในเนื้อหา พร้อมอธิบายผลการวิจัยให้ได้สาระครบถ้วนอย่างสั้นๆ
1.2.12 การอภิปรายผลการวิจัย (Discussion) เป็นการแสดง
ความเห็นว่าผลการวิจัยสอดคล้องหรือแตกต่างจากวัตถุประสงค์ สมมติ ฐานการวิจัย
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 ดูรายละเอียดและตัวอย่างการอ้างอิงในเนื้อความและการอ้างอิงท้าง
เ ล่ ม ต า ม 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/
2. บทความทางวิชาการ (Review articles) เป็นบทความที่ผู้วิจัยได้เรียบ
เรียงโดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารงานแปล และผลงานจากประสบการณ์ของผู้วิจัย
หรือถ่ายทอดจากผู้อื่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ องค์ความรู้การเสนอความ
คิดเห็นที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ทางวิชาการของสาขาต่างๆ
2.1 ส่วนประกอบตอนต้น
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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
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 และหน้าที่ อ้างอิงเอกสารไว้ข้างหน้าหรือข้าง
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, หน้า
6912-6930.
[170]

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559)

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 ส่งบทความวิจัยเรื่ องเดียวกันนี้ไปลงตีพิมพ์
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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