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นโยบาย :
1. สนับสนุนผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
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
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
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ข้อกาหนดเฉพาะของวารสาร :
1. บทความที่ลงตีพิมพ์ทุกเรื่องได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ประเมินอิสระ
(Peer review)
2. ข้อคิดเห็นใดๆ ของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารการบริหารปกครองเล่มนี้
เป็นของผู้เขียนบทความ คณะผู้จัดทาวารสารไม่จาเป็นต้องเห็นด้วยหรือรับผิดชอบต่อ
ความคิดเห็นของผู้เขียนบทความดังกล่าวแต่ประการใด
3. กองบรรณาธิการวารสาร ไม่สงวนสิทธิคัดลอกเนื้อหาหรือส่วนหนึ่งส่ว นใด
ของเนื้อหาในบทความต่างๆ แต่ให้อ้างอิงที่มาของข้อความที่นาไปกล่าวอ้างในที่ต่างๆ
อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ
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บทบรรณาธิการ
“วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ฉบับนี้เป็นที่
ได้รับความสนใจในวงกว้างพอสมควร จากผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา
จากหลากหลายสถาบั น ในการส่งบทความเข้า ร่ ว มตีพิ ม พ์ เผยแพร่บ ทความหรื อ
งานวิจัยต่างๆ ซึ่งบทความที่ได้รับการพิจารณาในการตีพิมพ์นั้น กองบรรณาธิการให้
ความสาคัญในการพิจารณาและคัดเลือกบทความ เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจได้รับ
บทความที่มีคุณภาพ
ในเล่มนี้ทางกองบรรณาธิการได้รวบรวมบทความทางวิชาการที่น่าสนใจ ใน
ด้านต่างๆ ของสาขาวิชารัฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง ด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น และด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ได้
รวบรวมเพื่อแบ่งปันให้แก่ท่านผู้อ่านอีกเช่นเคย โดยวารสารฉบับนี้ประกอบไปด้วย
บทความแรก เป็นบทความวิชาการ เรื่อง “แนวทางการจัดการทุนมนุษย์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไทยเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงในการให้บริการ
สาธารณะในศตวรรษที่ 21” ของอาจารย์นพพล อัคฮาด จากคณะรัฐศาสตร์และ
นิต ิศ าสตร์ มหาวิท ยาลัย กาฬสิน ธุ ์ บทความต่ อ มา เป็ น บทความวิ ชาการ เรื่ อ ง
“ตรรกะ : การให้เหตุผลทางกฎหมาย” ของอาจารย์จุเลียบ ชูเสือหึง ประธาน
หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บทความที่สาม เป็นบทความวิจัย เรื่อง “นโยบาย
การพัฒนาแบบระบบเศรษฐกิจการตลาดตามแนวทางสังคมนิยมของเวียดนาม”
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร จากคณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐ
กิจ มหาวิ ท ยาลั ยรั งสิต บทความที่ สี่ เป็ นบทความวิ จั ย เรื่อ ง “ความผู ก พัน ใน
องค์การ: ศึกษากรณี สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี” ของนายอนันต์ มณีรัตน์
นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต คณะรั ฐ ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บทความที่ห้า เป็นบทความวิจัย เรื่อง “หนี้สินกับการ
บริโภค” ของอาจารย์ ดร. รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข อาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบุรพา บทความที่หก เป็นบทความวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีผล
ต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอเดิมบางนาง
บวช จังหวัดสุพรรณบุรี : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 20 เมษายน
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2557” ของนางสาวเอมวดี กาฬภัก ดี และ อาจารย์ ประกิต กันยาบาล จาก
หลัก สูต รศิ ลปศาสตมหาบั ณฑิ ต สาขาวิชารัฐ ศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์
บทความทีเ่ จ็ด เป็นบทความวิจัย เรื่อง “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ของนักเรียนโรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี” ของนางสาวธนาภรณ์ โง้วเจริญ
และรองศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์ ชาญศิลป์จากหลักสูตรศิลปศาสตมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บทความที่แปด เป็นบทความวิจัย
เรื่ อ ง “ภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารและคุ ณภาพชี วิตการท างานของบุ ค ลากรคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” ของ นางสาววิศนี พ่วงประเสริฐและ
รองศาสตราจารย์ ดร.มนฤตย์ พ ล อุ ร บุ ญ นวลชาติ จากหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสต
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงบทความปริทัศน์
หนังสือ “The Limits of Alignment: Southeast Asia and the Great
Powers Since 1975 (2010) By Ciorciari” ของอาจารย์ฑภิพร สุพร จาก
สานักวิชาความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ คณะรั ฐศาสตร์และรัฐ ประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซึ่งทั้ง 9 เรื่องนี้ มีความหลากหลายในเชิงเนื้อหา อาจมีสั้น ยาว คลาสสิก
ประเด็นใหม่ วิธีเป็นไปตามหลักวิชาการ และท้าทายต่ อหลักวิชาที่เป็นอยู่ โดยทั้ง 9
เรื่องนี้ล้วนได้รับการเรียบเรียงโดยผู้เขียน และได้รับการกลั่นกรองจากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) และกองบรรณาธิการอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ผลงานที่
นาเสนอต่อท่านผู้อ่านมีความสมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านสืบไป
ด้วยจิตคารวะ
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
บรรณาธิการบริหาร
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แนวทางการจัดการทุนมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไทยเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงในการให้บริการ
สาธารณะในศตวรรษที่ 21
Guidelines on Human Capital Management for
Local Administrative Organizations in Thailand
towards High Performance Organization in Public
Services in the 21St Century
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บทคัดย่อ
บทความชิ้นนี้ต้องนาเสนอแนวทางในการจัดการทุนมนุษย์ขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไทยเพื่ อ มุ่ งสู่ ก ารเป็ น องค์ ก ารแบบมี ส มรรถนะสู ง ในการ
ให้บริการสาธารณะระดับท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้วางลาดับการนาเสนอเป็น
4 ส่วนได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง การศึกษาวิวัฒนาการการจัดการทุนมนุษย์ในองค์การ
ภาครั ฐ ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ของไทย เพื่ อ เข้ า ใจถึ ง ทิ ศ ทางหรื อ พั ฒ นาการในการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐในระดับท้องถิ่นของไทย ส่วนที่สอง เป็นการศึกษาระบบ
การบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสากลที่เกิดขึ้นว่ามีรูปแบบและ
ระบบการจั ดการอย่ างไรบ้า ง ส่ วนที่ส าม เป็น การน าเสนอแนวคิด และทฤษฏี
เกี่ ย วกั บ การจั ด การทุ น มนุ ษ ย์ และการบริ ห ารองค์ ก ารให้ มี ส มรรถนะสู ง เพื่ อ
สังเคราะห์รวมถึงวิพากษ์จุดเด่น ข้อจากัดและการนาไปใช้ปฏิ บัติ และส่วนที่สี่เป็น
การนาเสนอทางการจัดการทุนมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในศตวรรษที่
21 จากข้อเสนอของนักวิชาการและสถาบันการศึกษาที่ได้มีการนาเสนอเพื่อให้เกิด
การนาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานส่วนท้องถิ่น
ไทย
คาสาคัญ : การจัดการทุนมนุษย์, องค์กรที่มีสมรรถนะสูง , องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไทย
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Abstract
This research purports to provide guidelines on human
capital management for local administrative organizations in Thailand
towards high performance organization in public services in the 21st
century. There are 4 main parts of this paper, firstly, the study on the
development of human capital management within local
administrative organizations in Thailand towards better
understandings of such particular system; secondly, the review on
international practices of human capital management within other
relevant local administrative organizations; thirdly, the concerning
ideas and theories with respect to human capital management and
high performance organization, which are used to conduct necessary
analysis and identify the system's strengths and weaknesses upon
practical applications. Lastly, the final part presents possible
guidelines regarding human capital management for local
administrations in the 21st century. This research is derived upon
relevant academic suggestions and recommendations, of which are
proposed with an aim to improve and develop the current strategies
employed by Thailand's local administrations.
Keywords : Human Capital Management, High Performance
Organization, Thai Local Administrative Organization.
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บทนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ตามหลักการกระจายอานาจปกครอง (Decentralization) ซึ่งมีลักษณะสาคัญ คือ
มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นเป็นนิติบุคคล มีความเป็ นอิสระทางการ
บริ ห าร โดยมี พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ทรั พ ย์ สิ น งบประมาณและรายได้ เ ป็ น ของ
องค์การตนเอง มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้เข้าไป
ทาหน้าที่บริหารจัดการและวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และทาให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การปกครองตนเองของประชาชน รั ฐบาลประเทศต่างๆ จึงเล็งเห็นความสาคัญ
ของการปกครองท้องถิ่นว่าเป็นกระบวนการบริหารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้คิดริเริ่มหาวิธีการในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตนเอง และถือได้ว่า
การปกครองท้ อ งถิ่ น มี ส่ ว นอย่ า งส าคั ญ ต่ อ การศึ ก ษาเรี ย นรู้ ท างการเมื อ งการ
ปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย และท าให้ ก ารเมื อ งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของประชาชน ซึ่งปัจจุบัน
ประเทศไทยมี ก ารจัด การปกครองในระดั บ ท้ อ งถิ่น โดยมีอ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น ที่ ด าเนิ น การอยู่ ทั้ ง หมด 5 รู ป แบบ ได้ แ ก่ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด
(อบจ.) องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) เทศบาล กรุงเทพมหานคร และเมือง
พัทยา ซึ่งแต่ละรูปแบบต่างเป็นองค์กรนิติบุคคลที่มีอานาจหน้าที่และแนวทางการ
บริหารจัดการด้านการบริหารงานของตนเองที่เกิดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการ
พัฒนาท้องถิ่นและการจัดทาบริการสาธารณะด้านต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
การปกครองท้องถิ่นไทยเกิดขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่น
ที่ดาเนินการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในระดับท้องถิ่นตามเจตนารมย์
ในการปกครองตนเองของประชาชน ซึ่งการที่จะประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย
แห่งเจตนารมย์ของการจั ดตั้งองค์การขึ้นหรือไม่ ต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์เป็น
องค์ประกอบส าคัญต่อ การขับ เคลื่อนความส าเร็จขององค์ การ (สานักวิ จัยและ
พัฒนาระบบงานบุคคล สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2549) เพราะ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นตัวขับเคลื่อนผลงานผ่านการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ การใช้
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ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้เต็มที่จาเป็นต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์เชิงรุกแบบมียุทธศาสตร์ใหม่ๆ และการจะทาเช่นนั้นได้นักทรัพยากรมนุษย์
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านกระบวนทัศน์และ
กระบวนการพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่กระบวนการจัดการทรั พยากรมนุษย์ให้ทันต่อการ
จัดการสมัยใหม่ในกระแสปัจจุบัน (ลือรัตน์ อุบลรัตน์พานิช, 2558) และสอดรับกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันที่มีความท้าทายในหลายมิติของค์การ ดังที่บริษัทที่ปรึกษา
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ชั้นนาอย่าง KPMG international (2012) และ
Boston Consulting Group (2015) ได้สรุป สาระสาคัญที่จะเป็นความท้าทายที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในองค์การต่างๆจะพบในศตวรรษที่ 21 ได้แก่
1. การบริหารจัดการบุคคลผูม้ ีความสามารถสูง (Talent Management)
จะต้องรู้ว่าใครคือบุคลากรที่มีความสามารถสูง (Talent Employees) รู้วิธีที่จะ
บริ ห ารจั ด การให้ บุ ค คลเหล่ า นั้ น มี ค วามสุ ข ในการท างาน และสามารถปล่ อ ย
ศักยภาพออกมาเป็นผลการทางานที่เป็นเลิศเพื่อช่วยผลงานขององค์การ ที่สาคัญ
คือ จะต้องธารงรักษา (Retain) บุคลากรเหล่านี้ให้อยู่ในองค์การในระยะยาว
2. การสร้างการบริหารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มี ความยืดหยุ่น
เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่นโดยมีระเบียบวิธีปฏิบัติกลางที่ได้มาตรฐาน (State –
Local Balance) และสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและงาน (Work – Life
Balance) ให้มีคุณค่าและความสาคัญต่อชีวิตการทางาน
3. การจัดการองค์ความรู้ในองค์การ เพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขันในปัจจุบัน โดยองค์การจะต้องมีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จะสร้าง
ขวัญและกาลังใจในการร่วมต่อสู้ในการแข่งขัน เพื่อสร้างความพึงพอใจ ความภักดี
จากผู้รับบริการให้ยั่งยืน
4. การจั ด การด้ า นความหลากหลายและความแตกต่ า งเพื่ อ สร้ า ง
นวัตกรรมและผลงานขององค์การให้ เกิดการใช้ความหลากหลายในมิติกาลังเพิ่ม
มากขึ้นในการจัดการองค์การ
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จะเห็นได้ว่าความท้าทายเหล่านี้ได้สร้างความจาเป็นให้แก่ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การต่างๆอย่างมาก โดยเฉพาะองค์การบริหารภาครัฐในระดับท้องถิ่น
ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และกระบวนการปฏิ บัติงานเพื่อรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลง การรองรับการปรับเปลี่ยนและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในการ
บริหารงาน ซึ่งองค์กรปกครองท้องถิ่นไทยปัจจุบันซึ่งมีหน่วยงานจานวนมากถึง
7,853 แห่ง แยกเป็นรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จานวน 76 แห่ง
เทศบาล (เทศบาลตาบล, เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร) จานวน 2,441 แห่ง
องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) จานวน 5,334 แห่ง และองค์กรปกครองท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ(กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) จานวน 2 แห่ง (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น, 2558) แต่ก็ยังถือว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีปัญหาด้านการ
บริหารจัดการอยู่มาก (โกวิทย์ พวงงาม, 2556)
ดังนั้น สิ่งที่ผู้เขียนต้องนาเสนอในครั้งนี้ คือ การพยายามสร้างแนวทางใน
การจัดการทุนมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การ
แบบมีสมรรถนะสูง (High Performant Organization) ในการให้บริการสาธารณะ
ระดับท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งกาหนดขอบเขตการนาเสนอเป็น 4 ส่วนได้แก่
ส่วนที่หนึ่ง การศึกษาวิวัฒนาการการจัดการทุนมนุษย์ในองค์การภาครัฐในระดับ
ท้องถิ่นประเทศไทย เพื่อเข้าใจถึงทิศทางหรือพัฒนาการในการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐในระดับท้องถิ่นของไทย ส่วนที่สอง เป็นการศึกษาระบบการบริหารงาน
บุคคลในองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นสากลที่เกิ ดขึ้น ว่ามี รูปแบบและระบบการ
จัดการอย่างไรบ้าง ส่วนที่สาม เป็นการนาเสนอแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการ
จัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)และการบริหารองค์การให้มี
สมรรถนะสูง (High Performance Organization) เพื่อสังเคราะห์รวมถึงวิพากษ์
จุดเด่น ข้อจ ากัด และการนาไปใช้ปฏิ บัติ และส่วนที่สี่ เป็น การนาเสนอทางการ
จัดการทุนมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21 จากข้อเสนอของ
นักวิ ชาการและสถาบั นการศึ กษาที่ได้ มีการนาเสนอเพื่อให้เกิ ดการนาไปสู่ การ
พัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไทย ซึ่งจากกระบวนการนาเสนอข้อมูลครั้งนี้จะนาไปสู่การใช้กระบวนการ
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การจัดการทุนในตัวผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดคุณค่าที่
จะสามารถพัฒนาตนเอง องค์การ และสังคม ซึ่งเป็นผลกระทบระหว่างกัน จาก
กระบวนการพั ฒ นาการจั ด การทุ น มนุ ษ ย์ที่ เ กิ ด ขึ้ นให้ มุ่ งไปสู่เ ป้ า หมายการเป็ น
องค์การที่มีสมรรถนะสูงในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในระดับท้องถิ่น
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตอบสนองความต้องการ และสร้างฐานการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้อ งถิ่นให้เกิ ดขึ้ นอย่างต่ อเนื่อง อัน จะเป็นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์การภาครัฐในศตวรรษที่ 21 ได้

พัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐในระดับท้องถิ่นของไทย
การบริหารงานบุคคลภาครัฐในระดับท้องถิ่นของไทยมีความชัดเจนในรัช
สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระปกเจ้ า เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 7 หลั ง จากการตรา
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารเทศบาล พ.ศ. 2476 ซึ่งถือเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การปกครองท้องถิ่นที่เป็นลายลักษณ์อักษรฉบับแรกของไทย ทาให้มีการกาหนด
คุ ณ สมบั ติ ก ารเข้ า รั บ ราชการ ให้ มี ก ารสอบแข่ งขั น เพื่ อ รั บ ราชการในต าแหน่ ง
ข้าราชการเทศบาล มีการคัดเลือกข้าราชการตามหลักความรู้ ความสามารถ มี
ระบบชั้นยศ คือ จัตวา ตรี โท เอกและชั้นพิเศษ และโดยใช้การกาหนดคุณสมบัติ
ต่างๆ เช่นเดียวกับในพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนที่ประกาศใช้ขณะนั้นคือ
ฉบับ ปี พ.ศ. 2471 ซึ่งมีหลักการของระบบคุณธรรมบางประการกากับอยู่ และ
ต่อๆมาก็มีการใช้หลักการและรูปแบบการบริหารงานบุคคลในส่วนท้องถิ่นโดยยึด
ไปตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน อันเป็นกฎหมายหลักในการบริหารงาน
บุคคลของภาครัฐเรื่อยมาจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการปกครอง
ท้องถิ่นหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในปี พ.ศ. 2540
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เป็นรัฐ ธรรมนูญที่ถู ก
ขนานนามว่า เป็ นรัฐ ธรรมนู ญฉบั บยุค ทองของการกระจายอ านาจ เพราะ เป็ น
รัฐธรรมนูญที่วางรากฐานการกระจายอานาจให้กับท้องถิ่น ซึ่งปธาน สุวรรณมงคล
(2547) กล่าวว่า รัฐธรรมนูญฯ ฉบับนี้ เป็นรัฐธรรมนูญที่กาหนดแนวทางเพื่ อเปิด
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พื้นที่ให้แก่ประชาชน ชุมชน และภาคประชาสังคมได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหาร
จั ด การท้ อ งถิ่ น ร่ ว มกั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นอกจากนี้ ใ นส่ ว นของการ
บริหารงานบุคคลในส่วนท้องถิ่น ได้มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เกิดขึ้นซึ่งถือเป็นกฎหมายที่เกี่ยวระบบการบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่นเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย อันเป็นกลไกหลักในการดาเนินการเพื่อวาง
มาตรฐานและกาหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ รวมทั้งกาหนดให้มีคณะบุคคลที่ทาหน้าที่
ขับเคลื่อ นกลไกต่างๆ ให้สามารถดาเนิ นการไปได้เพื่อ ให้การบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่นของไทยมีมาตรฐาน เป็นเอกภาพ มีสามารถใช้หลักความรู้ความสามารถใน
การจัดการปกครองตนเองของท้องถิ่น เพื่อการจัดทาบริการสาธารณะตอบสนอง
ความต้ อ งการและแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนในท้ อ งถิ่ น ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว ประกาศใช้ ห ลั ง การประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ไว้ในมาตรา 284 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีความเป็นอิสระใน....การบริหารงาน
บุคคล และมีอานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ” ซึ่งจะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญได้ให้
ความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลโดยให้ท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ เพื่อเป็นเครื่องมือในการปกครองตนเองแก่ท้องถิ่น การให้อานาจอิสระ
ในการบริหารงานบุคคลที่กล่าวนี้ รัฐธรรมนูญยังได้บัญญัติเงื่อนไขในการใช้อานาจ
ในทางบริหารงานบุ คคลตามระบบคุณธรรมไว้ เป็นการเฉพาะไว้ในมาตรา 288
กล่าวคือในการแต่งตั้งและการให้พนักงานและลูกจ้ างขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นพ้นจากตาแหน่ง ต้องเป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่
ละท้องถิ่นและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น
ก่อน ทั้งนีค้ ณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจะต้องประกอบด้วยผู้แทนของหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติโดยมีจานวนเท่ากัน และในการโยกย้าย การเลื่อน
ต าแหน่ ง การเลื่ อ นเงิ น เดื อ น และการลงโทษพนั ก งานและลู ก จ้ า งขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่ง ได้แสดงว่า การแต่งตั้งและการให้
พ้นจากตาแหน่งของพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
เป็ นไปตามความต้ องการและความเหมาะสมขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
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สาหรับการกาหนดให้มีคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นในลักษณะไตรภาคี ที่
ประกอบด้ ว ย ผู้ แ ทนหน่ ว ยราชการ ผู้ แ ทนองค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นหลักประกันตามระบบคุณธรรมในทางบริหารงานบุคคลแก่
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาวิจัยของบุญศรี พรหมมาพันธ์ และ เสน่ห์
จุ้ยโต (2545 : 7) พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นไทยแม้จะมีก ารยกแบบ
แผนการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของตนขึ้น แต่ก็ยังคงมีปัญหาด้านการบริหาร
ทุนมนุษย์ โดยพบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมี
การใช้ ระบบอุ ปถัมภ์ ส่วนการจัดหาทรัพยากรมนุ ษย์ การให้รางวัลทรั พยากร
มนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ การธารงรักษาป้องกันทรัพยากรมนุษย์ยังขาด
กลไกและเครื่องมือที่ดีพอ จึงส่งผลให้บุคลากรมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
ไม่ดีพอ ขาดการทางานมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ (High Performance) และ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ขาดการน าเอาระบบบริ ห ารสมรรถนะมาใช้
(Competency Management) ดังนั้นจึงถือได้ว่าระบบการบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่นของไทยยังคงหนีไม่พ้นปัญหาและแนวทางการปฏิบัติงานเดิมๆ ผู้เขียนจึง
ต้องการทาความเข้าใจระบบการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นไทยที่เกิดขึ้นเพื่อนาไปสู่
การสารวจรูปแบบการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นในต่างประเทศซึ่งจะทาให้เห็นข้อ
เปรี ย บเที ย บและน าไปสู่ เ ป้ า หมายของการพั ฒ นาระบบการบริ ห ารงานบุ ค คล
ท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดตั้งองค์การบริหารระดับ
ท้ อ งถิ่ น ขึ้ น ในระบบการบริ ห ารการปกครองอั น จะน าไปสู่ ก ารสร้ า งสมรรถนะ
องค์การเพื่อการแข่งขันและเผชิญความท้าทายใหม่ๆ ต่อไป

ระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศ : ภาพสะท้อน
ระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของไทย
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การศึกษาระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในประเทศต่างๆ ทั่ว
โลก มีรูปแบบ การจัดโครงสร้า ง และคุณลักษณะภายในที่แตกต่างกัน แต่ทั้งนี้
สามารถจัดกลุ่มอย่างกว้างๆ ออกเป็น 3 ระบบด้วยกันดังต่อไปนี้ (พนิต เข็มทอง
และคณะ, 2546 : 20 – 35)
1. ระบบการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น แบบรวมศู น ย์ อ านาจ
(Integrated National and Local Government System) ระบบนี้มีการ
กระจายอ านาจไปสู่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อย่ า งจ ากั ด อ านาจในการ
บริหารงานบุคคลจะรวมศูนย์อานาจอยู่ที่ราชการส่วนกลาง โดยอาศัยมาตรฐานทาง
กฎหมาย และการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้นมาดูแล โดยมีหลักการพื้นฐาน
ที่เน้นความเป็นแบบแผนอันเดียวกัน (Uniformity) และความมีมาตรฐานเดียวกัน
(Standardization) ของบุคลากรที่ทางานในภาครัฐทั้งหมด ทาให้บุคลากรทั้งของ
ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น มีโอกาสที่จะย้ายและสับเปลี่ยนตาแหน่งระหว่างกันได้
อย่างง่าย มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างกัน ทาให้บุคลากร
ในท้องถิ่นมีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career path) ที่ค่อนข้างยาว แต่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจจากัดในการบริหารงานบุคคล นอกจากนี้
บุคลากรเองก็ขาดความผูกพันกับท้องถิ่นเพราะตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการ
โยกย้ายถ่ายโอนก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
2. ระบบพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Separated Local
Government System) ระบบนี้มีการกระจายอานาจอย่างกว้างขวาง อานาจใน
การบริหารงานบุคคลทั้งกระบวนการจะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
แห่งจัดการกันเอง ขณะที่อานาจของรัฐบาลส่วนกลางจะเข้ามาเกี่ยวข้องเพียงการ
ออกฎหมายเกี่ยวกับระบบประกันการจ้างงาน สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการ
ทางาน หรือระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนพื้นฐาน ซึ่งเป็นกฎหมายกลางที่ใช้กับ
แรงงานส่วนอื่นๆ ของประเทศโดยทั่วไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะมี
ความเป็ นอิ สระสู งในการจัด การด้ านบุ คลากร อัน เป็ นการส่งเสริม ปรั ชญาการ
ปกครองท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเอง (local self – government) แต่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กและมีทรัพยากรทางการคลังจากัด ไม่
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สามารถจะว่าจ้างบุคลากรได้อย่างเพียงพอ หรือทาให้บุคลากรมีเส้นทางการเติบโต
ในสายงานที่ค่อนข้างสั้น
3. ระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่ นแบบมีเอกภาพ (Unified Local
Government System) การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นภายใต้ระบบนี้ สะท้อน
ถึงระดับการกระจายอานาจที่มีอยู่ระหว่างกลางของสองรูปแบบที่นาเสนอมาก่อน
หน้านี้ มีลักษณะผสมผสาน (mixed system) ระหว่างระบบรวมศูนย์อานาจกับ
ระบบพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่า วคือ โดยหลั กพื้นฐานแล้ ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระตามสมควรในการบริหารจัดการบุคลากรของ
ตนเอง แต่ในอีกด้านหนึ่ง จะมีการสร้างกลไกเพื่อสร้างความมีเอกภาพภายในระบบ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดความมีแบบแผน (Uniformity)
และสร้างมาตรฐานอันเดียวกัน (Standardization) ภายใต้ระบบนี้การโยกย้าย
หรือหมุนเวียนบุคลากรระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นจะไม่สามารถกระทาได้
แต่บุคลากรของส่วนท้ องถิ่นสามารถสับเปลี่ ยนหมุน เวียนระหว่างกันเองได้ ซึ่ ง
ประเทศต่างๆ ที่ใช้ระบบการบริหารงานบุคคลภายใต้ระบบที่ มีเอกภาพนี้ ก็ยัง
ปรากฏความแตกต่ า งที่ ส าคั ญ อยู่ กล่ า วคื อ ในการสร้ า งความเป็ น เอกภาพนี้ ก็
ปรากฏรูปแบบที่ใช้กันอยู่อย่างน้อย 2 รูปแบบด้วยกัน ดังต่อไปนี้
3.1 ระบบแบบมีเอกภาพโดยรัฐ
ในระบบนี้ รัฐจะเข้ามามีบทบาทนาในการวางระบบการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งมาตรการที่ใช้เพื่อการนี้อาจแยกออกได้เป็น 2 ระบบย่อยๆ ได้แก่
1) ระบบคณะกรรมการกลาง การบริหารงานภายใต้ระบบนี้ ถือว่า
บุคลากรเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง แต่อีกด้านหนึ่งรัฐบาลยังคง
สามารถเข้ามาใช้อ านาจในการจัดระบบการบริหารงานบุ คคลให้เป็นแบบแผน
เดียวกันก็ได้ผ่านทางคณะกรรมการกลางที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย
ตัวแทนของฝ่ายต่างๆ ทั้งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรท้องถิ่น
และตัวแทนของรัฐบาล มีลักษณะเป็นพหุภาคี คณะกรรมการดังกล่าวจะมีบทบาท
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ในการสร้ า งกรอบมาตรฐานกลางและแบบแผนการปฏิ บั ติ ต่ า งๆ ในทางการ
บริหารงานบุคคลภายใต้กรอบอันเดียวกัน
2) ระบบองค์กรมหาชน ระบบนี้ องค์กรกลางในการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นจะถูกจัดตั้งขึ้นในรูปขององค์กรมหาชน ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐที่เป็น
อิสระจากรัฐบาลกลาง ทาหน้าที่ในการวางกรอบทางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นทั้งประเทศ เช่น “สภาสูงว่าด้วยการบริการสาธารณะในท้องถิ่น ” (the
national joint Higher Council for Territorial Public Service) ในประเทศ
ฝรั่ ง เศส ท าหน้ า ที่ ใ นการจั ด ระบบบุ ค ลากรในภาคท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง จะต้ อ งผ่ า น
กระบวนการของการปรึกษาหารือกับองค์กรดังกล่าวเพื่อให้ความเห็นชอบร่ว มกัน
รวมถึงเรื่องซึ่งจะถูกกาหนดโดยคาสั่งของสภาแห่งรัฐ ก็จะต้องผ่านกระบวนการ
ปรึกษาหารือกับองค์กรมหาชนนี้ก่อนเสมอ
3.2 ระบบแบบมีเอกภาพโดยกลุ่มองค์กรตัวแทนของท้องถิ่น
การบริห ารงานบุคคลในรูปแบบนี้ จะเกิดขึ้นในประเทศที่มีอ งค์กรใน
รูปแบบสมาคมวิชาชีพ (professional bodies) และสหภาพแรงงานต่างๆ (trade
unions) ภายใต้รูปแบบนี้ บุคลากรในภาคท้องถิ่นจะมีสถานภาพเป็นพนักงานของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แต่ ล ะแห่ ง แต่ ข ณะเดี ย วกั น ความมี เ อกภาพของ
บุคลากรส่วนท้องถิ่นจะเกิดขึ้นจากการสร้างแบบแผนและมาตรฐานด้านการจ้าง
งานผ่านความสมัครใจโดยอาศัยกลไกการท างานขององค์กรตัวแทนท้องถิ่นใน
รูปแบบต่างๆ เช่น สมาคมความร่วมมือของหน่วยงานด้านการปกครองท้องถิ่น
(local government associations) ซึ่งเป็นกลไกกลางในการทางานร่วมกับ
รัฐบาล ระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในประเทศอังกฤษเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด
ของระบบนี้ เนื่องจากการบังคับใช้มาตรการต่างๆ ของรัฐบาลโดยส่วนใหญ่แล้ว จะ
ไม่สามารถเข้าไปบังคับใช้ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยตรงเนื่องจากจะขัด
ต่อจารีตทางการบริหารและหลักการปกครองตนเอง
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ดังนั้น จากการพิจารณารูปแบบการกาหนดโครงสร้างการบริหารงาน
บุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยจะพบว่ามีลักษณะเป็นแบบมีเอกภาพ
โดยรัฐที่มีการสร้างระบบคณะกรรมการกลางในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โดยพิจารณาได้จากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ได้กาหนดให้มีคณะกรรรมการกลาง 2 องค์กร ได้แก่ คณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลท้องถิ่น หรือ กถ. มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับ
ระบบคุณธรรม และคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอยู่ 5 องค์กร
กลาง เรียกทั่วไปว่า ก.กลาง แยกตามรูปแบบการปกครองท้ องถิ่น 5 รูปแบบได้แก่
ก.กลาง อบจ., ก.กลาง อบต., ก.กลาง เทศบาล, ก.กลาง กทม. และ ก.กลาง พัทยา
ซึ่งมีหน้าที่กากับและพิจารณาความเหมาะสมของการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นใน
แต่ละรูปแบบ ส่วนอานาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลยังถือว่าบุคลากรเป็นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง แต่อีกด้านหนึ่งรัฐบาลยังคงสามารถเข้ามาใช้
อานาจในการจัดระบบการบริหารงานบุคคลให้เป็นแบบแผนเดียวกันก็ได้ผ่านทาง
คณะกรรมการกลางที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนของฝ่ายต่างๆ ทั้ง
ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรท้องถิ่น และตัวแทนของรั ฐบาล มี
ลักษณะเป็นพหุภาคี คณะกรรมการกลางดังกล่าวจะมีบทบาทในการสร้างกรอบ
มาตรฐานกลางและแบบแผนการปฏิบัติต่างๆ ในทางการบริหารงานบุคคลภายใต้
กรอบอันเดียวกัน
จากระบบการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นที่เกิดขึ้นสิ่งที่ผู้เขียนต้องนาเสนอ
ในครั้งนี้ คือ การพยายามสร้างแนวทางในการจัดการทุนมนุษย์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไทยเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การแบบมีสมรรถนะสูง (High Performant
Organization) ในการให้บริการสาธารณะระดับท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
นาเสนอแนวคิ ดและทฤษฏีเ กี่ ยวกั บการจัด การทุ น มนุ ษ ย์ (Human Capital
Management) และการบริหารองค์การให้มีสมรรถนะสูง (High Performance
Organization) มาเป็นแนวทางการสร้างข้อเสนอทางการจัดการทุนมนุษย์ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21 จากกระบวนการพัฒนาการจัดการทุน
มนุษย์ที่เกิดขึ้นให้มุ่งไปสู่เป้าหมายการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงในการให้บริการ
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สาธารณะแก่ประชาชนในระดับท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตอบสนอง
ความต้องการ และสร้างฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์การภาครัฐใน
ศตวรรษที่ 21 ได้นั้นมีหลักการสาคัญดังนี้

หลักการจัดการทุนมนุษย์และการพัฒนาองค์การที่มีสมรรถนะสูง
เพื่อยกระดับการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นไทย
สาหรับแนวคิดที่สาคัญสาหรับการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
ปั จ จุ บั น เป็ น พั ฒ นาการหนึ่ งของสั งคมที่ ก้ า วไปสู่ ยุ ค โลกาภิ วั ต น์ ที่ อ งค์ ก ารต้ อ ง
คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ ดังนั้น
การบริหารงานภายในองค์การปัจจุบันจึงเน้นไปที่ความรู้ (Knowledge), ทักษะ
ความชานาญ (Skill) และคุณสมบัติความสามารถส่วนบุคคล (Ability) ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นสาคัญเพื่อให้เกิดการปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ ย นแปลงไปโดยน าเทคโนโลยี ห รื อ วิ ท ยาการสมั ย ใหม่ เ ข้ า มาเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการทางาน (นิสดาร์ก เวชยานนท์, 2548 : 119 – 120)
ซึ่งการที่องค์การจะสามารถพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานดังที่กล่าวมาได้ จาเป็น
จะต้องมีการใช้แนวคิดการจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management :
HCM) เป็นกลไกหลักในการวางแผนและตั้งเป้าหมายไปสู่องค์การบริหารทุนมนุษย์
ซึ่งการจัดการทุนมนุษย์สามารถกล่าวได้ว่าเป็นแนวคิดให้ความสาคัญว่า มนุษย์เป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่า ไม่สามารถใช้เครื่องมือเครื่องจักรใดๆ มาทดแทนได้ มนุษย์จึง
เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ น าองค์ ก ารให้ ไ ปสู่ ค วามส าเร็ จ เนื่ อ งจากมนุ ษ ย์ มี ส มอง มี
ความรู้สึ กนึ กคิด และมี จิตวิ ญญาณ การจัด การทุน มนุษ ย์ มีความแตกต่างจาก
ทรัพยากรอื่นๆ ผู้บริหารต้องทาความเข้าใจถึงความต้องการของคนงาน การให้
เกี ย รติ และการปฏิบั ติ ต่ อ กั นเยี่ ย งมนุ ษย์ ตลอดจนการให้ค วามส าคั ญ กั บ สิ ท ธิ
เสรี ภาพ ความยุติธรรม ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของคนงานด้วย โดย
เป้าหมายการจัดการจะเน้นที่การสร้างคุณค่าเพิ่มขึ้นโดยการใช้ศักยภาพของมนุษย์
ที่จะทาให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข (Mondy & Noe ,1996, Werther & Kiath, 1985, Clark, 1992)
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สาหรับการพัฒนาและการรักษาทุนมนุษย์ให้ทางานให้กับองค์การมีการ
จั ด การทุ น มนุ ษ ย์ ที่ ดี องค์ ก ารจะต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ การบริ ห ารองค์ ก าร
ดังต่อไปนี้คือ
1. ท าให้ มี ก ารวางแผนทุ น มนุ ษ ย์ โดยมี การท านายความต้ อ งการทุ น
มนุษย์ในอนาคต ซึ่งต้องสัมพันธ์กับทิศทางและแผนงานขององค์การ ตลอดจน
กิ จ กรรมขององค์ ก ารที่ ค าดว่ า จะมี ใ นอนาคต นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งค านึ ง ถึ ง
ตลาดแรงงานของทุนมนุษย์ เพื่อที่จะคาดการณ์ได้ว่าองค์การมีความต้องการทุน
มนุษย์ประเภทใด จานวนเท่าใด เมื่อใด ทาให้สามารถวางแผนการรับคนเข้าทางาน
การฝึกอบรมและพัฒนา และการหาทรัพยากรอื่นมาทดแทนถ้าจาเป็น ซึ่งจะส่งผล
ให้องค์การสามารถดาเนินงานไปได้ตามทิศทางและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการด้วย
กลไกทุนมนุษย์
2. ทาให้มีการดึงดูดคนเก่งและมีความสามารถเข้ามาทางานในองค์การ
จากกระบวนการสรรหา คั ด เลื อ กและบรรจุ แ ต่ งตั้ ง บุ ค คลที่ เ ป็ น คนเก่ งและมี
ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการขององค์การ
3. ทาให้มีการพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาทุน
มนุษย์ ซึ่งการฝึกอบรมและพัฒนาจะเกี่ยวข้องกับคนที่ทางานในองค์การ ทั้งคนที่
รับเข้ามาทางานใหม่และคนที่ทางานอยู่เดิม เพื่อเพิ่มศักยภาพของทุนมนุษย์เหล่านี้
ให้ ท างานได้ ท างานเป็ น ท างานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และท างานได้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ในการบริหารองค์การ
4. ท าให้ มี ก ารบริ ห ารค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารแก่ บุ ค ลากรอย่ า ง
เหมาะสมกับการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป็นการดึงดูดและรักษาคนให้คงอยู่กับ
องค์การ มีขวัญและกาลังใจในการทางานให้กับองค์การ
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5. ทาให้เกิดการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนของบุคลากร โดย
มีการวางกฎระเบีย บด้า นวินั ยของบุค ลากรหรือคนทางานให้ เป็น ไปตามสภาพ
ลักษณะงานและวัตถุประสงค์ขององค์การ
6. ทาให้เกิดการประเมินผลงานของบุคลากรที่เหมาะสมและสนับสนุน
คนทางานดี การจัดการทุนมนุษย์ที่มีการกาหนดกระบวนการประเมินผลงานของ
บุคคลากรที่ดีและเป็นธรรม จะส่งผลให้มีการให้รางวัล การเลื่อนตาแหน่งแก่ผู้ที่
ปฏิบั ติงานดี และการลงโทษผู้ ที่ป ฏิบัติ งานไม่ ดีแ ละก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่
องค์การ อันเป็นการสร้างแรงจูงใจบุคลากรให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
7. ทาให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนทางานด้วยกันและคนทางาน
กั บ ผู้ บ ริ ห าร เนื่ อ งจากการจั ด การทุ น มนุ ษ ย์ จ ะให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นา
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนทางานด้วยกัน และระหว่างคนทางานกับผู้บริหารหรือ
แรงงานสั มพันธ์ เพื่อให้เกิ ดบรรยากาศที่ดีใ นการทางาน และเป็นการลดความ
ขัดแย้งและกรณีพิพาทต่างๆ ที่จะส่งผลลบต่อองค์การ
จากแนวคิดการจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management) ที่
เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การทาให้เห็นว่า “คน” เป็น
“ทุ น ” ที่ มี ค่ า ต่ อ การพั ฒ นาองค์ ก าร ดั งนั้ น องค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ จ ะ
ประสบความสาเร็จหรือเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการจะต้อง
สนับสนุนให้เกิดกระบวนการพัฒนาระบบการจัดการทุนมนุษย์ตามที่กล่าวมา ด้วย
เหตุ นี้ แ นวคิ ด การจั ด การทุ น มนุ ษ ย์ จึ ง มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาระบบการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่นของไทยให้เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงและประสบ
ความสาเร็จในการบริหารองค์การตามเป้าหมายของการจัดตั้งองค์การขึ้นซึ่งการที่จ
สามารถเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO)
ได้นั้น Linda Holbeche (2004) ได้กล่าวถึงลักษณะขององค์การที่มี ผลการ
ปฏิบัติงานสูง ไว้ 3 ประการ ดังนี้
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1) มีการสร้างและพัฒนานวัฒนธรรมองค์การซึ่งจะเป็นการดึงดูดคนเก่ง
เข้ามาในองค์การ โดยองค์การมุ่งปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมที่ถูกต้องในการช่วย
ทาให้องค์การเข้มแข็ง วัฒนธรรมที่ถูกต้องนี้จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม
และมุ่ งหวังผลระยะยาวไม่ใ ช่ห วั งแค่ก าไรในช่ว งสั้ น องค์ การแบบ HPO จะ
ระมัดระวังในการเลือกสรรคนเพราะคนจะช่วยทาให้งานประสบความสาเร็จ ไม่ใช่
การมีวิสัยทัศน์หรือแผนกลยุทธ์ที่ดีแล้วจะนาทางองค์การสู่ความสาเร็จสูง แต่คน
ต่างหากที่ทาให้เกิดผลงานสูง
2) มีการบูรณาการความต้องการที่แตกต่างและขัดแย้งกันของกลุ่มต่างๆ
ในองค์การ เพราะแรงกดดันจากการทางานมีมากและเป้าหมายขององค์การก็มีทั้ง
ระยะสั้ น และระยะยาว เป้ า หมายระยะสั้ น มั กจะเกี่ ย วกั บ ภาระหน้ า ที่ ก ารงาน
ในขณะที่เป้าหมายระยะยาวเป็นที่ต้องการของพนักงานและชุมชน ถ้าองค์การ
สนใจแต่เป้าหมายระยะสั้นคือการทางานให้ประสบผลสาเร็จ ก็จะไปขัดแย้งและมี
ผลทางลบต่อพนักงานซึ่งสิ่งนี้เป็นความท้าทายอย่างมากของผู้บริหารและผู้บริหาร
เองก็ไม่มีทางเลือกด้วยว่าจะเอาทางใดทางหนึ่ง องค์การที่เป็น HPO จะสนใจความ
ต้องการของผู้รับบริการ โดยการลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุ ณภาพให้บริการที่
ดีกว่าคู่แข่งขันในหน่วยบริการเดียวกัน นอกจากนั้นองค์การแบบ HPO จะเห็น
คุณค่าของพนักงาน ความสาเร็จอันยิ่งใหญ่ขององค์การเป็ นสิ่งที่ค่อยๆ เกิดขึ้ น
สะสมทีละเล็กละน้อยจากการที่จะทาให้พนักงานรักองค์การ
3) สร้างองค์การที่มุ่งสู่ความสาเร็จที่ยั่ง ยืนซึ่งการที่จะทาให้องค์การมี
ความสาเร็จได้อย่างยั่งยืนนั้น องค์การจะต้องมีคุณลักษณะประกอบด้วย (1) มีการ
จัดการการเงินอย่างคุ้มค่า (2) มีความฉับไวในการรับรู้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
รอบตัว (3) มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและมีความเป็นเอกลักษณ์ (4) มีความอดทนต่อ
ความล้มเหลว ซึ่งองค์การต้องมอบอานาจให้พนักงานคิดและตัดสินใจ
ถ้าทาได้ตามลักษณะนี้ก็จะทาให้องค์การมีสมรรถนะสูง สามารถปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ โดยที่พนักงานเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงและช่วย
ผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายที่วางเอาไว้ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวคือ การเป็น
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องค์ การที่มีมี ผลการปฏิบัติ งานสูง ซึ่งมี องค์ ประกอบสาคั ญ 6 ประการ ดังนี้
(Holbeche, 2005)
1) ความสามารถขององค์ ก ารที่ จ ะเปลี่ ย นแปลง (Organizational
Changeability) หมายถึง องค์การต้องสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงที่มีส่วน
ร่วมของพนักงานทุกคน โดยองค์การต้องหันมาเพิ่มการสร้างความสามารถ เพื่อให้
พนักงานทางานด้วยความมั่นใจและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้
2) การสร้างสภาพแวดล้อมทางความรู้เพื่อนาไปสู่นวัตกรรม (Creating a
Knowledge-Rich Context for Innovation) โดยวิธีนี้บทบาทของฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์จะเป็นบทบาทที่ส าคัญในการกระตุ้นให้เ กิดการพัฒนาที มงานช่ วยเชื่อ ม
ความสัมพันธ์ระหว่างทีมงานต่างๆ ในองค์การให้มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งองค์
ความรู้เหล่านั้นเกิดจากการทางานร่วมกันและแลกเปลี่ยนวิธีการทางานที่ดี (Share
Good Practice) โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ต้องมีความสามารถในการเชื่อมโยง
เทคโนโลยีเข้ากับการแบ่งปันความรู้เพื่อให้พนักงานได้มุมมองใหม่ๆ
3) การสร้างองค์การที่ไร้พรมแดน (Creating a Boundary – less
Organization) ที่จะทาให้พนักงานได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่โดยไม่ต้อง
พะวงติดอยู่กับความก้าวหน้าในสายอาชีพแบบเก่า และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะ
ช่วยพนักงานโดยการสร้างกลไกการเรียนรู้ ที่พนัก งานสามารถพัฒนาตนเองได้
ตลอดเวลา เพื่ อ ให้ มี ส มรรถนะเพิ่ ม ขึ้ น และสามารถท างานในที ม ที่ มี ค วาม
หลากหลายได้
4) กระตุ้นให้พนักงานบรรลุถึงผลงานที่สูง (Stimulating People to
Achieve High Performance) โดยการทาให้เกิดบรรยากาศขององค์การมี
ความสาคัญอย่างยิ่งในการสร้างผลการปฏิบัติงานสูง ต้องไม่ทาให้พนักงานรู้สึกว่า
ตนเองไม่ได้รับการมอบอานาจที่เพียงพอต่อการทางาน โดยมีอุปสรรคที่สาคัญ เช่น
มีภาระงานที่มากไป การเมืองในองค์การ ความไม่กล้าเสี่ยงของฝ่ายบริหาร หรือ
การแทรกแซงของหัวหน้างาน เป็นต้น
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5) การทาให้เป็นสถานที่ทางานที่ยิ่งใหญ่ (Becoming A Great Place
to Work) กล่าวคือ เมื่อใดก็ตามที่พนักงานรู้สึกว่าองค์การไม่ดึงดูดอีกต่อไป ก็จะ
เกิดปรากฏการณ์ของการขาดงาน การเปลี่ยนงานของพนักงานในองค์การเพิ่ม
สูงขึ้ น การจะท าให้ อ งค์ก ารเป็ น สถานที่ ดึงดู ด ให้ พ นั กงานอยากทางานมากขึ้ น
องค์ ก ารต้อ งดู แ ลในด้ า นความจ าเป็ น ของพนั ก งาน เช่ น ความจ าเป็น ทางด้ า น
ครอบครัว ความก้าวหน้าในอาชีพ การมีบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้
จะช่วยกระตุ้นให้พนักงานอยากสร้างผลงานที่มีคุณภาพ
6) การเป็นองค์การที่เน้นคุณค่า (Becoming a Values – based
Organization) ได้แก่ การที่องค์การต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับพนักงาน มี
บรรยากาศของการเปิดเผย เป็นประชาธิปไตย และผู้นาต้องมีคุณธรรม ซึ่งบทบาท
ของผู้นาองค์การมีความสาคัญอย่างมากต่อการสร้างคุณค่าขององค์การ
โดยสรุปแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการทาให้เกิดองค์การที่
มีผลการปฏิบัติงานสูงหรือองค์การแบบมีสมรรถนะสูง เพื่อให้เป็นองค์การที่รับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว มีการคานึงถึงความต้องการของพนักงานและ
ความคาดหวังของประชาชนผู้รับบริการ และสร้างค่านิย มที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการได้ ในขณะเดียวกันก็เป็นองค์การที่มีวัฒนธรรมแกร่ง
ทั่วทั้งองค์การ ดังนั้นหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการใช้แนวคิดนี้ไปเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารทุนมนุษย์ในองค์กรให้เกิดขึ้นด้วยเพื่อมุ่งปรับเปลี่ยนให้องค์การ
ของตนเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน ซึ่งแน่นอนว่าฝ่ายงาน/กอง
งานที่จะต้องทาหน้าที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือกองการเจ้าหน้าที่ หรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีนัก
ทรัพยากรมนุษย์ประจากองงาน/ฝ่ายงานอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้
เกิดการกระตุ้นก็จะสามารถดาเนินการตามแนวทางการจัดการทุนมนุษย์และการ
สร้างองค์การแบบมีสมรรถนะสูงได้โดยผู้เขียนจะนาแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นนฐานในการนาเสนอแนะ
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แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารทุน มนุษย์ให้สอดคล้องกับการเป็นองค์การ
แบบมีสมรรถนะสูงด้วยดังนี้

แนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสาหรับการบริหารจัดการทุนมนุษย์ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในศตวรรษที่ 21
จากแนวคิ ดการปกครองท้องถิ่นไทยและระบบการบริ หารงานบุคคล
ท้ อ งถิ่ น ตามที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ที่
ดาเนินการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในระดับท้องถิ่นตามเจตนารมย์
ในการปกครองตนเองของประชาชน ซึ่งการที่จะประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย
แห่งเจตนารมย์ของการจัดตั้งองค์การขึ้นหรือไม่ ต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์เป็น
องค์ประกอบส าคัญต่อ การขับ เคลื่อนความส าเร็จขององค์ การ (สานักวิ จัยและ
พัฒนาระบบงานบุคคล สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2549) และ
การจะทาเช่นนั้นได้ผู้เขียนจะได้นาแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร. เดวิด อูลริช
ศาสตราจารย์ด้านการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ ได้เสนอแนวทางในการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ ในหนังสือชื่อ HR from the outside in ประกอบด้วย
(Ulrich D. et al., 2012) มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการทางานของ นักทรัพยากร
มนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านกระบวน
ทัศน์และกระบวนการพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่กระบวนการจัดการทุนมนุษย์ในองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารเกิ ด สมรรถนะสู งในการปฏิ บั ติ งานในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในศตวรรษที่ 21 ได้ดังนี้
1. นักทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรู้จักวาง
ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์การ (Strategic Positioner) กล่าวคือ ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ตนต้องการเน้นทางนวัตกรรมการบริหารงาน เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
ความโปร่งใสในการบริหารงานท้องถิ่น นักทรัพยากรมนุษย์จะต้องวางตาแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้มีนวัตกรรมทั้งในด้านการทางาน และการสร้างภาพ
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ของการเป็นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งนวัตกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
ความโปร่งใสในการบริหารงานท้องถิ่นจนสร้างภาพลักษณ์ของพนักงานในองค์การ
ทั้งหมด (Employer Brand) เพื่อสื่อไปยังประชาชนผู้รับบริการและผู้สนใจสมัคร
เข้ามาทางานเพื่อท้องถิ่นอันจะส่งผลไปยังผู้สมัครงานที่มีคุณภาพให้อยากมาร่วม
งานในการทางานให้กับท้องถิ่นจริงๆ
2. นักทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทาตัวเป็นนัก
กิจกรรมในองค์การที่น่าเชื่อถือ (Credible Activist) กล่าวคือ มีการสร้างกิจกรรม
ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ทาด้วยความจริงใจและตั้งใจ ไม่ใช่ทาแต่พอผ่านหรือขอ
ไปทีตามระเบียบกฎหมายหรือคาสั่งผู้บริหารดังที่เคยปฏิบัติมา ซึ่งการตั้งใจสรรค์
สร้างกิจกรรมต่างๆ จะสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในการเป็น
กลไกขับเคลื่อนทุนมนุษย์ในองค์การ และต้องทาให้ประจักษ์จนได้ความไว้วางใจ
และความร่ว มมือ จากบุ ค ลากรทุก ระดั บ ในองค์ก ารโดยเฉพาะผู้ บ ริห ารองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เห็นความสาคัญของกิจกรรมในการขับเคลื่อนกระบวนการ
สร้างทุนมนุษย์ในองค์การ
3. นักทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้สร้าง
ความสามารถในการผลิตผลงานของบุคลากร (Capacity Builder) เริ่มจากงาน
ด้านบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ที่สร้างระบบการติดตามผลการ
ทางานอย่างสร้างสรรค์ ไปถึงงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกี่ยวกับการสร้าง
ความสามารถที่องค์การต้องการให้ บุคลากรมีเพื่อนามาเป็นพลังในการขับเคลื่อน
เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ผ่านการสร้างประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรทุก
ระดับ และทาให้องค์กรเกิดกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรที่เน้นหนักในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วย
วิธีการที่สอดคล้อ งกับความต้องการของบุคลากรกลุ่มต่ างๆ ด้วยการใช้ E –
learning ที่เน้นการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพื่อสร้างความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการทา
ความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลต่างๆ และทาให้เห็นประโยชน์ว่าเป็นวิธีการที่มีความ
คุ้ ม ค่ า ในการลงทุ น สู ง ถ้ า ได้ รั บ การยอมรั บ จากบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ในการเป็ น
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เครื่องมือพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์การให้องค์การมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
4. นักทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้สร้าง
ความเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ
(Change Champion) ซึ่งเป็นภารกิจสาคัญของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่ปรับเปลี่ยน
ไปสู่การจัดการทุนมนุษย์ในองค์การที่จะต้องเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงขององค์การ
เพราะฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในองค์การทุกด้านไม่
เฉพาะด้ า นบุ ค คลอย่ า งเดิ ม การท าหน้ า ที่ เ ปลี่ ย นแปลงในองค์ ก าร (Change
Management) จึงเป็นเรื่อ งจาเป็นที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษ ย์ต้องรับผิ ดชอบ ซึ่ ง
อุปสรรคสาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วตามนี้ คือ ความเคยชินของบุคลากรในการคิดที่เป็นกระบวนทัศน์
เดิ ม ๆซึ่ ง ยึ ด ระเบี ย บราชการและกฎหมายเป็ น หลั ก มี ห ลั ก การท างานในรู ป
แบบเดิมๆ และยังมี การต่อต้า นการเปลี่ยนแปลงเพราะความไม่เคยชินกั บการ
จัดการทุนมนุษย์ซึ่งเป็นแนวคิดและกระบวนการใหม่ ดังนั้นนักทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองจะต้องเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง และนอกจากนี้
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ยังต้องสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมค่านิยมที่ดีขององค์การ เช่น
การรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (CSR) โดยต้องเริ่มจากจิตสานึกของบุคลากร
ให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบสั ง คมภายในองค์ ก ารในฐานะผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารสาธารณะแก่
ประชาชน ที่ทากิจกรรมต่างๆจะต้องรับผิดชอบสังคมภายนอกองค์การคือชุมชน
ท้องถิ่น ให้กระบวนการทุนมนุษย์มีผลต่อการสร้างพลเมืองดีให้แก่ท้องถิ่น และ
สังคมอีกด้วย
5. นักทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทาตัวให้เป็น
นักนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และเป็นผู้ประสานงานแบบบูรณา
การเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรมนุษย์กับหน่ วยงานอื่นๆ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆใน
องค์การ (HR Innovator and Integrator) รวมทั้งบุคลากรทั้งหมดในองค์การ
ดังกล่าวแล้วว่านวัตตกรรมด้านทุนมนุษย์เป็นสิ่งจาเป็น ในการแข่งขันยุคนี้ ถ้าฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมการบริหารทุนมนุษย์
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หรือไม่สามารถปลูกฝังค่านิยมที่มีนวัตกรรมได้แล้ว นวัตกรรมขององค์การจะไม่มี
วันเกิดขึ้นเป็นอันขาด ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและความอยู่รอด
ขององค์การ นอกจากการเป็นนักนวัตกรรม (Innovator) แล้วการเป็นนักบูรณา
การ (Integrator) ที่ทาหน้าที่ประสานงานด้านการบริ หารทรั พยากรมนุษย์ ที่
เกี่ยวข้องกับหัวหน้าฝ่ายการปฏิบัติการต่างๆในองค์การ (Line Manager) ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการสรรหา ว่าจ้าง ฝึกอบรม พัฒนาและการบริหารผลการปฏิบัติงานให้
ราบรื่น ไร้รอยต่อ เป็นงานสาคัญในการสร้างประสิทธิภาพของงาน และลดต้นทุน
จากความสูญเสียประเภทต่างๆ เช่นการการรอคอย การแก้ไขงาน การทางาน
ซ้าซ้อนกันได้อีกทางหนึ่งด้วย
6. นักทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องผู้ผลักดัน
ในทางเทคโนโลยี (Technology Proponent) หมายถึง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
จะต้องเรียนรู้และนาเทคโนโลยีมาช่วยในการทางาน เพราะเทคโนโลยีจะช่วยให้
งานด้านทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้ระบบคิดเงินเดือน
และค่าตอบแทนอัตโนมัติ นอกจากประหยัดเวลาและมีความถูกต้องแม่นยาสูงแล้ว
ยังเป็นพื้นฐานในกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อีกมากมาย เช่น การ
จัดการค่าตอบแทนเชิงรุกสาหรับบุคลากรที่ มีความสามารถสูง (Talent) หรือการ
จัดการค่าตอบแทนแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefits) หรือการใช้เครื่องมือสื่อสาร
ในสังคมออนไลน์ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างประสิทธิภาพให้แก่สายตา
ประชาชนผู้รับบริการ และภาพลักษณ์ที่ทันสมัยในการดึงดูดผู้สนใจสมัครทางาน
ท้องถิ่รุ่นใหม่เข้ามาร่วมงานกับองค์การอีกด้วย การมุ่งเน้นเทคโนโลยีนอกจากจะ
เป็นการสร้างประสิทธิภาพ ลดต้นทุนแรงงานของด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ
แล้ว ยังเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่บุคลากร นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยี
ด้านข้อมูลสารสนเทศทางทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) ยังช่วยในการทานายความ
ต้องการกาลังคน สมรรถนะที่องค์การต้องมี รวมถึงสถานการณ์ด้านกาลังคนที่
องค์การกาลั งเผชิ ญอยู่อ ย่างทัน เวลา และล่วงหน้าได้อ ย่างเหมาะสม จนนามา
กาหนดยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ได้
เป็นอย่างดี
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สรุป
จากความต้องการนาเสนอแนวทางในการจัดการทุนมนุษย์ขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไทยเพื่ อ มุ่ งสู่ ก ารเป็ น องค์ ก ารแบบมี ส มรรถนะสู ง ในการ
ให้บริการสาธารณะระดับท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21 ตามที่เกิดขึ้นนั้นสามารถสรุป
สาระสาคัญที่เกิดขึ้นได้ว่า ผู้เขียนได้ส่วนที่หนึ่ง การศึกษาวิวัฒนาการการจัดการ
ทุนมนุษย์ ในองค์ก ารภาครั ฐในระดับท้ องถิ่ นของไทย เพื่อ เข้า ใจถึ งทิศ ทางหรื อ
พัฒนาการในการบริหารงานบุคคลภาครัฐในระดับท้องถิ่นของไทยว่าปัจจุบันได้มี
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เกิดขึ้นซึ่งถือเป็น
กฎหมายที่เกี่ยวระบบการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นเกิดขึ้นในประเทศไทย อันเป็น
กลไกหลั ก ในการด าเนิ น การเพื่ อ วางมาตรฐานและก าหนดระเบี ย บ กฎเกณฑ์
รวมทั้ ง ก าหนดให้ มี ค ณะบุ ค คลที่ ท าหน้ า ที่ ขั บ เคลื่ อ นกลไกต่ า งๆ ให้ ส ามารถ
ดาเนิน การไปได้ เ พื่อ ให้ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลท้ องถิ่ น ของไทยมีม าตรฐาน เป็ น
เอกภาพ มีสามารถใช้หลักความรู้ความสามารถในการจัดการปกครองตนเองของ
ท้องถิ่น เพื่อการจัดทาบริการสาธารณะตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นไปตามระบบการ
บริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสากลที่เกิดขึ้นพบว่ามีลักษณะเป็น
แบบมีเอกภาพโดยรัฐที่มีการสร้างระบบคณะกรรมการกลางในการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาได้จากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่ น พ.ศ. 2542 ได้ กาหนดให้มีค ณะกรรรมการกลาง 2 องค์ กร ได้แ ก่
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น หรือ กถ. มีอานาจหน้าที่ใน
การกาหนดมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับระบบคุณธรรม และคณะกรรมการกลางข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอยู่ 5 องค์กรกลาง เรียกทั่วไปว่า ก.กลาง แยกตามรูปแบบการ
ปกครองท้องถิ่น 5 รูปแบบได้แก่ ก.กลาง อบจ., ก.กลาง อบต., ก.กลาง เทศบาล,
ก.กลาง กทม. และ ก.กลาง พัทยา ซึ่งมีหน้าที่กากับและพิจารณาความเหมาะสม
ของการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบ
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ส่ว นอ านาจหน้ า ที่ ใ นการบริ ห ารงานบุ ค คลยั งถื อ ว่ า บุ ค ลากรเป็ น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง แต่อีกด้านหนึ่งรัฐบาลยังคงสามารถเข้ามาใช้
อานาจในการจัดระบบการบริหารงานบุคคลให้เป็นแบบแผนเดียวกันก็ได้ผ่านทาง
คณะกรรมการกลางที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนของฝ่ายต่างๆ ทั้ง
ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรท้องถิ่น และตัวแทนของรัฐบาล มี
ลักษณะเป็นพหุภาคี คณะกรรมการกลางดังกล่าวจะมีบทบาทในการสร้างกรอบ
มาตรฐานกลางและแบบแผนการปฏิบัติต่างๆ ในทางการบริหารงานบุคคลภายใต้
กรอบอันเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากก็มีงานวิจัยที่ผ่านมาบ่งบอกชัดเจนว่า
การบริหารงานบุคคลท้องถิ่นมีปัญหา โดยเฉพาะการบริหารทุนมนุษย์และการ
พัฒนาองค์การสู่การบริหารแบบมีสมรรถนะสูง ทาให้ ผู้เขียนการพยายามสร้าง
แนวทางในการจัดการทุนมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยเพื่อมุ่งสู่การ
เป็นองค์การแบบมีสมรรถนะสูง (High Performant Organization) ในการ
ให้บริการสาธารณะระดับท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งใช้กระบวนการจัดการทุน
มนุษย์ (Human Capital Management) ที่สาคัญได้แก่ (1) ทาให้มีการวางแผน
ทุนมนุษย์ (2) ทาให้มีการดึงดูดคนเก่งและมีความสามารถเข้ามาทางาน (3) ทาให้มี
การพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาทุนมนุษย์ (4) ทาให้มี
การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่บุคลากรอย่างเหมาะสมกับการดารงชีวิต
อย่ า งมี คุ ณ ภาพ (5) ท าให้เ กิ ด การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขพฤติ ก รรมที่ เ บี่ ย งเบนของ
บุคลากร (6) ทาให้เกิดการประเมินผลงานของบุคลากรที่เหมาะสมและสนับสนุน
คนทางานดี และ (7) ทาให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนทางานด้วยกันและ
คนทางานกับผู้บริหาร ซึ่งกระบวนการพัฒนาองค์การด้านการจัดการทุนมนุ ษย์
ดังกล่ า วนี้ จ ะท าให้ เ กิด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่มี ก ารบริห ารองค์ก ารให้ มี
สมรรถนะสูง (High Performance Organization) ได้ซึ่งมีลักษณะสาคัญได้แก่ (1)
มีความสามารถขององค์การที่จะเปลี่ยนแปลง , (2) มีการสร้างสภาพแวดล้อมทาง
ความรู้เพื่อนาไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ, (3) มีการสร้างองค์การที่ไร้พรมแดน, (4) มีการ
กระตุ้นให้พนักงานบรรลุถึงผลงานที่สูง, (5) มีการทาให้เป็นสถานที่ทางานที่ยิ่งใหญ่
และ (6) การเป็นองค์การที่เน้นคุณค่า
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หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการทาให้เกิดองค์การที่มีผลการ
ปฏิ บั ติงานสู งหรื อ องค์ การแบบมีส มรรถนะสู ง แน่น อนว่ า ฝ่า ยงาน/กองงานที่
จะต้องทาหน้าที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าวขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น คื อ กองการเจ้ า หน้ า ที่ หรื อ ฝ่ า ยทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ซึ่ งมี นั ก
ทรัพยากรมนุษย์ประจากองงาน/ฝ่ายงานอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้
เกิดการกระตุ้นก็จะสามารถดาเนินการตามแนวทางการจัดการทุนมนุษย์และการ
สร้างองค์การแบบมีสมรรถนะสูงได้โดยผู้เขียนจะนาแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดการเตรียมความพร้อมทั้งด้าน
กระบวนทัศน์และกระบวนการพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่กระบวนการจัดการทุนมนุ ษย์ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้องค์การเกิดสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในศตวรรษที่ 21 ได้ดังนี้ (1) นักทรัพยากรมนุษย์
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรู้จักวางตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของงานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ, (2) นักทรัพยากรมนุษย์
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทาตัวเป็นนักกิจกรรมในองค์การที่น่าเชื่อถือ,
(3) นั ก ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งเป็ น ผู้ ส ร้ า ง
ความสามารถในการผลิตผลงานของบุคลากร, (4) นักทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
ปกครองส่วนท้อ งถิ่นจะต้องเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ และ (5) นักทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทาตัวให้เป็นนักนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์และเป็นผู้ประสานงานแบบบูรณาการเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรมนุษย์กั บ
หน่วยงานอื่นๆ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆในองค์การและ (6) นักทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องผู้ผลักดันในทางเทคโนโลยี ซึ่งมาจากข้อเสนอ
ของนักวิชาการและสถาบันการศึกษาที่ได้มีการนาเสนอเพื่อให้เกิดการนาไปสู่การ
พัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไทย
จากกระบวนการนาเสนอข้อมูลครั้งนี้จะนาไปสู่การใช้กระบวนการการ
จัดการทุนในตัวผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดคุณค่าที่จะ
สามารถพัฒ นาตนเอง องค์การ และสังคม ซึ่ งเป็น ผลกระทบระหว่ างกัน จาก
กระบวนการพั ฒ นาการจั ด การทุ น มนุ ษ ย์ที่ เ กิ ด ขึ้ นให้ มุ่ งไปสู่เ ป้ า หมายการเป็ น
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องค์การที่มีสมรรถนะสูงในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในระดับท้องถิ่น
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตอบสนองความต้องการ และสร้างฐานการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้อ งถิ่นให้เกิ ดขึ้นอย่างต่ อเนื่อง อัน จะเป็นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์การภาครัฐในศตวรรษที่ 21 ได้
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บทคัดย่อ
งานการศึกษานี้มุ่งทาความเข้าใจตรรกะการให้เหตุผลทางกฎหมาย โดย
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการวิจัยเอกสาร ได้แก่ หนั งสือ ตารา คาพิพากษา
ศาลฎีกา เพื่อใช้สาหรับการสังเคราะห์ เพื่อการสร้างข้อสรุป (Generalization) ผล
การศึกษาตามวัตถุประสงค์พบว่า หลักการการให้เหตุผลทางกฎหมายมี 3 กรณีคือ
ได้แก่ การให้เหตุผลแบบนิรนัย ) การให้เหตุผลแบบอุปมัย และการให้เหตุผลแบบ
เทียบเคียง
คาสาคัญ : ตรรกะ, การให้เหตุผล, กฎหมาย
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Abstract
This study aimed to understand the law reasoning logic. It
was the quantitative research by study documentary research such as
books, textbooks, the supreme-court judgments. It was analyzed by
data synthesis method to make the generalization. The research
found that there were 3 law reasoning logics such as the deductive
reasoning, the inductive reasoning and the analogy reasoning.
Keywords : Logic, Reasoning, Law
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บทนา
เมื่อพิจารณาหลักการให้เหตุผลทั่วไปมี 2 กรณีคือ การให้เหตุผลแบบนิร
นัย (Deductive reasoning) และแบบอุปมัย (Inductive reasoning)
การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive reasoning) เป็นการให้เหตุผลที่มี
ความรู้เดิมหรือความรู้หลักอยู่แล้ว โดยเอาความรู้หลักไปหาข้อสรุปของความรู้ย่อย
ตัวอย่าง ความรู้หลัก
ข้อย่อย
ข้อสรุป

มนุษย์ทุกคนต้องตาย
โสกราตีสเป็นมนุษย์
โสกราตีสต้องตาย

จะเห็นได้ว่าการให้เหตุผลแบบนิรนัยเป็นการให้เหตุผลโดยอาศัยความรู้
เดิ ม ซึ่ ง เป็ น ความรู้ ทั่ ว ไป แล้ ว น าความรู้ นั้ น ไปหาข้ อ สรุ ป อั น เป็ น ความรู้ ที่ มี
ลักษณะเฉพาะ
การให้เหตุผลแบบอุปมัย (Inductive reasoning) เป็นการให้เหตุผล
โดยใช้ข้อย่อยเพื่อมุ่งไปสู่ความรู้หลัก ซึ่งตรงกันข้ามกับการให้เหตุผลแบบนิรนัย
ตัวอย่าง ข้อย่อย 1 ก. นักศึกษาวิชากฎหมายแต่งกายเรียบร้อย
ข้อย่อย 2 ข. นักศึกษาวิชากฎหมายแต่งกายเรียบร้อย
ข้อย่อย 3 ค. นักศึกษาวิชากฎหมายแต่งกายเรียบร้อย
ข้อย่อย 4 ง. นักศึกษาวิชากฎหมายแต่งกายเรียบร้อย
ข้อสรุป นักศึกษาวิชากฎหมายแต่งกายเรียบร้อย
จะเห็นได้ว่าการให้เหตุผลแบบอุปมัยนั้นก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยสังเกต
หรือพิจารณาจากข้อเท็จจริงปลีกย่อยแล้วก่อให้เกิดข้อสรุปที่เป็นความรู้หลัก
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การนาหลักการให้เหตุผลมาปรับใช้กับการให้เหตุผลทางกฎหมาย
หากพิจารณาการนาหลักการให้เหตุผลมาปรับใช้กับการให้เหตุผลทาง
กฎหมายแบ่งออกได้เป็น 3 กรณีคอื (ภูมินทร์ บุตรอินทร์, 2553 :103)
1.การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive reasoning) นามาใช้กับการ
ให้เหตุผลทางกฎหมายโดยตรง โดยเฉพาะในระบบประมวลกฎหมาย(Civil law)
เปรียบเสมือนว่าตัวบทกฎหมายคือความรู้หลัก ส่วนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคือข้อย่อย
และผลในทางกฎหมายจากข้อเท็จจริงคือข้อสรุป
ตัวอย่าง 1 ความรู้หลัก ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ผู้ใดฆ่าผู้อื่น
ข้อย่อย ก. ใช้ปืนยิง ข. ตาย
ข้อสรุป ก. มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288
ตัวอย่าง 2 ความรู้หลักประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ผู้ใดฆ่าผู้อื่น
ข้อย่อย ก. ใช้ปืนยิงตัวเองตาย
ข้อสรุป ก. ไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
288 (การที่ ก. ยิงตัวเองเป็นการฆ่าตัวตาย ไม่ใช่ฆ่าผู้อื่น)
จะเห็นได้ว่าการให้เหตุผลแบบนิรนัย เมื่อนามาปรับใช้กับระบบประมวล
กฎหมายคือการเอากฎหมายมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ว่าจะมีผลในทาง
กฎหมายอย่างไร
2. การให้เหตุผลแบบอุปมัย (Inductive reasoning) ในระบบ
Common law หลักกฎหมายเกิดจากคาพิพากษาของศาล(Judge made law)
ซึ่งศาลค้นหาหลักกฎหมายจากคาพิพากษาในคดีก่อนๆ ที่ได้ตัดสินไว้ หลักกฎหมาย
ที่ไ ด้ รั บ การยอมรั บ แต่ตั ด สิ น ตามถือ ว่ า เป็ น บรรทั ด ฐาน (Precedent) (หยุ ด
แสงอุทัย, 2552: 8) การที่ศาลค้นหาหลักกฎหมายจากคดีก่อนๆ เป็นการใช้เหตุผล
แบบอุปมัย
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ระบบประมวลกฎหมาย แม้ ศ าลไม่ ต้ อ งค้ น หาหลั ก กฎหมายเพราะมี
กฎหมายลายลักษณ์อักษรให้ศาลปรับใช้ได้อยู่แล้ว แต่ก็มีการนาการให้เหตุผลแบบ
อุปมัยมาใช้ด้วยเช่นกัน เช่น
1.การค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมาย ข้อเท็จจริงที่ช่วยในการค้นหา
เจตนารมณ์ของกฎหมาย เช่น เหตุผลของผู้ร่างกฎหมายคาปรารภ หมายเหตุท้าย
กฎหมาย รายงานการประชุมการร่างกฎหมาย ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
เป็นต้น การค้นหาข้อเท็จจริงจากตัวอย่างข้างต้นเปรียบเสมือนข้อเท็จจริงปลีกย่อย
ที่นาไปสู่หลักคือเจตนารมณ์ของกฎหมาย
2.การค้นหาหลักกฎหมายทั่วไป เป็นการพิจารณาจากบทกฎหมายแต่
ละมาตราเพื่อหากหลักทั่วไปของกฎหมายนั้น
ตัวย่าง ข้อย่อย 1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 407
บัญญัติว่า “บุคคลใดได้กระทาการอันใดตามอาเภอใจเหมือน หนึ่งว่าเพื่อชาระหนี้
โดยรู้อยู่ว่าตนไม่มีความผูกพันที่จะต้องชาระ ท่านว่าบุคคลผู้นั้นหามีสิทธิจะได้รับ
คืนทรัพย์ไม่”
ข้อย่อย 2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 บัญญัติ
ว่า “ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการอุทธรณ์ฎีกา และ
การพิจารณาใหม่ คาพิพากษาหรือคาสั่งใด ๆ ให้ถือว่าผูกพันคู่ความในกระบวน
พิจารณาของศาลที่ พิพากษาหรือมีคาสั่ ง นั บตั้งแต่วันที่ได้ พิพากษาหรือมีคาสั่ ง
จนถึงวันที่คาพิพากษาหรือคาสั่งนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข กลับหรืองดเสีย ถ้า
หากมี”
ข้อย่อย 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 61บัญญัติว่า “ผู้ใดเจตนาจะ
กระทาต่อบุคคลหนึ่ง แต่ได้กระทาต่ออีกบุคคลหนึ่งโดยสาคัญผิด ผู้นั้นจะยกเอา
ความสาคัญผิดเป็นข้อแก้ตัว ว่ามิได้กระทาโดยเจตนาหาได้ไม่”
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ข้อย่อย 4 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 46 บัญญัติ
ว่า “ในการพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ศาลจาต้องถือข้อเท็จจริง ตามที่ปรากฏในคา
พิพากษาคดีส่วนอาญา”
ข้อสรุป ระบบกฎหมายไทยมีหลักกฎหมายทั่วไปเรื่อง “หลักกฎหมายปิด
ปาก (Estoppel principle)”
3. การให้เหตุผลแบบเทียบเคียง (Analogy reasoning) เป็นหลักการ
ให้เหตุผลโดยการเทียบเคียงความเหมือนกัน กล่าวคือหากข้อเท็จจริงเหมือนกัน
ต้องปรับใช้กับกฎหมายเดียวกันและผลของการปรับใช้กฎหมายก็ต้องเหมือนกัน
ด้วย (วิชา มหาคุณ, 2549: 60)
การให้ เ หตุ ผ ลแบบเที ย บเคี ย งจะเน้ น ที่ ผ ลของการเที ย บเคี ย งว่ า หาก
เหมื อ นกั น ต้ อ งปรั บ กั บ กฎหมายเดี ย วกั น และผลของการปรั บ ใช้ ก ฎหมายต้ อ ง
เหมือนกัน ต่างกับการให้เหตุผลแบบอุปมัยที่ไม่ได้เน้นที่ผลของการปรับใช้ว่าต้อง
เหมือนกัน แต่เน้นไปที่การสร้างหรือวางหลักกฎหมาย (ภูมินทร์ บุตรอินทร์, 2553
: 109)
ตัวอย่าง คดี Smith v. Hugheความผิดตามพระราชบัญญัติ Street
offence act ค.ศ. 1959 บัญญัติเอาผิดกับกรณีโสเภณีเดินเตร็ดเตร่หรือเชื้อเชิญ
ลูกค้าตามข้างถนนหรือสถานที่สาธารณะ(Street or public place)เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการขายตัว ข้อเท็จจริง โสเภณีเรียกร้องความสนใจจากลูกค้าจาก
ระเบียงหรือหน้าต่างและใช้นิ้วมือเป็นสัญลักษณ์ในการต่อรองราคา โดยไม่ได้เดิน
เตร็ ด เตร่ ห รื อ เชื้ อ เชิ ญ ลู ก ค้ า ตามท้ อ งถนน ศาลอั งกฤษตั ด สิ น คดี นี้ โ ดยเห็ น ว่ า
เจตนารมณ์ของกฎหมายคือ “Clean up the street” และกฎหมายไม่ได้กาหนด
ว่ า ต้ อ งกระท าในท้ อ งถนนหรื อ สถานที่ ส าธารณะ จึ งมี ค วามผิ ด ตามกฎหมาย
(อักขราทร จุฬารัตน, 2549: 50-51) ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเชื้อเชิญเพื่อขายตัวข้าง
ถนนหรื อ สถานที่ ส าธารณะกั บ ทางระเบี ย งหรื อ หน้ า ต่ า งมี ผ ลในทางกฎหมาย
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เหมือนกันคือไม่ทาให้ “Clean up the street”ดังนั้นผลในทางกฎหมายก็ต้อ ง
เหมือนกัน

ข้อจากัดของการให้เหตุผลแบบตรรกะศาสตร์
1.การให้เหตุผลต้องคานึงถึงระบบกฎหมาย หลักกฎหมายของกฎหมาย
ในแต่ละเรื่อง
กฎหมายอาญามีห ลักกฎหมายที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะคือ “กฎหมาย
อาญาไม่มีผลย้อนหลัง”(Nullum crimen nulla poena sine lege or No crime
nor punishment without law) ดังนั้นในการให้เหตุผลจะย้อนหลังไปเอาผิดหรือ
เอาโทษในทางอาญาไม่ได้
รายละเอียดของหลักดังกล่าวประการหนึ่งคือ หากไม่มีกฎหมายบัญญัติ
เป็นความผิด และโทษไว้ก่อนกระทา การกระทาของบุคคลนั้นไม่เป็นความผิ ด
หรือ ไม่ ต้อ งรั บโทษตามกฎหมาย ซึ่ งหลัก นี้มี ผลที่ส าคัญ คือ จะนาหลั กกฎหมาย
ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาปรับใช้ในคดีอาญาเพื่อให้ บุคคลต้องรับผิด หรือรับโทษทาง
อาญาไม่ได้ (ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2552: 25 – 26) ดังนั้นคดีอาญาจะนาหลักการ
ให้ เ หตุ ผ ลแบบเที ยบเคี ย ง(Analogy reasoning) มาปรั บใช้ เ พื่ อ น ากฎหมาย
ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาลงตัดสินว่าบุคคลใดกระทาความผิดทางอาญาหรือต้องรับโทษ
ทางอาญาไม่ได้
ตัวอย่าง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 บัญญัติว่า
“ผู้ใดฆ่าผู้อื่น...” หาก ก. ใช้ปืนยิงตนเองแต่ไม่ตาย ซึ่งกรณีนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติ
ว่าการฆ่าตนเองเป็นความผิดอาญา จะนามาตรา 288 ในฐานะที่เป็นบทกฎหมาย
ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาปรับใช้เพื่อให้ ก. รับผิดตามมาตรา 288, 80 ไม่ได้
เรื่องนี้ตรงกันข้ามกับคดีแพ่ง หากไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ มาตรา 4 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแห่ง
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ท้องถิ่น ถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้น ให้วินิ จฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่
ใกล้เคียงอย่างยิ่งและถ้าบทกฎหมายเช่นนั้นก็ไม่มีด้วย ให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมาย
ทั่วไป ดังนั้นในคดีแพ่งจึงสามารถนาหลักกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาปรับใช้กับ
คดีได้
หลักกฎหมายปิดปาก (Estoppel principle) หมายถึงการนิ่งถือว่าเป็น
การยอมรับ ในทางกฎหมายนั้นมีผลทาให้ผู้ที่นิ่งหมดโอกาสที่จะทาหรือไม่ทาตามที่
กฎหมายกาหนดไว้ ไม่ได้หมายความว่าผู้นั้นจะยอมรับ (วิชา มหาคุณ, 2554 : 43)
นอกจากนี้ในทางกฎหมายการที่นิ่งถือว่าเป็นการยอมรับหรือไม่นั้นต้องพิจารณาถึง
ระบบกฎหมายของแต่ประเภทด้วย เช่น คดีอาญาหากจาเลยไม่ให้การหรือให้การ
ปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผลถือว่าจาเลยปฏิเสธ ไม่ถือว่าจาเลยรับ แตกต่างกับคดีแพ่ง
หากจาเลยไม่ให้การหรือไม่โต้แย้งในประเด็นใด หรือให้การปฏิเสธแต่ไม่มีเหตุผล
แห่งการปฏิเสธถือว่าจาเลยรับ
2. การให้เหตุผลต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ เป้าหมายของกฎหมาย
และความยุติธรรม
หากการใช้ เ หตุ ผ ลแบบตรรกศาสตร์ แ ล้ ว ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลไม่ ยุ ติ ธ รรม
ก่อให้เกิดผลประหลาด (absurdity) (วิชา มหาคุณ, 2554: 42) ก็ไม่ควรแปลความ
กฎหมายไปในแนวทางดังกล่าว แต่ให้เหตุผลที่จะก่อให้เกิดความยุติธรรม
ตัวอย่าง
คดี R V. Allen ค.ศ. 1872 กฎหมายอังกฤษบัญญัติความผิดฐานสมรส
ซ้อน(Bigamy) (whosoever being married shall marry any other person
during the lifetime of the former husband or wife is guilty of an
offence)Allen มี คู่สมรสอยู่แล้ว ต่อ มาได้ไปแต่งงานกับ Harriet Chouch
ประเด็นคือ Allen กระทาความผิดฐานสมรสซ้อนหรือไม่ โดย Allen ต่อสู้ว่าตน
ไม่ได้กระทาความผิดเพราะตนไม่ได้แต่งงานกับ Harriet Chouch การแต่งงานครั้ง
ที่ 2 เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่กฎหมายห้าม ฉะนั้นตนจึงไม่มีความผิดฐานสมรส
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ซ้อน (อักขราทร จุฬารัตน, 2549 : 42-43) จะเห็นได้ว่าหากให้เหตุผลตามตรรกะ
แบบ Allen แล้ว การสมรสครั้งที่ 2 ต้องชอบด้วยกฎหมายด้วย จึงจะมีความผิด
ฐานสมรสซ้อน ซึ่งจะมีผลทาให้ความผิดฐานสมรสซ้อนไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย ศาล
ต้องตัดสินว่า Allen ไม่มีความผิด คดีนี้ศาลจึงแปลว่าการสมรสครั้งหลัง(shall
marry) คือ “to going throught the ceremony” ซึ่งก่อให้เกิดผลที่ยุติธรรมกว่า
คดีลักกระแสไฟฟ้า (ดูเพิ่มเติมในคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 877/2501) ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 334 บัญญัติว่า “ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็น
เจ้ า ของรวมอยู่ ด้ ว ยไปโดยทุ จ ริ ต ผู้ นั้ น กระท าความผิ ด ฐานลั ก ทรั พ ย์ ” คดี นี้ มี
ประเด็ น ว่ า การที่ จ าเลยเอากระแสไฟฟ้ า ไปเป็ น ความผิ ด ฐานลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ไม่
ประเด็นที่สาคัญคือกระแสไฟฟ้าเป็นทรัพย์หรือไม่ ซึ่งจาเลยต่อสู้ว่าทรัพย์ที่จะลักได้
ต้องเป็นวัตถุมีรูปร่าง แต่กระแสไฟฟ้าไม่ใช่วัตถุที่มีรูปร่างจึงเอาไปไม่ได้ คดีนี้ศาล
ฎีกาตัดสินว่ากระแสไฟฟ้าเป็นทรัพย์ที่ลกั กันได้ จาเลยจึงมีความผิดตามมาตรา 334
ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าดูจะยุติธรรมกว่าที่หากขโมยกระแสไฟฟ้าแล้วไม่เป็นความผิดทาง
อาญาเลย
กฎหมายเป็นสิ่งที่มี “เหตุผล” ตรรกศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์กับการให้
เหตุผลทางกฎหมาย ในฐานะที่จะสนับสนุนความเป็นเหตุ เป็นผลของกฎหมาย
อย่างไรก็ตามกฎหมายมีลักษณะพิเศษ การนาตรรกศาสตร์มาปรับใช้กับกฎหมาย
จึงต้องคานึงถึงลักษณะพิเศษของกฎหมายด้วย โดยเฉพาะความถูกต้อง ความชอบ
ธรรมและความยุติธรรมอันเป็นเป้าหมายของกฎหมาย “เหตุผลคือธรรมะ(Reason
is moral) ธรรมะคือเหตุผล เหตุผลจึงเป็นพลังความถูกต้องชอบธรรม เหตุผลไม่ใช่
อานาจ ไม่ใช่ตามอาเภอใจ ไม่ใช่เลือกปฏิบัติ”(ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, 2549: 120)
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บทคัดย่อ
หลังจากสิ้นสุดสงครามเวียดนาม เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้รวม
ประเทศในชื่อ “สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” ในวันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ.1976
บทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม (Communist Party of Vietnam)
กับรัฐบาลมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น โดยมีโครงสร้างทางการเมืองในระบอบ
สังคมนิยม โดยในช่วงหลังการรวมประเทศในปี ค.ศ.1975 – 1985 รัฐบาล
เวียดนามต้องเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาประเทศ จนกระทั่งถึงการประชุมครั้งที่ 6 ในปี ค.ศ.1986 เวียดนามจึง
ได้เจริญรอยตามนโยบายกลาสนอสด์และเปเรสตรอยก้าของสหภาพโซเวียตโดย
พรรคตัดสินใจที่จะดาเนินโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจสังคมของประเทศอย่างขนาน
ใหญ่ที่เรียกว่า“โด๋ยเม้ย (Doi Moi)” จากการดาเนินนโยบายโด๋ยเม้ยที่เริ่มขึ้นตั้งแต่
ค.ศ.1986 จวบจนปัจจุบัน ได้สะท้อนให้เห็ นว่า พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามมี
บทบาทในควบคุมการกาหนดนโยบายเศรษฐกิจอย่างมากและที่สาคัญคือเป็นผู้
กาหนดนโยบายต่างๆ ทางเศรษฐกิจ เพราะเชื่อมั่นว่า ระบบเศรษฐกิจการตลาด
ตามแนวทางสังคมนิยม หรือการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบทุนนิยมภายใต้โครงสร้าง
ทางการเมืองแบบสังคมนิยมนั้นสามารถนาพาเวียดนามก้าวไปสู่ความเป็นประเทศ
ที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้
คาสาคัญ : นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ, เศรษฐกิจการตลาดแบบสังคมนิยม,
เวียตนาม.
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Abstract
After the end of Vietnam War, established the Socialist
Republic of Vietnam on July 2nd, 1976, the role of Communist Party
of Vietnam has closed up with the Vietnam Government which
governs under the socialist regime. Vietnam had faced many
economic, political and social problems since since 1975 – 1985. So
they decised to follow Glasnost and Perestroika of USSRin 1986
called “Doi Moi”. After policy implementation, the Communist Party
of Vietnam has been control to initiate and formulate economic
policy because it has belived that the socialist - capitalist economy
can improve the well-being of Vietnam in the future.
Keywords : Economic Developing Policy, the Socialist - Capitalist
Economy, Vietnam
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บทนา
เวี ย ดนามเป็ น ประเทศที่ มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ม าอย่ า งยาวนานและเป็ น
ประเทศที่อยู่ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันมาตลอด นั่นคือ การ
รุกราน การยึดครอง และการปฏิวัติ ติดตามมาด้วยการได้รับอิสรภาพ และเริ่มเกิด
ความขัดแย้งภายใน อันเป็นเหตุให้เกิดการรุกราน ต่อจากนั้นวัฏจักรทั้งหมดนี้ก็จะ
เริ่มต้นขึ้นใหม่ ถือเป็นวงจรการเมืองที่เกิดขึ้นมานานนับพันปี โดยเฉพาะอิทธิพล
ของจี น ได้ ค รอบง าวั ฒ นธรรมทางการเมื อ ง การปกครอง และการพั ฒ นาของ
เวียดนามตราบจนฝรั่งเศสได้เข้ามามีอิทธิพลแทนที่ และเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้ง
ที่สอง เวียดนามก็ถูกแบ่งออกเป็นสองประเทศ ทาให้การพัฒนาทั้งเวียดนามเหนือ
และเวียดนามใต้นั้นได้รบั อิทธิพลจากแนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่าง
กันรวมถึงบทบาทหรืออิทธิพลของขั้วมหาอานาจโลกทั้งฝ่ายสหภาพโซเวียตที่หนุน
หลั ง เวี ย ดนามเหนื อ และสหรั ฐ อเมริ ก าที่ ห นุ น หลั ง เวี ย ดนามใต้ ค วามแตกต่ า ง
ทางด้านแนวนโยบายเศรษฐกิจที่ไม่สอดรับกับบริบททางการเมืองและการทหาร
ของทั้งสองฝ่ายก็ล้วนส่งผลต่อการพัฒนาที่ล้มเหลวไปพร้อมกันด้วยภายหลั งจาก
เวี ย ดนามเหนื อ และเวี ย ดนามใต้ ร วมประเทศในชื่ อ “สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย ม
เวียดนาม”ในช่วงหลังการรวมประเทศในปี ค.ศ.1975 – 1985 รัฐบาลเวียดนาม
ต้องเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศในภาพรวมจนกระทั่งถึงการประชุมครั้งที่ 6 ในปีค.ศ.1986เวียดนามจึงได้
เจริญรอยตามนโยบายกลาสนอสด์และเปเรสตรอยก้าของสหภาพโซเวียตโดยพรรค
คอมมิ ว นิส ต์เ วี ยดนามตัด สิ นใจที่จ ะด าเนิ น โครงการปฏิรู ปเศรษฐกิจ สังคมของ
ประเทศอย่างขนานใหญ่ที่เรียกว่า“โด๋ยเม้ย (Doi Moi)”
ผลจากการดาเนินนโยบายโด๋ยเม้ยที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1986 จวบจน
ปัจจุบั น ได้ สะท้ อนให้ เห็น ว่า พรรคคอมมิ วนิส ต์แห่งเวีย ดนามมีบทบาทในการ
กาหนดนโยบายเศรษฐกิจอย่างมาก ซึ่งถือเป็นแนวทางที่รัฐบาลเวียดนามภายใต้
การกากับของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามเชื่อมั่นว่า ระบบเศรษฐกิจการตลาด
ตามแนวทางสังคมนิยม หรือการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบทุนนิยมภายใต้โครงสร้าง
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ทางการเมืองแบบสังคมนิยมนั้นสามารถนาพาเวียดนามก้าวไปสู่ความเป็นประเทศ
ที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษานโยบายการพัฒนาแบบระบบเศรษฐกิจการตลาดตามแนวทาง
สังคมนิยมของเวียดนาม

วิธีการศึกษา
การศึกษานโยบายการพัฒนาแบบระบบเศรษฐกิจการตลาดตามแนวทาง
สั ง คมนิ ย มของเวี ย ดนามใช้ วิ ธี ก ารศึ ก ษาเชิ ง พรรณาวิ เ คราะห์ (Descriptive
Analysis) ผ่ า นแหล่ งที่ ม าของความรู้ จ ากเอกสารทุ ติ ย ภู มิ เช่ น หนั ง สื อ ต ารา
วารสาร บั น ทึ ก บทความ และงานวิ จั ย เป็ น ต้ น ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็ น ใน
การศึกษาครั้งนี้

การทบทวนวรรณกรรม
แนวทางการพั ฒ นาตามแบบสั งคมนิ ย มที่ เ ป็ น รู ป ธรรมปรากฏอยู่ ใ น
กร ะบ วนการ ที่ เ รี ยกว่ า “กา รส ร้ างกร ร มสิ ทธิ์ ร่ วม ในปั จจั ยกา รผ ลิ ต
(Collectivization)” หรือที่เห็นได้ชัดในระบบนารวม ซึ่งมีเป้าหมายสาคัญเกี่ยวกับ
การเพิ่มผลผลิตเพื่อหล่อเลี้ยงคนในสังคมที่ยังยากจนอยู่ โดยรัฐบาลสังคมนิยมใน
หลายประเทศชี้ให้เห็นว่าระบบกรรมสิทธิ์ร่วมในปัจจัยการผลิตมีข้อดีอยู่ 6 ประการ
(Benedict, 2005 : 9 – 11) ได้แก่
ประการแรก ระบบกรรมสิ ทธิ์ ร่วมช่วยเพิ่ มผลผลิ ตในระดั บครัวเรือ น
โดยเฉพาะระบบนารวมสามารถเพิ่มผลผลิตในระดับชุมชนด้วย
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ประการที่สอง การใช้ระบบนารวมช่วยทาให้เกิดความเท่าเทียมในการ
เข้าถึงทรัพยากร ไม่เกิดช่องว่างระหว่างชาวนาที่รวยกับชาวนาที่ยากจน เพราะถึง
ทุกคนเป็นเจ้าของที่ดินเท่าๆ กัน
ประการที่สาม ระบบกรรมสิทธิ์ร่วมในปัจจัยการผลิตช่วยส่งเสริมความ
เสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากอยู่บนเงื่อนไขที่กาหนดสิทธิ์ในการเป็น
เจ้าของหรือการแบ่งปันทรัพยากรเหมือนๆ กัน หรือเท่าๆ กัน
ประการที่ สี่ ระบบกรรมสิ ทธิ์ ร่ วมในปั จ จัย การผลิ ต ช่ว ยเปลี่ย นระบบ
ความคิ ด หล่ อ หลอมให้ ช าวนาหรื อ ประชาชนเห็ น ประโยชน์ ส่ ว นรวมมากกว่ า
ประโยชน์ส่วนตน
ประการที่ห้า ผลผลิตจากระบบกรรมสิทธิ์ร่วม โดยเฉพาะจากนารวม
สามารถนาไปใช้สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมของรัฐได้
ประการสุ ด ท้ า ย ในกรณี ข องเวี ย ดนามนั้ น ระบบนารวมช่ ว ยในการ
ป้องกันชาติ (National Defense) จากภัยคุกคามจากสหรัฐอเมริกา เพราะการ
รวมกลุ่มช่วยทาให้เอื้อต่อการจัดตั้งแนวร่วมพรรคคอมมิวนิส ต์เพื่อรักษาระเบียบ
และความสงบเรียบร้อยในชุมชน
ด้วยเหตุนี้การสร้างกรรมสิทธิ์ร่วมในปัจจัยการผลิตเริ่มต้นที่การขยายการ
ปฏิรูปที่ดิน (Agrarian Reform) เหมือนที่ทามาในสมัยเวียดมินห์ ให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ มีการสร้างระบบสหกรณ์ในเขตชนบท และระบบนารัฐ – นารวม เป็นต้น
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ผลการศึกษา
ตลอดช่วงระยะเวลาที่เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้กาลังทาสงคราม
กันอยู่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามหรือเวียดนามเหนือพยายามพัฒนา
ประเทศตามแบบสังคมนิยม (ศรีประภา เพชรมีศรี, 2542 : 16 – 33) ซึ่งมีหลักการ
สาคัญประการหนึ่งตามอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ คือการที่รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการ
ผลิตจึงดาเนินนโยบายนี้มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1955 โดยเริ่มกระบวนการที่เรียกว่า “การ
สร้ างกรรมสิ ท ธิ์ร่ วมในปั จจั ย การผลิ ต (Collectivization)” หรือ ที่ เห็ นได้ ชัด ใน
ระบบนารวม ซึ่งมีเป้าหมายสาคัญเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตเพื่อหล่อเลี้ยงคนใน
สังคมที่ยังยากจนอยู่
ขณะเดียวกันในอีกด้านหนึ่งของเวียดนามในอดีต ภายใต้บริบทสงคราม
เวียดนามฝ่ายของสาธารณรัฐเวียดนามหรือเวียดนามใต้ซึ่งแยกตัวเป็นอิสระจาก
เวียดนามเหนือในปี ค.ศ.1954 ก็พบปัญหาสาคัญคือบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้า
โขงและโคชินจีนเดิมขาดผู้บริหารจัดการที่ เป็นผู้นาของคนภาคใต้บทบาทสาคัญ
ของผู้นาการพัฒนาจึงตกอยู่ในมือของกลุ่มขุนนางเก่าจากภาคกลางและเครือข่าย
นักธุรกิจชาวจีนอย่างไรก็ดีการพัฒนาที่เกิดขึ้นเป็นเรือ่ งของการสร้างรัฐมากกว่าการ
ให้ความสาคัญกั บการพั ฒนาทางเศรษฐกิจจึงพยายามสร้างฐานอานาจใหม่ขึ้ น
แทนที่ อิ ท ธิ พ ลของฝรั่ งเศสเดิ ม ด้ ว ยการก าจั ด วั ฒ นธรรมทางการเมื อ งเดิ ม ของ
จั ก รพรรดิ เ บ๋ า ได่ ด้ ว ยการลงประชามติ เ ปลี่ ย นเวี ย ดนามใต้ ใ ห้ เ ป็ น สาธารณรั ฐ
เวียดนามในปี ค.ศ.1955 มีการสร้างฐานการสนับสนุนจากประชาชนในแถบโคชิน
จีนและพยายามควบคุมเครือข่ายพ่อค้านักธุรกิจที่มีอิทธิพลทางการค้าอยู่
ทั้งนี้การพัฒนาระบบเศรษฐกิจกึ่งเสรีที่เกิดขึ้นเป็นความพยายามที่จะนา
ทางสายกลางระหว่างปัจเจกทุนนิยม (Capitalist Individualism) มาใช้ร่วมกับ
หลักการสร้างกรรมสิทธิ์ร่วมแบบมาร์กซิสต์ (Marxist Collectivism) โดยจัดให้มี
การปฏิรูปที่ดินพัฒนาภาคเกษตรและการค้าเสรีด้วยการปล่อยให้อยู่ในมือของ
ครอบครัวหรือเอกชนส่วนอุตสาหกรรมอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐหรือวิสาหกิจ
ร่วมร่วม–เอกชนโดยรัฐมีบทบาทนา (เขียน ธีระวิทย์, 2542: 23 – 28)
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อย่างไรก็ดีการพัฒนาทั้งเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ในช่วงที่มีการ
แบ่ ง แยกประเทศนั้ น ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากแนวคิ ด และอุ ด มการณ์ ท างการเมื อ งที่
แตกต่างกันรวมถึงบทบาทหรืออิทธิพลของขั้วมหาอานาจโลกทั้งฝ่ายสหภาพโซ
เวียตที่หนุนหลังเวียดนามเหนือและสหรัฐอเมริกาที่หนุนหลังเวียดนามใต้ความ
แตกต่างทางด้านแนวนโยบายเศรษฐกิจที่ไม่สอดรับกับบริบททางการเมืองและ
การทหารของทั้งสองฝ่ายก็ล้วนส่งผลต่อการพัฒนาที่ล้มเหลวไปพร้อมกันด้วยโดย
ผลจากการทาสงครามก็นับเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาทั้ง
สองฝ่ายจนทาให้เกิดการชะงักงันตัวอย่างที่สาคัญคือการปฏิรูปที่ดินที่ไม่สามารถ
เป็นผลในทางปฏิบัติทั้งในแง่การกระจายทรัพยากรและการเพิ่มผลผลิตให้มีปริมาณ
สูงขึ้นได้จึงนับว่าเป็นความล้มเหลวในการพัฒนาของทั้งสองฝ่ายในช่วงสงครามเย็น
นอกจากนี้ยังพบข้อสังเกตว่า แม้เวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้จะมีทิศ
ทางการพัฒนาที่แตกต่างกันในช่วงหลังการแบ่งแยกประเทศ และมีการพัฒนา
เศรษฐกิจ 2 ระบบใน 2 ประเทศ แต่ก็ยังมีลักษณะร่วมกั น หลายประการ ได้แก่
(ศรีประภา เพชรมีศรี, 2542 : 33 – 34)
ประการแรก มีการพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างประเทศสูง
โดย
เวียดนามเหนือพึ่งพิงสหภาพโซเวียตและจีน ขณะที่เวียดนามใต้พึ่งพิงสหรัฐอเมริกา
เมื่อฝ่ายประเทศผู้อุปถัมภ์หรือประเทศแม่ตัดความช่วยเหลือจึงส่งผลให้ประเทศลูก
ได้รับผลกระทบโดยตรง
ประการที่สอง มีการคอรัปชั่นในระบบราชการสูง จึงพบว่ามีธุรกิจใต้ดิน
หรือธุ รกิจ ผิดกฎหมายจานวนมากที่ กระทาอย่างเปิดเผย บทบาทของทหารจึ ง
กลายเป็นนายทุนหรือผู้อุปถัมภ์พ่อค้านักธุรกิจไปพร้อมกัน ระบธุรกิจการค้าจึงเป็น
เรื่องของการผูกขาดอยู่กับกลุ่มทุนที่มีอานาจทางการเมืองและการทหาร
ประการที่ ส าม มี ก ารบริ โ ภคภายในประเทศที่ สู ง กว่ า การผลิ ต
ภายในประเทศ ซึ่งเกิดจากข้อจากัดของศักนภาพในการผลิตของทั้งหน่วยงานการ
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ผลิตในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งขีดความสามารถในการเข้าถึง
ทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตของประชาชนเนื่องจากภาวะสงครามไม่สามารถ
ทาให้ประชาชนเข้าไปทากสิกรรมหรือการเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับ
ผลตอบแทนเพียงพอ
ประการที่สี่ เกิดภาวะงบประมาณการบริหารประเทศขาดดุล เมื่อเข้าสู่
ภาวะสงครามเวียดนามระบบเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเกิดภาวะถดถอยเพราะ
ขาดขีดความสามารถในการผลิต ถึงขั้นขาดดุลการค้ากับต่างประเทศ จาเป็นต้อง
พึ่งพิงเงินและความช่วยเหลือจากต่างประเทศจานวนมหาศาล งบประมาณรายจ่าย
ของทั้งสองรัฐบาลจึงอยู่ในภาวะขาดดุลตลอดช่วงภาวะสงคราม
ประการที่ห้า ประชาชนอยู่ในภาวะกดดัน สภาพสังคมอยู่ในภาวะความ
หวาดหวั่นเกิดความไม่มั่นคง ประชาชนส่วนใหญ่เกิดความไม่มั่นใจในการดาเนิน
ชีวิต ขณะเดียวกันการเข้าถึงการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่สามารถทาได้
การพัฒนาทุนมนุษย์จึงมุ่งเน้นการคัดสรรคนเข้าสู่สงครามมากกว่าการพัฒนาใน
ด้านอื่นๆ
นโยบายการพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเวียดนาม
จนถึงปัจจุบนั
หากใช้ลัทธิทางเศรษฐกิจมาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งช่วงนโยบายการพัฒนา
ของเวียดนามจะพบว่า เวียดนามได้กาหนดทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจแบ่ง
ออกเป็น 2 ช่วง กล่าวคือ ช่วงแรกนั้นเป็นระยะการรวมชาติระหว่างเวียดนามเหนือ
และเวียดนามใต้ ซึ่งใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม และช่วงที่สอง นับตั้งแต่มี
การประกาศใช้นโยบายโด๋ยเม้ย ในปี ค.ศ.1986 จวบจนปัจจุบัน เมื่อพิจารณาในแต่
ละช่วงจะพบว่า เวียดนามได้กาหนดและดาเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยเฉพาะใน
ด้านเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากระหว่างในระยะแรกของการสร้างชาติ
ภายใต้ระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์กับในระยะหลังปี ค.ศ.1986 เนื่องจาก
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามยอมรับเอาลัทธิทุนนิยมมาปรับใช้กับโครงสร้างทาง
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การเมืองและทางเศรษฐกิจเดิม และมีผลให้เวียดนามกลายเป็นประเทศที่เปิดตัว
เองเข้าสู่ระบบโลกทั้งในด้านการเมืองและการค้าระหว่า งประเทศเช่นเดียวกั บ
ประเทศเสรีนิยมประชาธิปไตยอื่นๆ ซึ่งในประเด็นเหล่านี้จะกล่าวเป็นลาดับๆ ต่อไป
ช่วงการรวมชาติระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ภายใต้ระบบ
เศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
ช่วงแรกหลังการรวมชาติเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแล้วนั้น ใน
วันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ.1976 สมัชชาแห่งชาติ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเมื่อเดือนเมษายน
ค.ศ.1976 ได้ร่วมประชุมเป็นครั้งแรก เล หยวน (Le Duan) เลขาธิการพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามประกาศว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เร่งก้าวเข้า
สู่ความเป็นสังคมนิยม โดยมีเวียดนามตอนเหนือเป็นแบบอย่างของเวียดนามตอน
ใต้ ด้วยการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมที่ทันสมัย ขจัดระบบ
นายทุน พ่อค้าคนกลาง กลุ่มศักดินาเก่าที่หลงเหลืออยู่ และเจ้าของที่ดินในทันที
และพร้ อมกันนั้ นก็ จะเปลี่ยนอุต สาหกรรมและธุ รกิ จการค้ าของนายทุน เอกชน
การเกษตร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ช่างฝี มือ แรงงาน รวมทั้งผู้ค้ารายย่อยให้อยู่
ภายใต้ระบบสังคมนิยม ด้ว ยการโอนกิจการเหล่านี้ม าเป็นของรัฐ ซึ่งเป้าหมาย
สาคัญคือ การปรับระบบเศรษฐกิจของเวียดนามใต้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
เวียดนามเหนือ หรือมีระบบการผลิตเดียวกัน การพัฒนาระบบสังคมนิยมวางอยู่บน
เงื่อนไขหรือพื้นฐานการปฏิวัติ 3 ประการที่จาเป็นต้องกระทาไปพร้อมกัน ได้แก่
การปฏิวัติความสัมพันธ์ทางการผลิต การปฏิวัติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
การปฏิวัติวัฒนธรรมและอุดมการณ์
เมื่อพิจารณาบริบทการพัฒนาในช่วงเวลาดังกล่าวพบว่า ระหว่างปี ค.ศ.
1975 – 1985 รัฐบาลเวียดนามต้องเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา กล่าวคือ รัฐบาลเวียดนามต้องประสบปัญหาหลาย
ประการ ได้แก่
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ประการแรก ปัญหาด้านโครงสร้างทางการเมืองการปกครองและระบบ
เศรษฐกิจที่แตกต่างกันของทั้งสองประเทศเดิม คือ เวียดนามเหนือที่เป็นสังคมนิยม
ทั้งในทางการเมืองและเศรษฐกิจ ส่วนเวียดนามใต้เป็นเสรีนิยมที่ยอมรับระบบทุน
นิยมเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนั้นเมื่อเวียดนามเหนือยึดเวียดนามใต้การต่อต้าน
ระบบนารวมของคนภาคใต้จึงเกิดขึ้นอยู่เนืองๆ รวมถึงการต่อต้านการเข้าควบรวม
และเข้ายึดกิจการของพ่อค้าหรือนายทุนเอกชนของรัฐบาลเวียดนามด้วย
ประการที่สอง แนวทางการพัฒนาแบบสังคมนิยมไม่สามารถกระตุ้นการ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรทั้งเพื่อการบริโภคและการส่งออกได้จริง จึงส่งผลให้
ประเทศขาดดุลการค้าในช่วงหลายปีติดต่อกัน
ประการที่สาม การส่งเสริมการลงทุนยังไม่จูงใจให้เห็นถึงผลที่ได้รั บใน
อนาคต ซึ่ ง สะท้ อ นถึ ง การขาดความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม พ่ อ ค้ า หรื อ นั ก ลงทุ น จาก
ต่างประเทศที่จะเข้ามาดาเนิธุรกิจในเวียดนาม
ประการที่สี่ การขาดระบบอ านวยความสะดวกในการค้า โดยเฉพาะ
ระบบการธนาคาร หรือธนาคารพาณิชย์เอกชน ซึ่งจะเป็นกลไกในการผลักดันให้
เกิดความพร้อมทางด้านแหล่งเงินสาหรับการสนับสนุนการทุน
ประการที่ห้า การขาดศักยภาพและประสิทธิภาพในการควบคุมปัญหา
เงินเฟ้อของประเทศเนื่องจากควบคุมระบบการเงินการคลังอย่างเข้มงวดที่เกิดขึ้น
เป็นเพราะฝ่ายผู้มีอานาจทางการเมืองต่างต้องการดึงเงินในระบบมาใช้เป็นฐานใน
การสร้างความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจเฉพาะกลุ่มหรือพวกพ้องเท่านั้น จึง
ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มพ่อค้านักธุรกิจทั้งภายใน
และภายนอกเวียดนาม
ประการที่ ห ก การจั ด ตั้ ง รั ฐ วิ ส าหกิ จ จ านวนมากกลายเป็ น ภาระทาง
การเงินการคลังของรัฐซึ่งรัฐต้องเข้าไปรับผิดชอบหรือโอบอุ้มไว้
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ประการที่เจ็ด การทาสงครามหลายครั้งกลายเป็นปัจจัยฉุดรั้งการพัฒนา
เนื่องจากต้องสูญเสียเงินและโอกาส เช่น การทาสงครามกับจีนก็ถูกจีนทาลายฐาน
การผลิตทางอุตสาหกรรม หรือการส่งทหารไปประจาการในกัมพูชาและลาว ก็ทา
ให้นานาประเทศตัดความช่วยเหลือ
ประการที่แ ปด ปั ญหาเรื่องการคอร์รัป ชั่นยังคงเป็ นปัญหาหลัก ในทุ ก
ระดับการปกครองของเวียดนาม จึงส่งให้ธุรกิจนอกกฎหมายกลายเป็นสิ่งที่ทาให้
เกิดปัญหาทางสังคมตามมาได้ และในขณะเดียวกันยังส่งผลเสริมให้เกิดปัญหาเงิน
เฟ้อตามมาจนยากที่จะแก้ไข
จากปัญหาต่างๆ ข้างต้น จึงผลักดันให้รัฐบาลเวียดนามมีการพัฒนาที่ต่า
กว่าควรจะเป็นในช่วงภายหลังการรวมประเทศในปี ค.ศ.1975 ถึง 1985 ในช่วง 10
ปีนี้ เวียดนามจึงพยายามปรับความแตกต่างของสองประเทศเดิมให้ไปในทิศทาง
เดียวกัน แต่ก็สามารถทาได้แค่เพียงการประคับประคองให้ยังคงเป็นประเทศใหม่
ประเทศหนึ่งเท่ านั้น ด้วยเหตุนี้ เมื่อรัฐบาลเวีย ดนามพบว่า การพัฒนาที่เกิดขึ้ น
ในช่วงก่อนหน้าไม่ประสบผลสาเร็จ จึงให้ความสาคัญกับการพัฒนามากยิ่งขึ้น
ช่วงประกาศใช้นโยบายโด๋ยเม้ย
ในช่วงที่สองถือเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญสาหรับการปรับตัวของเวียดนามเพื่อ
การพัฒนาที่มีผลการดาเนินการมาจวบจนถึงปัจจุบัน โดยการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้น
นั้นเริ่มต้นภายหลังจากการสิ้นสุดของสงครามเย็นในปีค.ศ.1985 เมื่อประธานาธิบดี
มิคาอิ ลกอร์บาชอฟ (Mikhail Gorbachev)ผู้ นาของสหภาพโซเวีย ตได้ ปฏิรู ป
ประเทศให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นและเน้นการดาเนินนโยบายร่วมมือกับนานา
ประเทศเพื่อแก้ปัญหาระดับโลกเช่นปัญหาความอดอยากปัญหานิวเคลียร์เป็นต้น
กอร์ บ าชอฟใช้น โยบายที่ เ รี ยกว่ า กลาสนอสต์ –เปเรสตรอยกา (Glasnost –
Perestroika) หรือนโยบายเปิด– ปรับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.1986นโยบายกลา
สนอสต์ คื อการ "เปิ ด " ประเทศให้ก ว้ างขึ้ นให้ เป็ น ประชาธิ ปไตยมากขึ้ น โดยให้
ประชาชนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นของตนส่วนนโยบายเปเรสตรอยกาคือ
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การ "ปรับ" สภาพเศรษฐกิจและสังคมของสหภาพโซเวียตให้คลายจากความชะงัก
งันเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนชาวโซเวียตให้ดีขึ้นกว่าเดิม
ด้วยเหตุนี้กลาสนอสต์–เปเรสตรอยกาจึงเป็นการให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนและ
ให้มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศและปรับโครงสร้างทางการเมืองเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมให้เป็นไปในแนวทางทุนนิยมมากขึ้นอีกทั้งร่วมมือกับนานา
ประเทศนอกกลุ่ ม ประเทศคอมมิ ว นิ ส ต์ เ ดิ ม นโยบายนี้ ไ ด้ ส ร้ า งบรรยากาศของ
สันติภาพและนาไปสู่การเจรจาเปิดประชุมระหว่างสหรัฐอเมริการกับสหภาพโซ
เวียตหลายครั้งในช่วงระหว่าง ค.ศ.1985 – 1989 ทั้งสองประเทศอภิมหาอานาจ
ตกลงที่จะลดกาลังอาวุธนิวเคลียร์และหาทางยุติปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
โลก
เมื่ อ ประเทศแม่ ป รั บ เปลี่ ย นนโยบายทางการเมื อ งและทางเศรษฐกิ จ
เวียดนามจึงหันกลับมาทบทวนนโยบายของตนด้วยเช่นกั นทั้งเพราะช่วงเวลานั้น
เวียดนามเองก็พึ่งพิงสหภาพโซเวียตอย่างมาก และเพราะเหตุความวุ่นวายที่เกิดขึ้น
ในจีนและยุโรปตะวันออกในปีค.ศ.1989ก็ส่งผลทาให้ผนู้ าคอมมิวนิสต์ของเวียดนาม
เกรงกลัวผลกระทบของเหตุการณ์เหล่านี้ต่อการปกครองของตนเองด้วยเช่นกัน
ขณะที่ยังคงย้านโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์เกี่ยวกับการปฏิรูประบบเศรษฐกิจเห
วียนวันลิงห์ก็ได้ปฏิเสธแนวความคิดเรื่องพหุนิยมทางการเมืองและระบบหลาย
พรรคสาหรับเวียดนามและเมื่อเกิดการล่มสลายของระบบสังคมนิยมในสหภาพโซ
เวียตและยุโรปตะวันออกขึ้นก็ยิ่งเพิ่มความรุนแรงในวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของ
เวียดนามให้เลวร้ายยิ่งขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากสมาชิกเดิมของอดีตสหภาพโซเวียต
ต่ า งถู ก รุ ม เร้ า ด้ ว ยวิ ก ฤตการณ์ ภ ายในประเทศของตนจึ ง ไม่ ส ามารถให้ ค วาม
ช่วยเหลือใดๆได้และแม้นโยบายทางเศรษฐกิจแผนใหม่ของเวียดนามที่ถูกนามาใช้
ในปีค.ศ.1979เพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นภายในประเทศช่ วงทศวรรษที่ 1980
เพราะสภาพเศรษฐกิจเลวร้ายลงประชาชนก็ยังคงประสบภาวะอดอยากมีปริมาณ
ข้าวมีไม่เพียงพอที่จะแจกจ่ายในหลายพื้นที่
จนกระทั่งถึงการประชุมครั้งที่ 6 ในปี ค.ศ.1986เวียดนามจึงได้เจริญรอย
ตามนโยบายกลาสนอสด์และเปเรสตรอยก้าของสหภาพโซเวียตโดยพรรคตัดสินใจ
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ที่จะดาเนินโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจสังคมของประเทศอย่างขนานใหญ่ที่เรียกว่า
“โด๋ยเม้ย (Doi Moi)” ภายใต้ผู้นาคนใหม่อย่างเหวียนวันลิงห์ (Nguyen Van
Linh) ซึ่งระบบเศรษฐกิจใหม่เริ่มในปี ค.ศ.1989 เพื่อสนับสนุนให้ชาวเวียดนามทา
การเพาะปลู ก พื ช ผลบนที่ ดิ น ของตนท าให้ ผ ลผลิ ต สู ง ขึ้ น รวมไปถึ ง ผลผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมพืชผลทางการเกษตร
คาว่า “โด๋ยเม้ย”เป็นภาษาเวียดนามแปลว่าบูรณะหรือดาเนินการใหม่
เป็นนโยบายเศรษฐกิจของเวียดนามที่เสนอโดยเหวียนวันลิงห์ด้วยการเน้นตลาดเสรี
แต่ใช้ระบบการเมืองแบบสังคมนิยมนโยบายนี้ได้เสนอในที่ประชุมสภาแห่งชาติครั้ง
ที่ 6 ค.ศ.1986 และครั้งที่ 7 ค.ศ.1991การเสนอนโยบายนี้เกิดจากความล้มเหลว
ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามที่ไม่สามารถทาให้เศรษฐกิจของเวียดนามดีขึ้น
นโยบายนี้มีจุดที่ต่างจากเปเรสตรอยกาของสหภาพโซเวียตในประเด็นการปรับ
โครงสร้างใหม่เป็นสิ่งที่ผู้นาพรรคคอมมิวนิสต์เห็นว่ าเป็นการทาลายบทบาทของ
พรรคทาให้ กลุ่ม อนุรัก ษนิย มเปิด กว้างทางเศรษฐกิจ อย่างระมัด ระวั งทาให้การ
ดาเนินการตามนโยบายโด๋ยเม้ยเกิดขึ้นอย่างช้าๆ (ไมเคิล ลีเฟอร์, 2548 : 277)
นโยบายโด๋ยเม้ยที่เป็นรูปธรรมนั้นปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 4 (ค.ศ.
1986 – 1990) โดยเป็นการวางแผนโดยรัฐ มุ่งเน้นการผลิตในภาคเกษตรกรรมและ
การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นกิจการของรัฐ (State – Owned Enterprise) (วีระ
หวังสัจจะโชค, 2556: 235) แต่มุ่งเน้นภาคเกษตรกรรมมากกว่าภาคอุตสาหกรรม
มีการปรับปรุงความคิดสังคมนิยมให้เป็นเพียงการเมืองเพื่อไม่ให้เป็ นอุปสรรค์ต่อ
ระบบเศรษฐกิจที่ใช้กลไกตลาด มีการขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใช้กลไก
ตลาด ขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยพยายามเข้าไปอยู่ใน
กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาคอย่าง ASEAN และเพิ่มความใส่ใจกับปัญหาการ
ว่างงานและความยากจน การใช้มาตรการเปิดเสรีต่างๆ จึงทาให้เวียดนามพัฒนา
มากยิ่งขึ้นและมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาดาเนินธุรกิจมากขึ้น จนสุดท้ายระบบ
การผลิตแบบรวมศูนย์ล่มสลายลงจากมติวันที่ 10 เมษายน ค.ศ.1988 ของพรรค
คอมมิวนิ สต์แห่งเวียดนามที่ยกเลิกบทบาทของสหกรณ์ ในการบริหารและดูแ ล
ผลผลิตทางการเกษตรและการล่มสลายของระบบนารวมได้ทาให้รัฐบาลยอมรับ
ตามความคิดทุนนิยมว่า “ครอบครัว” คือหน่วยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เล็กที่สุดใน
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สังคม จานวนนารวมจึงลดลงอย่างมาก (วีระ หวังสัจจะโชค, 2556: 235) ผลของ
การนาความคิดเสรีนิยมใหม่มาใช้กับนโยบายของรัฐที่เกิดขึ้น คือ ในปี ค.ศ.1989
การผลิ ต ข้ า วในเวี ย ดนามมี ส่ ว นเกิ น เพี ย งพอที่ จ ะท าการส่ ง ออกไปสู่ ต ลาด
ต่างประเทศเป็นครั้งแรก และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงปี ค.ศ.1989 –
1990 สูงถึงร้อยละ 4.5 (ศิวพร ชัยประสิทธิกุล, 2549: 209) และเพิ่มสูงขึ้นมากใน
อัตราร้อยละ 8 – 9 ในช่วงปี ค.ศ.1991 – 1995 (วีระ หวังสัจจะโชค, 2556 :
235)
นอกจากนี้ในช่วงกลางปี ค.ศ.1990 เวียดนามเริ่มดาเนินความสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศในแนวทางใหม่ผู้นาระดับสูงของเวียดนามแอบไปจีนอย่างลับๆเพื่อ
ฟื้นฟูความสัมพันธ์กับปักกิ่งกระทั่งต่อมาในเดือนกันยายน ค.ศ.1990 ได้มีการลง
นามในแผนการของสหประชาชาติที่จะให้มีการจัดตั้งสภาแห่งชาติสูงสุดขึ้นรวมทั้ง
การหยุดยิงและการยุติความช่วยเหลือทางทหารจากต่างชาติต่อเขมรฝ่ายต่างๆ เมื่อ
เวียดนามยอมถอนกาลังออกจากกัมพูชารวมทั้งการที่เวียดนามยอมเปิดเผยบัญชี
รายชื่อทหารอเมริกันทั้งหมดที่สูญหายไปในสงครามเวียดนามได้ทาให้ความสัมพันธ์
ระหว่างเวียดนามกับสหรัฐอเมริกาดีขึ้นตามมา จึงช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการ
ลงทุนที่เวียดนามมากขึ้น ในขณะเดียวกันเวียดนามเน้นนโยบายสร้างความสัมพันธ์
กับต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยน การเยือนของผู้นา
พรรค ผู้นารัฐ และผู้นารัฐบาล (ศิวพร ชัยประสิทธิกุล, 2549 : 209) เช่น การ
เยื อ นมาเลเซี ย และสิ ง คโปร์ ข องประธานาธิ บ ดี การเยื อ นสหภาพยุ โ รปของ
นายกรัฐมนตรีการเข้าร่วมประชุมเอเชีย – ยุโรปครั้งที่ 2 (ASEM-II) และมีผู้นา
ต่างประเทศไปเยือนเวียดนามหลายประเทศเช่นกัน และเวียดนามได้เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียน ณ กรุงฮานอยในเดือนธันวาคม ค.ศ.1998 เพื่อ
แสดงให้เห็นว่าเวียดนามเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมโลก จึงปรากฎให้เห็นตามมา
ว่าบริษัทของเอเชียและยุโรปต่างพากันเข้าไปในเวียดนามเพื่อแสวงหาโอกาสในการ
ลงทุนทั้งฮานอยและโฮจิมินห์ซิตี้จนกลายเป็นเมืองที่เจริญขึ้นอย่างรวดเร็วโรงแรม
ต่างๆ ได้รับการบูรณะสายการบินนานาชาติที่บินสู่เวียดนามเพิ่มจานวนขึ้น
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นอกจากนี้ผลการประชุมสมัชชาแห่งชาติ ครั้งที่ 8 (ธัญญาทิพย์ ศรีพนา,
2541: 61) ในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1996 และครั้งที่ 9 (สีดา สอนศรี และคณะ,
2542 : 519) ในเดือนเมษายน ค.ศ.2001 พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามยังคงยึด
มั่นในหลักการพัฒนาด้วยวิธีการเดิม เพราะยังเชื่อมั่นว่า ระบบเศรษฐกิจการตลาด
นาโดยรัฐตามแนวทางสังคมนิยมยังถือว่าเป็นหลักการที่สามารถนามาปฏิบัติให้
ประสบความสาเร็จได้ จึงยังคงเน้นถึงการสร้างสังคมนิยม เอกราช และการพึ่ งพา
ตนเอง โดยนาระบบเศรษฐกิจการตลาดเข้ามาผสมผสานตามแนวทางสังคมนิยม
และภายใต้การนาของรัฐต่อไป ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามมา
โดยตลอดตราบจนปัจจุบัน
ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่า นับตั้งแต่ ค.ศ.1986 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
เวียดนามได้ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการปฏิรูปอย่างแท้จริง และผลลัพธ์จากการแปลง
นโยบายโด๋ยเม้ยไปปฏิบัติที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1986 จวบจนปัจจุบัน ได้สะท้อนให้
เห็นว่า พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามมีบทบาทในการกาหนดนโยบายเศรษฐกิจ
อย่างมากและที่สาคัญคือเป็นผู้กาหนดนโยบายต่างๆ ทางเศรษฐกิจ (เขียน ธีระ
วิทย์. 2542 : 92) ซึ่งถือเป็นแนวทางที่รัฐบาลเวียดนามภายใต้การกากับของพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามเชื่อมั่นว่า ระบบเศรษฐกิจการตลาดตามแนวทางสังคม
นิยม หรือการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบทุนนิยมภายใต้โครงสร้างทางการเมืองแบบ
สังคมนิยมนั้นสามารถนาพาเวียดนามก้าวไปสู่ความเป็นประเทศที่มีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นได้ ทั้งนี้นโยบายโด๋ยเม้ยมีเป้าหมายหรือจุดประสงค์เบื้องต้นหลายประการ อาทิ
ประการแรก การกาหนดโครงสร้างเศรษฐกิจว่าจะให้ความสาคัญต่อภาค
เกษตรกรรมอุตสาหกรรม หรือภาคการบริการ เน้นพัฒนาที่ภาคเหนือหรือภาคใต้
ในเมืองหรือในชนบท หรือจะเลือกใช้เทคโนโลยีพอเหมาะตามระดับฐานะในการ
พัฒนาหรือเลือกส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีระดับสูง เป็นต้น
ประการที่สอง การกาหนดนโยบายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ
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ประการที่สาม การกาหนดนโยบายด้านการลงทุนในด้านการป้องกัน
ประเทศ
ประการที่สี่ การกาหนดนโยบายว่าจะส่งเสริ มอุตสาหกรรมหนักหรื อ
อุตสาหกรรมเบา จะเน้นการผลิตเพื่อจาหน่ายหรือเพื่อการบริโภค
ประการที่ห้า การกาหนดนโยบายด้านการเงินการคลัง
ประการที่หก การกาหนดนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประการที่เจ็ด การกาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ประการที่แปด การกาหนดนโยบายด้านการค้าต่างประเทศว่าจะเปิด
ตลาดการค้ามากหรือน้อยเพียงใด โดยเฉพาะในเรื่องของการห้ามนาเข้า หรือ การ
ส่งออกสินค้าบางประเภทหรือบางจาพวก การกาหนดโควต้า การกาหนดกาแพง
ภาษี เป็นต้น
ดังนั้นนโยบายของรัฐบาลเวียดนามที่กาหนดออกมาในต้นทศวรรษ 1990
จึงเน้นความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภาครัฐ เน้นอุตสาหกรรมหนักน้อยลง ส่งเสริม
เศรษฐกิจแบบรวมกลุ่ม และการส่งเสริมการผลิตเพื่อการส่งออก โดยเฉพาะสินค้า
จากภาคเกษตรกรรม ซึ่งหมายถึงข้าวเป็นสินค้าหลักและเมื่อพิจารณาผ่านจาก
นโยบายโด๋ ยเม้ ยในภาพรวม ช่ วงหลั งปี ค.ศ.1986 สะท้อ นให้ เห็ นว่ ารั ฐบาล
เวียดนามพยายามแสดงบทบาทในการปฏิรูปเศรษฐกิจด้วยการกาหนดแนวทางการ
พัฒนาแบบทุนนิยมมากขึ้น หากแต่เป็นทุนนิยมที่ถูกจากัดขอบเขตการโดยรัฐใน
เรื่ อ งที่ ส าคั ญ ๆ เช่ น กรณี ก ารควบคุ ม การเปิ ด และด าเนิ น การงานการเงิ น ของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ โดยที่รัฐหวังให้ธนาคารเป็นกลไกกลางในการผลักดันการ
พัฒนาหรือกระตุ้นเศรษฐกิจ ในขณะที่รัฐนั้นก็เปิดกว้างให้ภาคเอกชนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศสามารถเข้ามาดาเนินกิจการการค้าการลงทุนมากขึ้น (ศรีประภา
เพชรมีศรี, 2542 : 25 - 26 ) จึงพบว่ารัฐบาลเวียดนามและกลไกการเมืองภายใน
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามนั้นยอมรับการปฏิรูปในหลายๆ เรื่อง อาทิ
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- การปฏิรูปการเกษตรในชนบท จากระบบนารวมเดิมให้เป็นแบบเสรี
มากขึ้นด้วยการให้เกษตรกรแต่ละครัวเรือนมีสิทธิในการกาหนดการผลิตได้ระดับ
หนึ่งและมีสิทธิใช้ประโยชน์จากที่ดินได้ในระยะยาวมากขึ้น
- การยอมรับกลไกราคาที่เสรีมากขึ้น ด้วยการยกเลิกการควบคุมราคา
สาหรับสินค้าเกือบทุกประเภทและให้กลไกตลาดเป็นตัวกาหนดราคาสินค้า
- การปล่อยให้เกิดอัตราแลกเปลี่ยนเงินเป็นแบบลอยตัว จนพบว่า
อั ต ราแลกเปลี่ ย นเดิ ม ที่ มี ส องราคาเหลื อ เพี ย งมาตราเดี ย ว กล่ า วคื อ อั ต รา
แลกเปลี่ยนที่เป็นทางการกับของรัฐนั้นไม่แตกต่างกับในตลาดมืดมากนัก
- การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้น ซึ่งถือ
ว่ารัฐยอมรับการกลไกตามหลักการทุนนิยม
- การปฏิรูปทางด้านการคลัง ด้วยการลดการอุดหนุน (Subsidy)
รัฐวิสาหกิจที่มีอยู่เป็นจานวนมาก ไปพร้อมๆ กับการลดค่าใช้จ่ายของกองทัพ มีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของภาครัฐ ไปพร้อมๆ กับการปรับระบบภาษีใหม่
- การส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากรัฐนั้น
ใช้นโยบายกระตุ้นภาคเอกชนด้วยการออกกฎหมายการจัดตั้งบรรษัทและวิสาหกิจ
เอกชน รวมทั้งการปล่อยเงินกู้ที่มีเงื่อนไขผ่อนปรนกับธุรกิจเอกชนขนาดเล็ก
- การเปิดรับนักลงทุนจากต่างประเทศ ด้วยการออกกฎหมายการ
ลงทุน ซึ่งมี การแก้ไขอยู่หลายครั้ง เพื่ อสนองตอบต่อการเปิด ลู่ทางการลงทุน ที่
แท้จริง โดยให้เอกชนต่างประเทศเข้ ามามีบทบาทและมีส่ วนร่วมในการพัฒนา
เศรษฐกิจเวียดนามมากขึ้น

-

การปรับค่าใช้จ่ายทางสังคม ด้วยการยกเลิกการให้บริการฟรีในเรื่อง
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การบริการทางสังคม และริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อรองรั บปัญหาการว่างงานที่
เกิดขึ้นจากการปฏิรูปเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงการดาเนินนโยบายโด๋ยเม้ยนับตั้งแต่
ปี ค.ศ.1986 จวบจนปัจจุบันก็คือ แม้ว่าการปฏิรูปประเทศของเวียดนามนั้ นมี
เป้าหมายทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง แต่ก็ดูเหมือนว่าการปฏิรูปที่
เกิดขึ้นทั้งสามด้านนั้น การปฎิรูปทางด้านเศรษฐกิจมีความก้าวหน้ามากที่สุดและ
พรรคคอมมิวนิสต์เองก็ให้ความสนใจมากที่สุด ในขณะที่การปฏิรูปทางการเมือง
สังคมดาเนินไปอย่างล่าช้า สาเหตุสาคั ญก็มาจากความหวาดระแวงภายในพรรคที่
เกรงว่า การปฏิรูปทางการเมืองจะเป็นไปในแนวทางเดียวกับเศรษฐกิจ ด้วยการลด
การควบคุมจากส่วนกลางและการให้เสรีภาพทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น (สุด จอนเจิด
สิน, 2550) ซึ่งย่อมสะท้อนถึงการสูญเสียอานาจทางการเมืองของกลุ่มชนชั้นนาทาง
การเมืองฝ่ายอนุรักษ์หรือฝ่ายสังคมนิยมไป ปัญหาดังกล่าวจึงพยายามคลี่คลายด้วย
การประนี ป ระนอมทางการเมื อ งของชนชั้ น น าทั้ ง จากฝ่ า ยอนุ รั ก ษ์ นิ ย มที่ เ น้ น
แนวทางสังคมนิยมกับฝ่ายปฏิรูปที่ยอมรับหลักการทุนนิยมมาเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจอยู่เป็นระยะๆ ผลของการประนีประนอมที่เกิด ขึ้นทาให้
พรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ แ ห่ ง เวี ย ดนามต้ อ งการเห็ น การพั ฒ นาเวี ย ดนามหรื อ ความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ผ่านการขยายการลงทุนของต่างประเทศในเวียดนาม
การลดการควบคุมทางเศรษฐกิจแต่ยังคงได้รับการกากับจากส่วนกลาง ซึ่งส่งผลให้
การพัฒนาทางเศรษฐกิจทั้งด้านการเกษตร การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการ
ลงทุนจากต่างประเทศในเวียดนามช่วงสองทศวรรษสุดท้ายก่อนสิ้นปี ค.ศ.2000
เติบโตขึ้นมาก
อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์จากการแปลงนโยบายการพัฒนาดังกล่าวไปสู่การ
ปฏิบัติสามารถสรุปประเด็นต่างๆ ที่สาคัญพอสังเขปได้ดังนี้ (สานักงานความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2551)
ประการแรก เน้นการสร้างรัฐสังคมนิยมของประชาชน ที่ยึดมั่นในวินัย
ของสังคม บนหลักการประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์ในองค์กรและการดาเนินการ
ของรัฐ โครงสร้างทางการเมืองการปกครองจึงเป็นไปตามระบอบสังคมนิยม ยึด
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นโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์แ ห่งเวียดนามและแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ภายใต้การนาของรัฐบาลเวียดนาม โดยมีระบบราชการเป็นกลไกในการดาเนินการ
ประการที่สอง แม้การปฏิรูปทางเศรษฐกิจจะสามารถเกิดขึ้นและได้รับ
การดาเนินการอย่างจริงจังก็ตาม แต่การกาหนดนโยบายโด๋ยเม้ยนี้ก็เกิดขึ้นบนฐาน
ความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนาสายอนุรักษ์กับสายก้าวหน้า ซึ่งหมายถึงกลุ่มที่ไม่เห็น
ด้วยกับการกาหนดนโยบายเพราะกลัวสูญเสียเสียแนวทางการพัฒนาบนหลักการ
ปกครองและการบริหารเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมกับฝ่ายที่สนับสนุนเพราะเล็งเห็น
ว่าหลักการสังคมนิยมล้มเหลวในทางปฏิบัติ จึงจาเป็นต้องเอาแนวคิ ดระบบตลาด
เข้ามาเป็นทางแก้ ซึ่งทั้งสองฝ่ายก็จบปัญหาลงด้วยการประนีประนอม
ประการที่สามนโยบายการปฏิรูปตั้งแต่ ค.ศ.1986 หรือนโยบายโด๋ยเม้ย
เป็นการเปลี่ยนผ่านจากระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลางที่ยึดแนวทาง
สังคมนิยมมาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบตลาด โดยให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมใน
การปฏิรู ป ได้ใ นระดั บ หนึ่ง และด าเนิ น นโยบายเปิ ด ประเทศโดยส่งเสริม ความ
ร่วมมือและความสัมพันธ์เพื่อสันติภาพ เอกราช และการพัฒนากับทุกประเทศ
โดยเฉพาะกับประเทศตะวันตก และการเข้าร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ
ประการที่สี่ จากภาพรวมของนโยบายและแผนการปฏิรูป รัฐยังมีบทบาท
น าในการด าเนิ น การปฏิ รู ป มาโดยตลอดโดยมี เ ป้ า หมายส าคั ญ ๆ ได้ แ ก่ ความ
พยายามในการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมและภาคชนบททั้งในมิติโครงสร้าง
การคมนาคมพื้นฐาน เทคโนโลยีการผลิต และการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน
ความพยายามในการส่งเสริมการลงทุนของต่างประเทศและการขยายตลาดการค้า
ทั้งในและต่างประเทศ ความพยายามปรับระบบการเงินการคลังของภาครัฐให้มี
เสถี ย รภาพ โดยลดปั ญ หาเงิ น เฟ้ อ และสร้ า งอั ต ราแลกเปลี่ ย นค่ า เงิ น ดองให้ มี
เสถี ย รภาพ และความความพยายามในการขจั ด ปั ญ หาความยากจนของคน
เวี ย ดนาม ลดความแตกต่ า งทางด้ า นรายได้ ร ะหว่ า งพื้ น ที่ ที่ มี ค วามเจริ ญ ทาง
เศรษฐกิ จ กั บ พื้ น ที่ เ กษตรกรรมที่ ห่ า งไกลความเจริ ญ ด้ ว ยการพั ฒ นาทางด้ า น
การศึกษา การสาธารณสุข และวัฒนธรรมของเวียดนาม
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ประการที่ห้า เวียดนามยังคงพร้อมรับความช่วยเหลือจากนานาชาติและ
องค์การระหว่างประเทศ แม้รัฐบาลเวียดนามจะพยายามปฏิรูประบบเศรษฐกิจด้วย
การพึ่งพิ งตนเองให้ ม ากที่ สุด ก็ ตาม แต่ เวี ย ดนามยั งคงต้ องการความช่ว ยเหลื อ
ทางด้านการเงิน เทคโนโลยีและสิทธิพิเศษทางด้านการค้า เพื่อใช้เป็นช่องทางใน
การเพิ่มระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติให้สูงขึ้น
ประการที่ หก เวียดนามพยายามพัฒนาตนเองไปสู่การเป็น ประเทศผู้
ส่งออกมากขึ้นทั้งในด้านสินค้าเกษตรกรรม โดยเฉพาะข้าวซึ่งถือเป็นผลิตผลทาง
การเกษตรที่สามารถผลิตได้มากเพียงพอต่อการส่งออก และด้านอุตสาหกรรม ที่
พยายามสร้างเวียดนามให้เป็นศูนย์กลางหรือฐานการผลิตทางด้านการผลิตสินค้า
อิเล็กทรอนิค และสินค้าทางด้านเทคโนโลยีอื่นๆ
ประการที่เจ็ด การปฏิรูปทางเศรษฐกิจได้จุดประกายต่อการปฏิรูปในภาค
ส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น มีการปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนดาเนินการ
ต่า งๆ ให้เ อื้ อ ต่อ การพั ฒนาทางเศรษฐกิจ มีก ารปฏิ รู ปทางการศึ ก ษาเพื่ อสร้ า ง
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ พ ร้ อ มรั บ การสร้ า งฐานการผลิ ต ทางด้ า นอุ ต สาหกรรม
ภายในประเทศ มีการปฏิรูปทางด้านสถาบันการเงินต่างๆ โดยเฉพาะธนาคารที่
พยายามให้ธนาคารพาณิชย์พร้อมเป็นฐานในการส่งเสริมการลงทุนในประเทศ
รวมถึ ง การปฏิ รู ป ระบบราชการให้ เ กิ ด ความคล่ อ งตั ว ต่ อ การด าเนิ น การของ
ภาคเอกชน ซึ่งการปกครองในระดับรองจากส่วนกลาง โดยเฉพาะในระดับจังหวัด
จึงได้รับการกระจายอานาจมากขึ้น แต่ก็ยังถูกกากับและควบคุมในเรื่องที่สาคัญๆ
และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
จากข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าเวียดนามมีการพัฒนาแบบรัฐนา หรือกล่าว
ได้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามมีบทบาทนาในการพัฒนาผ่านรัฐบาลและ
ระบบราชการ ซึ่งนโยบายโด๋ยเม้ยเป็นสัญลักษณ์ของการปรับระบบการพัฒนาใน
แบบตลาดหรือแบบทุนนิยมภายโครงสร้างทางการเมืองแบบสังคมนิยม โดยความ
เป็นทุนนิยมที่เกิดขึ้นเป็นทุนนิยมที่ถูกจากัดอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐ จึงมีความ
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ยืดหยุ่นมากกว่า ระบบสั งคมนิยมเดิ มหรื อการวางแผนจากส่วนกลางที่ เข้ม งวด
ดังนัน้ จากแนวทางการพัฒนาที่เกิดขึ้นรัฐบาลในฐานะตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งเวียดนามจึงพยายามใช้นโยบายโด๋ยเม้ยมาเป็นเครื่องมือสาคัญเพื่อขจัดปัญหา
และอุปสรรคการก้าวผ่านไปสู่สังคมที่ประชาชนเวียดนามมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นใน
อนาคต

อภิปรายผล
หลังจากเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้รวมประเทศในชื่อ “สาธารณรัฐ
สั งคมนิ ย มเวี ย ดนาม” ในวั น ที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ.1976 บทบาทของพรรค
คอมมิ ว นิส ต์ แห่ งเวี ย ดนาม กั บรั ฐ บาลมีค วามสัม พั นธ์ กั นอย่ างแนบแน่น โดยมี
โครงสร้างทางการเมืองในระบอบสังคมนิยม โดยในช่วงหลังการรวมประเทศในปี
ค.ศ.1975 – 1985 รัฐบาลเวียดนามต้องเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคม ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ จนกระทั่งถึงการประชุมครั้งที่ 6 ในปี
ค.ศ.1986 เวียดนามจึงได้เจริญรอยตามนโยบายกลาสนอสด์และเปเรสตรอยก้าของ
สหภาพโซเวียตโดยพรรคตัดสินใจที่จะดาเนินโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศอย่างขนานใหญ่ที่เรียกว่า“โด๋ยเม้ย (Doi Moi)”โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก
การดาเนิน นโยบายดังกล่ าวท าให้เวี ยดนามมีแ นวทางการพัฒ นาในแบบระบบ
เศรษฐกิจการตลาดผสมแนวทางสังคมนิยม กล่าวคือยังมีโครงสร้างทางการเมือง
การปกครองแต่ในระบบเศรษฐกิจกลับเปิดช่องให้มีการค้ากึ่งเสรี เพื่อให้ประชาชน
และภาคเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มทุ นภายนอกประเทศมีอิ สระและโอกาสเข้ามา
ดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ง่ายขึ้น ซึ่งรัฐบาลเวียดนามภายใต้การกากับของ
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามเชื่อมั่นว่า ระบบเศรษฐกิจการตลาดตามแนวทาง
สังคมนิยม หรือการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบทุนนิยมภายใต้โครงสร้างทางการเมือง
แบบสังคมนิยมนั้นสามารถนาพาเวียดนามก้าวไปสู่ความเป็นประเทศที่มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้

[65]

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)

เอกสารและสิ่งอ้างอิง
เขียน ธีระวิทย์. 2542. เวียดนาม สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง การเมือง และ
การต่างประเทศ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธัญญาทิพย์ ศรีพนา. 2541. เมื่อเวียดนามปฏิรูป. กรุงเทพฯ:
บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ จากัด.
ไมเคิล ลีเฟอร์. 2548. พจนานุกรมการเมืองสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วีระ หวังสัจจะโชค. 2556. “เสรีนิยมใหม่กับการลดบทบาทของรัฐด้านนโยบาย
ข้าว: ศึกษากรณีการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรีเมี่ยมข้าวของไทยและ
นโยบายนารวมของเวียดนาม”. วารสารสังคมศาสตร์. 43(2) (กรกฎาคม
– ธันวาคม 2556)
ศิวพร ชัยประสิทธิกุล. 2549. ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป.
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
ศรีประภา เพชรมีศรี. 2542. การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองเวียดนาม.
กรุงเทพฯ: คบไฟ.
สุด จอนเจิดสิน. 2550. ประวัติศาสตร์เวียดนาม ตั้งแต่สมัยอาณานิคมฝรั่งเศส
ถึงปัจจุบนั . พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ:
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สีดา สอนศรี และคณะ. 2542. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การเมือง เศรษฐกิจและ
การต่างประเทศหลังวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 – 2550. กรุงเทพฯ : คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ.
2551. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อการพั ฒนาระหว่างประเทศของ
ไทยกับเวียดนาม 2551 –2554. กรุงเทพฯ: บริษัท วิสาร์ด จากัด
Kerkvliet, Benedict. 2005. The Power of Everyday Politics: How
Vietnamese Peasants Transformed National Policy. Ithaca:
Cornell University Press.
[66]

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)

[67]

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)

ความผูกพันในองค์การ: ศึกษากรณี สานักเลขาธิการ
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันใน
องค์การของบุคลากร 2) เพื่อศึกษาการมีอิทธิพลของปัจจัยด้านการบริหารองค์การ
ลักษณะงาน การพัฒนาอาชีพ และแผนพัฒนารายบุคคลที่มีต่อความผูกพัน และ
3) เพื่อศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างความผูกพันในองค์การของของบุคลากร
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คือ บุ ค ลากรในสานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐมนตรี จานวน 190 คน
วิเคราะห์ด้วยสถิติ ผลการศึกษา พบว่า 1) ความผูกพันในองค์การของบุคลากรใน
สานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี อ ยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด 2) ปั จ จั ย ด้ า นการบริ ห าร
องค์การ (ด้านคุณภาพชีวิต และด้านบรรยากาศในองค์การ) มีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันในองค์การ 3) ปัจจัยด้านลักษณะงาน (ด้ านความท้าทาย และด้านโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น) มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การ 4) ปัจจัยด้านการพัฒนา
อาชีพ (ด้านการจัดทาเส้นทางอาชีพ ด้านการมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ
และด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการ) มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การ 5) ปัจจัย
ด้านแผนพัฒนารายบุคคล (ด้านนโยบายด้าน IDP และด้านองค์ประกอบของ IDP)
มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์ก าร 6) ความผู กพันในองค์การของบุคลากรใน
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแตกต่างกันไปตามลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ เพศ
ระดั บ การศึ ก ษา รายได้ ต่ อ เดื อ น ประสบการณ์ ก ารท างาน ต าแหน่ งงานและ
หน่วยงานที่สังกัด ยกเว้นอายุที่ไม่มีอิทธิพลให้ความผูกพันในองค์การแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 7) บุคลากรในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นิยามองค์ประกอบของความผูกพันในองค์การ เป็น 2 ด้าน คือ ด้านงาน และด้าน
คน 8) ผู้บริหารควรกาหนดนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องโอกาสปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่น และการทางานเป็นทีม แล้วนาไปใช้อย่างจริงจัง
คาสาคัญ: ความผูกพันในองค์การ, ลักษณะงาน, อาชีพ
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Abstract
This research are: 1) To study the employee engagement of
the government officers. 2) To study the factors influnencing
employee engagement of the government officers, including
organization management, job characteristics, career development
and individual development plan. 3) To study the ways encouraging
employee engagement of the government officers. The samples
consisted of 190 officers. The statistics used for analyzing the data.
The results of the study are as follows: 1) The employee engagement
of the government officers in the Secretariat of Cabinet was at the
highest level. 2) The organization management factors (quality of life
and organization environment) significantly influenced on employee
engagement. 3) The job characteristics factors (challenge and
optional Interaction) significantly influenced on employee
engagement. 4) The career development factors (career path,
challenging assignments and career develpoment workshop)
significantly influenced on employee engagement. 5) The individual
development plan factors (IDP policy and IDP component)
significantly influenced on employee engagement. 6) It was found
that the differences of personal factors, including gender, education,
income, work expericence, position and sector gave some differences
on employee engagement while age did not affect employee
engagement, at the 0.05 level. 7) They define employee engagement
in 2 components: work and people. 8) Executive should determine
policies about encouraging operation interaction and teamwork, then
implement seriously.
Keywords: Employee Engagement, Job Characteristics, Career
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บทนา
ตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน องค์การต่างๆ ทั่วโลกได้พยายามค้นหา
แนวทางและวิธีการบริหารงานใหม่ๆ ที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ เพิ่ม
ระดับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้องค์การ
ประสบความสาเร็จและดารงอยู่ได้ จนตระหนักได้ว่า มนุษย์เป็นทรัพยากรทางการ
บริหารที่สาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นผู้ดาเนินการและเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ทุกด้านขององค์การ องค์การต่างๆ จึ งหันมาให้ความสาคั ญกับการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ปฏิบัติงานและขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ ด้วยการสร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) แล้วจึงสร้างแรงจูงใจ (Motivation)
และความผูกพัน (Commitment) ในยุคสมัยต่อมา จนกลายเป็นการสร้างความ
ผูกพันในองค์การ (Employee Engagement: EE) ให้กับบุคลากรในองค์การ ซึ่ง
เป็นแนวคิดการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์การที่ได้รับความนิยมเป็นอย่าง
มากในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นตัวชี้วัดผลตอบเทนทางธุรกิจ (Business Outcomes)
ขององค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับองค์การที่ปรึกษาและองค์การชั้นนาทาง
ธุรกิจ
จากผลงานวิจัยองค์การระดับโลกที่มีความผูกพันในองค์การ (World–
Class Engagement) โดย Gallup Consulting (2010) พบว่า ความผูกพันใน
องค์การจะช่วยลดปัญหาการลาออก อุบัติเหตุในการทางาน ความเสียหายและ
ความผิดพลาด รวมถึงสร้างผลตอบแทน (Earnings per Share: EPS) มากกว่า
องค์การประเภทเดียวกันที่มีความผูกพันต่ากว่า (Lower Engagement) ถึง 3.9
เท่า เนื่องจากบุคลากรจะทุ่มเทและเต็มใจทางานด้วยความเอาใจใส่ รวมถึงเพิ่ม
ระดับความพึงพอใจของลูกค้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลประกอบการทาง
การเงิน และขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ทาให้
องค์การเจริญเติบโตขึ้น 10-20 % (Hewitt Associates, 2011)
เนื่อ งจากบุค ลากรในองค์ การที่มี ความผูก พันในองค์การ (Employee
Engagement) จะใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการทางาน (Strive)
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โดยคานึงถึงความสาเร็จขององค์การ พร้อมทั้งห่วงใย ช่วยเหลือ สนับสนุนและ
พัฒนาปรับปรุงองค์การ พวกเขาจะมีความรู้สึกนึกคิดที่อยากเข้าเป็นสมาชิกและ
ดารงอยู่ในองค์การต่อไป (Stay) อีกทั้งมักพูดถึงองค์การในด้านบวก (Say) หรือ
ในทางที่ดีเมื่อสนทนากับผู้อื่น มีความภูมิใจและยินดีเมื่อกล่าวถึงองค์การของตน
รวมถึงความรู้สึกปรารถนาและหวังดีกับองค์การ ทาให้ส่งผลดีต่อองค์การทั้งองค์
รวม ซึ่ ง บุ ค ลากรเหล่ า นั้ น เปรี ย บเสมื อ นกั บ ลั ก ษณะของบุ ค ลากรในอุ ด มคติ ที่
องค์การต้องการและพยายามสร้างให้เกิดขึ้นด้วยการบริหารองค์การในเรื่องต่างๆ
ได้แก่
เรื่องแรก การบริหารองค์การ (Organization Management) ในด้าน
ต่างๆ ต่อมาคือ ลักษณะงาน (Job Characteristics) หรือองค์ประกอบที่แสดงให้
เห็นเกี่ยวกับงาน เรื่องที่สาม การพัฒนาอาชีพ (Career Development) หรือ
กระบวนการที่ องค์ การจั ด ขึ้น เพื่อ ช่ว ยเหลื อบุ คลากรในการบริห ารจั ดการและ
พั ฒ นาอาชี พ ของตน และเรื่ อ งสุ ด ท้ า ย แผนพั ฒ นารายบุ ค คล ( Individual
Development Plan: IDP) หรือแนวทางที่ช่วยให้บุคลากรในองค์การสามารถ
ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายในอาชีพของตนทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการ
กาหนดแนวทางในการพัฒนาหรือข้อตกลงร่วมกัน (Learn Agreement) ระหว่าง
หั ว หน้ า และลู ก น้ อ ง ซึ่ ง เชื่ อ มโยงความต้ อ งการของปั จ เจกบุ ค คลและองค์ ก าร
(อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2552: 15-17)
ในทางตรงกันข้ามหากองค์การใดไม่ให้ความสาคัญกับความผูกพันใน
องค์การก็จะทาให้ผลการปฏิบัติงานขององค์การขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมถึงเกิดความสูญเสียในทุกด้าน เช่น ปัญหาเรื่องภาพลักษณ์ ความมั่นคงและการ
ทุจ ริ ตคอร์รั บ ชั่น ขวั ญและก าลังใจ เป็น ต้ น จนส่งผลให้ องค์ การไม่ ส ามารถ
ขับเคลื่อนต่อไปได้ ในที่สุด ดังนั้นการทาให้บุคลากรมีความจงรักภักดี ดารงอยู่กับ
องค์ ก ารให้ ไ ด้ น านที่ สุ ด และสร้ า งผลงานที่ ดี ที่ สุ ด ด้ ว ยการสร้ า งความผู ก พั น ใน
องค์การให้กับบุคลากรทุกระดับ จึงกลายเป็นแนวทางสาคัญอย่างยิ่งในการบริหาร
องค์การในปัจจุบันครอบคลุมถึงองค์การทุกประเภททั้งภาครัฐและภาคเอกชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การภาครัฐ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะทั้ง
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ในระดับบุคคลและระดับประเทศ รวมถึงส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งนี้เพื่อให้การ
นานโยบายไปปฏิบัติเป็นไปด้วยความราบรื่น สัมฤทธิ์ผลและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด จนบรรลุเป้าหมายในการสร้างสังคมที่ดี
เจริญรุ่งเรือง ประชาชนอยู่ดี กินดีและมีความสุขนั่นเอง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี [สลค.] เป็นองค์การภาครัฐที่ปฏิบัติงานใน
ส่ว นของการประชุ ม และการให้ บ ริก ารคณะรั ฐ มนตรีทั้ งคณะ เช่ น ด าเนิ น การ
ประชุมคณะรัฐมนตรี การแจ้งมติคณะรัฐมนตรี การติดต่อกับรัฐสภาในนามของ
คณะรัฐมนตรี การขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในนามของคณะรัฐมนตรี
การนามติคณะรัฐมนตรีในเรื่องอันไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวงใดไปปฏิบัติ
เช่น การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การตราพระราชกฤษฎีกายุบสภา
การเปิดและปิดสมัยประชุมรัฐสภา เป็นต้น (สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2559)
ซึ่งถือเป็นงานที่มีความสาคัญในระดับชาติ มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อทิศทางการดาเนิน
นโยบายสาธารณะและอนาคตของประเทศไทย อี ก ทั้ ง ผู้ บ ริ ห ารก็ ไ ด้ เ ล็ ง เห็ น
ความสาคัญและให้ความสนใจในเรื่องความผูกพันในองค์การ การบริหารองค์การ
ลักษณะงาน การพั ฒนาอาชีพ และแผนพัฒ นารายบุค คล มีทัศ นคติ ที่ดีต่ อการ
พัฒนา การปรับปรุง เพิ่มระดับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขององค์การ และเปิด
กว้างในการรับความรู้ทางการบริหารใหม่ๆ
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันใน
องค์การภาครัฐ ทั้งปัจจัยด้านการบริหารองค์การ ลักษณะงาน การพัฒนาอาชีพ
และแผนพั ฒนารายบุคคล โดยมีกรณีศึ กษาจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรภาครัฐใน
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแนวทางในการเสริมสร้างความผูกพันใน
องค์การภาครัฐทั้งสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและองค์การภาครัฐอื่นๆ เพื่อให้
องค์การภาครัฐบรรลุเป้าหมายดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

[73]

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความผู ก พั น ในองค์ ก ารของบุ ค ลากรในส านั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2. เพื่อศึกษาการมีอิทธิพลของปัจจัยด้านการบริหารองค์การ ลักษณะ
งาน การพัฒนาอาชีพ และแผนพัฒนารายบุคคลที่มีต่อความผูกพันในองค์การของ
บุคลากรในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างของความผูกพันในองค์การของ
บุคลากรในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การภาครัฐ โดย
ครอบคลุมปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านการบริหารองค์การ ลักษณะงาน การ
พัฒนาอาชีพ และแผนพัฒนารายบุคคล ซึ่งไม่พิจารณาปัจจัยด้านการเมืองภายใน
องค์ ก ารที่ อ าจส่ ง ผลกระทบ โดยมี ก รณี ศึ ก ษาบุ ค ลากรส านั ก เลขาธิ ก าร
คณะรั ฐ มนตรี ที่ เ ป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 190 คน ใช้ ร ะยะเวลาในการวิ จั ย
ประมาณ 11 เดือน ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ.2559 ถึง เดือนธันวาคม 2559
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัจจัยด้านการบริหารองค์การ
1. ภาวะผู้นา
2. วัฒนธรรมองค์การ
3. การบริหารค่าตอบแทน
4. คุณภาพชีวิต
5. บรรยากาศในองค์การ
ปัจจัยด้านลักษณะงาน
1. ความชัดเจน
2. ความท้าทาย
3. การให้ข้อมูลป้อนกลับ
4. โอกาสปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ ื่น
5. ความอิสระ

ปัจจัยด้านการพัฒนาอาชีพ
1. การให้ข้อมูลเกีย่ วกับงานตามความเป็นจริง
2. การจัดทาเส้นทางอาชีพ
3. การมอบหมายงานที่ทา้ ทายความสามารถ
4. การหมุนเวียนงาน
5. การแจ้งผลการปฏิบัติงานและการสอนแนะ
6. การปรึกษาเชิงจิตวิทยาด้านอาชีพ
7. การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
8. การลาเพิ่มพูนความรู้
ปัจจัยด้านแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
1. นโยบายด้าน IDP ขององค์การ
2. องค์ประกอบของ IDP
3. กระบวนการจัดทา IDP
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ปัจจัยด้านความผูกพันใน
องค์การ (EE)
1. การพูดถึงองค์การในด้าน
บวก (Say)
2. ความปรารถนาทีจ่ ะดารง
การเป็นสมาชิกองค์การ
(Stay)
3. ความทุ่มเทในการทางาน
อย่างเต็มความสามารถ
(Strive)

ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. รายได้ต่อเดือน
5. ประสบการณ์การทางาน
6. ตาแหน่งงาน
7. หน่วยงานที่สังกัด
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ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ซึ่งเป็น
ประเภทงานวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) ทั้งเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มี
สาระสาคัญ ดังนี้
1. ประชากรได้แก่ บุคลากรระดับต่างๆ ในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มีจานวน 212 คน สาหรับการสุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ จะใช้กลุ่มตัวอย่าง
จากจานวนประชากรทั้งหมด ซึ่งได้ข้อมูลกลับมา จานวน 190 คน คิดเป้นร้อยละ
89.6 ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้การสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) แบบโควต้า (Quota Sampling) และ
แบบสโนว์ บ อลล์ (Snowball Sampling) ซึ่ งเป็ น ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ (Key
Informants) จ านวน 5 คน ได้ แ ก่ รองเลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี 1 ท่ า น
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 1 ท่าน ข้าราชการตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
2 ท่าน และข้าราชการทั่วไป 1 ท่าน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แบ่งเป็น แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1) แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ ซึ่งสร้างจากกรอบแนวคิดการวิจัย แบ่งออกเป็น 7 ส่วน
จานวนข้อรวมทั้งสิ้น 93 ข้อ และ2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured
Interview) ที่กาหนดข้อคาถามไว้อย่างชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันกับผู้ถูก
สัมภาษณ์ทุกคน ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบ่งเป็น 3 ส่วน
3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถาม กระทาโดย 2
วิธี คือ 1) การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของข้อมูลวิจัย (The Index of Item
Objective Congruence: IOC) โดบให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจานวน 3 ท่าน ซึ่งได้
ค่ า ความตรงเชิ งเนื้ อ หาของข้ อ มู ล วิ จั ย ในภาพรวม เท่ า กั บ 0.80 และ 2) การ
วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนาไปทดลองแจก (Try-out) กับกลุ่ม
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ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น บุ ค ลากรของส านั ก เลขาวุ ฒิ ส ภา จ านวน 30 คน แล้ ว วั ด ความ
สอดคล้อ งภายใน (Internal Consistency) หรื อการหาค่าครอนบัคอั ลฟา
(Cronbach’s Alpha) ซึ่ งได้ค่ าความเชื่ อมั่ นหรือ สัม ประสิ ทธิ์ ความเชื่ อมั่ น
(Coefficient of Reliability) ในภาพรวม เท่ากับ 0.9859 สาหรับแบบสัมภาษณ์
ทาการการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสาม
เส้า (Triangulation) ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านข้อมูล (Data) ด้านทฤษฎี (Theory)
และด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methogological) รวมถึงการตรวจสอบความครบถ้วน
และคุณภาพของข้อมูลใน 2 ด้าน ได้แก่ การประเมินความคิดเห็นหรื อทัศนะของผู้
ถูกสัม ภาษณ์ (Evaluative Data) และการให้รายละเอียดหรือ เล่า เหตุ การณ์
(Descriptive Data)
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์
ข้อ มู ลเชิ งคุณ ภาพ (Qualitative Analysis) ด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ แ บบอุ ป นั ย
(Analytic Induction) การตีความสร้างข้อสรุปของข้อมูลจากปรากฏการณ์ที่
มองเห็นหรือสิ่งที่เป็นรูปธรรม (สุภางค์ จันทวานิช, 2553) และ 2) การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ด้วยโปรแกรมสาหรับรูปทางสถิติ ซึ่ง
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Means) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานเพื่อวิเคราะห์การมี
อิทธิพลของตัวแปรอิสระ และตัวแปรแทรกที่มีต่อตัวแปรตามด้วยสถิติเชิงอนุมาน
(Inferential
Statistics) ได้ แ ก่ การวิ เ คราะห์ ค วามเป็ น อิ ส ระ 2 กลุ่ ม
(Independent-Samples T-Test) การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน (One-way
ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis)
เพื่อสร้างสมการถดถอยเพื่อนาไปใช้ในการทานาย กาหนดระดับนัยสาคัญที่ 0.05
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ผลการวิจัย
1. บุคลากรที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ
63.7 มีอายุระหว่าง 35 - 44 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.2 มีระดับการศึกษาในชั้น
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 60 มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,000 –
20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.8 มีประสบการณ์ในการทางานต่ากว่า 5 ปี คิด
เป็น ร้อ ยละ 28.9 มี ตาแหน่งงานประเภทวิชาการ คิ ดเป็น ร้อ ยละ 56.3 และมี
หน่วยงานที่สังกัดคือ สานักบริหารกลาง (สบก.) คิดเป็นร้อยละ 18.9
2. ระดับความคิดเห็นด้านการบริหารองค์การของบุคลากรในสลค. พบว่า
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมาก
ที่สุดและมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านวัฒนธรรมองค์การ นอกนั้นอยู่ในระดับมาก
ได้แก่ ด้านบรรยากาศในองค์การ ด้านภาวะผู้นา ด้านการบริหารค่าตอบแทน และ
ด้านคุณภาพชีวิตเรียงตามลาดับ
3. ระดับความคิดเห็นด้านลักษณะงานของบุคลากรในสลค. พบว่าใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งหมด
ทุกด้าน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความท้าทาย รองลงมา คือ ด้าน
ความชัดเจน ด้านความอิสระ ด้านโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และด้านการให้ข้อมูล
ป้อนกลับตามลาดับ
4. ระดับความคิดเห็นด้านการพัฒนาอาชีพของบุคลากรในสลค. พบว่า
ในภาพรวมอยู่ ในระดับ มาก เมื่อ พิจารณาเป็น รายด้าน พบว่ า อยู่ในระดั บมาก
ทั้งหมดทุกด้าน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการให้ข้อมูลเกี่ยวกับงาน
ตามความเป็นจริง รองลงมา คือ ด้านการลาเพิ่มพูนความรู้ ด้านการจัดทาเส้นทาง
อาชีพ ด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการมอบหมายงานที่ท้าทาย ด้านการแจ้ง
ผลการปฏิบัติงานและการสอนแนะ ด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาด้านอาชีพ และ
ด้านการหมุนเวียนงานตามลาดับ
[78]

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)

5. ระดับความคิดเห็นด้านแผนพัฒนารายบุคคลของบุคลากรในสลค.
พบว่า ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทั้งหมดทุกด้าน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านกระบวนการจัดทา IDP
รองลงมา คือ ด้านนโยบายด้าน IDP ขององค์การ และด้านองค์ประกอบของ IDP
ตามลาดับ
6. ระดับความคิดเห็นด้านความผูกพันในองค์การของบุคลากรในสลค.
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากที่สุดทั้งหมดทุกด้าน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความทุ่มเทในการ
ทางานอย่างเต็มความสามารถ รองลงมา คือ ด้านการพูดถึงองค์การในด้านบวก
และด้านความปรารถนาที่จะดารงการเป็นสมาชิกองค์การตามลาดับ
7. ผลการวิเคราะห์การมีอิทธิพล พบว่า ปัจจัยด้านการบริหารองค์การมี
อิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มี 2 ตัวแปรที่มีอิทธิพล คือ ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิต (มีค่า Sig
ที่ 0.020 และค่า t ที่ 2.343) และด้านบรรยากาศในองค์การ (มีค่า Sig ที่ 0.001
และค่ า t ที่ 3.486) และมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอย (Unstandardized
Coefficients B) เท่ากับ 0.148 และ 0.202 ตามลาดับ
8. ผลการวิเคราะห์การมีอิทธิพล พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานมีอิทธิพล
ต่อความผูกพันในองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า มี 2 ตัวแปรที่มีอิทธิพล คือ ปัจจัยด้านความท้าทาย (มีค่า Sig ที่ 0.001
และค่า t ที่ 3.434) และด้านโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (มีค่า Sig ที่ 0.000 และค่า
t ที่ 4.472) และมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Unstandardized Coefficients B)
เท่ากับ 0.198 และ 0.224 ตามลาดับ
9. ผลการวิเคราะห์การมีอิทธิพล พบว่า ปัจจัยด้านการพัฒนาอาชีพมี
อิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มี 3 ตัวแปรที่มีอิทธิพล คือ ปัจจัยด้านการจัดทาเส้นทางอาชีพ
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(มีค่ า Sig ที่ 0.000 และค่า t ที่ 3.609) ด้ านการมอบหมายงานที่ท้า ทาย
ความสามารถ (มีค่า Sig ที่ 0.000 และค่า t ที่ 4.998) และด้านการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (มีค่า Sig ที่ 0.000 และค่า t ที่ 4.291) และมีค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอย (Unstandardized Coefficients B) เท่ากับ 0.179 0.254 และ 0.273
ตามลาดับ
10. ผลการวิ เ คราะห์ ก ารมี อิ ท ธิ พ ล พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นแผนพั ฒ นา
รายบุคคลมีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี 2 ตัวแปรที่มีอิทธิพล คือ ปัจจัยด้านนโยบาย
ด้าน IDP ขององค์การ (มีค่า Sig ที่ 0.018 และค่า t ที่ -2.389) และด้าน
องค์ประกอบของ IDP (มีค่า Sig ที่ 0.000 และค่า t ที่ 4.981) ที่มีค่าระดับ
นัยสาคัญ (Sig.) และมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Unstandardized Coefficients
B) เท่ากับ -0.153 และ 0.379 ตามลาดับ
11. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง พบว่า ความผูกพันในองค์การของ
บุ ค ลากรในสลค. แตกต่ า งกั น ไปตามลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล ซึ่ งได้ แ ก่ เพศ ระดั บ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์การทางาน ตาแหน่งงานและหน่วยงานที่
สังกั ด ยกเว้ น อายุ ที่ ไ ม่ มี อิ ท ธิ พ ลให้ ค วามผู ก พั น ในองค์ ก ารแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
12. บุคลากรในสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนิยามองค์ประกอบของ
ความผู ก พั น ในองค์ ก าร หมายถึ ง พฤติ ก รรมหรื อ ความรู้ สึ ก ของบุ ค ลากรที่ มุ่ ง
ปฏิบัติงานเพื่อองค์การ มีความรักองค์การเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 โดยแบ่ งเป็น
2 ด้าน คือ ด้านงาน และด้านคน
13. ความผูกพันในองค์การมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อองค์การ เนื่องจาก
เมื่อบุคลากรมีความผูกพันและรักองค์การ บุคลากรจะตั้งใจทางานอย่างเต็มที่ มี
ความพร้ อ มและก าลั งใจที่ ดี ใ นการท างาน อี ก ทั้ งยั ง ช่ ว ยให้ ก ารท างานราบรื่ น
เครือข่ายและความรวดเร็วในการประสานงาน ซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็จะทาให้องค์การ
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ประสบความสาเร็จและเติบโตต่อไปได้ ในทางตรงกันข้าม หากไม่มีความผูกพันแล้ว
ก็อาจทาให้เกิดความผิดพลาดในการทางานทั้งระบบ เกิดความล่าช้า เกิดปัญหา
และความล้มเหลวได้

อภิปรายผล
ระดับความคิดเห็นด้านการบริหารองค์การ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุดและมีคา่ เฉลีย่ มาก
ที่สุด คือ ด้านวัฒนธรรมองค์การ นอกนั้นอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า สลค. มี
วัฒ นธรรมหรื อ สิ่งที่ มี แ ละสื บ ทอดต่ อ เรื่ อ ยมาที่ ค่อ นข้ า งชั ด เจน เป็ น ที่ รั บ รู้ ข อง
บุคลากร บุคลากรต้องยอมรับ ปรับตัวตาม และยากต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ทั้ง
ในเรื่องของการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายในการทางาน มาตรฐาน
และกระบวนการทางาน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการทางานที่ดี และธารงให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของหน่วยงาน
ระดับความคิดเห็นด้านลักษณะงาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งหมดทุกด้าน และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความท้าทาย แสดงให้เห็นว่า บุคลากรให้ความสาคัญ
และได้ทางานที่มีความท้าทาย ความยาก ความเป็นพลวัตร เปลี่ยนแปลงตามยุ ค
สมัย นโยบาย กฎระเบียบและเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่
มากขึ้น ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอย่างเต็มที่ และใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือ
ความคิดใหม่ๆ มากขึ้นเสมอในการทางาน
ระดับความคิดเห็นด้านการพัฒนาอาชีพ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งหมดทุกด้าน และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานตามความเป็นจริง แสดงให้เห็น
ว่า สลค. มีการแจ้งและอธิบายเรื่องข้อดี ข้อจากัดและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับงานตาม
ความเป็นจริงต่อผู้ที่มาสมัค รงานด้วยวิ ธี การและสื่อต่ างๆ อย่างเหมาะสม เช่ น
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เว็บไซต์ การฉายภาพยนต์ วีดีทัศน์ เอกสาร และการเยี่ยมชมสถานที่ทางาน เป็น
ต้น
ระดับความคิดเห็นด้านแผนพัฒนารายบุคคล พบว่า ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งหมดทุกด้าน และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านกระบวนการจัดทา แสดงให้เห็นว่า กระบวนการ
จัดทาแผนพัฒนารายบุคคลของ สลค. มีความเหมาะสม กล่าวคือ เริ่มต้นจากการ
ก าหนดมาตรฐานความสามารถหรื อ สมรรถนะที่ ต้ อ งการร่ ว มกั บ การประเมิ น
ความสามารถหรือการประเมินหาจุดแข็งและจุดอ่อนของบุคลากร แล้วกาหนด
เครื่องมือหรือ วิธีการพัฒนาอย่างเหมาะสมกับแต่ ละบุคคล ต่อมาจึงจัด ทาและ
นาไปใช้ปฏิบัติ อย่างจริงจัง โดยมีการประเมินและแจ้งผลการประเมินเกี่ยวกั บ
แผนพัฒนาารายบุคคลของแต่ละคน และติดตามผลการนาแผนพัฒนารายบุคคลไป
ใช้อย่างสม่าเสมอ
ระดั บ ความคิ ด เห็ น ด้ า นความผู ก พั น ในองค์ ก ารของบุ ค ลากรในสลค.
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากที่สุดทั้งหมดทุกด้าน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความทุ่มเทในการ
ทางานอย่างเต็มความสามารถ (Strive) แสดงให้เห็นว่า บุคลากรในสลค. มีความ
ห่วงใยในความอยู่รอดและทิศทางของหน่วยงาน ยินดีให้ความช่วยเหลือในทุกด้าน
เพื่อสนับสนุน พัฒนา ค้นหาแนวทางการปรับปรุงการทางานและหน่วยงานให้ดีขึ้น
เสมอ แม้ ว่ า จะมี ภ าระงานที่ ม ากกว่ า เดิ ม รวมถึ ง ทุ่ ม เทท างานโดยใช้ ค วามรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อความสาเร็จของหน่วยงาน
ผลการวิเคราะห์การมี อิทธิพล พบว่า ปัจจัยด้านการบริหารองค์การมี
อิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มี 2 ตัวแปรที่มีอิทธิพล คือ ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิต และด้าน
บรรยากาศใน แสดงให้เห็นว่า หากให้ความสาคัญกับการสร้างคุณภาพชีวิตและ
บรรยากาศภายในองค์การที่ดีแล้ว จะทาให้บุคลากรเกิดความผูกพันในองค์การ
เมื่อบุคลากรได้ทางานในสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ
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สะดวกและเครื่องมืออุปกรณ์ในการทางานที่เพียงพอ ไม่ตรึงเครียดมากเกินไป
ได้รับการดูแลเอาใจใส่เรื่องคุณภาพเรื่องสุขภาพร่างกายและจิตใจ ก็จะทาให้เกิด
ความสมดุลของชีวิตการทางานและชีวิตครอบครัว ขวัญกาลังใจ ความสุขในการ
ทางานและความผูกพันในองค์การ สอดคล้องกับแนวคิดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันในองค์การ ด้านความสนใจต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานจากผู้บริหาร
ด้านความเพียงพอและเหมาะสมของทรัพยากรในการทางานของ Tower Perrin
(2003) ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ของ Hewitt Associates
(2011) และปัจจัยด้านการจัดสวัสดิการและผลประโยชน์ และด้านบรรยากาศ
องค์การในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
ของอาจารย์มหาวิทยาลับราชภัฏ ของ ปาริชาติ ขาเรือง และกระมล ทองธรรมชาติ
(2555)
ผลการวิเคราะห์การมีอิทธิพล พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานมีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันในองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ า มี 2 ตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ล คื อ ปั จ จั ย ด้ า นความท้ า ทาย และด้ า นโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น แสดงให้เห็นว่า หากให้ความสาคัญกับการออกแบบงานที่มี
ความท้าทายและได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้ว จะทาให้บุคลากรเกิดความผูกพันใน
องค์การ เนื่องจากธรรมชาติงานของสลค. เป็นงานที่มีความท้าทาย ความยาก
ความเป็นพลวัตรต้องใช้ความรู้ความสามารถที่มากขึ้น แม้ว่าอาจเกิดความท้อแท้
และอุปสรรคในการทางานบ้าง แต่ก็ช่วยลดความจาเจและความเบื่อหน่าย ทาให้
เกิดความสนุก อีกทั้งยังต้องอาศัยการทางานเป็นทีมและความร่วมมือหลายฝ่าย
สอดคล้องกับแนวคิดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การ ด้านลักษณะของ
งาน (Job Characteristics) ในเรื่องความท้าทาย (Challenge) และด้านโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Optional Interaction) ของ Richard M. Steers (1997)
ปั จ จั ย ด้ า นลั ก ษณะงาน (Work) และด้ า นบุ ค ลากร (People) ของ Hewitt
Associates (2011)
ผลการวิ เ คราะห์ ก ารมี อิ ท ธิ พ ล พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นการพั ฒ นาอาชี พ มี
อิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อพิจารณา
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เป็นรายด้าน พบว่า มี 3 ตัวแปรที่มีอิทธิพล คือ ปัจจัยด้านการจัดทาเส้นทางอาชีพ
ด้านการมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ และด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แสดงให้เห็นว่า หากให้ความสาคัญและดาเนินการในด้านการจัดทาเส้นทางอาชีพ
การมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ และการประชุมเชิงปฏิบัติการแล้ว จะ
ทาให้บุคลากรเกิดความผูกพันในองค์การ หากองค์การมีการจัดทาเส้นทางอาชีพ
และให้ ความส าคัญ ในเรื่ องความก้า วหน้ า กับ บุ คลากรทุ กระดับ แล้ว จะช่ วยให้
บุคลากรสามารถคาดการณ์และวางแผนอนาคตได้ เกิดความรู้สึกมั่นคงซึ่งเป็นความ
ต้องการที่สาคัญมากอย่างหนึ่งในการเข้ารับราชการ เช่นเดียวกับปัจจัยด้านการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการที่เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้ ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งจะช่ วยให้ได้วิธีแก้ไขปัญหาและมุมมองที่หลากหลาย
รวมถึงปัจจัยด้านการมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถที่จะช่วยกระตุ้นให้
บุคลากรทางาน พัฒนาขีดความสามารถ ร่วมมือกันทางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
ยากขึ้น มีความสนุก สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความผูกพันในองค์การ สอดคล้อง
กับแนวคิด ปัจ จัย ที่มีอิ ทธิ พลต่อ ความผูกพั นในองค์ การด้า นสายอาชีพ (Career
Professional) และด้านผู้จัดการ (Manager) ที่เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในตัวแบบดัชนีชี้วัดความผูกพันในองค์การ (EEI) ของ Burke (2003) และปัจจัย
ด้านประโยชน์ของการพัฒนาอาชีพ ที่ ช่วยรับประกันว่าบุคลากรที่มีความสามารถ
จะอยู่กับองค์การต่อไปและช่วยให้องค์การสามารถดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถสูง
เข้ามาทางาน (ชูชัย สมิทธิไกร, 2013)
ผลการวิเคราะห์การมีอิทธิพล พบว่า ปัจจัยด้านแผนพัฒนารายบุคคลมี
อิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มี 2 ตัวแปรที่มีอิทธิพล คือ ปัจจัยด้านนโยบายด้าน IDP ของ
องค์การ และด้านองค์ประกอบของ IDP แสดงให้เห็นว่า หากให้ความสาคัญและ
ดาเนินการตามองค์ประกอบของ IDP จะทาให้บุคลากรเกิดความผูกพันในองค์การ
แต่หากให้การสนับสนุนนโยบายด้าน IDP ขององค์การแล้ว จะทาให้ความผูกพันใน
องค์การลดลง หากองค์การมีการจัดทาและนาแผนพัฒนารายบุคคลไปปฏิบัติโดย
ยึดตามองค์ประกอบของ IDP แล้ว จะส่งผลดีต่อทั้งบุคลากรและองค์การ เนื่องจาก
จะตอบสนองต่อความปรารถนาของบุคลากรและการทางานเพื่อความสาเร็จของ
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องค์การพร้อมกัน เกิดการสื่อสาร โอกาสในการปฏิสัมพันธ์ และได้เรียนรู้ร่วมกัน
สอดคล้องกับยุคสมัยแห่งการเรียนรู้และพหุนิยม เปรียบเสมือนการให้ความสาคัญ
ในฐานะสมาชิกที่มีคุณค่าขององค์การ สอดคล้องกับแนวคิดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความผู ก พั น ในองค์ ก ารด้ า นโปรแกรมหรื อ โครงการ (Programs) ที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของพนักงานอย่างเหมาะสม ของ Gubman (2003)
ปัจจัยด้านประโยชน์ของแผนพัฒนารายบุคคลที่ช่วยปรับปรุง (To Improve)
เตรียมความพร้อม (To Prepare) และการสร้างแบรนด์ให้องค์การ (Corporate
Branding) ของ อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2009)

ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะ
เชิงบริหารจัดการ ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ได้แก่
1) ผู้บริหารควรกาหนดนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และนาไปใช้อย่างจริงจัง อาจดาเนินการในลักษณะโครงการ
กิจกรรมสันทนาการและนันทนาการต่างๆ โดยมีผู้บริหารเป็นผู้กาหนดและผลักดัน
นโยบาย คอยสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทุกระดับ ซึ่ง
จะช่วยให้บุคลากรผ่อนคลาย สร้างความสนุกสนานและสัมพันธ์ที่ดี ความสุขและ
ความผูกพันภายในใจ
2) ผู้บ ริห ารควรกาหนดนโยบายที่ส่ งเสริม และสนับ สนุน การจั ดท า
แผนพัฒนารายบุคคลแล้วนาไปปฏิบัติอย่างจริงจังและค่อยเป็นค่อยไปเชื่อมกับ
การจัดทาเส้นทางอาชีพ เริ่มต้นจากการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในสาระสาคัญ
และเป้าหมายให้ตรงกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร แล้วจึงประเมินความพร้อม
ของบุคลากร สภาพแวดล้อมและปัจจัยด้านการบริหารองค์การต่างๆ เพื่อริเริ่ม
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ดาเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมถึงปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับบริบทของ
องค์การเชื่อมโยงกับเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
2. ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ ได้แก่
1) ควรส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การท างานเป็ น ที ม และการสร้ า ง
สั ม พั น ธ์ ที่ ดี อาจจั ด กิ จ กรรมละลายพฤติ ก รรมที่ ค ละคนต่ า งฝ่ า ย ส านั ก หรื อ
หน่วยงานในการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่ต่างจังหวัด และสนับสนุนการทางานเป็น
ที ม ด้ ว ยวิ ธี ก ารท างานที่ ห ลากหลาย ประกอบกั บ การท างานร่ ว มกั น ภายใต้
บรรยากาศที่เป็นมิตร มี การพูดคุยแลกเปลี่ยน ให้ความช่วยเหลือแก่กันเสมือนพี่
น้อง ครูอาจารย์และครอบครัวเดียวกัน มีกิจกรรมสันทนาการและนันทนาการเพื่อ
ช่วยให้ผ่อ นคลาย สร้า งความสนุกสนานและสั มพัน ธ์ที่ดี โดยผู้บ ริหารเป็ นส่ว น
สาคัญที่จะผลักดันและสร้างให้เกิดสิ่งเหล่านี้
2) ควรส่ง เสริมและสนับสนุนเรื่ องคุณภาพชี วิต และบรรยากาศใน
องค์การ โดยการส่งเสริมและจัดสรรสิ่งอานวยความสะดวกและเครื่องมืออุปกรณ์
ในการทางานที่เพียงพอ การดูแลรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดี การ
ดูแลเอาใจใส่เรื่องคุณภาพเรื่องสุขภาพร่างกายและจิตใจของบุคลากรมากยิ่งขึ้น
รวมถึงการสร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่ ตรึงเครียดมากเกินไปและให้ความ
ช่วยเหลือแก่กัน ซึ่งจะทาให้บุคลากรสามารถรักษาสมดุลของชีวิตการทางานและ
ชีวิตครอบครัวได้ สร้างขวัญกาลังใจ ความสุขในการทางานและความผูกพันใน
องค์ ก าร นอกจากนี้ ยั ง ช่ ว ยลดปั ญ หาการไม่ ท างานหรื อ ละทิ้ ง งาน และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางานด้วย
3) ควรส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การมอบหมายงานที่ ท้ า ทายให้ กั บ
บุคลากร โดยผู้บริหารทาการประเมินระดับความรู้ความสามารถของบุคลากร และ
มอบหมายงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่มากขึ้น ใช้ความรู้ความสามารถที่มี
อย่างเต็มที่ และใช้ความคิดสร้า งสรรค์หรือความคิดใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วย
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กระตุ้นให้บุคลากรทางาน พัฒนาขีดความสามารถ ร่วมมือกันทางานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ยากขึ้น
4) ควรส่งเสริมและสนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติงานในเชิง
สร้างสรรค์และเชิงบวก โดยการใช้ทักษะการพูดจูงใจและชักชวนให้บุคลากรเข้า
มามีส่วนร่วม คล้อยตามและปฏิบัติตามคาแนะนา คาชี้แจงหรือผลการประเมิน
รวมถึงการแสดงผลการประเมินเชิงบวก และแนะนาวิธีการพัฒนาหรือปรับปรุง
แก้ไขอย่าง ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อทั้งบุคลากรในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทางานให้ ดี และผู้ บริ ห ารในการท าให้ ผลงานของหน่ วยงานดี ขึ้น รวมถึ งบรรลุ
เป้าหมายที่องค์การกาหนด
3. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ ได้แก่
1) ควรมีก ารศึ ก ษาปั จจั ย อื่น ๆ ในตัว แปรต้ นที่ อ าจมี อิท ธิ พลต่ อความ
ผู ก พั น ในองค์ ก ารเพิ่ ม มากขึ้ น เช่ น สภาพแวดล้ อ มองค์ ก ารทั้ ง ด้ า นการเมื อ ง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
กฎหมาย การรับรู้ และความคาดหวังของบุคลากร การเมืองภายในองค์การ เป็น
ต้น รวมถึงการศึกษาในเชิงลึกเพื่อได้ข้อค้นพบที่ครอบคลุมและถูกต้องมากยิ่งขึ้น
2) ควรมีการศึกษาปัจจัยความผูกพันในองค์การในองค์ประกอบอื่น ๆ
นอกเหนือจาก 3’S (Say, Stay, Strive) ที่มีความแตกต่างออกไปหรือเหมาะสมกับ
บริบทขององค์การที่ศึกษา เช่น การนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหลักอิทธิ
บาทสี่มาประยุกต์กับความผูกพันในองค์การ การกาหนดองค์ประกอบความผูกพัน
ในองค์การแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านงาน และด้านคน ดังเช่นผลการศึกษาที่พบใน
การวิจัยครั้งนี้ เป็นต้น
3) ควรมี ก ารศึ ก ษาตั ว แปรตามอื่ น ๆ อี ก ขั้ น หลั ง จากความผู ก พั น ใน
องค์การที่แสดงถึงความสัมพันธ์หรือการมีอิทธิพลจากความผูกพันในองค์การ เช่น
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความสาเร็จ และการลดปัญหาคอร์รัปชั่น เป็นต้น เพื่อ
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จะได้ทราบถึงความสาคัญ ประโยชน์และผลตอบกลับของความผูกพันในองค์การ
นาไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงองค์การภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายในการสร้างสังคมที่ดี เจริญรุ่งเรือง ประชาชนอยู่ดี
กินดีและมีความสุข
4) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันในองค์การกับองค์การภาครัฐ
อื่นที่มีลักษณะการทางาน วัฒนธรรมและรูปแบบทั้งเหมือนและแตกต่างจากสลค.
เพื่อจะได้ทราบถึงระดับความผูกพันในองค์การ รวมถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ผู ก พั น ในองค์ ก ารที่ ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น และมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ท ซึ่ ง จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการสร้างความผูกพันในองค์การขององค์การภาครัฐไทย
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บทคัดย่อ
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและวัฒนธรรมการบริโภคทาให้ผู้คนมีโอกาส
และทางเลือกมากขึ้น โดยเฉพาะการซื้อสินค้าและบริการ แต่โอกาสและทางเลือก
เหล่ า นั้ น กลั บ ถู ก ครอบงาจากผู้ ผ ลิ ต จ านวนน้ อ ยราย การแข่ ง ขั น ที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์
การตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จึงดูเหมือนว่าผู้บริโภคมีทางเลือกและได้
สินค้าและบริการที่ดีที่สุดและถูกที่สุด ผู้บริโภคซึ่งมีภาระทางการเงินอยู่แล้วจึงตก
อยู่ในกระแสของวัฒนธรรมการบริโภคที่ต้องจ่ายมากขึ้นทั้ ง ๆ ที่เกินความสามารถ
ที่จะจ่ายได้ ประกอบกับสังคมที่มีค่านิยมแบบวัตถุนิยมที่กระตุ้นให้ต้องบริโภคมาก
ขึ้น นาไปสู่สภาวะความเป็นหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ ผู้ที่เป็นหนี้หลายรายก็
เป็นหนี้นอกระบบและจึงไปเป็นหนี้ในระบบ เพราะไม่สามารถจัดการกับดอกเบี้ย
และเงินต้นได้ บางคนก็เป็นหนี้ในระบบหลายสถาบันการเงิน บุคคลจากบางอาชีพ
ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมสามารถกู้จากสถาบันทางการเงินได้ง่าย และเพื่อเป็น
การอานวยความสะดวก พนักงานธนาคารยังเข้ามานาเสนอถึงข้อเสนอต่างๆ และ
รายละเอียดของการกู้ถึงที่ทางาน สภาพการณ์เหล่านี้ทาให้ผู้เป็นหนี้ จึงยังคงตกอยู่
ในสภาวะของการเป็ น หนี้ ซ้ าซากและวนเวี ย นอยู่ ใ นวงจรนี้ อ ย่ า งไม่ มี ท างออก
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอสภาพของปัญหาการบริโภคของกลุ่มครูโดย
ใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก
คาสาคัญ : หนี้, วัฒนธรรมผู้บริโภค, การบริโภคนิยม, ครู
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Abstract
In capitalist economy and consumer culture, people have
more opportunities and choices especially on buying goods and
services. Hence, those opportunities and choices are dominated by a
small number of manufacturers, imperfect competition, marketing,
advertising and public relations. It seems like consumers have the
best products and services at the cheapest price. Consumers who
have already had the financial burden fall on the consumer culture
that they have to pay more in spite of they cannot afford them. In
addition, the society of materialistic values which urged people to
consume more leads them to the state of indebtedness in both
formal and informal. Many debtors were being in debt the informal
debt first and then they were in debt the formal debt because they
could not handle their interest and principal of loan. Some of
debtors were in debt with several financial institutions. Moreover,
people from some occupations are accepted by society can raise a
loan easily. For customer convenience, bank clerks come to give
many offers and loan details at the work places. In these situations,
debtors remain in the state of indebtedness repetitiously with no way
out. This article aims to present the state of debt of teachers by
means of in-depth interview.
Keywords: Debt, Consumer Culture, Consumerism, Teacher
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บทนา
ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ที่สังคมขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วด้วยเศรษฐกิจเสรี
ที่อุ ป สรรคในการค้ า การลงทุ น ถู ก ลดทอนหรื อ ท าให้ห ายไปจากการมี ข้ อ ตกลง
ระหว่างประเทศและกติการะหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการค้าเสรี หรือก็คือ การ
ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ผู้ที่มีทุนมากกว่าจะได้เปรียบ โดยเฉพาะทุน
ใหญ่ระดับโลก บรรษัทข้ามชาติที่มีเครือข่ายการค้าการลงทุน ในขณะที่ผู้บริโภคที่
เข้าใจว่าตนเองคือผู้ที่ได้ประโยชน์มากที่สุดจากการแข่งขันทางการค้าและการ
แข่งขันด้านราคา อันเนื่องจากการมีสิทธิ์ในการเลือกสินค้าที่ดีที่สุด ราคาถูกที่สุด
หรือสมเหตุสมผลมากที่สุด แต่ในความเป็นจริงปัญหาของสังคมที่ขับเคลื่อนด้วย
เศรษฐกิจ ได้พาสังคมไปสู่สังคมที่เน้นการบริโภค หรือก็คือสังคมบริโภคนิยม ที่การ
บริโภคก็มีปัญหาในตัวเอง และผู้บริโภคไม่ได้มีอานาจอย่างแท้จริง (Sulkunen,
2009, p. 100) ขณะเดียวกันปัญหาสังคม ครอบครัว ชีวิตส่วนตัว ความสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น ความมั่นคงในชีวิต ฯลฯ เหล่านี้คือปัญหาสังคมที่แฝงมาพร้อมกับการบริโภค
ที่เพิ่มมากขึ้นจนนาไปสู่สภาวะการเป็นหนี้ ประกอบกับผู้คนในสังคมไทยมีค่านิยม
ในการใช้ของหรู ของมียี่ห้อ โดยเชื่อว่าจะเป็นเงื่อนไขสาคัญในการยกระดับและ
ฐานะทางสังคมของตนเองไปสู่ความเป็นชนชั้นกลางได้ สภาวะความเป็นหนี้จึง
เกิดขึ้นด้วยความเชื่อว่าเป็นความจาเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สาหรับการอยู่ในสังคม
ปัจจุบัน (Porter, 2012)
การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม การกระตุ้นการใช้
จ่าย การปล่อยเงินกู้และสินเชื่อของธนาคาร วัฒนธรรมการบริโภค บวกกับค่านิยม
ในการบริโภคของหรู มียี่ห้อหรือที่เรียกว่าของแบรนด์เนม กลายเป็นกับดักในระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่รัฐร่วมสร้าง ภาคเอกชนร่วมสนับสนุน และผู้บริโภคเต็มใจ
ที่จะลงไปอยู่ในกับดักนั้น ด้วยการคิดว่าการบริโภคคือสิ่งแสดงออกซึ่ งอานาจของ
ตนเอง ที่จะทาให้เกิดความรู้สึกถึงความเหนือกว่าคนอื่น ๆ และยิ่งเป็นการทาให้
ตนเองแตกต่ า งจากคนอื่ น ๆ อย่ างโดดเด่ น ในขณะที่ เบื้ อ งหลั งของกั บ ดัก การ
บริโภคนี้ คือ การเป็นหนี้จากการที่มีอานาจในการจับจ่าย ในบทความนี้จึงต้องการ
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นาเสนอภาพของการเป็นหนี้จากการสัมภาษณ์ผู้คนที่ตดิ อยู่ในกับดักของการบริโภค
โดยรู้ตัวและเต็มใจ

การบริโภคกับกับดักการเป็นหนี้
ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีในปัจจุบันที่กลุ่มทุนโดยเฉพาะทุนข้ามชาติได้
เข้ามามีบทบาทในตลาดการบริโภคในประเทศต่าง ๆ ผ่านระบบการค้าเสรีที่ไม่ได้
ท าให้ เ กิ ด การแข่ งขั น อย่ า งแท้ จ ริ งตามหลั ก การของเศรษฐศาสตร์ ก ระแสหลั ก
หากแต่เ ป็นการผูกขาดภายใต้ว าทกรรมของโอกาส และการแข่งขัน ผนวกกั บ
หน่วยงานและมาตรการการค้าระหว่างประเทศได้กาหนดแนวทางที่เป็นการขจัด
อุปสรรคเพื่อสนับสนุนการค้าและทุนเสรี อันเป็นผลให้ทุนขนาดใหญ่สามารถดารง
อยู่ในตลาดได้อย่างมั่งคงและขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ทุนขนาดเล็กที่ไม่
สามารถแข่งขันกับทุนขนาดใหญ่ได้ ต้องทยอยออกจากตลาดการแข่งขันเสรี หาก
พิจารณาแนวทางของเศรษฐกิจโลกไม่ว่าจะเป็นระดับโลก ภูมิภาค ทวิภาคี หรือ
ระดับประเทศ พบว่าประเทศโลกตะวันตกที่ขนานนามตัวเองว่าเป็นประเทศโลกที่
หนึ่งได้ใช้ทั้งมาตรการสนับสนุนและมาตรการคว่าบาตรเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้
ทุ ก ประเทศในโลกด าเนิ น การตามวาทกรรมการค้ า เสรี ที่ ชัด เจนมาตั้ งแต่ ก าร
ประกาศระเบียบโลกใหม่ที่เชื่อมโยงกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเป็น
เครื่องมือให้ประเทศยุโรปตะวันตกและทุนขนาดใหญ่ของกลุ่มประเทศเหล่านั้น
สามารถเข้ามาแทรกแซงตลาดภายในประเทศได้อย่างชอบธรรม
กล่าวสาหรับประเทศไทย การตอบรับแนวทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
และการลงทุ นของต่ า งชาติที่ ถู กพิ จ ารณาเป็ นเรื่ องของตั วเลขความเติบ โตของ
ประเทศจากเงินลงทุนของต่างชาติ ส่งผลให้รัฐบาลเปิดรับการเข้ามาของกลุ่มทุน
ต่ า งๆ ทั้ ง การเข้ า มาตั้ ง โรงงานอุ ต สาหกรรม บรรษั ท ข้ า มชาติ ต่ า งๆ ส าหรั บ
ประชาชนไทยในฐานะที่เป็นผู้บริโภคจะคุ้นเคยกับการเติบโตของทุนต่างชาติรวมทั้ง
ทุนไทย ในรูปของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ สาขาของร้านสะดวกซื้อ
ร้า นอาหาร และสิ น ค้ าอุ ป โภคบริโ ภคจานวนมาก จ านวนของห้ า งสรรพสิ น ค้ า
ร้านค้า และสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในกรุงเทพและตามหัวเมืองใหญ่ในแต่ละ
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ภูมิภาค ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการบริโภคและการใช้จ่ายเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการ
บริโภคที่ไม่จาเป็นอันนาไปสู่การสร้างหนี้ด้วยอีกด้วย ทั้งนี้พบว่าทั้งระบบเศรษฐกิ จ
และรัฐบาลต่างมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างการบริโภคอันนาไปสู่การเป็นหนี้มากขึ้น
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คือ ตามห้างสรรพสินค้าหรือไฮเปอร์มาร์เก็ตจะมีพนักงาน
ธนาคารหรือพนักงานบัตรเครดิตมามาตั้งจุดบริการ เพื่อสอบถาม ให้ข้อมูล พร้อม
ทั้ งชั ก ชวนผู้ บ ริ โ ภคให้ ท าบั ต รเครดิ ต บั ต รกดเงิ น สด บั ต รผ่ อ นสิ น ค้ า โดยการ
ครอบครองบัตรเหล่านี้จะทาให้การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคง่ายขึ้น อีกทั้งใน
การสมัครและการใช้บริการครั้งแรกยังมีของกานัลจูงใจ ฟรีค่าธรรมเนียม ผ่อนศูนย์
เปอร์เซ็นต์ในบางรายการสินค้า ผ่อนดอกเบี้ยต่า ฯลฯ ผู้บริโภคที่มีความจาเป็นต้อง
จับจ่ายซื้อสินค้าต่างๆ อยู่แล้ว จึงตัดสินใจไม่ยากนักในการทาบัตรต่างๆ โดยหาก
ผู้บริโภคมีการผ่อนสินค้าก็จะต้องเสียดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมมากมาย อาจมีอยู่
บ้างที่ผู้บริโภคที่มีวินัยทางการเงิน ก็จะพยายามจัดการรายการค้างชาระโดยไม่ให้
เสียดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม หรือเสียน้อยที่สุด แต่ก็พบเป็นจานวนไม่น้อยที่เป็น
หนี้ บั ต รเครดิ ต นอกจากการเสนอการท าบั ต รเครดิ ต ในห้ า งสรรพสิ น ค้ า แล้ ว
สถานที่ราชการหรือบริษัทเอกชนในหลายๆ แห่งจะพบพนักงานธนาคารเข้าไป
เสนอการทาบัตรเครดิต หรือการเสนอสินเชื่อส่วนบุคคล (ยังไม่นับรวมการโทรศัพท์
นาเสนอสินเชื่อบุคคลหรือการทาบัตรเครดิต) ที่พยายามชักจูงใจหากทาในเวลาที่
กาหนดจะได้รับของแถมและการยกเว้นค่าธรรมเนียม
ในส่วนของรัฐบาลเองก็พบว่า รัฐบาลชุดปัจจุบัน (คสช.) ได้พยายามเพิ่ม
ตัวเลข GDP ด้วยการมาตรการต่างๆ เพื่อแรงจูงใจในการซื้อสินค้าและบริการ ซึ่ง
เป็นการเพิ่มอานาจการจับจ่ายให้กับผู้บริโภคและทาให้ดูเหมือนว่าการจับจ่ายนั้นมี
ความจาเป็นและสมเหตุสมผล เช่น มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายเมื่อปี 2557-2559
ด้วยการที่รัฐบาลออกมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ
ไม่เกิน 15,000 บาท มาตรการลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้าและบริการ 15,000
บาท การเพิ่มวันหยุดยาวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศและเป็นการกระตุ้น
การใช้ จ่า ยของประชาชน หรือ แนวโน้ ม ที่จ ะมี ม าตรการกระตุ้ นการใช้จ่ า ยช่ ว ง
สงกรานต์ทั้งค่าอาหารและการท่องเที่ยวในประเทศ ในปี 2559 ด้วยมาตรการทาง
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ภาษีเช่นเดียวกับที่เคยใช้เมื่อปี 2557 และ 2558 และการแจกเงินให้กับข้าราชการ
ระดับล่างและระดับกลางที่ไม่มีเงินประจาตาแหน่งคนละประมาณ 1,000 บาท
มาตรการต่างๆ ข้างต้น หากพิจารณาตามหลักเศรษฐศาสตร์ การบริโภค
ของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ และการเติบโต
ของตัวเลข GDP ที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ และความสาเร็จของัรฐบาลที่วัดจากตัวเลข ที่สะท้อนการขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจ แต่ปัญหาของมาตรการเหล่านี้คือ รัฐบาลไม่เคยกลับมาพิจารณา
ประเด็นทางสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของผู้บริโภค ให้ความสาคัญเพียง
ตัวเลขการเติบโตของการบริโภค และตีความว่าเป็นการแสดงถึงการเคลื่อนไหวทาง
เศรษฐกิจ หรือการลงทุน แต่ไม่ได้พิจารณาการบริโภคที่เกินกว่าความจาเป็น ใน
ภาพรวมในตลาดบริโภค ระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าเป็นจานวน
มาก การตลาดเป็นเครื่องมือสาคัญในการทาให้สินค้าเป็นที่รู้จักและเป็นการสื่อสาร
กับผู้บริโภคเพื่อให้รับรู้ถึงสรรพคุณและคุณค่าของสินค้านั้น ๆ ไปในตัว โดยสินค้า
จะมีการกาหนดเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าไว้เพื่อทาการสื่อสารให้เหมาะสมและตรง
กับกลุ่มลูกค้าให้มากที่สุด เพื่อนาไปสู่การเติบโตของยอดขายในเชิงปริมาณ เมื่อ
ยอดขายเพิ่มขึ้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่รับประกันคุณภาพของสินค้าไปโดยอัตโนมัติ
การทาการตลาดปัจจุบันไม่ได้ใช้กลยุทธ์แบบตัวต่อตัวแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังใช้
อีเมล์มาร์เก็ตติ้งเพื่อให้ข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นดังเห็นได้จากการมีหลากหลาย
สินค้าที่นาเสนอส่วนลด ผลิตภัณฑ์ออกใหม่ผ่านทางอีเมล์ การสร้างเว็ปเพจ หรือ
หน้าเฟซบุคเพื่อเป็นอีกช่องทางการจาหน่ายและส่งเสริมการตลาด สาหรับช่องทาง
อีเมล์และหน้าเฟซบุคเป็นช่องทางที่มุ่งไปกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นวัยรุ่นและวัยทางาน
เนื่องจากต้องมีการใช้อีเมล์ และมีการใช้เฟซบุคกันเป็นปกติอยู่แล้ว รวมทั้งการ
โฆษณาผ่านโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์
การนาเสนอสินค้ าผ่า นช่อ งทางต่า ง ๆ และผ่า นวิธี การตลาดดังกล่า ว
ข้างต้น ถือเป็นต้นทุนที่ถูกบวกเข้าไปในราคาของสินค้าแล้ว และเมื่อผู้บริโภคติดกับ
ดักการบริโภค ผู้บริโภคก็จะซื้อสินค้ามากขึ้น โดยไม่ได้คิดคานวณอย่างเป็นเหตุเป็น
ผลอย่างแท้จริง แต่คิดคานวณจากราคาและของแถม ปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น
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ในสั งคมสมั ยใหม่ ที่ขับ เคลื่อนด้ว ยระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิ ยมเสรี และท าให้
ประชาชนค่อย ๆ เข้าสู่การการมีรสนิยมแบบชนชั้นกลางเมือง เนื่องจากสินค้าได้
ผ่านกระบวนการการสร้ างมายาคติ ที่ผู้บริโ ภคเข้ าใจว่ าสินค้ านั้นเป็นสิ่งที่คู่ควร
เหมาะสม หรือที่ใช่ ทั้งที่สินค้านั้นอาจมีราคาสูงเกินกว่าจะจับจ่ายได้ ไม่มีความ
จาเป็น หรือเกินความจาเป็น (Allen, 2003, Sulkunen, 2009,)
ตัวอย่างของการสร้างมายาคติในตัวสินค้า เช่น มีการโฆษณาน้ายาซักผ้า
สาหรับผ้าสีขาว ผ้าสี ผ้ายีนส์ ผ้าสีดา รวมถึงน้ายาปรับผ้านุ่ม ที่ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้า
ทุกผลิตภัณฑ์ก็เนื่องจากมายาคติจากการโฆษณาถึงความแตกต่าง และสะท้อนถึง
ความรู้และรู้จักเลือกใช้สินค้าให้เหมาะสมของผู้บริโภค หรือผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาว
หรือลดเลือนริ้วรอย รวมทั้งไลน์ผลิตภัณฑ์/กลุ่มสินค้า ที่ใช้ดาราเป็นผู้นาเสนอ
สินค้าเพื่อดึงดูดและสร้างความน่าเชื่อถือ และกาหนดราคาเพื่อเป็นการกาหนดกลุ่ม
ผู้ใช้ เพราะราคาของสินค้าจะมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยบาทไปจนกระทั่ง หลักพันบาท
(สินค้ากลุ่มนี้ยังไม่นับรวมสินค้าที่เรียกว่า เคาท์เตอร์แบรด์หรือสินค้าที่จุดหรือโต๊ะ
แยกต่างหากตามแต่ละยี่ห้อในห้างสรรพสินค้า ที่มีราคาตั้งแต่หลักพันจนถึงหลัก
หมื่นบาท) ฉะนั้น ผู้บริโภคที่เสพสัญญะที่มีสามารถจ่ายค่าสินค้าได้เพียง 100-200
บาท ก็อาจยอมจ่ายในราคา 700-1000 บาท เพื่อให้ได้มาซึ่งสิน ค้าที่มีสัญญะ
ประกอบ เป็นการยกสถานะตนเอง และเพื่อให้สามารถพูดคุยในกลุ่มเพื่อนได้
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญะและการถอดสัญญะได้ใน Allen, 2003
และ โรลอง บาร์ตส์, 2551)
การจ้างดารานักแสดงมาเป็นผูน้ าเสนอสินค้า การให้ผู้เขียนด้านความงาม
ในบล็อกมานาเสนอสิ่งที่เรียกว่าสินค้าและความรู้เกี่ยวกับสินค้าอย่างละเอียดพร้อม
กับการทดสอบสินค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการทาการตลาดลด แลก แจก
แถม หรือชิงรางวัล ล้วนแต่เป็นเครื่องมือที่ทาให้ผู้บริโภคเชื่อว่าตนเองได้ใช้สินค้าที่
ดีที่สุดและถูกที่สุด เพราะมีดารานักแสดงเป็นผู้ยอมใช้ชื่อเสียงของตนเองมาการันตี
สิ น ค้ า นั้ น ๆ ซ้ าแล้ ว ซ้ าอี ก ๆ จนน าไปสู่ ก ารบริ โ ภคสิ น ค้ า ประเภทเดี ย วกั น
หลากหลายยี่ห้อจนเกินความจาเป็นและเกินจะบริโภคได้ทัน เช่น ครีมทาผิวขาว
ครีมลดเลือนริ้วรอย สบู่ลดรอยดา อาหารเสริม ฯลฯ ทั้งนี้ยังรวมถึงอานาจในการ
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จับจ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ผู้บริโภคมีความรู้สึกถึงอานาจการจับจ่ายที่มากขึ้น
เพียงแค่ปลายนิ้ว โดยเฉพาะสินค้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศที่ผู้บริโภคอาจสั่งซื้อ
โดยตรง หรืออาจสั่งซื้อจากผู้ที่นาเข้ามาขาย ที่ได้กลายเป็นเครื่องมือในการยก
สถานะทางสังคมของผู้บริโภคไปในตัว
การซื้อ สิน ค้า คุณ ภาพดี หรือ สิน ค้า หรู หราแบรนด์เ นมทางออนไลน์ทั้ ง
สินค้ามือหนึ่งและมือสอง มีลักษณะของการแสดงออกซึ่งอานาจ การยกสถานะทาง
สังคมและรสนิยมในความรู้สึกของผู้ที่จับจ่ายไปพร้อมกัน โดยผู้บริโภคสามารถ
พิจารณาสินค้าแต่ละชิ้นได้บ่อยและนานตราบเท่าที่ต้องการ ซึ่งแตกต่า งจากการ
เลือกซื้อสินค้าในร้านค้า อีกทั้งไม่ต้องเดินทางไปซื้อสินค้าเอง แต่มีสินค้ามาส่งให้ถึง
ที่ ซึ่งทาให้ช่องทางการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
หรือบางทีก็เป็นการชาระเงินปลายทาง สิ่งเหล่านี้เป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายและ
การเติบโตของธุรกิจก็จริง แต่ก็เป็นปัญหาอย่างมากในสังคมไทยที่เข้าสู่วัฒนธรรม
บริโภค โดยเฉพาะค่านิยมที่สังคมให้กับความมั่งคั่ง ความหรูหรา ความมีระดับที่วัด
จากวัตถุที่ครอบครอง และบ่อยครั้งที่วัดจากการมีบัตรเครดิตมากมายในกระเป๋า
สตางค์ ส่งผลให้ใช้จ่ายมากขึ้นตามไปด้วย โดยไม่รู้ วิธีในการทาให้ตนเองไม่เป็นหนี้
สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัญหาทางสังคมที่อาจต้องใช้การแก้ปัญหาในระยะยาวและโดย
รัฐบาลเข้ามาร่ว มรับ ผิดชอบ แต่ ที่เป็ นปัญ หาและยากที่ จะแก้ไขคือค่ านิย มี่ใ ห้
ความสาคัญกับวัตถุที่ค่อย ๆ ฝังรากลึกและไม่มีความพยายามในการแก้ปัญหาจาก
ต้ น ตอปั ญ หา แม้ รั ฐ บาลแต่ ล ะชุ ด พยายามน้ อ มน าแนวพระราชด าริ เ ศรษฐกิ จ
พอเพียงมาเป้นแนวทางในการพัฒนาประเทศ แต่ก็ดูจะหลงลืมไปเมื่อกล่าวถึงการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และผลงานของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ ที่หลีกหนีแนวคิดเดิมๆ ที่
จากัดแต่เพียงเรื่องตัวเลขไม่พ้น ผลกระทบมหาศาลที่เกิดขึ้นพบว่าตกอยู่ กับผู้ที่มี
รายได้น้อย ที่ต้องการยกระดับหรือฐานะทางสังคมของตัวเอง หรือถูกครอบงาจาก
ค่านิยมที่สังคมให้ความสาคัญกับวัตถุจนเข้าใจว่า การครอบครองวัตถุคือความจริง
ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นความจาเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย สังคม หรือ
เพื่อนฝูงให้ได้ (Harzog. 2013)
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การเป็นหนี้ไม่ใช่ภาวะที่พึงปรารถนา เพราะทาให้ผู้ตกเป็นลูกหนี้ต้องหา
เงินมาจ่ายคืนเจ้าหนี้อาจเป็นงวดหรือเป็นก้อนตามแต่จะตกลงกัน แต่โดยปกติ
มักจะเป็นงวด ๆ โดยแต่ละงวดจะมีทั้งเงินต้นที่ผอ่ นและดอกเบี้ย ซึ่งทาให้เป็นภาระ
อย่างมาก ในกรณีที่การเป็นหนี้ เกิดจากความจาเป็น เช่น ค่าเทอม ค่าบ้าน ฯลฯ
อาจไม่ใช่สิ่งที่น่ากังวลมาเท่ากับหนี้ที่เกิดจากภาวะการเสพติดการบริโภคและการมี
ค่านิยมที่ผิดเพี้ยนไปด้วยเข้าใจว่าการบริโภคจะช่วยปรับเปลี่ยนสถานะทางสังคมได้
ฉะนั้น คนในทุ กอาชี พสามารถเป็น หนี้ ไ ด้ แต่ ที่จ ะเป็น ปัญ หาอย่ างมากคื อผู้ ที่ มี
รายได้น้อย (Gallucci, 2015)
อย่างไรก็ตาม ในบทความนี้จะนาเสนอภาพการเป็นหนี้ของ ที่มาของการ
เป็นหนี้ และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเป็นหนี้ ของบุคลากรทางการศึกษาที่พบว่า
ประสบปัญหาการเป็นหนี้มาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน โดยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพที่
เน้นการสัมภาษณณ์เชิงลึกแบบไม่เป็นทางการ และเป็นการสัมภาษณ์แบบตาม
สะดวก เนื่องจากการเป็นหนี้เป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวในความรู้สึกของผู้ที่ตก
เป็นหนี้ จึงจ าเป็นต้ องให้ ผู้ให้สัม ภาษณ์ เต็มใจและสะดวกใจที่จะพูดคุย ซึ่งการ
พูดคุยแบบไม่เป็นทางการจะช่วยให้ผู้ให้สัมภาษณ์รู้ สึกผ่อนคลาย ทั้งนี้ผู้สัมภาษณ์
จะแจ้งผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่านทราบว่าจะไม่มีการเปิดเผยชื่อชื่อและนามสกุลโดย
เด็ดขาด โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรทางการศึกษาบุคลากรทางการศึกษา เป็น
บุคลากรในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร ได้ทาการ
สัมภาษณ์เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างสามารถเปิดเผยสภาวะความเป็นหนี้รวมทั้งความ
คิดเห็นต่างๆ ของตนเองออกมาได้อย่างสบายใจมากที่สุด และจะนาเสนอในบางมิติ
เท่านั้น และไม่ได้เหมารวมว่าบุคลากรทางการศึกษาจะต้องเป็นหนี้ และตกอยู่ใน
กระแสของวัฒนธรรมการบริโภคทุกคน

ครูกับภาวะการเป็นหนี้
จากการนาเสนอตามสื่อ มาตั้งแต่อดี ตจนปัจ จุบัน พบว่ า อาชี พครู เป็ น
อาชี พ หนึ่ งที่ ป ระสบกั บ ปั ญ หาการเป็ น หนี้ ที่ ทุ ก รั ฐ บาลได้ พ ยายามเข้ า มาร่ ว ม
แก้ปัญหานี้ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเจ้าหนี้ การลดอัตราดอกเบี้ย ฯลฯ โดยครูมักกู้
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เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมไปถึงกู้จากธนาคาร กู้นอกระบบ รวมทั้งหนี้จาก
บัตรเครดิต กล่าวสาหรับการเป็นหนี้ของครูในปัจจุบันพบว่ามีลักษณะของหนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ทั้งเงินกู้สหกรณ์และเงินกู้จากธนาคาร กล่าวคือ การกู้ในระบบ
สหกรณ์ครู (สิรัลยา จิตอุดมวัฒนา, ม.ป.ป.) เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 942.13
ล้านบาท โดยครูที่กู้เงินจากสหกรณ์ร้อยละ 29.69 กู้ไปชาระหนี้สินเดิมในสหกรณ์
และหนี้สินภายนอก ร้อยละ 13.43 นาไปใช้เพื่อการก่อสร้างและปรับปรุงที่อยู่
อาศัย ร้อยละ 14.38 นาไปซื้อบ้านพร้อมที่ดิน ยานพาหนะ และอื่น ๆ ร้อยละ
9.81 นาไปใช้จ่ายในครอบครัว ในส่วนของการกู้เงินจากธนาคารเช่นธนาคารออม
สิ น ครู ที่ กู้ ยื ม เงิ น จากธนาคารออมสิ น จากโครงการสวั ส ดิ ก ารเงิ น กู้ เ พื่ อ การ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.ค.พ.) และสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้
แจ้ งธนาคารออมสิ น ไม่ อ นุ ญ าตให้ หั ก เงิ น จากกองทุ น เงิ น สนั บ สนุ น พิ เ ศษและ
ส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ของช.ค.พ. ทาให้ครูมีหนี้ค้างชาระ
64,197 ราย เป็นจานวนเงิน 5,388 ล้านบาท ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ซึ่งหาก
พิจารณาการกู้ยืมเงิน วรากรณ์ สามโกเศศ กล่าวว่า มีการอานวยความสะดวก
ให้กับครู เช่น สามารถกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ซึ่งมีอยู่ในทุกพื้นที่ที่ครู
บรรจุ (ธเนศน์ นุ่มมัน, ม.ป.ป.) ทั้งการกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ เงินกู้สามัญ
เพื่อส่งเสริมการศึกษา เลื่อนวิทยฐานะ และโครงการสวัสดิการอื่น เงินกู้สามัญเพื่อ
วางแผนชีวิต เงินกู้พิเศษ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนครราชสีมา จากัด, ม.ป.ป.)
นอกจากนี้ธนาคารเองก็อานวยความสะดวกให้กับครูอยากมากในการให้กู้เงิน ทั้ง
การมาให้บริการถึงที่ทางาน การนาเสนอเงินกู้หลากหลายรูปแบบ เนื่องจากครูเป็น
อาชีพที่มีความมั่นคง มีรายได้ที่แน่นอน และเป็นอาชีพที่มีเกียรติ เป็นที่เคารพนับ
ถือของบุคคลทั่วไป
“กู้กับสหกรณ์ครูนี่แหละ ที่เดียว กู้มาซื้อบ้าน เป็นบ้านทาวน์
เฮ้าส์...แค่นี้ก็ผ่อนจ่ายหลายสิบปี...มันจาเป็น” (พิศมัย, 2558)
หรือ
“กู้สหกรณ์ด้วย กับธนาคารก็ด้วย....เพราะน้องเค้ามาสอบถาม
ถึงที่ ตอนแรกก็ลังเลว่าจะกู้ดี ไม่กู้ดี เราเองก็อยากได้เงินก้อนพอดี...น้อง
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เค้าน่ารักนะ พูดจาเพราะแล้วก้ออานวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้ดี ”
(สมจิต, 2558)
แม้เงินเดือนครูจะมีการปรับเพิ่มในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา แต่ก็ไม่ได้
ทาให้การเป็นหนี้ลดน้อยลง
“เงิ นเดื อนเพิ่ม ขึ้ นก็ จ ริง ก็ห ายใจคล่อ งขึ้น หน่อ ย แต่ ก็ไ ม่ ไ ด้
มากมายอะไร ภาระเราก็เยอะ ไหนจะครอบครัว บางทีเด็กทากิจกรรม
เราก็ต้องควักเองบ้าง บ้านรถเราก็ต้องมี ก็เลยต้องกู้ เงินเดือนเท่านี้จะไป
พออะไร” (ฉัตรแก้ว, 2558)
“เงินเดือนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ ก็ไม่เท่าเอกชนหรอก ที่กู้ก็เพราะกู้
มาจ่ายค่าเทอมลูกกับค่ารถ บ้านมีอยู่แล้วก็สบายไป อยากให้เค้าเรียนที่ดี
ๆ อยากให้เค้าสบาย ไปไหนมาไหนไม่อายเพื่อน เราเองก็สบายไม่ต้องรอ
รถเมล์บางสองแถวบ้าง เอาจริง ๆ เราก็อายเด็กนักเรียนนะ ตัวเราเอง
ไม่ได้คิดอะไรหรอก แต่เราก็กลัวลูกจะอาย” (สมจิต, 2558)
หรือ
“ที่ กู้ก็ มีทั้ งความจาเป็น ทั้ งไม่ พอใช้ . .. กู้ ห ลายธนาคาร เค้ า
เสนอโปรดี ๆ ดอกเบี้ยก็พอสู้ไหว” (สมนึก, 2558)
“ครูเงินเดือนเยอะนะ ไม่ใช่ไม่เยอะ รัฐเค้าก็ช่วยก็ปรับกันมา
หลายรอบ แต่ถ้ายังใช้จ่ายกันอย่างนี้ ค่านิยมผิดๆ กันอย่างนี้ ก็ยังเป็นหนี้
ต่อไป เพราะพอมีเงินเยอะ มือก็เติบไง” (เทพา, 2559)
ทั้งนี้ไม่ใช่ครูทุกคนจะเป็นหนี้ แต่ก็รับรู้ถึงสภาวะความเป็นหนี้ของผู้ร่วม
อาชีพ
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“ครูกับหนี้เป็นของคู่กับมาตั้งนานแล้ว เป็นปัญหาเก่าแก่ ตอน
ป้ า ยั งท างานทั้ งโรงเรี ย นมี ป้ า กั บ ครู ที่ โ รงเรี ย นอี ก สองคนที่ ไ ม่ เ ป็ น หนี้
นอกนั้นเป็นหนี้หมด” (เทพา, 2559)
“เราไม่เป็นหนี้ใครหรอก มีเท่านี้ก็กินเท่านี้ นี่ก็โชคดีโรงเรียน
อยู่ใกล้บ้านได้ทางานใกล้บ้าน แล้วบ้านเป็นสวน เก็บกินได้ตลอด แต่ตัว
จะดาบ้าง...ไม่ใช้หรอกผิวขาว เอาเนียนดีกว่า...รู้หลายคนเลยเป็นหนี้
เหมือนเค้าวางไม่ได้เนอะ ต้องมีโน่นมีนี่ นี่ก็โดนค่อนแคะว่าไม่มีอะไร แต่
เราไม่สนใจ...ยังนึกเลย ถ้าเค้าไปทางานอยู่ในกรุงเทพ นี่จะขนาดไหน”
(วนิดา, 2558)
หรือ
“ที่อื่นเป็นยังไงไม่รู้หรอก เราทางานแถวบ้าน เราเป็นคนที่นี่ ไม่
มีหรอกรถยนต์ มีแต่รถเครื่อง ที่โรงเรียนนี่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ครูยัง
ไม่พอเลย งานเราก็เยอะ...ไม่เป็นหรอกหนี้...ที่นี่มันไกล พนักงานธนาคาร
เค้าไม่มาหรอก” (นิดหน่อย, 2558)
อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายที่มากขึ้นของครูก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรี
และความมี เ กี ย รติ์แ ห่ งอาชี พ ที่ ถู ก คาดหวั งจากสั งคมและพ่ อ แม่ ผู้ ป กครอง
โดยเฉพาะโรงเรียนในเมือง
“ตอนเข้ามาทางานแรก ๆ เราก็แต่งตัวธรรมดาเนี่ยแหละ แต่
โรงเรียนนี้มีแต่ลูกคนรวย พ่อแม่ก็รวย เด็กใช้ของแต่ละอย่าง เราอายเลย
พ่อแม่ก็ขับรถมารับมาส่งลูก ซัมเมอร์ก็ไปเมืองนอก แล้วตอนเช้า ๆ เย็น
ๆ เราก็ต้องเจอผู้ปกครอง แต่งตัวธรรมดา ใช้ของธรรมดา มันไม่ได้ อยู่ไป
เราต้องรู้ หรือคิดไปเองก็ไม่รู้ว่าเค้าดูถูกว่าแต่งตัวอย่างนี้ จะมาสอนลูก
เค้า...เลยต้องไปถอยทุกอย่างมาใหม่ เสื้อผ้า รองเท้า รถ ผ้านี้ก็ไหมเทียม
แต่ เหมือ นไหนจริ งนะ...นี่ ก็ตั ดที่ ร้ านประจ า ราคาจะได้ ย่อ มลงมานิ ด
กระเป๋านี่หลายบาทนะ แต่ใบเดียวพอ ครูบางคนนี่หลายใบ รถนี่ก็ผ่อน
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มาได้ปีกว่าละ...ถ้าวันที่มีงานก็ต้องไปเข้าร้านทาผม...มันต้องแต่งตัวให้ดี
พ่อแม่เค้าจะได้เชื่อถือ พูดอะไรไปจะได้ดูดี มีน้าหนัก นี่เรื่องจริงนะ...มัน
มั่นใจขึ้นนะ” (อรุณ, 2558)
“เดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้จริง ๆ ดีที่พี่แก่แล้ว เลยไม่ต้องไปแข่ง
กับใคร แต่ก็แล้วแต่ใครจะเอามาเป็นสาระนะ พี่คิดว่าถ้าเราสอนดี ๆ พ่อ
แม่ผู้ปกครองเค้าต้องถามจากลูกเค้า ไม่ต้องไปพึ่งเครื่องแต่งตัวมากมาย
หรอก” (สมหมาย, 2558)
“หลายคนที่เห็น มันจมไม่ลงนะ ยิ่งพอมาเป็นครู มันมีอะไรอ่ะ
มันมีเกียรติ มันมีอะไรอยู่บนบ่าที่ทาให้ต้องไปกู้ เพราะตัวเองต้องดูดี แล้ว
เวลาอยู่กับเด็กนักเรียนกับผู้ปกครอง มันไม่ได้ไง แต่ป้าไม่เคยสนใจเรื่อง
พวกนั้น เรารู้ตัวว่าเรามีหน้าที่อะไร” (เทพา,2559)
หรือ
“เคยคิดจะกู้ไปขายของนะ จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นบ้าง ภาระ
เยอะ อยากขายเสื้อผ้าตามตลาดนัด เราชอบแต่งตัว เรารู้เทรนด์ จริงๆ
เคยคิดจะขายน้าขายลูกชิ้นแถวโรงเรียนแต่ความเป็นครู มันต้องได้รับ
การเคารพ จะไปเป็นแม่ค้า ให้เด็กให้พ่อแม่เค้ามาเจอก็ไม่ใช่เรื่อง...พอไม่
พอใช้ ก็เลยต้องกู้” (เกษร, 2558)
ทั้งนี้ วัฒ นธรรมการบริ โภครวมทั้งบริบ ททางสังคมของความเป็น ครู ที่
อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ได้รั บการเคารพ นับหน้าถือตา เป็นสิ่งที่ครูได้รับรู้
และได้สร้างสานึกบางประการ อันนาไปสู่การปรับเปลี่ยนค่านิยมในการบริโภค
อย่างมาก และในบางกรณีก็ทาให้เข้าสู่ภาวะของความเป็นหนี้ด้วย
“วันเสาร์อาทิตย์ที่เด็กมีกิจกรรม บางครั้งเราก็ต้องมา จะให้
แต่งแบบวันธรรมดา ไม่เอาหรอก เราก็ต้องแต่งตัวให้ดูวัยรุ่นจะได้คุยกับ
เด็กได้...พอห้างลดที โปรโมชั่นทีก็ไปซื้อ ราคามันถูกลงมาเยอะ ซื้อได้
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หลายตัวเลย แต่มียี่ห้อ ดูดีใช้ได้...เป็นคนมือดีด้วย หยิบได้แบบสวย ๆ ตัว
ดี ๆ ใส่มา มีแต่คนชม...นึกว่าเราซื้อราคาเต็ม....เด็กเดี๋ยวนี้ดูเป็นนะว่า
ยี่ห้ออะไรราคาเท่าไหร่ เด็กยังใช้ของดีเลย รองเท้านี่จะให้เราซื้อตาม
ตลาดนัด 199 เด็กก็ดูออก มันเลี่ยงไม่ได้นะ...ไปต่างประเทศทุกปี จะได้
ทันเด็ก ซัมเมอร์ทีเด็กก็ไปที เค้าลูกคนมีตัง ถ้าเค้ามาคุยมาถาม เราเป็น
ครูจะไม่รู้เหรอ ขายหน้าตายเลย...ยังดีที่พ่อแม่มีบ้านเช่าอยู่ต่างจังหวัดให้
เก็บกิน ลาพังเงินเดือนไม่พอหรอก...มาทางานที่นี่ ตอนนี้ผ่อนรถอยู่ ปีที่
สามละ ถ้าเงินเดือนขยับอีกรอบ ผ่อนครบก็ว่าจะเปลี่ยนคันใหม่ เราเป็น
ผู้หญิง เสียกลางทางไม่ไหวนะ ห้าปีก็ควรเปลี่ยนละ....บ้านก็ผ่อนอยู่ อยู่
คนเดียวนี่แหละ” (อรุณ, 2558)
หรือ
“ลอตเตอรี่นี่แหละขาดไม่ได้ มันได้ลุ้นนะ บางงวดก็กัดฟันซื้อ
20 ใบ ได้เลขเด็ดมา... เคยถูกนะ ถูกทีเราก็เลี้ยงเลย ดีใจ แล้วเราก็ได้
แบ่งปันเพื่อนฝูงด้วย...เงินเดือนลาพังมันไม่พอหรอก มันก็ต้องพึ่งดวงด้วย
พี่มีดวงทางนี้ ถูกอยู่หลายครั้งละ...มีหนี้บัตรเครดิต แต่ไม่เยอะ ก็ทยอย
ผ่อนอยู่ พี่ไม่ค่อยชอบแต่งตัว แต่พี่ชอบทองกับเพชร ซื้อเปลี่ยนไปเปลี่ยน
มา เพชรมันราคาตก พอเบื่อ ๆ ก็ขาย แล้วก็เปลี่ยน ก็ต้องรับสภาพแต่
เราจะมีของใหม่ใส่เรื่อย ๆ ...ซื้อของปลอมก็ไม่เอาหรอก คนอื่นไม่รู้ แต่
เรารู้” (ริสา, 2558)
หรือ
เช่ น เดี ย วกั บ กรณี ข องอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ ก็ ต กอยู่ ภ ายใต้ ก ระแส
บริโภคนิยมและอยู่ในสภาวะของการเป็นหนี้ด้วยเช่นกัน
“ที่ นี่ เ ด็ ก ธรรมดานะ ไม่ แ ข่ งอะไรกั น หรอก แต่ ที่ แ ข่ งกั น คื อ
อาจารย์ด้วยกัน เค้าดูนะว่าเราใช้ของอะไร ขับรถอะไร แรก ๆ ก็นั่งรถตู้
มาทางาน หลัง ๆ ต้องไปซื้อรถ ซื้อเงิ นผ่อนนะ ไม่มีเงินสดหรอก เพิ่ง
ทางานได้ปีเดียวเอง...ผู้หญิงนี่แข่งเรื่องกระเป๋ากัน มีอาจารย์คนนึงเค้า
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เป็นลูกผู้บริหาร เค้าใช้ใบละหลายหมื่น เราไม่มีปัญญาหรอก ใบที่ใช้นี่ก็
ขอให้สามีซื้อให้ แต่ยังอยากได้อีก มันออกสวย ๆ มาทั้งนั้นเลย...ตอนนี้ดู
จากเฟซบุค ไปกดไลท์เพจร้านที่เค้าหิ้วกระเป๋า นี่เพิ่งสั่งกระเป๋าสตางค์ไป
สามพันกว่าบาท กัดฟันนะ แต่เวลาใช้ มันต้องใช้เป็นเซ็ท...มีบัตรเครดิต
ใบนึง มีพนักงานเดินมาถามถึงห้องเลย เงินเดือนเราผูกกับธนาคารด้วย
เค้าเลยอานวยความสะดวกให้หมดเลย ไม่ยุ่งยาก” (กัลยา, 2558)
หรือ
“เป็นคนไม่ชอบมือถือ แต่ชอบเสื้อผ้ากับกระเป๋า มันอดไม่ได้
ไปเมืองนอกทีต้องซื้อกลับมา...ไปฮ่องกงกับสิงคโปร์ทุกปี...ไม่ได้กู้หรอก
แต่ใช้เปียแชร์เอา ถ้าไม่พอก็กู้กับคนแถวนี้แหละ” (นิตยา, 2558)
สภาวะเช่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของสภาพปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไขทั้ง
ระบบ ทั้ ง ค่ า นิ ย มส่ ว นตั ว ค่ า นิ ย มในอาชี พ ระบบเศรษฐกิ จ ที่ เ น้ น การบริ โ ภค
วัฒนธรรมการบริโภค ระบบการตลาดที่มุ่งเน้นยอดบัตรเครดิตของธนาคาร ฯลฯ
ดังที่ วรากรณ์ สามโกเศศ กล่าวว่า ‘ครูเป็นกลุ่มคนที่มีหน้าตาในสังคม ได้รับการยก
ย่องเป็นแม่พิมพ์ของชาติ สังคมไทยให้เกียรติอาชีพนี้ จนตัวครูเองติดอยู่กับภาพ
สถานะทางสังคมที่จะดูดีขึ้นได้ หากมีรถขับหรือมีสิ่งบ่งชี้ในรูปของทรัพย์สินให้
ชัดเจน ครูก็ต้องตอบสนองต่อเรื่องนี้ด้วยความเป็นหนี้ ครูสามารถออกบัตรเครดิตกี่
ใบก็ได้ หากประวัติดี รวมถึงเป็นอาชีพที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสาคัญของบริษัทผ่อน
สินค้าทั้งหลายแล้ว ที่บางครั้งขอดูเพียงสลิปเงินเดือนก็ยอมให้ผ่อนชาระสินค้าได้
(ธเนศน์ นุ่มมัน, ม.ป.ป.)

หนี้กับการแก้ปัญหา
จากที่กล่าวข้างต้น การเป็นหนี้มีหลากหลายปัจจัย ทั้งรายได้ที่ไม่เพียงพอ
รายจ่ายที่เป็นรายจ่ายประจาที่มีมาก โดยเฉพาะคนที่มีครอบครัว รายจ่ายที่เกิดขึ้น
ในกรณีฉุกเฉิน เช่น เจ็บป่วย รายจ่ายที่เป็นภาษีสังคม เช่น งานแต่ง งานบวช งาน
ศพ หรือรายจ่ายที่เกิดจากการบริโภคตามค่านิยม เพื่อความมีหน้ามีตา ตามกระแส
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สังคมที่ถูกครอบงาด้วยวัฒนธรรมการบริโภค เมื่อเป็นหนี้ก็จาเป็นต้องจัดการกับ
ภาวะความเป็นหนี้ รวมทั้ง ต้องป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ใหม่ อย่างน้อยที่สุดการสร้าง
ภูมิคุ้มกันของความเป็นหนี้ก็เป็นสิ่งจาเป็น
การใช้ชีวิตให้มีความสุข ไม่เป็นหนี้ ใช้เงินอย่างประหยัด รู้คุณค่า ไม่ถูก
หลอกลวงจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์จากสื่อต่าง ๆ การมีสติก่อนคิดจะซื้อ การ
ประชาสัมพันธ์ถึงการทาบัญชี การใช้ชีวิตบนฐานคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง การลด
ค่าใช้จ่าย การปรับเปลี่ยนการบริโภค การลดความฟุ้งเฟ้อ หรือตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่
จาเป็น ฯลฯ เหล่านี้คือ สิ่งที่หน่วยงานต่าง ๆ พยายามนาเสนอเพื่อต้านทานกระแส
บริโภคนิยมและการเป็นหนี้ที่เพิ่มมากขึ้นของคนไทย แต่ ก็ดูจะขัดแย้งกับแนวทาง
การกระตุ้นการใช้จ่าย และการเปิดเสรีทางการค้า
จากการสัมภาษณ์บุคลากรครู พบว่า ครูมีความรู้และความเข้าใจในเรื่อง
ของการบริ โ ภค กระแสสั งคม และค่ า นิ ย มการบริ โ ภค รวมถึ ง แนวทางในการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม และการป้ อ งกั น การเกิ ด หนี้ ใ หม่ แต่ เ งื่ อ นไขข อง
ชีวิตประจาวัน สังคมบริโภค ค่านิยมของสังคมครูด้วยกันเอง รวมทั้งความเคยชิน
อันเนื่องจากวิธีคิดและวิถีชีวิต รวมทั้งการเลียนแบบ ได้กลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
เหตุผลที่ทาให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการป้องกันการเกิดหนี้
เป็นไปได้ยาก เพราะสิ่งที่พบจากการพู ดคุยสัมภาษณ์ คือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เป็น
หนี้ก้อนใหญ่เป็นความจาเป็นทั้งสิ้น แต่การใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยก็เป็นปัจจัยสาคัญที่ทา
ให้เงินเดือนในแต่ละเดือนไม่เพียงพอ ไม่มีเงินเก็บ จึงจาเป็นต้องกู้เงินจานวนมาก
และเมื่อทาการกู้ยืมเงินโดยชาระผ่านการตัดจากบัญชีเงินเดื อน เงินเดือนแต่ละ
เดื อ นจึ ง ไม่ เ พี ย งพอต่ อ ชี วิ ต ประจ าวั น และการบริ โ ภคบนความฟุ่ ม เฟื อ ย จึ ง
จาเป็นต้องไปกู้เพิ่ม อาจกู้จากในระบบหรือนอกระบบ ส่งผลให้รายได้ที่มีจึงไม่
เพียงพอต่อการจัดการหนี้สินที่มีมากเกินไป ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยที่ทับถมกัน
รวมทั้งที่ไปกู้ที่ใหม่เพื่อมาใช้หนี้เก่าด้วย และค่านิยมในสังคมที่วัดความมีคุณค่า
น่าเชื่อถือหรือน่าเคารพนับถือจากการครอบครองวัตถุ ทาให้ผู้ที่เป็นหนี้จาต้องกลับ
ไปสู่วงจรของการบริโภค และสร้างหนี้ต่อไป อันเป็นการทาให้ชีวิตวนเวียนอยู่กับ
การเป็นหนี้อย่างไม่มีทางออก
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อย่างไรก็ตาม ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะจากการสัมภาษณ์ครูจาก
พื้นที่ต่าง ๆ พบว่า บริบทเชิงพื้นที่ตั้งของโรงเรียน และลักษณะของโรงเรียนก็มีผล
ต่อการพาตัวเองเข้าสู่สังคมบริโภคและการแข่งขันโดยรู้ตัว โดยภาพรวมของการ
สัมภาษณ์กลุ่ม บุคลากรครูใ นพื้นที่เ มืองที่ มีห้างและร้า นค้า ได้ถู กผลักเข้ าสู่การ
บริโภคมากขึ้นและพาตัวเองเข้าสู่การบริโภคและความเป็นหนี้เพื่อให้ตนเองดูดีมี
ระดับสอดรับกับค่านิยมของการเป็นคนเมือง ฉะนั้น การไม่สร้างหนี้เพิ่มและหยุด
การใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจึงดูจะเป็นการเปิดประตูเพื่อแสวงหาหนทางเพื่อให้พ้นจาก
ความเป็นหนี้
กล่ า วส าหรั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาลดั ง ที่ ป รากฏแนวทางความ
ช่วยเหลือเป็นระยะ ว่ารัฐบาลมีแนวทางและโครงการเพื่อช่วยลดภาระการเป็นหนี้
ของครูเพื่อให้ครูไม่เกิดภาวะความเครียด จนอาจส่งผลกระทบต่อการเตรียมการ
สอน การสอน รวมทั้งการดูแลเอาใจใส่เด็กนักเรียนนั้น จากการสัมภาษณ์มีทั้ งที่
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
“ถ้ารัฐช่วยก็ดี อย่างน้อยผ่อนหนักเป็นเบา เราไม่ได้เงินเดือน
เยอะเหมือนเอกชน จะได้ใช้จ่ายคล่องตัว” (เกษร, 2558)
“จริ งๆ ไม่เ คยสนใจหรือ คาดหวังอะไรให้ รัฐมาช่ว ย มาออก
แนวทางมาตรการอะไรนะ เพราะรู้ว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคล มัน
ขึ้นกับวิธีการใช้จ่ายมากกว่า อย่างที่เล่าให้ฟังว่า ของแบรด์เนม ก็ชอบ
แต่ต้องรู้จักซื้อ จะไปซื้อราคาเต็มทาไม ซื้อตอนลดราคาสิ... เข้าใจนะว่า
บางคนภาระเยอะจริงๆ ครอบครัวเอย พ่อแม่เอย พี่น้องเอง คนไทยอ่ะ
นะ ไม่ ทิ้ งกั น หรอกครอบครั ว อ่ ะ ในกรณี แ บบนี้ ก็ น่ า เห็ น ใจ รั ฐ น่ า จะ
ช่วยเหลือ” (อรุณ, 2558)
ในส่วนที่ไม่เห็นด้วย ก็พิจารณาในฐานะที่ไม่ใช่พันธกิจของรัฐบาล เพราะ
การก่อหนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัว
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“รัฐบาลก็ไม่รู้จะไปช่วยทาไม มันไม่ใช่เรื่องของรัฐบาล มันเป็น
ความฟุ่มเฟือย แล้วจริงๆ จะว่าไปก็ไม่ใช่รัฐบาลอย่างเดียว สหกรณ์ออม
ทรัพย์ก็ด้วย ให้กู้สามล้าน กู้ได้นะ เยอะนะ แต่ขอให้มีคนค้าสิบคน แล้วก็
มีคนมาค้า แต่เวลาเค้าเอาจริง เค้าก็เอาจริงนะ [หากลูกหนี้ไม่สามารถ
ชาระได้ ทางสหกรณ์จะดาเนินการกับผู้ค้าประกันอย่างจริงจัง ]” (เทพา,
2559)
“เอาจริงๆ เราก็ไม่เห็นด้วยนะ ถ้าไม่อย่างนั้นรัฐบาลก็ต้อ งช่วย
ทุกคนแล้วล่ะ แต่คุณใช้กันเองแล้วจะให้มาเป็นภาระประเทศชาติ เอาเงิน
มาช่วยเด็กๆ ก่อนดีกว่า” (นิดหน่อย, 2558)

สรุป
ปัญหาหนี้สินจากการบริโภคเป็นปัญหาใหญ่ที่ภาครัฐจาเป็นต้องเหลียว
แล เพราะการบริโภคในสังคมปัจจุบัน ไม่ได้เป็นการบริโภคตามคุณค่าของวัตถุนั้น
อย่างแท้จริงอีกต่อไป หากแต่มีมายาคติและสัญญะบางอย่างซ่อนอยู่ภายใน ที่ทาให้
สินค้าหรือวัตถุนั้นๆ กลายเป็นความจาเป็นที่ผู้บริโภคใช้เป็นเหตุผลในการจ่ายเงิน
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง การเป็ น เจ้ า ของ เหตุ ผ ลลวงและความจ าเป็ น ลวงที่ ถู ก ระบบ
การตลาดและสังคมบริโภคสร้างขึ้น เช่น การที่มีการโฆษณาว่า หากใช้สินค้านั้นๆ
แล้ว จะกลายเป็นคนรุ่นใหม่ หรือสินค้านั้น เฉพาะคนทันสมัยเท่านั้นที่ใช้ ได้นาไปสู่
การใช้จ่ายเกินความจาเป็น และการสร้างหนี้สิน บุคลากรครูก็เป็นกลุ่มอาชีพหนึ่งที่
ตกอยู่ในกระแสของการบริโภค ทั้งเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวั ฒนธรรม
บริ โ ภคพาไป สถานภาพทางสั งคมของครู และความคาดหวั งของสังคมที่ มี ต่ อ
ภาพลักษณ์และการแสดงออกของครูที่จะต้องดูดี เพราะครูคือผู้ปกครองคนที่สอง
ของนั ก เรี ย น ที่ พ่อ แม่ผู้ ป กครองจะฝากลู ก หลานของตนให้ กั บครู ดูแ ล เงื่ อนไข
เหล่านี้จึงส่งผลให้ครูจาเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อยกระดับตนเองให้ต้องดูดี ดูน่าเชื่อถือ
จากเสื้อผ้า และข้าวของเครื่องใช้นอกเหนือจากความจาเป็นส่วนตัวที่ทุกคนทุก
อาชีพต้องมีอยู่แล้ว
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สาหรับมาตรการที่รัฐพยายามช่วยเหลือครูนั้น รัฐอาจต้องหันกลับมา
พิจารณาอย่างรอบด้าน ว่าได้เดินถูกทางแล้วหรือไม่สาหรับการแก้ไขปัญหา พร้อม
กันนั้น รัฐบาลอาจจาเป็นต้องหันกลับมาพิจารณาแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ว่าได้นาไปสู่การสร้างหนี้สิน และการเพาะ
นิสั ย ของการสร้ า งหนี้ สิ น ของประชาชนหรื อ ไม่ เพราะรั ฐ บาลต้ อ งไม่ พิ จ ารณา
ความสาเร็จของนโยบายหรือหน่วยงานต่างๆ จากตั วเลขการเติบโตของการใช้จ่าย
หรือการกู้เงิน เช่น นโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ ความสาเร็จของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น เพราะตัวเลขของการกู้ยืมการเป็น
หนี้ไม่มีอยู่แค่ในระบบเท่านั้น แต่การเป็นหนี้นอกระบบยังมีอยู่อีกเป็นจานวนมาก
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ คือฐานของน้าแข็งที่กลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจและสังคม

[111]

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)

เอกสารและสิ่งอ้างอิง
ธเนศน์ นุ่มมัน. ม.ป.ป.. “หนี้ครู” ปัญหาอมตะคู่แม่พิมพ์ของชาติ. วันที่ค้นข้อมูล
28 กันยายน 2558, เข้าถึงได้จาก
http://www.posttoday.com/analysis/report/390568.
โรลอง บาร์ตส์. 2551. มายาคติ. กรุงเทพฯ: คบไฟ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนครราชสีมา จากัด. ม.ป.ป. การให้บริการเงินกู้. วันที่
ค้นข้อมูล 1 เมษายน 2558, เข้าถึงได้จาก
http://www.korattsc.com/serve/loan.html.
สิรลั ยา จิตอุดมวัฒนา. ม.ป.ป.. “หนี้สินของสมาชิกครูในระบบสหกรณ์”. วันที่ค้น
ข้อมูล 25 เมษายน 2558, เข้าถึงได้จาก
http://www.cad.go.th/cadweb_org/ewt_news.php?nid=14319
&filename=cad_ websitelink.
Allen, G. 2003. Roland Barthes. London: Routledge
Dawson, M. 2005. The Comsumer Trap: Big Business Marketing in
American Life. Urbana and Chicago: University of Illinois
Press.
Gallucci, D. 2015. Thailand’s Off-The-Books Debt Problem. (n.d.).
Http://www.ft.com/cms/s/3/a4b3e582-111a-11e5-9bf800144feabdc0.html#axzz3s9Q2hUFw. 29 June.
Harzog, B. 2013. Confessions of a Credit Junkie: Everything You
Need to Know to Avoid The Mistake I Made. New Jersey:
The Career Press.
Porter, K (Ed.). 2012. Broke: How Debt Bankrupts the Middle Class.
California: Stanford University Press.
Sulkunen, P. 2009. The Saturated Society: Governing Risk and
Lifestyles in Consumer Culture. London: SAGE.

[112]

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)

ข้อมูลการสัมภาษณ์
กัลยา (นามสมมติ). 2558, 15 มีนาค). อาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคกลาง.
สัมภาษณ์.
เกษร (นามสมมติ). 2558, 19 พฤษภาค). ครูแห่งหนึ่งในโรงเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. สัมภาษณ์.
ฉัตรแก้ว (นามสมมติ). 2558, 5 มีนาคม. ครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก.
สัมภาษณ์.
เทพา (นามสมมติ). 2559, 9 มีนาคม. อดีตครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในภาคใต้.
สัมภาษณ์.
นิดหน่อย (นามสมมติ). 2558, 15 มีนาคม. ครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งในภาคกลาง.
สัมภาษณ์.
นิตยา (นามสมมติ). 2558, 2 กุมภาพันธ์. อาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพ. สัมภาษณ์.
พิศมัย (นามสมมติ). 2558, 27 กุมภาพันธ์. ครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งในภาคกลาง.
สัมภาษณ์.
ริสา (นามสมมติ). 2558, 27 พฤษภาคม. ครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งในภาคกลาง.
สัมภาษณ์.
วนิดา (นามสมมติ). 2558, 26 พฤษภาคม. ครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งในภาคกลาง.
สัมภาษณ์.
สมจิต (นามสมมติ). 2558, 27 มีนาคม. ครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งในภาคกลาง.
สัมภาษณ์.
สมนึก (นามสมมติ). 2558, 3 เมษายน. ครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก.
สัมภาษณ์.
สมหมาย (นามสมมติ). 2558, 21 เมษายน. ครูแห่งหนึ่งในโรงเรียนในกรุงเทพ.
สัมภาษณ์.
อรุณ (นามสมมติ). 2558, 20 เมษายน. ครูแห่งหนึ่งในโรงเรียนในกรุงเทพ.
สัมภาษณ์.
[113]

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)

[114]

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)

[115]

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลตาบล
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
และเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตาบล
หนองกระทุ่ม อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อปี ภาพรวมของการเลือกตั้ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาคือ ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 353 คนโดยใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้ อมูลใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จ รูป สถิติที่ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ไ ด้แ ก่ค่า สถิติร้อ ยละ
ค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ค่านัยสาคัญทางสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ครั้งนี้กาหนดไว้ที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุ รี มีระดั บ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสูง จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าตัวแปรทางด้าน
อาชี พ และ ภาพรวมของการเลื อ กตั้ ง มี ผ ลต่ อ การเลื อ กตั้ ง เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา รายได้ ไม่มีผลต่อการเลือกตั้ง
คาสาคัญ: ปัจจัยการเลือกตั้ง, นายกเทศมนตรี, เทศบาล
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Abrstract
The objectives of this research were to study the level of the
mayoral election of people in Nongkratum municipality Doem Bang
Nang Buat district, Suphan Buri province. The samples composed of
353 people in Nongkratum municipality Doem Bang Nang Buat
district, Suphan Buri province. The data were collected by using
questionnaires and analyzed by using the packaging computer
program. Statistical tools employed in data analysis and presented
through percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way
ANOVA and Pearson Product – Moment Correlation Coefficient. The
level of significance for statistical testing was 0.05 The research
findings are as follow. The level of political participation of people
Nongkratum municipality Doem Bang Nang Buat district, Suphan Buri
province was high. According to the hypothesis is testing, occupation,
overview of elections result in the mayoral election. However,
gender, age, level of education and income per year no result in the
mayoral election.
Keywords : The Election Factors, The Mayore, Municipality
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บทนา
จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในพื้นที่ภาคกลาง เป็นจังหวัดที่มีขนาดกลาง ซึ่งมี
10 อ าเภอ 110 ต าบล 977 หมู่ บ้ า น แบ่ งเป็ น การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใน 2
รูปแบบ คือ เทศบาล มีหน่วยการปกครองทั้งหมด 28 แห่ง และองค์การบริหาร
ส่วนตาบลอีก 100 แห่ง อาเภอเดิมบางนางบวช เป็นอาเภอหนึ่งที่อยู่ทางตอนเหนือ
ของจังหวัดสุพรรณบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และ
จังหวัดอ่างทอง อาเภอเดิมบางนางบวช แบ่งการปกครองส่วนท้องถิ่ นได้ 16 แห่ง
เทศบาล 8 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 8 แห่ง เทศบาลตาบลหนองกระทุ่ม
มีพื้นที่อยู่ในทิศตะวันตกของอาเภอเดิมบางนางบวช มีอาณาเขตติดต่อ กับ อาเภอ
ด่านช้าง อาเภอหนองหญ้าไซ เทศบาลตาบลบ่อกรุ และจังหวัดชัยนาท สาหรับ
เทศบาลตาบลหนองกระทุ่มนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของตาบลบ่อกรุมาก่อน และแยก
ออกมาเป็นตาบลหนองกระทุ่ม องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม ได้ยกฐานะ
จากสภาตาบล เป็นองค์การบริหารส่วนตาบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลง
วันที่ 16 ธันวาคม 2539 และได้เปลี่ยนหน่วยการปกครองจากองค์การบริหารส่วน
ตาบล เป็นเทศบาลตาบลหนองกระทุ่ม ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
จัดตั้ งองค์ก ารบริห ารส่ วนตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอเดิ มบางนางบวช จังหวั ด
สุพรรณบุรี เป็นเทศบาลตาบลหนองกระทุ่ม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2552
เทศบาล มีการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2476 ยกฐานะจากสุขาภิบาลเปลี่ยน
มาเป็นเทศบาล เป็นนิติบุคคล ในการแก้ไขพระราชบัญญัติเทศบาลครั้งล่าสุดปี
พ.ศ. 2543 มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดให้มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน
ตามหมวด 9 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 285 ได้บัญญัติว่า “คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมา
จากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น” สาหรับเทศบาลตาบลหนองกระทุ่ม หลังจาก
ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตาบล ได้มียุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมอาชีพชุมชน การศึกษา สาธารณสุข กีฬา ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่น การพัฒนาปรับปรุงองค์กร
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และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน เทศบาลตาบลหนองกระทุ่ม ได้จัดการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี ครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553 ผลของการเลือกตั้ง
มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจานวน 3,440 คะแนนเสียง จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ 3,652
คะแนนเสียง การเลือกตั้งครั้งล่าสุด เป็นการเลือกตั้งครั้งที่ 2 ของเทศบาลตาบล
หนองกระทุ่ม เลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557 ผลของการเลือกตั้งมีผู้มาใช้สิทธิ
เลื อ กตั้ งจ านวน 2,375 คะแนนเสี ย ง จากบั ญ ชีร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง 2,970
คะแนนเสียง จะเห็นได้ว่า ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ผลของการไปเลือกตั้ง ผู้ที่มาใช้
สิทธิน้อยกว่าครั้งแรก
การเลือกตั้ง เป็นองค์ประกอบสาคัญของการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย มีการในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น การเลือกตั้งเป็นการ
แสดงออกทางเจตนารมณ์ของผู้ที่สิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้ง การปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังเป็นฐานล่างของสังคมในระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย ถ้าฐาน
ล่างของสังคมเข้มแข็ง สังคมทั้งหมดก็จะมั่นคง การเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง
นั้น ก็เป็นกลไกทางการเมืองอย่ างหนึ่ง ที่ทาให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง
ไม่ว่าจะในระดับใด ซึ่งเป็นส่วนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่ายที่สุด และพบเห็นได้
ทั่วไปในสังคมประชาธิปไตย ในการเลือกตั้ง ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน ไม่
ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ ปัจจั ยเหล่านั้นจะมีผลการ
ต่อไปใช้สิทธิของประชาชนด้วยเช่นกัน อาทิ ปัจจัยด้านเพศ การศึกษา อาชีพ
สังคม วัฒ นธรรม การกล่อ มเกลาทางการเมื อง การรับ รู้ข่ าวสารทางการเมือ ง
สมรรถนะภาพทางการเมือง ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตัวผู้สมัคร คุณสมบัติของ
ผู้สมัคร เป็นต้น ด้วยความสาคัญของกระบวนการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นนี้ จาก
การเลือกตั้งของเทศบาลตาบลหนองกระทุ่มทั้งสองครั้งเมื่อเปรียบเทียบกันจะเห็น
ไว้ว่า ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดผู้ที่มาใช้สิทธิมีจานวนน้อยกว่าครั้งแรก ปัจจัยใดบ้าง
ที่มีผลต่อการไปใช้สิทธิของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหนองกระทุ่ ม ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงเห็นความสาคัญของปัจจัยที่มีผลต่อเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ตาบลหนอง
กระทุ่ม ในพื้นที่ เทศบาลตาบลหนองกระทุ่ม ที่ จะสะท้อนผลการออกเสียงของ
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อการนาไปปรับปรุง ใช้พัฒนาท้องถิ่น นับว่าเป็นสิ่งสาคัญ
และจ าเป็ น ต่ อ การพั ฒ นารากฐานการปกครองท้ อ งถิ่ น ให้ เ ข้ ม แข็ ง มั่ น คง
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เจริญก้าวหน้าเพื่อนาไปสู่การพัฒนาการปกครองในระดับประเทศ ตามรูปแบบการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยต่อไป ด้วยเหตุผลนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอเดิม
บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี กรณีศึกษาการเลือกตั้งวันที่ 20 เมษายน 2557
เพื่ อ น ามาศึ กษาแต่ ละตั ว แปรที่ ส่ งผลต่ อการไปใช้ สิ ทธิ อ อกเสี ย งเลื อ กตั้งนายก
เทศบาลเพื่อขึ้นมาเป็นผู้นาชุมชน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตาบล
หนองกระทุ่ม อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี
ตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อปี ภาพรวมของการเลือกตั้ง

วิธีการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี
เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม : ศึกษาเฉพาะกรณี การเลือกตั้ง เมื่อ วันที่ 20
เมษายน 2557 โดยผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนด ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ
ประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอเดิมบางนาง
บวช จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เลือกตั้งภายในวันที่ 20 เมษายน 2557 จานวน 2,970
คน กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยจะใช้หลักการคานวณ
ของ Yamane’s ได้เท่ากับ 353 คน ผู้วิจัยจะทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นระบบ(Systematic Random Sampling) มีการหาช่วง
เว้น (Interval) ระหว่างประชากร โดยใช้แบบสอบถามกับประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean), ส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (Standard Deviation), การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี
ของ Fisher’s Least Significance Difference : LSD)และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) ใช้ อ ธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาพรวมของการเลื อ กตั้ ง
นายกเทศมนตรี กั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การออกไปเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี ซึ่ ง
กาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ไว้ที่ระดับ 0.05

ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก ประกอบด้วย
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.4 มีอายุ 18 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.3 มีระดับ
การศึกษาประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 47.6 มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ
60.3 มีรายได้เฉลี่ยต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.2
ภาพรวมของการเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี ข องกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง พบว่ า
ประชาชนมี ค วามพึ งพอใจในภาพรวมของการเลื อ กตั้ งอยู่ ใ นระดั บ มาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.21 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประชาชนพึงพอใจในด้านของ
ป้ายข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 4.32 รองลงมาคือสถานที่ใน
การเลือกตั้ง(ข้ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.31 ข้อที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด มีสองข้อ
คือระยะเวลาในการดาเนินการนับคะแนน และความคาดหวังของผลคะแนนของ
ท่าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.08
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งนายกเทศบาลตาบลหนองกระทุ่มของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลตาบลหนอง
กระทุ่ม อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.11 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสูงที่สุด คือ ท่าน
เชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชนในท้องถิ่นทุกคน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ที่
4.34 รองลงมาคือ ท่านคิดว่าการมีสัจจะของผู้สมัครมีผลต่อการเลือกตั้งมากน้อย
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เพียงใด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.29 และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
เทศบาลตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ต่าที่สุด คือ
ท่านคิดว่าการเป็นลูกน้องของผู้สมัครมีผลต่อการเลือกตั้งมากน้อยเพียงใด โดยมี
ค่าเฉลี่ยต่าสุดอยู่ที่ 3.79
จากการทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ 6 สมมติฐาน ผลปรากฏว่า
สมมติฐ านที่ 1 พบว่ า ประชาชนที่ มี เพศต่า งกัน มีผ ลต่อ การเลือ กตั้ ง
นายกเทศมนตรี ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่า
เพศไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลตาบลหนองกระทุ่ม
อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติ ฐานที่ 2 พบว่ า ประชาชนที่ มีอ ายุต่ างกั น มีผ ลต่อ การเลื อกตั้ ง
นายกเทศมนตรีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่า
อายุไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลตาบลหนองกระทุ่ม
อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 3 พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีผลต่อการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงให้
เห็นว่าระดับการศึกษาไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาล
ตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 4 พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีผลต่อการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่าอาชีพ
เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลือ กตั้ งนายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ ม
อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติ ฐ านที่ 5 พบว่ า ประชาชนที่ มี ร ายได้ ต่ อ ปี ต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงให้
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เห็นว่ารายได้ต่อปีไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลตาบล
หนองกระทุ่ ม อ าเภอเดิ ม บางนางบวช จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ซึ่ ง ไม่ เ ป็ น ไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 6 พบว่า ภาพรวมของการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาล
ตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มีความสัมพันธ์กับ
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงให้เห็นภาพรวมของการ
เลื อกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลตาบลหนองกระทุ่ ม อาเภอเดิม บางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
เทศบาลตาบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวั ดสุพรรณบุรี อยู่ใ น
ระดับสูง มีทิศทางไปในทางเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาพบว่ า ประชาชนที่ มี เ พศต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การเลื อ กตั้ ง
นายกเทศมนตรีไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ กิตติพงษ์ เตชะพันธ์ (2534) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรม
การเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลนครเชียงใหม่ พ.ศ. 2533 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้
สิทธิ ผลการศึกษาพบว่า เพศ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้
สอดคล้องกับการศึกษาของ พรปณต ปกครอง (2549) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า เพศ ที่ต่างกันไม่ทาให้การมีส่วนร่วมทางการ
เมื อ งของประชาชนในการเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี แ ตกต่ า งกั น สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของ มั่นเศรษฐ์ ไตรชลาสินธุ์ (2554) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่
23 ธันวาคม 2550 ผลการวิจัยพบว่า เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการไปใช้
สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี แสดงให้เห็นว่า เพศไม่มีผลต่อ
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
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กาลเวลา ผู้ชายไม่ใช่ผู้ที่ทาหน้าที่ผู้นาได้อย่างเดียว ในยุคสมัยนี้ผู้หญิงก็สามารถทา
หน้าที่ผู้นาได้เช่นกัน ทาให้เพศทั้งสองมีความเสมอภาคกัน มีสิ ทธิเสรีภาพเท่ากัน
ซึ่งไม่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการไปเลือกตั้ง
จากการศึ ก ษาพบว่ า ประชาชนที่ มี อ ายุ ต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การเลื อ กตั้ ง
นายกเทศมนตรีไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ พรปณต ปกครอง (2549) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วม
ทางการเมื อ งของประชาชนในการเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี เทศบาลเมื อ ง
ฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า อายุ ที่ต่างกันไม่ทาให้การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีแตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษา
ของ จ าลอง ไชยปา (2550) ได้ ทาการศึ กษาวิจั ย เรื่อ ง พฤติก รรมการเลือ กตั้ ง
สมาชิ ก สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ข องประชาชนในเขตเทศบาล ตาบล
มวกเหล็ก ผลการศึกษาพบว่า อายุ ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกตั้งที่
ต่างกัน แสดงให้เห็นว่า อายุ ไม่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกตั้งนายก เพราะใน
ปัจ จุ บั น การสื่ อ สารเข้ า ทุ ก ผู้ ค นทุ ก อายุ ทุ ก ชนชั้ น มี ก ารน าเสนอเกี่ ย วกั บ การ
เลือกตั้ ง การไปใช้ สิทธิ์ การนอนหลับทั บสิทธิ์ และการซื้อสิ ทธิ์ขายเสียง ทาให้
ประชาชนทุกรุ่น มีโอกาสในการแสดงการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการเลือกตั้ง
เหมือนกัน
จากการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีผลต่อการ
เลื อ กตั้ งนายกเทศมนตรี ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ งไม่ เ ป็ น ไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ งไว้
สอดคล้องกับการศึกษาของ กิตติพงษ์ เตชะพันธุ์ (2534) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง
พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลนครเชียงใหม่ พ.ศ. 2533 ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการใช้สิทธิ ผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้สิทธิ
เลือกตั้งในครั้งนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ พรปณต ปกครอง (2549) ได้
ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษา ที่
ต่ า งกั น ไม่ ท าให้ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของประชาชนในการเลื อ กตั้ ง
นายกเทศมนตรีแตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ รุ่งทิวา คงแจ่ม, ร.ต.ท.
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(2557) ได้ทาการศึกษาวิจัย เรื่อ ง การมีส่ วนร่ว มทางการเมืองของข้าราชการ
ตารวจสถานีตารวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี ผลจากการวิจัยพบว่ า ระดับการศึกษา ไม่
มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง แสดงให้เห็นว่า การศึกษาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่
ส่งผลต่อ การเลือ กตั้งนายกเทศมนตรี เพราะในปัจ จุบัน การศึก ษามี ในหลายๆ
รู ป แบบ ไม่ จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งศึ ก ษาในแค่ ส ถานศึ ก ษาเท่ า นั้ น แต่ ก ารให้ ค วามรู้
ประชาชนในพื้นที่ส่วนรวม เช่นการประชุมร่วมกัน หรือทาความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งร่วมกัน ก็ถือว่าเป็นความรู้ที่ส่งผลต่อประชาชนเช่นกัน ส่วนใหญ่ประชาชน
มักจะสนใจติดตามข่าวสารบ้านเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่น และในระดับประเทศ มี
การพูดคุยประเด็นทางการเมืองบ้าง ติดตามนโยบายของผู้นาชุมชนบ้ าง ล้วนแต่
เป็นการเพิ่มความรู้ให้กับประชาชนโดยไม่รู้ตัว
จากการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีผลต่อการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี แ ตกต่ า งกัน ซึ่ งเป็ น ไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ งไว้ สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของ Lipset (1960) ได้ศึกษาการเลือกตั้งในกลุ่มประเทศประชาธิปไตย
ในซีกโลกตะวันตก พบว่า กลุ่มอาชีพมีความเกี่ยวพันกับการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
เลือกตั้งมากน้อยต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ มนูญ รูปขจร (2526) ได้
ศึกษาลักษณะทางสังคมอุดมการณ์ประชาธิปไตยของสมาชิกรัฐสภาที่ดารงตาแหน่ง
อยู่ใน พ.ศ. 2525 พบว่า สมาชิกที่เคยมีอาชีพด้านธุรกิจส่วนตัวหรือมีอาชีพธุรกิจ
เอกชน ส่ ว นใหญ่ จ ะมี อุ ด มการณ์ ป ระชาธิ ป ไตยสู งกว่ า ผู้ ที่ เ คยหรื อ มี อ าชี พ เป็ น
ข้าราชการฝ่ายทหารหรือตารวจ สอดคล้องกับการศึกษาของ สุจิต บุญบงการ
และ พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว (2527) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งของคนไทยในการเลือกตั้งทั่วไปปี พ.ศ. 2522 พบว่า ผู้ประกอบอาชีพที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจสูงจะไปลงคะแนนเสียงโดยสานึกในหน้าที่ของพลเมือง อีกทั้ง
ตัดสินใจได้เร็วกว่าและมีแนวโน้มเลือกพรรคมากกว่าผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิ จ ต่ า แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ลั ก ษณะอาชี พ ของประชาชน ส่ งผลต่ อ การ
เลือกตั้ง ทั้งนี้ในท้องถิ่นส่วนใหญ่ทาอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก มีนักเรียน นักศึกษา
และลูกจ้างต่างๆ บ้างปะปนกันไป ด้วยสายงานอาชีพในแต่ละด้านที่อาจมีกระบวน
ความคิดที่ไม่ตรงกัน ในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านความสัมพันธ์ทางปฐมภูมิ ด้านค่านิยม
ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร ด้านการรับรู้ข่าวสารการเลือกตั้งต่างๆ อาจไม่ตรงกัน
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ทั้งนี้อาจเพราะด้วยประชาชนเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
เปิดโอกาสทางการเมืองที่เท่าเทียมกัน กล้าแสดงความคิดเห็นต่างจากเดิมมากขึ้น
มีการแลกเปลี่ยนความคิดกันมากขึ้น ทาให้มีความคิดที่หลากหลาย ส่งผลให้เกิด
ความแตกต่างในแต่ละสายงานอาชีพ
จากการศึ ก ษา พบว่ า ประชาชนที่ มี ร ายได้ ต่ อ ปี ต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การ
เลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ ง ไม่ เ ป็ น ไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้
สอดคล้องกับ พรปณต ปกครอง (2549) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วม
ทางการเมื อ งของประชาชนในการเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี เทศบาลเมื อ ง
ฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า รายได้ ที่ต่างกันไม่ทาให้การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในการเลือ กตั้งนายกเทศมนตรีแตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่ า
ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีสูงกับประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีต่า ไม่มีความ
แตกต่างกัน ประชาชนที่มีรายได้สูงหรือต่าก็มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
เช่นกัน มีการรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศชาติ เท่า
เทียมกัน ดังนั้นไม่มีความจาเป็นที่การเลือกตั้งต้องคล้อยตามกับผู้ที่มรี ายได้เฉลี่ยต่อ
ปี สู งเท่ า นั้ น เพราะทุ ก คนมี สิ ท ธิ เ สรี ภ าพเท่ า เที ย มกั น ทุ ก คน ตามรู ป แบบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย
จากการศึ ก ษา พบว่ า ภาพรวมของการเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี มี
ความสัม พั น ธ์กั บ การเลื อ กตั้ งนายกเทศมนตรี ซึ่ งเป็น ไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ งไว้
สอดคล้องกับการศึกษาของ กรวิกา สารคณา (2551) ได้ ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงในจังหวัดลาพูนปี 2551 ผล
การศึกษาพบว่า จากผลของนโยบายกระจายอานาจได้กระตุ้นให้ประชาชน ให้
ความสาคัญในการออกมาใช้สิทธิ ออกเสียงเลือกตั้ง เลือกนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมากขึ้น ทาให้ประชาชนในชุมชนเฝ้าติดตามนโยบาย แนวคิดต่างๆที่ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งนาเสนอ และรวมถึงการทางานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กระตุ้นให้คนในชุมชน เกิดความสนใจในการเมือง และอยากเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ด้านระบบการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พบว่า ส่งผลต่อระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดใน
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ระดั บ ปานกลาง โดยองค์ ก ารบริ ห ารส่ว นจั งหวั ดมี ร ะบบการท างานที่ ส ามารถ
แก้ปัญหาและความเดือนร้อนของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณะที่ดี สอดคล้องกับความต้องการ นายกองค์การบริหารส่ว นจังหวัดเอาใจ
ใส่ ดูแลความเดือนร้อนของประชาชนในชุมชน และประชาชนสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมในการทางานพัฒนาชุมชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ แสดงให้เห็นว่า
ภาพรวมของการเลื อกตั้ งนายกเทศมนตรีเ ป็ นส่ ว นหนึ่ งที่ส่ งผลต่ อ การเลือ กตั้ ง
นายกเทศมนตรี ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ในการเลือกตั้ง ระยะเวลาในการเลือกตั้ง ป้าย
แสดงข้อมูลของผู้สมัคร คณะกรรมการเลือกตั้ง คณะกรรมการนับคะแนน การให้
ความรู้ความเข้าใจก่อนการเลือกตั้ง ฯลฯ ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกตั้ง
ทั้งนั้น เป็นสิ่งที่ผู้นาชุมชนหรือกรรมการการเลือกตั้งๆ ควรให้ความสนใจ ไม่ ควร
มองข้ามแม้จะเป็นเพียงจุดเล็กๆ ที่คิดว่ามันไม่สาคัญเลยก็ตาม

ข้อเสนอแนะ
1. ผลการศึ ก ษา พบว่ า ระดั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กตั้ ง
นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ ม อาเภอเดิม บางนางบวช จั งหวั ด
สุพรรณบุรีนั้นอยู่ในระดับสูง ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก และการเลื อกตั้งเป็นส่วน
หนึ่งของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ในด้านอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มมาขึ้น
และจะส่งผลดีต่อชุมชน และประเทศชาติต่อไป
2. จากผลการศึ กษา พบว่ า ประชาชนให้ ความส าคั ญกั บการเมือ งใน
ระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นการเมืองท้องถิ่นหรือการเมืองระดับชาติ อาจเป็นเพราะว่า
ประชาชนมีทัศนคติทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การที่ประชาชนมาใช้
สิทธิ์ในการเลือกตั้งนั้นเป็นเพราะตัวประชาชนต้องการมีส่วนร่วมเอง เพื่อที่ต้องการ
จะเลือกคนดีมีความสามารถมาพัฒนาชุมชนของตน
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3. จากผลการศึกษา พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหนองกระทุ่ม
มี ร ะดั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กตั้ ง ในระดั บ สู ง แต่ ใ นบางข้ อ ค าถามใน
แบบสอบถาม แม้ระดับปัจจัยจะมีค่าสูง แต่ในบางข้อที่เป็นรายข้อแล้ว ถือว่าต่า
กว่าข้ออื่นๆ เช่น ด้านค่านิยมการเลือกตั้ง ท่านเชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นการเชื่อมโยง
ระหว่างประชาชนและการเมือง ท่านเชื่อว่าการเลือกตั้งสะท้อนถึงทัศนคติ ค่านิยม
และความเชื่อของประชาชนที่มีต่อการเมือง แสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีความรู้
ความคิดเห็นที่จะแสดงออกในส่วนนี้น้อย ประชาชนอาจจะยังไม่เข้าใจรูปแบบทาง
การเมืองอย่างชัดเจนหนัก โดยส่วนใหญ่จากการพูดคุยในขณะออกภาคสนาม จะ
พบว่า ประชาชนเข้าใจว่า การเมือง คือ การเลือกตั้ง เพียงอย่างเดียว เลือกตั้งแบบ
ไหลตามน้าไปในทิศทางเดียวกัน ถ้าเลือกที่แตกต่างจะดูแปลกแยก ค่านิยมของการ
เลื อ กตั้ ง จึ ง ออกมาในแนวโน้ ม ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น เพราะการเลื อ กตั้ ง คื อ หน้ า ที่ ที่
ประชาชนต้องทา ดังนั้น หน่วยงานของรัฐควรเข้ามาส่งเสริมให้ความรู้เพิ่มเติมกับ
ประชาชน ให้ประชาชนเข้าใจอย่างถูกต้อง และสามารถนาไปปรับใช้ได้กับการเมือง
ในชีวิตประจาวัน ทั้งการเมืองท้องถิ่น และการเมืองระดับประเทศ
4. ผลจากการศึกษา พบว่ า อาชีพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกตั้งที่
แตกต่ า งกั น จะเห็ น ได้ ว่ า อายุ เพศ ระดั บ การศึ ก ษา และรายได้ ต่ อ ปี ไม่ มี
ความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้ แต่ยังมี
ประชาชนอีกจานวนไม่น้อย ที่ไม่เข้าใจในกระบวนการ การมีส่วนร่วมทางการเมื อง
ไม่ ว่ า จะเป็ น รู ป แบบของการเลื อ กตั้ ง การซื้ อ สิ ท ธิ์ ข ายเสี ย ง ตามความเห็ น ที่
ประชาชนได้ให้ไว้ในคาถามปลายเปิด หน่วยงานของรัฐควรมีการรณรงค์ใช้สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
และ ค่านิยมของการเลือกตั้งของประชาชน ให้ดียิ่ งขึ้น เปิดโอกาสให้ประชาชนทุก
เพศ ทุกวัย ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง ส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนา
ทักษะทางความคิดให้ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น ทาให้ประชาชนเข้าใจวิธีการเลือกตั้ง
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริง
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รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
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บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้งนี้ มี วั ต ถุป ระสงค์ เ พื่อ ศึ กษา 1) ระดั บ วั ฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
และ 2) เปรี ย บเที ย บวั ฒ นธรรมทางการเมื อ งแบบประชาธิ ป ไตยของนั ก เรี ย น
โรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ตามปัจจัยส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
จานวน 229คน เครื่องมือที่ ใช้ใ นการรวบรวมข้ อมู ล ได้แก่ แบบสอบถาม และ
ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสถิติ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรีอยู่ในระดับสูงโดยกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดในประเด็นการยึดถือ
เสียงข้างมากเป็นหลัก แต่ก็ต้องคานึงถึงเสียงข้างน้อยด้วย ในขณะที่ กลุ่มตัวอย่าง
เห็ น ด้ ว ยน้ อ ยที่ สุ ด กั บ ประเด็ น ท่ า นคิ ด ว่ า ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในทางการเมื อ งอย่ า ง
กระตือรือร้นสาหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รายได้ของครอบครัวที่ต่างกัน
มี ผ ลต่ อ ระดั บ วั ฒ นธรรมทางการเมื อ งแบบประชาธิ ป ไตยแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้แต่กลุ่มตัวอย่างที่มี
เพศระดับชั้นการศึกษาสายวิชาการศึกษาและภูมิลาเนาของครอบครัวที่ต่างกัน มี
ผลต่อระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
คาสาคัญ: วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย, นักเรียน, โรงเรียน
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Abstract
The objectives of the study were to 1) investigate the level
of democratic political culture of Mahapho School’s students,
PrachinburiPrivince and 2) compare factors of democratic political
culture of Sri Mahapho School, Prachinburi Province by personal
factors. The 229 students of Mathayomsuksa 4-6 of Sri Mahapho
School, Prachinburi Province were the samples of study. A
questionnaire was the instrument of the study for collecting data.
The Percentage, Mean, Standard Deviation, t-Test and one way
ANOVA were the statistical analysis by using .05 level of statistical
significance. The result of the study found that the level of
democratic political culture of Sri Mahapho School’s mathayomsuksa
4-6 students, Prachinburi Province were high. The samples mostly
agreed with this following item: holding the majority and receiving the
minority.Whereas, the samples mostly disagreed with the item: you
enthusiastically participate in politics. The hypothesis testing found
that different income of students family affected to different
democratic political culture of statistical significance at .05 which
accepted the hypothesis. On the other hand, the different gender,
education, major and domicile of students did not affect to
democratic political culture which rejected the hypothesis.
Keywords : Democratic Political Culture, Students, School
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บทนา
หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
พ.ศ. 2475 ได้นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในรูปแบบประชาธิปไตย ซึ่งให้
ความสาคัญกับประชาชน โดยถือว่ าประชาชนเป็นเจ้าอานาจสูงสุดในประเทศ
ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ มีความเสมอภาคกันตามกฎหมาย มีการปกครองโดยยึด
เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ มีกระบวนการหรือวิธีการในการปกครอง
จากการยิ นยอมของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ (เอื้ ออารี เศรษฐวานิ ช, 2553) ซึ่ ง
ลักษณะดั งกล่าวมีความแตกต่างจากวัฒ นธรรมไทย (ค่ านิยม ความเชื่ อ ระบบ
ประเพณี) ที่สังคมไทยเคยสะสมกันมาอย่างยาวนาน ดังนั้น วัฒนธรรมการเมือง
แบบประชาธิปไตยต้องมีลักษณะ 3 ประการ คือ 1) ต้องยอมรับประชาธิปไตยใน
ฐานะที่ เ ป็ น อุ ด มการณ์ ประชาชนต้ อ งยอมรั บ ว่ า การปกครองใ นระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองที่ดีและพึงปรารถนา ยึดมั่นในอุดมคติที่ว่า
เป็นการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอานาจและใช้อานาจนั้นปกครองตนเอง
ใช้อานาจเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม นอกจากนั้น ยังยึดมั่นในความมีสิทธิ เสรีภาพ
โดยเสมอภาคด้วย 2) ต้องยอมรับประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นรูปแบบการปกครอง
คือ ต้องมีการจัดระเบียบการปกครองให้เป็นไปตามอุดมการณ์ประชาธิปไตย และ
3) ต้องยอมรับประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นวิถีชีวิต คือ ประชาชนส่วนใหญ่จะต้อง
ยอมรับ และมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย (วัชรินทร์
ชาญศิลป์, 2530)
การสร้างวั ฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยควรเริ่มตั้ งแต่ใ น
สถาบันการศึกษา เพราะสถาบันการศึกษาช่วยหล่อหลอมให้เยาวชนปฏิบัติตามวิถี
แบบประชาธิปไตย ที่ยึดความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันของมนุษย์ ซึ่งการหล่อ
หลอมดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนาน โดยผ่านกระบวนการกล่อมเกลาทาง
การเมือ ง (Political Socialization) ที่ ส่ งผลให้เ กิด มโนทัศ น์ ทัศ นคติแ ละ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ซึ่งการศึกษาในระดับชั้นมัธยมปลายถือ
เป็นชั้นที่สาคัญ เพราะเยาวชนกาลังเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในสังคมการเมือง มีสิทธิใน
การเลือกตั้ง รวมถึงเข้ามามีส่วนร่วมแสดงออกทางการเมืองเต็มรูปแบบ การ
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ศึกษาวิจัย เรื่องนี้ได้ เลือ กศึกษาวัฒ นธรรมทางการเมือ งแบบประชาธิ ปไตยของ
นักเรียนโรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีเพราะทางโรงเรียนมีแผนการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมการศึกษาด้านประชาธิปไตยในรายวิชาเรียนของนักเรียนในแต่
ระดั บ ชั้ น อาทิ วิ ช าสั งคมศึ ก ษา วิ ช าหน้ า ที่ พ ลเมื อ ง มี ก ารส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น
กิจกรรมนักเรียนด้านประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้งหัวหน้าห้อง หัวหน้าชั้น การ
เลือกตั้ งคณะกรรมการสภานักเรี ยน การจัดตั้ งกลุ่ม ชมรมที่เกี่ย วข้องกั บเรื่อ ง
ประชาธิป ไตย อี กทั้ ง ยังส่ งเสริ มและสนั บสนุน ให้ นักเรีย นได้เ ข้า ร่ว มกิ จกรรม
เกี่ยวกับประชาธิปไตยเป็นประจา เช่น งานวันระพี การรณรงค์ช่วงการเลือกตั้ง
การรณรงค์ช่วงประชามติ การจัดสัปดาห์ประชาธิปไตยในช่วงวันรัฐธรรมนูญ เป็น
ต้น ซึ่งทาให้เห็นได้ว่า โรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีนั้น ให้ความสาคัญกับ
เรื่องประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก ผู้วิจัยจึงเลือกโรงเรียนดังกล่าวเป็นกรณีศึกษา
ซึ่งข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ จะทาให้ทราบถึงระดับวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
และปัจ จัยส่ วนบุคคลที่ มีผลต่อ วั ฒนธรรมทางการเมื องแบบประชาธิปไตยของ
นั ก เรี ย นโรงเรี ย นศรี ม หาโพธิ จั งหวั ด ปราจี น บุ รี ร วมทั้ ง ผลจากการศึ ก ษาวิ จั ย
สามารถใช้เป็นแนวทางส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ
โรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีต่อนักเรียนภายในสถานศึกษาได้อีกทางเลือก
หนึ่ง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อ ศึกษาระดับวัฒ นธรรมทางการเมื องแบบประชาธิ ปไตยของ
นักเรียนโรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ
นักเรียนโรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ตามปัจจัยส่วนบุคคล
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วิธีการวิจัย
การวิ จัย ครั้ งนี้ ใ ช้ วิธี ก ารวิ จั ย เชิงปริ มาณ (Quantitative research)
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ปี
การศึกษา 2558 ซึ่งมีจานวนทั้งหมด 535 คน ของโรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี และในการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ผู้วิจัยใช้สูตร
ของ Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 229 คนโดย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามซึ่งทาการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ก่ อ นแล้ ว จึ ง ด าเนิ น การรวบรวมเก็ บ ข้ อ มู ล จากแบบสอบถามกั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีจนครบตามจานวน 229
ชุด เมื่อรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วผู้วิจัยจะ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็จ รูป สาหรับการวิ เคราะห์ทางสถิ ติ โดยผู้วิจัยใช้
ค่าสถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสถิติ t-test ค่าสถิติ F-test (One
Way ANOVA) ซึ่งกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้
กาหนดไว้ที่ระดับ .05

ผลการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนสายคณิต -วิทย์ มีระดับรายได้เฉลี่ยของครอบครัว
20,001 บาทขึ้นไป โดยมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตอาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนศรีมหา
โพธิ จังหวัดปราจีนบุรีอยูใ่ นระดับสูง โดยประเด็นที่ว่า ท่านคิดว่าประชาธิปไตยคือ
การยึดถือเสียงข้างมากเป็นหลัก แต่ก็ต้องคานึงถึงเสียงข้างน้อยด้วย กลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็ น ด้ ว ยมากที่ สุ ด รองลงมา คื อ ประเด็ น ท่ า นยิ น ยอมที่ จ ะปฏิ บั ติ ต าม
ความเห็นของเสียงส่วนใหญ่เสมอและประเด็นท่านคิดว่าในการปกครองประเทศนัน้
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ประชาชนทุกคนมีฐานะเป็นเจ้าของประเทศอย่างเท่าเทียมกัน สาหรับประเด็นท่าน
คิดว่าท่านมีส่วนร่วมในทางการเมืองอย่างกระตือรือร้นกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วย
น้อยที่สุด
ส่วนการทดสอบสมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้ ปรากฏผลดัง ตารางสรุปผล
ต่อไปนี้
ตาราง สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ความคิดเห็นเกี่ยววัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย
ปัจจัยส่วนบุคคล
เป็นไปตาม
ไม่เป็น
ค่านัยสาคัญ
สมมติฐาน
ไปตาม
สมมติฐาน
1. เพศ
.829

2. ระดับชั้นการศึกษา
.204

3. สายวิชาการศึกษา
.068

4. รายได้ของครอบครัว .001*

5. ภูมิลาเนา
.695

* อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
จากตารางข้างต้นสามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. เพศที่ต่างกัน มีผลต่อระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. ระดับชั้นการศึกษาที่ต่างกัน มีผลต่อระดับวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. สายวิชาการศึกษาที่ต่างกัน มีผลต่อระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
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4. รายได้ของครอบครัวที่ต่างกัน มีผลต่อระดับวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้
5. ภู มิ ล าเนาที่ ต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ระดั บ วั ฒ นธรรมทางการเมื อ งแบบ
ประชาธิปไตยไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิ จั ย พบว่ า ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ระดั บ วั ฒ นธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยของนักเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( x = 3.79) ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะจากการดาเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านมา พบว่า มีการจัดโครงการ
กิจกรรม/กิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย เช่น
การจัดกิจกรรมเลือกตั้งผู้นาของชั้นเรียน การก่อตั้งชมรมและสนับสนุนให้มีการจัด
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของชมรม การจั ด กิ จ กรรมในวั น ส าคั ญ ต่ า ง ๆ และการสร้ า ง
โครงการจิ ตอาสาและจิต สาธารณะเพื่อ ช่ว ยเหลื อสั งคม อย่ างต่อ เนื่ อง ซึ่ งจาก
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ นั ก เรี ย นเข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว ม ส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย นมี จิ ต ใจแบบ
ประชาธิ ป ไตย มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตนเอง และมี ก ารบ าเพ็ ญ ประโยชน์ ต่ อ สั งคม
สอดคล้องกับแนวคิดของ Almond and Verba (1965: 206) และ Milbrath
(1966: 55-58) กล่าวว่า ผู้ที่มีจิตใจแบบประชาธิปไตยต้องมีความสานึกในหน้าที่
พลเมืองของตน และมีความเชื่อมั่ นในตนเอง หน้าที่พลเมืองเหล่านั้น ได้แก่ การ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย การเสีย
ภาษี การบ าเพ็ ญ ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม การออกเสี ย งเลื อ กตั้ ง เป็ น ต้ น และเมื่ อ
พิจารณาแต่ละประเด็น พบว่าในประเด็นท่านคิดว่าประชาธิปไตยคือ การยึดถือ
เสียงข้างมากเป็นหลัก แต่ก็ต้องคานึงถึงเสียงข้างน้อยด้วย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( x =
3.96) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนตระหนักถึงความสาคัญของหลักประชาธิปไตย
อย่างแท้จริง ซึ่งแม้ว่าประชาธิปไตยจะให้ความสาคัญกับเสียงส่วนมากแต่ก็ต้องเปิด
ใจรับฟังและให้ความสาคัญกับเสียงส่วนน้อยเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญกาหนดให้
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ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น
หรือข้อเรียกร้องของตนเองได้อย่างเปิดกว้าง เป็นอิสระ และเท่าเทียมกันในสังคม
หากเสียงข้างมากละเมิด หรือก้าวก่ายสิทธิของเสียงข้างน้อยจะถือเป็นการใช้ “กฎ
หมู่” ไม่ใช่ประชาธิปไตย
จากผลการวิจั ย พบว่า ในประเด็ น ท่า นมี ส่ว นร่ วมทางการเมื องอย่ า ง
กระตือรือร้น มีค่าเฉลี่ยปานกลาง ( x = 3.55) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรม
ทางการเมืองของโรงเรียนที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนมีการเตรียมตัว และพร้อมที่จะมี
ส่วนร่วมในทุก ๆ กิจกรรมอย่างกระตือรือร้น เพราะโครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียน
จัดขึ้น นอกเหนือจากการได้รับความรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ เพิ่มเติมแล้ว ยังทา
ให้รู้สึกสนุกสนาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกัน แต่สิ่ง
หนึ่งที่นั กเรียนเห็นว่าการเมืองแบบประชาธิปไตยภายในโรงเรียนยังไม่สมบูรณ์
เหมือนกับโรงเรียนอื่น ๆ คือ การจัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน ซึ่งจะเป็น
ผู้ท าหน้ า ที่ ใ นการประสานงานระหว่ า งนั ก เรี ย นกั บ ครู เ พิ่ ม มากขึ้ น รวมทั้ งช่ ว ย
ผลักดัน และส่งเสริมนโยบายที่มีประโยชน์ภายในโรงเรียนได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงมี
ผลทาให้นักเรียนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับปานกลางเท่านั้น
จากการศึกษาในประเด็นท่านคิดว่าผู้นาและประชาชนไม่ควรมีจิตใจเป็น
เผด็จการและต่อต้านการใช้อานาจอย่างเด็ดขาด มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง ( x
= 3.66) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนได้รับการปลูกฝัง และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยผ่านทางครอบครัว ครูอาจารย์ และ
เพื่อนนักเรียนด้วยกัน โดยผ่ านทางการจัด ทากิ จกรรมต่ าง ๆ ร่ว มกัน ส่งผลให้
นักเรียนเห็นว่าผู้นาและประชาชน ไม่ควรมีจิตใจเป็นเผด็จการ และไม่เห็นด้วยกับ
การใช้อานาจอย่างเด็ดขาด แต่จากการที่นักเรียนได้รบั รู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง
ซึ่งมีการชุมนุม การประท้วงเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลให้นักเรียนเห็นว่าในบางกรณี
ผู้ น า ควรต้ อ งมี ค วามเด็ ด ขาด หรื อ เผด็ จ การ เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการชุ ม นุ ม การ
ประท้วงอย่างจริงจัง จึงส่งผลให้นักเรียนมีความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวอยู่ใน
ระดับปานกลาง
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หากพิ จ ารณาในประเด็ น อื่ น ๆ พบว่ า วั ฒ นธรรมทางการเมื อ งแบบ
ประชาธิปไตยของนักเรียนในประเด็นต่าง ๆ อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
นักเรียนได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัว โดยมีการปลูกฝังให้นักเรียนกล้าแสดงออก
และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล และสร้างสรรค์ รวมทั้งการได้รับการ
ฝึกฝน และอบรมสั่งสอนจากครูอาจารย์ที่โรงเรียน ทาให้มีความเคารพและปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของโรงเรียน รวมทั้งการรับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
นักเรียน มีความตั้งใจ คิ ดตาม และกล้าถามในสิ่งที่ไม่ชัดเจน เป็นต้น นอกจากนี้
โรงเรีย นได้จัด กิจกรรมส่งเสริ มหลักสูต ร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนองความสามารถ
เฉพาะทางของนักเรียน หรือการส่งเสริมพรสวรรค์ที่มีในตัวของนักเรียน ซึ่งจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ของนักเรียนให้อยู่ในระดับสูง
นอกจากนี้จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่มีเพศต่างกัน จะมีความคิดเห็น
ต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของกานต์ ตระกูลสม (2545) ได้
ศึกษาวั ฒนธรรมทางการเมือ งแบบประชาธิป ไตยของนายทหารสั งกั ดกรมราช
องครักษ์ ผลจากการวิจัยพบว่า เพศ ไม่มีผลต่อการวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของนายทหารสังกัดกรมราชองครักษ์ ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนี้อาจ
เป็ น เพราะนั ก เรี ย นทั้ ง เพศชาย และเพศหญิ ง ได้ รั บ การเรี ย นรู้ และสร้ า ง
ประสบการณ์โดยตรงจากอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการให้ความรู้ อบรมและปลูกฝัง
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยจากแหล่งต่าง ๆ โดยจะเห็นได้ว่าเมื่อมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งการ
เลือกตั้งในระดับจังหวัดที่เป็นภูมิลาเนาของตนเอง ซึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ก็จะมีส่วน
ร่วมทางการเมืองทั้งการช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการเชิญชวนบุคคลใน
ครอบครั วไปใช้สิ ทธิใ ช้เสี ยงตามที่ กาหนด ซึ่งจากการเรียนรู้และประสบการณ์
ดังกล่าวจึงส่งให้มีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่ไม่
แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านชั้นปีกับความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะในปัจจุบันการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารมีความรวดเร็วและ
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ทันสมัย ส่งผลให้โอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองมีความเท่าเทียมกัน
ถึงแม้นักเรียนจะมีชั้นปีการศึกษาที่แตกต่างกัน นอกจากนี้การได้รับความรู้จากชั้น
เรียนผ่านครูผู้ฝึกสอนยังส่งผลให้นักเรียนสามารถเข้าใจเรื่องการเมืองการปกครอง
ได้เป็นอย่างดี ทาให้นักเรียนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองได้เมื่อมีโอกาส
และความเหมาะสม หรื อ ปั จ จั ย ด้ า นสายวิ ช าการศึ ก ษากั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ
วั ฒ นธรรมทางการเมื อ งแบบประชาธิ ป ไตยที่ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ งไม่ เ ป็ น ไปตาม
สมมติฐานที่กาหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแม้ว่านักเรียนจะมีสายวิชาการศึกษาที่
แตกต่างกัน แต่ในปัจจุบันมีการเปิดกว้างทางการศึกษามากขึ้น ส่งผลให้นั กเรียนมี
ความรู้แบบองค์รวม มีการยอมรับในความสามารถ ความคิด และการปฏิบัติงาน
ของนักเรียน หรือกลุ่มวัยรุ่นจากสังคมเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งในปัจจุบันเรื่องการเมือง
มิใช่เรื่องเฉพาะผู้ใหญ่ แต่เป็นเรื่องของประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเด็ก หรือผู้ใหญ่
ดังนั้นสายวิชาการศึกษา จึงไม่ผลต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
หรือปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือนของครอบครัว กับความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ ซึ่ง
จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า นักเรียนที่มีรายได้ต่อเดือนของครอบครัวในช่วง
5,000 – 10,000 บาท และ 10,001 – 15,000 บาท จะมีความคิดเห็นต่อ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในระดับที่มากกว่านักเรียนที่มีรายได้ต่อ
เดือนของครอบครัวในช่วง 15,001 – 20,000 และ 20,001บาทขึ้นไปทั้งนี้อาจเป็น
เพราะการที่ครอบครัวมีรายได้อยู่ในระดับสูง ทาให้พ่อ แม่ไม่มีเวลาในการเลี้ยงดู
บุตรเอง เพราะต้องให้ความสาคัญกับการทางานและความสาเร็จของอาชีพ จึงมี
การเลี้ยงดูบุตรในรูปแบบยอมตามใจ ใช้เงินทดแทนเวลาที่ไม่ได้อยู่กับบุตร ส่งผลให้
เด็กมีนิสัยเอาแต่ใจ ชอบเอาชนะ ยอมคนอื่นไม่เป็น ไม่ต้องการที่แบ่งปันสิ่งต่าง ๆ
กับใคร ซึ่ งเด็กนักเรียนกลุ่มนี้จะมีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยในระดับที่น้อยกว่าเด็กกลุ่มอื่น ๆ และปัจจัยด้านภูมิลาเนา กับความ
คิดเห็นต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของณัฐธิดา ทองแผ่น (2549)
ได้ศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ผลจากการศึกษาพบว่า
ปั จจั ยด้ านภู มิ ล าเนาไม่ มี ผลต่ อวั ฒนธรรมทางการเมื องแบบประชาธิ ปไตยของ
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นั กศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี คณะรั ฐ ศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย ธรรมศาสตร์ ซึ่ งจาก
การศึกษาในครั้งนี้อาจเป็นเพราะรัฐบาลมีนโยบายการกระจายอานาจทางการเมือง
มากขึ้น รวมทั้งประเทศไทยในปัจจุบันเป็นยุคของสังคมข้อมูลข่าวสาร ด้วยเหตุนี้
การกระจายอานาจทางการเมืองของรั ฐ จึ งมีผลทาให้ประชาชนทั้งที่ อยู่ใ นเขต
อาเภอศรีมหาโพธิ และนอกเขตอาเภอศรีมหาโพธิ มีอานาจทางการเมืองโดยเท่า
เทียมกันมากขึ้น และเมื่อนักเรียนเข้ามาศึกษาในสังคมเมือง โดยได้รับการศึกษา
การอบรมสั่ ง สอน จึ ง ส่ งผลให้ ส ามารถเข้ า ใจเรื่ อ งการเมื อ งการปกครอง และ
สามารถเข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งได้ ต ามโอกาสและความเหมาะสมที่ ไ ม่
แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
1. โรงเรียนควรดาเนินการโครงการและกิจกรรมกระตุ้นนักเรียนให้มี
ความสนใจ และเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มมากขึ้น เช่น การจัดค่ายเยาวชน
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการสร้าง
จิตสานึกให้เยาวชนมีศีลธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนตามวีถี
ประชาธิปไตย ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าว นักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาค
ประสบการณ์ ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทาจริง มีการพาไปดูงานในสถานที่
จริง เช่น รัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญ ฯลฯ ให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และนามาถ่ายทอด
เป็นกิจกรรม Role Play หรือการจาลองสถานการณ์ ที่เรียกว่า Public Voice ซึ่ง
จะเปิดกว้างให้นักเรียนได้สะท้อนความคิดเห็นและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
ตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย ผ่านสถานการณ์จาลองนี้อย่างเต็มที่
2. โรงเรียนควรสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นประชาธิปไตย และการ
จัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะ เช่น การจัดนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่องสิทธิ
เสรี ภ าพและการมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของประชาชน อ านาจอธิ ป ไตย
การเปลี่ยนแปลงการปกครองและการปกครองระบอบประชาธิปไตย ของไทย
รวมทั้งจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียนอยากเข้าร่วมงานโดยการ
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เล่นเกมตอบคาถามชิงรางวัล นอกจากนี้ ควรมีจัดเสวนาในชั้นเรีย นในหัวข้อ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น “การเมืองหรือการปกครองแบบไหนสาคัญกว่ากัน ” มีการแข่งขัน
โต้วาที หรือจัดให้มีการเล่นดนตรีสรรค์สร้างประชาธิปไตย ซึ่งจากกิจกรรมต่าง ๆ
ดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย ที่ถูกต้อง
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากร
คณะสังคมศาสตร์ และภาวะผู้ นาของผู้ บริหาร มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึ กษา
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทางานตามปัจจัยส่วนบุคคล และศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่ างภาวะผู้ น าของผู้ บริ หารและคุ ณภาพชี วิ ตการท างาน กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ใน
การศึกษา คือ บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 114 คน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ต่อภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารโดยรวมอยู่ในระดับสูง และคุณภาพชีวิตการทางานโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง 2) บุ คลากรคณะสั งคมศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ ที่ มี อายุ และ
ประสบการณ์การทางานต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทางานแตกต่างกัน 3) ภาวะผู้นา
ของผู้ บ ริ ห ารไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของบุ ค ลากรคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : ภาวะผู้นาของผู้บริหาร, คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากร, คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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Abstract
This research has objectives were to study the quality of
working life of the personnels in the Faculty of Social Sciences and the
leadership of administrator, to compare quality of working life classified by
personal factors, and to find out the relationship between leadership of
administrator and quality of working life. Sample group consisted of 114
personnels in the Faculty of Social Sciences, Kasetsart University. The
findings showed that 1) the opinion of the personnels at the Faculty of
Social Sciences on leadership of the administrator as a whole was at high
level. Furthermore, quality of working life in general was at the medium
level. 2) the personnels who had age difference and diverse level of
experience had different level of the opinion on quality of working life. 3)
leadership of administrator had no relations with quality of working life at
the .05 level of statistical significance.
Keywords : Leadership of Administrator, quality of Working Life of
Personnels, Faculty of Social Sciences, Kasetsart University.
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บทนา
ในการทางานปัจจุบันมนุษย์มีความสาคัญสาหรับองค์การมากขึ้น และ
ผู้บริหารต้องให้ความสาคัญต่อบุคลากรในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงที่สุด
ซึ่งในองค์การจะประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่มีความแตกต่างกัน มาทางานร่วมกัน
มี ป ฎิ สั ม พั น ธ์ ต่ อ กั น ซึ่ ง ความแตกต่ า งดั งกล่ า วจ าเป็ น ต้ อ งมี ผู้ น ามาช่ ว ยในการ
ตัดสินใจ แก้ไขปั ญหา ซึ่งผู้นานั้นจะต้องเป็ นบุคคลที่ มีภาวะผู้ นา โดยทาหน้า ที่
ประสานให้บุคลากรรวมกัน โดยการอยู่ร่วมกันหรือทางานร่วมกันเพื่อไปสู่จุดหมาย
ที่ดี บ่อยครั้งที่พบว่าภาวะผู้นาเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการกาหนดความสาเร็จ
และความล้มเหลวขององค์การ รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
องค์การ ภาวะผู้นาจึงเป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมาย
รวมถึงการมีส่วนร่วมในงานของหัวหน้างานและผู้บริหาร คือ การที่ผู้นาจะร่วมกับ
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาในการตั ด สิ น ใจวางแผน โดยเน้ น ที่ ก ารสนั บ สนุ น เสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นาและผู้ใต้บังคับบัญชา
คุณภาพชีวิตการทางาน เป็นองค์ประกอบหรือเป็นมิติหนึ่งที่สาคัญของ
คุณภาพชีวิต โดยมีความหมายกว้างครอบคลุมไปในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
ชีวิตในการทางานของแต่ละบุคคล และสภาพแวดล้อมการทางานภายในองค์การ
องค์การแต่ละองค์การต่างต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ ประสบการณ์ และ
ทัศนคติที่ดีในการทางาน เพื่อที่การทางานจะได้มีประสิทธิภาพ การให้ความสาคัญ
กับคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรเป็นสิ่งสาคัญ เพราะหากบุคลากรมีคุณภาพ
ชี วิ ต การท างานที่ ดี จ ะส่ ง ผลให้ บุ ค ลากรในองค์ ก ารมี ข วั ญ และก าลั ง ใจในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งบุคลากรยังมีความผูกพันกับองค์การพร้อมจะพัฒนาองค์การให้
ก้าวหน้าในอนาคต
ดังนั้น ภาวะผู้นาจึงอาจมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทางาน เพราะ
คุณภาพชีวิตการทางานที่ดีจะต้องเริ่มมาจาก การมีผู้นาที่ดีด้วย ฉะนั้นจึงจาเป็น
อย่างยิ่งที่ผู้บริหารแต่ละองค์การจะต้องศึกษาหรือแสวงหาหนทางให้เกิดความ
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สอดคล้องต้องกันของความพึงพอใจระหว่างพนักงานและองค์การ เพื่อให้องค์การ
สามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุด โดยฝ่ายองค์การและบุคลากรต้องพร้อมหันหน้าเข้า
หากันเพื่อคิดหาแนวทาง ที่จะนาไปสู่เป้าหมายขององค์การ โดยที่ทั้งสองฝ่ายต่างมี
ความพึงพอใจด้วยกัน เพราะความพึงพอใจจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานและยังเป็น
สิ่งจูงใจให้เกิดความต้องการทางาน ซึ่งนาไปสู่ประสิทธิภาพและเกิดการเพิ่มผลผลิต
ขององค์การในที่สุด ทาให้องค์การบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้เป็นพื้นฐานสาคัญอันจะ
นาไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไข และยกระดับ
คุ ณ ภาพชี วิ ตในการท างานเพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการท างานของบุ คลากรคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. เพื ่อ เปรีย บเทีย บคุณ ภาพชีว ิต การท างานของบุค ลากรคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหาร และคุณภาพ
ชีวิตการทางานของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิธีการวิจัย
การศึ กษาวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ นการวิ จั ยเชิ งปริ มาณ ศึ กษาเฉพาะกรณี ของ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจาก
บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 114 คน ซึ่งได้กาหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามหลักการคานวณของ Yamane’s โดยใช้ระดับความ
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เชื่อมั่นที.่ 05 และ การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ
ตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ
, 2555) ตามสายงานและใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random
Sampling) โดยการสุ่ มเลื อกรายชื่ อ บุค ลากรตามสายงาน น ามาวิ เคราะห์แ ละ
ประมวลผล โดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็จ รู ป ทางสถิ ติ ประกอบด้ วย ค่ า สถิติ ร้ อ ยละ
(Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การทดสอบที (t-test) , One-way ANOVA และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน (Pearsons Product Moment Correlation Coefficient)

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล

คุณภาพชีวิตการทางาน

1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ประเภทบุคลากร
5. ประสบการณ์การทางาน
6. รายได้

1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุตธิ รรม
2. ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน
3. โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของ
บุคคล
4. การบูรณาการทางสังคมหรือการ
ทางานร่วมกัน
5. ประชาธิปไตยในองค์การ
6. ความสมดุลระหว่างงานและชีวิต
ส่วนตัว
7. ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ตอ่ สังคม
8. สภาพการท างานที่ มี ความปลอดภั ย
และส่งเสริมสุขภาพ

ปัจจัยด้านภาวะผูน้ า
1. ภาวะผู้นาแบบผู้รับใช้
2. ภาวะผู้นาเชิงจิตวิญญาณ
3. ภาวะผู้นาที่แท้จริง
4. ภาวะผู้นา 6 องค์ประกอบ
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ผลการวิจัยและข้อวิจารณ์
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค ลากรคณะสั งคมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
จานวน 114 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 75.4
มีอายุระหว่าง 35 – 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.9 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 45.6 ส่วนใหญ่เป็นพนักงานเงินรายได้และลูกจ้างประจา คิดเป็นร้อย
ละ 54.4 โดยมีประสบการณ์การทางานต่ากว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.0 และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.4
ภาวะผู้นาของผู้บริหาร แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วยภาวะผู้นา
แบบผู้ รั บ ใข้ ภาวะผู้ น าเชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณ ภาวะผู้ น าที่ แ ท้ จ ริ ง และภาวะผู้ น า 6
องค์ประกอบ โดยบุคลากรคณะสังคมศาสตร์มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้บริหารอยู่ใน
ร ะ ดั บ สู ง ทั้ ง ห ม ด แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า บุ ค ล า ก ร ค ณ ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความต้องการคุณลักษณะภาวะผู้นาของผู้บริหาร
ระดับสูง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาองค์การ เพราะภาวะผู้นาเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดใน
การกาหนดความสาเร็จและความล้มเหลวขององค์การ
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ก า ร ท า ง า น ข อ ง บุ ค ล า ก ร ค ณ ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบ่งออกเป็น
8 ด้าน พบว่า ด้านค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรมอยู่ในระดั บปานกลาง ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าใน
งานอยู่ในระดับสูง ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากรอยู่ในระดับ
ปานกลาง ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทางานร่วมกันอยู่ในระดับปาน
กลาง ด้านประชาธิปไตยในองค์การอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความสมดุลระหว่าง
งานและชีวิตส่วนตัว อยู่ในระดับปานกลาง ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมอยู่ในระดับ สูง และด้ านสภาพการทางานที่มี ความปลอดภัยและส่งเสริ ม
สุขภาพอยู่ในระดับสูง และเมื่อพิจารณาในภาพรวมคุณภาพชีวิตในการทางานอยู่ใน
ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง แ ส ด ง ห็ เ ห็ น ว่ า บุ ค ล า ก ร ค ณ ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความรู้สึกว่าองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
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ทางาน ล้วนมีความสาคัญในการเอื้ออานวยให้ตนเองมีสภาพการดาเนินชีวิตที่ดี
และทาให้เกิดความสุขในการทางาน
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ต่ า ง ๆ กั บ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ก า ร ท า ง า น ข อ ง บุ ค ล า ก ร ค ณ ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ที่มีปัจจัยส่วน
บุคคล อันได้แก่ อายุ การศึกษา รายได้ต่อเดือน มีผลให้ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง มีลักษณะที่ค่อนข้างแตกต่างกัน ทาให้มีความรู้สึกต่อภาวะผู้นาที่ไม่
เหมือนกัน ส่วน เพศ ประเภทบุคลากร ประสบการณ์การทางาน ไม่มีผลทาให้
ภาวะผู้นาของผู้บริหาร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แตกต่างกัน
ส่วนในด้านของคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ อายุ และประสบการณ์การทางาน ที่มีผลทาให้
คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 เนื่ อ งจาก อายุ แ ละประสบการณ์ ข องบุ ค ลากร คณะ
สั ง คมศาสตร์ มี ค วามแตกต่ า งกั น ท าให้ ค วามรู้ สึ ก พึ ง พอใจหรื อ การได้ รั บ การ
ตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ส่วนเพศ ระดับการศึกษา
ประเภทบุคลากร และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่แตกต่างกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารกับคุณภาพชีวิตการทางาน
ภาวะผู้นาเชิงจิตวิญญาณของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับคุณภาพชีวิต
การทางาน ของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติระดับ .05 ซึ่งหมายความว่า ภาวะผู้นาเชิงจิตวิญญาณนี้ไม่ได้
ดูแ ลแต่ร่ า งกาย และจิ ดใจ แต่ ดู แ ลไปถึ งระดั บจิ ต วิ ญญาณของบุ คลล โดย จิ ต
วิ ญ ญาณแฝงอยู่ ต ลอดจนการด ารงชิ วิ ต ของมนุ ษ ย์ ซึ่ ง จะเป็ น การสนั บ สนุ น
ประสบการณ์ของบุคลากร โดยผ่านกระบวนการการทางานส่งเสริมความรู้สึกของ
การดารงอยู่และความสัมพันธ์กับผู้อื่นและเป้าหมายที่สาคัญ คือเพื่อสร้างวิสัยทัศน์
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และคุ ณ ค่ า ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ การเพิ่ ม พลั งผ่ า นที ม ทั้ งบุ ค คลและองค์ ก าร
เพื่อให้ผูกพันกับองค์การและนาไปสู่เป้าหมายสูงสุด ดังนั้น ถ้าผู้บริหารมีภาวะผู้นา
เชิงจิตวิญญาณมากเท่าไร ก็จะทาให้คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรดีขึ้นตาม
ไปด้วย เพราะจะเป็นปั จจัยสาคัญที่มีส่วนกาหนดคุ ณภาพชีวิตการทางานของ
บุ ค ลากรคณะสั ง คมศาสตร์ ผลที่ ต ามมาจะท าให้ บุ ค ลากรคณะสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกิดความรู้สึกว่า ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล
การบูรณาทางสังคมหรือการทางานร่วมกัน ประชาธิปไตยในองค์การ ความสมดุล
ระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสภาพการ
ทางานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเอื้ออานวยให้
บุค ลากรคณะสังคมศาสตร์ มีส ภาพการท างานและชีวิ ต ที่ ดี และบุ คลากรก็ จ ะ
ทางานได้อย่างมีความสุข ส่วนภาวะผู้นาแบบผู้รับใช้ ภาวะผู้นาที่แท้จริง และภาวะ
ผู้นา 6 องค์ประกอบ ไม่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทางาน
เหตุ ผ ลดั งกล่ า ว เนื่ อ งจากภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารเป็ น สิ่ งส าคั ญ และ
จาเป็นสาหรับทุกองค์การ เพราะถ้าการบริหารงานดีจะทาให้บุคลากรมีความรู้สึกที่
ดีต่องาน และยอมอุทิศให้กับการทางานอย่างเต็ มที่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการยอมรับ
ในคุณภาพชีวิตการทางาน และยอมปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ที่ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทาให้บุคลากรเกิดความสุขในการทางาน

ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาที่พึงประสงค์มากที่สุด คือภาวะ
ผู้นา 6 องค์ประกอบ ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความสาคัญกับการเสริมสร้าง แรง
บั น ดาลใจบุ ค ลากร การใส่ ใ จและปรารถนาดี ต่ อ ผู้ อื่ น การมี ศี ล ธรรมในการ
ประกอบการ ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ การเสริมสร้างจิตสานึกต่อสังคม
และการเปิ ดกว้ างยอมรั บสิ่งต่ างๆ ภาวะผู้ น าทั้ ง 6 องค์ ประกอบมี อิ ทธิ พลและมี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรหลายตัว โดยเฉพาะตัวแปรที่เป็นเป้าหมายขององค์การ ซึ่งก็
จะทาให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
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ผู้ วิ จั ย ใคร่ ข อเสนอข้ อ คิ ด เห็ น บางประการจากผลการวิ จั ย ที่ อ าจเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้บ ริหารและบุคลากร เพื่อเสริมสร้า งความสั มพันธ์ที่ ดี
ระหว่าง ผู้บริหารกับบุคลากรในการมีคุณภาพขีวิตการทางานที่ดี
1. ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
แม้ว่าผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าภาวะผู้นาของผู้บริหารอยู่ในระดับที่น่า
พอใจก็ตาม แต่มีองค์ประกอบบางประการจากผลการวิจัยที่อาจเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ผู้บริหารกับ
บุคลากรในการมีคุณภาพขีวิตการทางานที่ดี
1.1 การให้ความสาคัญกับภาวะผู้นา 6 องค์ประกอบ ผู้บริหารควร
ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรักในองค์การ เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ โดย
สร้างแรงจูงใจให้บุคลากร เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการใส่ใจและปรารถนาดีต่อผู้อื่น
การมีศีลธรรม ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ การเสริมสร้างจิตสานึกต่อสังคม
และการเปิ ดกว้ างยอมรั บสิ่งต่ างๆ ภาวะผู้ น าทั้ ง 6 องค์ ประกอบมี อิ ทธิ พลและมี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรหลายตัว โดยเฉพาะตัวแปรที่เป็นเป้าหมายขององค์การ จะ
เห็นได้ว่า ภาวะผู้นา 6 องค์ประกอบ มีความต้องการผู้นาที่มีการส่งเสริมแรง
บันดาลใจให้บุคลากร ให้มีความรัก ความผูกพันต่อองค์การ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ
มีการใส่ใจและปรารถนาดีต่อบุคลากร มีการให้รางวัลกับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความผู กพันกับองค์การ ยอมรับเปิดกว้างสิ่งต่างๆ ยึดหลัก
จริยธรรม รักษาคาพูด และปฏิบัติตามสัญญา โดยปลูกฝังให้บุคลากรในหน่วยงาน
เสียสละเพื่อส่วนรวมและสังคม
1.2 การตระหนักถึงภาวะผู้นาเชิงจิตวิญญาณ จากการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ภาวะผู้นาเชิงจิตวิญญาณมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทางานในเชิง
บวก แต่เป็นความสัมพันธ์ในระดับน้อย อย่างไรก็ตามผู้บริหารควรตระหนักบ้างถึง
เป้าหมายขององค์การ แล้วยังต้องให้ความสาคัญต่อการปรับกระบวนการทางาน
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์การ ด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์การใน
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การทางานซึ่งส่งผลทางตรงโดยมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพชีวิตการทางาน ดังนั้น
องค์การควรมีนโยบายในการช่วยส่งเสริมเรื่องการพัฒนา จิตวิญญาณในการทางาน
อย่างชัดเจน มีการกาหนดวัฒนธรรมองค์การมาเป็นเป้าหมาย และค่านิยมของ
องค์การในการทางาน มีการให้ความรู้และรณรงค์ให้เห็นความสาคัญของเรื่องการ
สร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การในการทางาน และมีการส่งเสริมให้ผู้บริหาร
ดาเนินงานตามแนวทางของวัฒนธรรมองค์การในการทางานในด้านต่างๆ
ทั้งนี้จิตวิญญาณในการทางาน เป็นเรื่องวัฒนธรรมองค์การ ที่แสดงถึง
ค่านิยมในองค์การ ซึ่งสนับสนุนประสบการณ์ของพนักงาน โดยผ่านกระบวนการ
ทางานการส่งเสริมความรู้สึกของการดารงอยู่ และความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อื่น ทา
ให้บุคลากรเกิดความรู้สึกที่เพียบพร้อมสมบูรณ์ และทาให้รู้สึกเป็นสุข เบิกบานใจ โดย
เป้าหมายสาคัญของภาวะผู้นาเชิงจิตวิญญาณ คือเพื่อสร้างวิสัยทัศน์และคุณค่าที่
สอดคล้องไปกับกลยุทธ์ การเพิ่มพลังผ่านทีม ทั้งในระดับบุคคลและท้ายที่สุดในระดับ
องค์การ โดยทาให้ความผูกพันต่อองค์การและผลผลิตสูงขึ้น
ดั ง นั้ น ผู้ บ ริ ห ารควรสร้ า งระบบในการพั ฒ นาบุ ค ลากรทั้ ง ความรู้
ความสามารถ ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ใช้ความสามารถและศักยภาพในการ
ทางานอย่างสูงสุด โดยให้ความสนใจกับการสร้างวัฒนธรรมองค์การบ้าง โดยการ
สนับสนุนให้บุคลากรมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน ให้
มีระบบการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้บริหารควรมีการให้รางวัลผลตอบแทนกับผล
การปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างยุตธิ รรม มีการมอบหมายอานาจและการตัดสินใจให้กบั
บุคลากร ให้ความสาคัญกับความสมดุลในชีวิตการทางานและชีวิตครอบครัวของ
บุคลากร มีการสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในการทางานที่ทาให้บุคลากรมี
ความสุข และจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ทาให้พนักงานทางานอย่างสนุกสนาน มีระบบ
การพัฒนาพนักงานให้สามารถพัฒนาถึงระดับจิตวิญญาณของพนักงาน เช่ น การ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การทบทวนตนเอง การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
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2. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทางาน จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากร
มีความรู้สึกต่อคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ เรียงจากน้อยไปหามาก ซึงผู้บริหารควร
ปรับปรุงดังนี้
2.1 ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ควรเพิ่มเงินพิเศษให้เพียงพอ
และเหมาะสมกับ
ค่าตอบแทนเมื่อ เปรียบเที ยบกั บค่ าตอบแทนของบริษั ทเอกชนที่มี ลัก ษณะงาน
คล้ายคลึงกัน
2.2 ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน พบว่าในหน่วยงานพิจารณา
ความดีความชอบ ควรเป็นไปอย่างยุติธรรม เปิดเผย เพื่อไม่ให้คนคิดว่าผู้ บริหารไม่
ยุติธรรม
2.3 โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล เนื่องจากบุคลากรคณะ
สังคมศาสตร์ ผู้ บริห ารควรมีก ารส่งเสริ มให้ บุคลากรไปเรีย นต่อ เพื่อ ให้มี ความ
เหมาะสมกับงาน และควรให้ทุนสนับสนุนการศึกษากับบุคลากร
2.4 การบูรณาการทางสังคมหรือการทางานร่วมกัน ควรสนับสนุนให้มี
การสัมมนาบุคลากรให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจและมีการอบรมสัมมนาเรื่องการสร้าง Teamwork ในการ
ทางาน
2.5 ด้านประชาธิปไตยในองค์การ ผู้บริหารควรเสริมสร้างค่านิยมหรือ
สานึกให้คนทางานร่ วมกันหรือทางานแทนกันได้แม้จะไม่ใช่ ในสายงานโดยตรง
ผู้บริหารควรมีรางวัลหรือให้คาชมเชยผู้ที่ปฏิบัติงานนอกเหนืองานของตนเอง
2.6 ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ผู้บริหารควรให้ความสาคัญ
กับการมอบหมายงานให้บุคลากรแต่ละคนทาในปริมาณที่เหมาะสมกับเวลาในการ
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ทางาน ถ้ามีการมอบหมายงานให้บุคลากรเพิ่มมากขึ้น ก็ควรให้สิ่งจูงใจกับบุคลากร
ด้วย
2.7 ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม หน่วยงานควรให้ความสาคัญ
กับการเพิ่มกิจกรรมทาเพื่อสาธารณประโยชน์หรือให้ความสาคัญเรื่อง CSR คือ
แนวคิดขององค์การในการดาเนินกิจกรรม การวางแผน การตัดสินใจ การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการ และการดาเนินการที่คานึงถึงผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยอาจสอดแทรกเรื่องนี้ไว้ในกระบวนการประกอบธุรกิจ เช่น
กระบวนการผลิต หรือการบริการการดูแลบุคลากรในองค์การและครอบครัว รวม
ไปถึงการดูแลชุมชนและสังคมโดยรอบ นอกจากนี้ CSR ในหลายองค์การอาจเป็น
การตั้งเงื่อนไขให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันหมายถึ ง ลูกค้า ผู้ค้า ผู้ลงทุน รัฐบาล
และองค์การพัฒนาชุมชน ร่วมกันดูแลรับผิดชอบสังคมด้วย
2.8 สภาพการทางานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ องค์การมีการ
เตรียมความพร้อมฝึกซ้อม ป้องกัน ภัยพิบัติ หรืออุบัติเหตุจากการทางาน
3. การเพิ่มคุณภาพชีวิตการทางานให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มที่
มีอายุ 35 – 49 ปี และกลุ่มที่มีประสบการณ์การทางาน 10 – 20 ปี เนื่องจากเป็น
ผู้ทางานมานาน อาจเกิดการเบื่อหน่ายและเครียดจากการทางาน ดังนั้นควรเพิ่ม
กิจกรรมเพื่อสร้างความกระตือรือร้นเพิ่มขึ้น เช่น การเปิดโอกาสให้ไปฝึกอบรม
หรือการสัมมนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
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of Alignment: Southeast Asia
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1975. Washington, D.C.:
Georgetown University Press.

หนึ่งในสมมติฐานที่ถือเป็นจุดตั้งต้น สาคัญของการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่ า งประเทศกระแสหลั ก คื อ รั ฐ ทั้ ง ในหลายระบบระหว่ า งประเทศต่ า ง
ปฏิสัมพันธ์กันภายใต้สภาวะอนาธิปไตย ซึ่ง เป็นสภาวะที่รัฐไม่จาเป็นต้องยอมรับ
คาสั่งจากรัฐอื่นๆ เพราะไม่มีอานาจอื่นใดที่เหนือกว่าอานาจของรัฐ คงไม่เป็นการ
กล่าวเกินเลยจากความเป็นจริ งมากนักหากจะเสนอว่า สภาวะอนาธิปไตยนั้น เป็น
สภาวะที่ปราศจากรัฐบาลโลกในฐานะผู้ค้าประกันความมั่นคงปลอดภัยให้แก่รัฐ
ต่างๆ รัฐทั้งหลายจึงไม่มีทางเลือกอื่นใดที่เหมาะสมไปกว่าการช่วยเหลือตัวเองเพื่อ
รักษาไว้ซึ่งความอยู่รอดปลอดภัยของตนเป็นสาคัญ ภายใต้สภาวการณ์ข้างต้ น
แนวทางสองประการที่รัฐต่างๆมักถือเอาเป็นแนวทางปฏิบัติอยู่เสมอนั้นได้แก่ การ
เสริมสร้างขีดความสามารถทางการทหารของตน และการแสวงหาความร่วมมือกับ
รัฐอื่ นผ่า นการสถาปนาระบบพัน ธมิ ตรทางทหาร แม้แนวทางแรกจะได้รับ การ
พิ จ ารณาว่ า เป็ น แนวทางที่ มี ค วามเหมาะสมมากที่ สุ ด ด้ ว ยเหตุ ว่ า ในสภาวะ
อนาธิปไตย รัฐไม่สามารถไว้วางใจรัฐอื่นหรือคาดการณ์เจตนาที่แท้จริงของรัฐอื่นได้
อย่างถูกต้องแม่นยา กระนั้นก็ดี ในหลากโอกาส รัฐก็ตระหนักว่า แม้ตนจะพยายาม
ยกระดับขีดความสามารถทางการทหารของตนมากเท่าใดก็ตาม ช่องว่างระหว่าง
ขีดความสามารถของตนและของรัฐอื่นก็ยังห่างกันอยู่มาก รัฐ จึงยังตกอยู่ในสภาวะ
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ล่อแหลมต่ออันตรายและไม่สามารถวางใจได้ว่าตนจะไม่ถูกรุกรากจากรัฐอื่น ส่วน
แนวทางที่สอง ซึ่งคือการเป็นพันธมิตรกับรัฐอื่น ก็เป็น อีกหนึ่งในแนวทางที่ได้รับ
ความนิยม ตลอดจนได้รับการกล่าวถึงในแวดวงวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศมาตลอดทุกยุคทุกสมัย กระนั้นก็ดี นิยามและเหตุผลเบื้องหลังของการ
สถาปนาพันธมิตรทางทหารก็ยังเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นการถกเถียงกันในหมู่นัก
ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนับตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน
ในทัศนะของ Glenn H. Snyder หนึ่งในนักวิชาการแถวหน้าผู้บุกเบิก
การศึกษาเกี่ยวกับพันธมิตรทางทหารชี้ว่า พันธมิตรทางทหารถือเป็นผลพวงของ
ความพยายามในการจัดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างระหว่างรัฐในระบบระหว่างประเทศ
ซึ่งรัฐเหล่านี้ล้วนมีหลักคิดที่สาคัญคือ รัฐจะแสวงหาพันธมิตรทางทหารเมื่อมีความ
เชื่อมั่นว่าด้วยทรัพยากรของตัวเองนั้นไม่เพียงพอต่อการค้าประกันความมั่นคง
ปลอดภัยของตน รัฐจึงพยายามสร้างความร่วมมือกับรัฐอื่นๆที่มีเป้าประสงค์หรือมี
ภัยคุกคามใกล้เคียงกับตน ด้านนักสัจนิยมเชิงโครงสร้างคนสาคัญอย่าง Kenneth
Waltz ชี้ว่า สภาวะอนาธิปไตยของระบบระหว่างประเทศเป็นแรงจูงใจที่สาคัญที่ทา
ให้รัฐต่างๆเลือกที่จะร่วมมือกันเพื่อต่อต้านรัฐที่มีความเข้มแข็งมากที่สดุ ในระบบ ใน
มุมมองของ Waltz เหตุผลสาคัญของการสถาปนาความร่วมมือทางการทหารจึง
วางอยู่บนหลักคิดเรื่องการถ่วงดุลอานาจ (balance of power) เป็นสาคัญ
ในขณะที่ Stephen M. Walt กลับนาเสนอข้อถกเถียงที่น่าสนใจว่า แท้จริงแล้ว รัฐ
ต่างๆมิได้สถาปนาพันธมิตรทางทหารเพื่อถ่วงดุลอานาจของรัฐอื่นๆตามแนวทฤษฎี
เรื่องการถ่วงดุลอานาจ หากแต่เกิดขึ้นจากความพยายามในการถ่วงดุลเพื่อตอบโต้
ภัยคุกคาม (balance of threat) โดยระดับของภัยคุกคามจะขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่อง
ความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ (geographic proximity) ขีดความสามารถของการ
รุกราน (offensive capabilities) และการรับรู้ซึ่งเจตนา (perceived intentions)
เป็นสาคัญ
ภายใต้บริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับปรุงและพัฒนาทฤษฎีให้มี
พลังในการอธิบายหรือคาดการณ์ปรากฏการณ์ในโลกนั้นเป็นสิ่งที่มีความสาคัญ
โดยหนึ่งในความพยายามล่าสุด ในการพัฒนาต่ อยอดแนวคิดเรื่ องพันธมิตรทาง
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ทหารคือ ข้อเสนอเรื่องการฝักใฝ่อย่างยืดหยุ่น (limited alignments) ของ John
D. Ciorciari จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ซึ่งมุ่งศึกษาการจัดวางความสัมพันธ์ระหว่าง
ชาติ ม หาอ านาจกั บ ชาติ ก าลั ง พั ฒ นา ในทั ศ นะของ Ciorciari แล้ ว การฝั ก ใฝ่
(alignment) ของกลุ่มประเทศโลกที่สามมีนัยที่สาคัญยิ่งต่อการเมืองและความ
มั่นคงระหว่างประเทศดังปรากฏให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงสงครามเย็น ซึ่ง
การฝักใฝ่ของบรรดารัฐในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา ไม่ว่าจะอยู่ในค่ายเสรีนิยม
ประชาธิปไตยหรือสังคมนิยม ล้วนมีนัยที่สาคัญ ต่อดุลอานาจและเสถียรภาพของ
ภู มิ ภ าค ตลอดจนส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ การจั ด วางต าแหน่ ง แห่ ง ที่ ข องรั ฐ
มหาอานาจในระบบระหว่างประเทศอีกประการหนึ่งด้วย
ข้ อ ถกเถี ย งหลั ก ของ Ciorciari วางอยู่ บ นสมมติ ฐ านส าคั ญ ที่ ว่ า
ความสั ม พั น ธ์ ท างความมั่ น คงระหว่ า งรั ฐ ในกลุ่ ม ประเทศก าลั ง พั ฒ นากั บ รั ฐ
มหาอานาจมักปรากฏให้เห็นในรูปแบบของการฝักใฝ่อย่างยืดหยุ่น กล่าวคือ หาก
รัฐในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนามีทางเลือกในการกาหนดนโยบายต่างประเทศ รัฐ
เหล่ า นี้ จ ะจั ด วางความสั ม พั น ธ์ ท างความมั่ น คงที่ มี ลั ก ษณะยื ด หยุ่ น ( flexible
security arrangement) และพยายามที่จะหลีกเลี่ ยงการฝักใฝ่อย่างแนบแน่น
(tight alignment) กับมหาอานาจ ซึ่งแม้การฝักใฝ่อย่างแนบแน่นจะได้รับการค้า
ประกันความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนได้รับประโยชน์จากเงินช่วยเหลือจากรัฐ
มหาอานาจ แต่กระนั้นการสถาปนาระบบพันธมิตรที่เคร่งครัดจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการสูญเสียอิสรภาพในการกาหนดนโยบายและนาพารัฐเข้าสู่สภาวะ
พึ่งพิงในท้ายที่สุด
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตัวแทนของกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา
ที่ Ciorciari ชี้ว่ามีความเหมาะสมสาหรับการใช้ทดสอบสมมติฐานเรื่องการฝักใฝ่
อย่างยืดหยุ่นของเขาด้วยเหตุผลสองประการ ประการแรกคือ ความแตกต่างของรัฐ
ในดิ นแดนอุษ าคเนย์ ซึ่ง ปรากฏให้เห็ นความหลากหลายทั้ งในมิติท าง เชื้อ ชาติ
ศาสนา จานวนประชากร ขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเมือง
ตลอดจนรูปแบบการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันอย่างน่าประหลาดใจ ประการ
ที่สอง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ ที่มีความสาคัญยิ่งต่อการขับ
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เคี่ยวแข่งขันระหว่างชาติมหาอานาจในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และเมื่อพิจารณา
ปรากฏการณ์การผงาดขึ้นมาของจีน ในบริบทปัจจุบัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึง
เป็นภูมิภาคที่มีความสาคัญต่อพลวัตทางความมั่นคงของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่าง
แท้จริง
Ciorciari หักล้างแนวทางคาอธิบายหลักสามประการที่ยึดกุมการอธิบาย
การจัดวางความสัมพันธ์ทางความมั่นคงระหว่างรัฐต่างๆในแวดวงวิชาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 1.) การถ่วงดุล (balancing) 2.) การร่วมขบวน
(bandwagoning) และ 3.) การวางตัวเป็นกลาง (neutral) โดย Ciorciari ชี้ว่าแม้
ในทางทฤษฎีแนวทางทั้งสามประการนั้นจะน่าดึงดูดและเอื้อต่อการทาความเข้าใจ
แต่แนวทางดังกล่าวมีสถานะเป็นเพียงตัวแบบในอุดมคติที่ละเลยความสลับซับซ้อน
ของการจัดวางความสัมพันธ์ทางความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทโลกยุค
หลังสงครามเย็น โดย Ciorciari เสนอว่ารูปแบบของการฝักใฝ่ที่รัฐในกลุ่มประเทศ
กาลังพัฒนา ซึ่งหมายรวมถึงรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เลือกใช้คือแนวคิดเรื่อง
การเป็นพันธมิตรที่จากัดและหลีกเลี่ยงรูปแบบของพันธมิตรที่แนบแน่น ด้วยเหตุ
ที่ว่ารัฐในภูมิภาคต่างตระหนักถึงความเสี่ยงของการเป็นพั นธมิตรที่แนบแน่นกับรัฐ
มหาอานาจ โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้จาแนกความแตกต่างระหว่างการเป็นพันธมิตรที่
แนบแน่นและการเป็นพันธมิตรยืดหยุ่น คือ การเป็นพันธมิ ตรที่แนบแน่นนั้นมั ก
ปรากฏให้ เ ห็น ในรู ป แบบของการลงนามในสนธิสั ญ ญาอย่า งเป็ น ทางการ หรื อ
ข้อตกลงที่ไม่เป็นทางการแต่ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลาย การฝักใฝ่อย่าง
แนบแน่นยังหมายรวมถึงสิทธิในการส่งกองทัพเข้าประจาการในฐานทัพอย่างถาวร
หรือกึ่งถาวร ตลอดจนมีการสถาปนาความร่วมมือทางทหารระหว่างกัน อาทิ การ
อานวยความสะดวกเรื่องฐานทัพ การแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร หรือการปฏิบัติภารกิจ
ทางทหารที่สาคัญร่วมกัน
Ciorciari เสนอต่อไปว่า บรรดาผู้นาของรัฐในภูมิภาคจะคิดคานวณบน
หลักการเรื่องความเสี่ยงและเมื่อจาต้องตัดสินใจว่าจะจัดวางความสัมพันธ์ทางความ
มั่นคงกับรัฐมหาอานาจ โดยเป็นที่ประจักษ์ว่าผลตอบแทนจากการเป็นพันธมิตรกับ
รัฐ มหาอ านาจคื อ การได้ รั บ การปกป้ อ งจากภั ย คุ ก คามทั้งภายในและภายนอก
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ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและการเมือง อย่างไรก็ดี การเป็น
พันธมิตรที่แนบแน่นกับรัฐมหาอานาจก็ส่งผลให้รัฐจาต้องสูญเสียอิสรภาพในการ
กาหนดนโยบาย ตลอดจนตกอยู่ในสภาวะของการขึ้นต่อรัฐมหาอานาจและต้อง
เผชิญกับความเสี่ยงอื่นๆ อาทิ การถูกทอดทิ้ง (abandonment) หรือการติดกับ
(entrapment) ด้วยความกังวลข้างต้น รัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงเลือกที่จะ
ไม่สถาปนาความสัมพันธ์ทางความมั่นคงหรือพันธมิตรทางทหารที่แนบแน่นกับรัฐ
มหาอานาจและเลือกที่จะเป็นพันธมิตรที่ยืดหยุ่นหรือเลือกที่จะเอนเอียง (tilt) ไป
หามหาอานาจเพื่อแสวงหาประโยชน์หรือการคุ้มกันความมั่นคงปลอดภัยมากกว่า
กล่าวโดยสรุปแล้ว สิ่งที่ Ciorciari เรียกว่าเป็นการฝักใฝ่อย่างยืดหยุ่นนั้นก็คือทาง
สายกลางระหว่างการเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นและการวางตัวเป็นกลาง ซึ่งการจัด
วางความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้จะเอื้ออานวยให้รัฐสามารถลดทอนต้นทุนและความ
เสี่ยง และสามารถแสวงหาผลประโยชน์ทางความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ในบริบทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Ciorciari ชี้ว่านับตั้งแต่ปี 1975 เป็น
ต้นมา รัฐในดินแดนอุษาคเนย์นั้นเลือกที่จะฝักใฝ่อย่างยืดหยุ่นมากกว่าร้อยละ 70
ในขณะที่การฝักใฝ่อย่างแนบแน่น และการเป็นกลางนั้นเกิดขึ้นเพียงหนึ่งในห้า และ
หนึ่งในสิบตามลาดับ ที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้น ในทัศนะของ Ciorciari นับตั้งแต่
สงครามเย็นสิ้นสุดลง การฝักใฝ่อย่างแนบแน่นก็ได้กลายเป็นแนวทางปฏิบัติหลัก
ของรัฐในภูมิภาค และมีแนวโน้มที่จะเป็นเช่นนี้ต่อไปในอนาคต
ปฏิเสธได้ยากว่าการนาเสนอกรอบแนวคิดและมุมมองใหม่ๆที่ก้าวไปไกล
กว่าการยึดติดอยู่กับชุดคาอธิบายที่ตายตัวที่ยึดกุมการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศมาเป็นระยะเวลาช้านานถือเป็นหนึ่งในคุณประการที่สาคัญที่หนังสือเล่มนี้
มอบให้แก่แวดวงวิชาการ กระนั้นก็ดี ข้อเสนอเรื่องการฝักใฝ่อย่างยืดหยุ่นของ
Ciorciari นั้นก็ได้รับการนาเสนอสู่ชุมชนทางวิชาการมาตั้งแต่ปี 2010 และมิได้
นาเสนอครอบคลุมประเด็นปัญหาใหม่ของการเมืองในภูมิภาค อาทิ ท่าทีอันแข็ง
กร้าวของจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความพยายามในการกล่าวอ้างอานาจอธิปไตยของ
จี น ในทะเลจี น ใต้ ผ่ า นการถมทะเลเพื่ อ สร้ า งเกาะเที ย ม ตลอดจนบทบาทและ
อิทธิพลของจีนต่อกัมพูชา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐบาลทหารไทย ซึ่งล้วนโน้ม
เอี ย งไปหาจี น เช่ น เดี ย วกั บ ไม่ ไ ด้ ค รอบคลุ ม การถอยห่ า งออกจากสหรั ฐ ของ
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ฟิลิปปินส์ภายใต้ประธานาธิบดี Rodrigo Duterte จึงก่อให้เกิดคาถามสาคัญที่
น่าสนใจว่า “การฝักใฝ่” แบบยืดหยุ่นนั้นยังเป็นชุดคาอธิบายที่มีพลังในการอธิบาย
สถานการณ์ทางการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
ต่อไปหรือไม่ แต่ทั้งนี้สาหรับผู้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่กาลังมองหา
กรอบแนวคิ ด ที่ เ หมาะสมในการใช้ ป ระกอบการอธิ บ ายหรื อ ท าความเข้ า ใจ
ปรากฏการณ์ ท างการเมื อ งในภู มิ ภ าค ข้ อ ถกเถี ย งของ Ciorciari ก็ เ ป็ น หนึ่ งใน
แนวทางที่น่าสนใจ ไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยกับข้อเสนอของเขาหรือไม่ก็ตาม
เอกสารอ้างอิง
orciari, J. D. 2010. The Limits of Alignment: Southeast Asia and the
Great Powers Since 1975. Washington, D.C.: Georgetown
University Press.
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คาแนะนาการเตรียมต้นฉบับ
ภาควิ ช ารั ฐ ศาสตร์ แ ละรั ฐ ประศาสนศาสตร์ คณะสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ/นักวิจัย และนิสิต/
นั ก ศึ ก ษา รวมถึ งผู้ ส นใจทั่ ว ไป ส่ งบทความวิ ชาการ บทความวิ จั ย บทวิ จ ารณ์
หนังสือ หรือ บทวิจารณ์บทความ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ลง
ตีพิมพ์ในวารสาร “รัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” (Kasetsart
University Political Science Review) ซึ่งมีรูปแบบการกลั่นกรองบทความโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิก่อนลงตีพิมพ์ แบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อ
ผู้พิจารณา (Double-Blind Peer Review)
เป็นวารสารที่พิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (Research articles) และ
บทความวิชาการ (Review articles) ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นๆ มีกาหนดออก
ปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม ผู้นิพนธ์ทุกท่าน
สามารถส่ งบทความมาลงตี พิ ม พ์ ไ ด้ โ ดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งเป็ น สมาชิ ก หรื อ สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงานที่จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารต้องไม่เคยถูกนาไป
พิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน พร้อมทั้งได้รับการพิจารณาจากผู้ประเมิน
อิสระ (Peer review) จากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ และได้รับความ
เห็นชอบจากกองบรรณาธิการ บทความอาจถูกดัดแปลง แก้ไขคา สานวน และ
รู ป แบบการน าเสนอตามที่ ก องบรรณาธิ ก ารเห็ น สมควร ผู้ นิ พ นธ์ ส ามารถค้ น
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต่ า ง ๆ ข อ ง ก า ร เ ต รี ย ม ต้ น ฉ บั บ ไ ด้ จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://psreview.soc.ku.ac.th/
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วิธีการเตรียมต้นฉบับ
1. ต้นฉบับพิมพ์เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้ องค์ประกอบต่างๆ
ของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการให้จัดทาตามคาแนะนาการเตรียมต้นฉบับนี้
การใช้ ภ าษาไทยให้ ยึ ด หลั ก การใช้ ค าศั พ ท์ และชื่ อ บั ญ ญั ติ ต ามหลั ก ของ
ราชบัณฑิตยสถาน ควรหลีกเลี่ยงการเขียนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยโดยไม่จาเป็น
กรณีจาเป็นให้เขียนคาศัพท์ภาษาไทยตามด้วยในวงเล็บภาษาอังกฤษ การปรากฎ
อยู่หลายทีใ่ นบทความของศัพท์คาเดียวกันที่เป็นภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษให้
ใช้ คาศัพ ท์ ภาษาไทยตามด้ วยภาษาอั งกฤษเฉพาะครั้งแรก ครั้งต่อ ไปใช้เ ฉพาะ
คาศัพท์ภาษาไทยเท่านั้น บทนิพนธ์ส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกต้องด้านการใช้ภาษาก่อน
2. การพิมพ์ ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word โดยจัด
หน้ากระดาษ ขนาด A5 (14.8 x 21 เซนติเมตร) ตั้งค่าหน้ากระดาษสาหรับการ
พิมพ์ห่างจากขอบกระดาษทุกด้าน ด้านละ 2 เซนติเมตร) ใส่เลขหน้ากากับทุกหน้า
3. รูปแบบตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้แบบ TH Sarabun
New ขนาดตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ขนาดตัวอักษรอย่างเดียวกัน
ดังนี้ ชื่อเรื่อง ขนาด 16 pt. ชื่อผู้นิพนธ์ ขนาด 14 pt. ตัวปกติ หัวข้อหลักใช้
ตัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวหนา หัวข้อรองใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวหนา
เนื้อความทุกส่วนใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวปกติ เชิงอรรถหน้าแรกที่เป็นชื่อ
ตาแหน่งของผู้นิพนธ์ 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 อาจจัดทาเป็นขาวดาหรือสี
ใดก็ได้โดยให้ผู้นิพนธ์คัดเลือกเฉพาะที่จาเป็นเท่านั้น เรียงลาดับให้สอดคล้องกับเนื้อ
เรื่อง ชื่อตารางให้อยู่ด้านบนของตารางส่วนชื่อรูปภาพ แผนภูมิ และกราฟให้อยู่
ด้านล่างพร้อมทั้งคาอธิบายสั้นๆ ที่สื่อความหมายได้สาระครบถ้วน
6. การส่งต้นฉบับ ให้ผู้นิพนธ์นาส่งต้นฉบับที่พิมพ์หน้าเดียว 1 ชุด และ
บันทึกลงใน CD 1 ชุด พร้อมระบุชื่อบทความและชื่อผู้นิพนธ์ไว้บนแผ่น CD ด้วย
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อาจนาส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ที่กองบรรณาธิการวารสารการตามที่อยู่
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) เป็นการนาเสนอผลการวิจัยอาจ
เป็น Concept paper หรือผลงานวิจัยที่สาเร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการ
ด้วยตนเอง
1.1 ส่วนประกอบตอนต้น
1.1.1 ชื่อเรื่อง (Title) ควรสั้น กะทัดรัดแสดงเป้าหมายหลัก
ของการวิจัย ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร ให้เขียนชื่อเรื่องเป็นภาษาไทย
ก่อ นใต้ล งมาเป็น ภาษาอังกฤษ โดยภาษาอังกฤษใช้ ตัว พิม พ์ใ หญ่ เฉพาะตั วแรก
ยกเว้น Article และ Preposition ใช้ตัวพิมพ์เล็ก ส่วนชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific
name) ให้พิมพ์ด้วยตัวเอนไม่ต้องขีดเส้นใต้ กรณีระบุชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตเป็น
ภาษาไทยให้ใส่ชื่อวิทยาศาสตร์ด้วย
1.1.2 ชื่อผู้นิพนธ์ (Authors and Coauthors) ระบุเฉพาะชื่อ
และนามสกุลเต็มทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สาหรับภาษาอังกฤษใช้อักษร
ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อตัวและนามสกุล ถ้ามีผู้วิจัยหลายคนให้ใช้
หมายเลขกากับตามลาดับและลงเครื่องหมายดอกจัน (*) พร้อมระบุสังกัด พร้อม
e-mail address (กรณีเป็นนิสิต/นักศึกษาให้ระบุหลักสูตร สาขาวิชา และ
สถาบันการศึกษา)
1.1.3 บทคั ดย่ อ ทั้ งภาษาไทย และภาษาอั งกฤษ (Abstract)
ความยาวไม่เกินอย่างละ 200 คา เป็นการย่อเนื้อความงานวิจัยทั้งเรื่องให้สั้นได้
เนื้อหาสาระครบถ้วนตามเรื่องเต็ม ควรเขียนแบบสั้น และตรงประเด็น ระบุเฉพาะ
สาระสาคัญเท่านั้น (เขียนแบบ Indicative abstract) ไม่ควรเขียนตามรูปแบบที่
เขียนในรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือวิทยานิพนธ์ (เขียนแบบ Informative
abstract) โดยให้ลาดับบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อนตามด้วยบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
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1.1.4 คาสาคัญ (Key Word) ให้ใช้คาที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่อง
ซึ่งเป็นตัวแทนบอกวิธีการวิจัย ประเด็นที่วิจัย ผลการวิจัย สาขาที่ทาวิจัย การใช้
ประโยชน์ หรือ สถานที่ที่ทาวิจัย คาสาคัญนี้ให้ เขียนทั้งคาสาคั ญภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษแต่ละชุดไม่เกิน 5 คา โดยให้ระบุไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษา
1.2 เนื้อหาในบทความวิจัย
1.2.1 บทนา (Introduction) อธิบายถึงภูมิหลังความเป็นมา
และความสาคัญของปัญหาการวิจัย รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเหตุผล
ของการทาวิจัย
1.2.2 วัตถุประสงค์การวิ จัย (Objectives) เป็นความเรีย ง
เฉพาะประเด็นสาคัญของวัตถุประสงค์การวิจัยที่ครอบคลุมแนวทางการทาวิจัย
ทั้งหมด
1.2.3 สมมติฐานการวิจัย (Hypothesis) (ถ้ามี) เป็นความเรียง
สมมติฐานเชิงพรรณนาหรือระบุความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา
1.2.4 ขอบเขตการวิจัย (Scope) กาหนดกรอบความคิดการ
วิจัย (Conceptual framework) เป็นกรอบที่เป็นแนวทางการทาวิจัยด้านเนื้อหา
สาระ ตัวแปร และความสัมพันธ์ของตัวแปร พื้นที่และระยะเวลาการวิจัย
1.2.5 วิธีดาเนินการวิจัย (Research methodology) ระบุ
แบบแผนการวิจั ย เช่ น การสารวจ ศึก ษาเอกสาร ทดลอง และอื่ นๆ (Survey,
documentary, experiment and etc.) และวิธีการดาเนินการวิจัย
1.2.6 ประชากร (Population) คุณลักษณะและจานวนให้
ครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด
1.2.7 ตั วอย่ าง (Sample) หลัก เกณฑ์ก ารก าหนดจ านวน
ตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง
1.2.8 เครื่องมือการวิจัย (Research instrument) ชนิดของ
เครื่องมือ วิธีการสร้าง การทดลองใช้ (Tryout) และการปรับปรุงเครื่องมือการวิจัย
1.2.9 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection) วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และระยะเวลาการรวบรวมข้อมูล
1.2.10 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) (ถ้ามี) สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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1.2.11 ผลการวิจัย (Results) รายงานผลการวิจัยเฉพาะใน
ความสาคัญ ชัดเจน และตรงประเด็น จากผลการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ในการ
วิจั ย โดยยึ ด แนวทางตามวัต ถุป ระสงค์ การวิ จัย ควรอธิบ ายผลการวิจั ยด้ วยค า
บรรยายเป็นหลัก ถ้ามีตัวแปรที่ศึกษาหรือตัวเลขมากให้นาเสนอเป็นรูปภาพ ตาราง
แผนภูมิ และกราฟ แทรกในเนื้อหา พร้อมอธิบายผลการวิจัยให้ได้สาระครบถ้วน
อย่างสั้นๆ
1.2.12 การอภิปรายผลการวิจัย (Discussion) เป็นการแสดง
ความเห็นว่าผลการวิจัยสอดคล้องหรือแตกต่างจากวัตถุประสงค์ สมมติฐานการ
วิจัย ที่ตั้ งไว้ หรือ ผลงานวิจั ยที่ ผู้รายงานไว้ก่ อนอย่ างไร เป็ นเพราะเหตุผ ลใด มี
หลักฐานทางทฤษฎีหรือผลงานวิจัยอะไรสนับสนุน
1.2.13 สรุปผลการวิจัย (Conclusion) เป็นการสรุปเฉพาะ
ประเด็นสาคัญที่เกิดจากการทาวิจัย
1.2.14 ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ น าผลการวิ จั ย ไปใช้ (Suggestion)
นาเสนอผลการวิจัยที่เด่นชัดสมควรนาไปใช้ประโยชน์อย่างไร และแนวทางการทา
วิจัยต่อไป
1.2.15 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) ให้ระบุ
สั้นๆ ว่า งานวิจั ยนี้ได้รั บทุนสนับ สนุนหรื อได้รับ ความช่ว ยเหลือ จากองค์กรและ
บุคคลใด
1.2.16 เอกสารอ้างอิง (References) ให้ระบุเฉพาะเอกสารที่ผู้
นิพนธ์ได้นามาอ้างอิงในบทความวิจัยอย่างครบถ้วน โดยใช้ระบบการอ้างอิง APA
Citation Style ดูรายละเอียดและตัวอย่างการอ้างอิงในเนื้อความและการอ้างอิง
ท้ า งเล่ ม ตามข้ อ 3 และข้ อ 4 และดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ เว็ บ ไซต์
http://psreview.soc.ku.ac.th/
2. บทความทางวิชาการ (Review articles) เป็นบทความทีผ่ ู้วิจัยได้เรียบ
เรียงโดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารงานแปล และผลงานจากประสบการณ์ของผู้วิจัย
หรือถ่ายทอดจากผู้อื่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ องค์ความรู้การเสนอ
ความคิดเห็นที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ทางวิชาการของสาขาต่างๆ
2.1 ส่วนประกอบตอนต้น
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2.1.1 ชื่ อเรื่ อง (Title) ให้ เ ป็น ภาษาไทยก่ อ นใต้ ลงมาเป็ น
ภาษาอังกฤษ โดยภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรก ยกเว้น Article และ
Preposition ใช้ตัวพิมพ์เล็ก ส่วนชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) ให้พิมพ์ด้วย
ตัวเอนไม่ต้ องขีดเส้นใต้ กรณีระบุ ชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิต เป็นภาษาไทยให้ใส่ชื่อ
วิทยาศาสตร์ด้วย
2.1.2 ชื่อผู้วิจัย (Authors and Coauthors) ระบุเฉพาะชื่อ
และนามสกุลเต็มทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สาหรับภาษาอังกฤษใช้อักษร
ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อตัวและนามสกุล ถ้ามีผู้วิจัยหลายคนให้ใช้
หมายเลขกากับตามลาดับและลงเครื่องหมายดอกจัน (*) พร้อมระบุสังกัด พร้อม
e-mail address (กรณี เป็นนิ สิต/นั กศึกษาให้ร ะบุห ลักสูต ร สาขาวิชาและ
สถาบันการศึกษา)
2.1.3 สาระสังเขป (Summary) เป็นการย่อเนื้อความของ
บทความทั้งเรื่องให้สั้นได้เนื้อหาสาระครบถ้วนตามเรื่องเต็ม ให้เขียนทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษโดยเขียนไม่เกินอย่างละ 200 คา ให้ลาดับสาระสังเขปภาษาไทย
ขึ้นก่อนตามด้วยสาระสังเขปภาษาอังกฤษ
2.1.4 คาสาคัญ (Keywords) ให้ใช้คาที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่อง
ซึ่งเป็นตัวแทนบอกวิธีการ สิ่งที่ศึกษาผลการศึกษา สาขา การใช้ประโยชน์ และ
สถานที่ คาสาคัญ ให้เขียนทั้งคาสาคัญภาษาไทย และภาษาอังกฤษแต่ละชุดไม่ เกิน
5 คา
2.2 เนื้อหา (Main texts) ในบทความทางวิชาการมีองค์ประกอบ
ดังนี้
2.2.1 บทนา (Introduction) กล่าวถึง ความน่าสนใจของเรื่อง
ที่นาเสนอ ก่อนเข้าสู่เนื้อหา
2.2.2 เนื้อความ (Content) ควรนาเสนอพัฒนาการของเรื่อง
ได้อย่างน่าสนใจและเนื้อเรื่องมีเนื้อหาใหม่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
2.2.3 สรุ ป (Conclusion) เป็ น การย่ อ เฉพาะข้ อ มู ล จาก
เนื้อความให้สั้น ได้เนื้อหาสาระของเนื้อความครบถ้วน
2.3 เอกสารอ้างอิง (References) ให้ระบุเฉพาะเอกสารที่ผู้นิพนธ์ได้
น ามาอ้ า งอิ งในบทความวิ ช าการอย่ า งครบถ้ ว น โดยใช้ ร ะบบการอ้ า งอิ ง APA
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Citation Style ดูรายละเอียด และตัวอย่างการอ้างอิงในเนื้อความและการอ้างอิง
ท้ า ยเล่ ม ตามข้ อ 3 และข้ อ 4 และดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์
http://psreview.soc.ku.ac.th/th

การอ้างอิง
1. การอ้างอิงในเนื้อความ การอ้างอิงในเนื้อความเป็นการระบุแหล่งที่มา
ของข้อมูลในเนื้อความ ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี (Author date in text
citation) โดยระบุชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และหน้าที่อ้างอิงเอกสารไว้ข้างหน้าหรือข้าง
หลังข้อความที่ต้องการอ้างอิง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น ดังนี้
1.1 การอ้ า งอิ งชื่ 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 ที่ทาเอกสารให้ระบุชื่อหน่วยงาน
ตามที่ปรากฏ
ตัวอย่างการอ้างอิง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549)
2. เอกสารอ้างอิง (References) เป็นการอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม โดย
รวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้นิพนธ์ได้ใช้อ้างอิงในเนื้อความ พร้อมจัดเรียง
รายการเอกสารตามล าดั บ อั ก ษรของผู้ แ ต่ ง และให้ ใ ช้ ก ารอ้ า งอิ ง แบบ APA
(American Psychological Association Citation Style) ดังนี้
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หนังสือ (Book)
รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง วัลลภ รัฐฉัตรานนท์. 2555. เทคนิคและวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์.
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ทองกมล.
บทความจากหนังสือที่มีผู้วิจัยเฉพาะบท (Book Article or Chapter)
รู ป แบบ ชื่ อ ผู้ วิ จั ย บทความ. ปี ที่ พิ ม พ์ . “ชื่ อ บทความ/บท/ตอน.” ใน ชื่ อ
บรรณาธิการ (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 ชื่อผู้วิจัยบทความ. ปีที่ตีพิมพ์. “ชื่อบทความ.” ชื่อวารสาร ปีที่ (ฉบับที่):
หน้า.
ตัวอย่าง นพพล อัคฮาด. 2555. “การกระจายอานาจในการปกครองท้องถิ่นไทย”
วารสารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 1 (1): 1-15.
บทความจากหนังสือพิมพ์ (Newspaper Article)
รูปแบบ ชื่อผู้วิจัยบทความ. 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.
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บทความจากสารานุกรม (Encyclopedia Article)
รูปแบบ ชือ่ ผู้วิจัยบทความ. ปีที่พิมพ์. “ชื่อบทความ.” ใน ชื่อสารานุกรม. สถานที่
พิมพ์: สานักพิมพ์, หน้า.
ตัวอย่าง เจริญ อินทรเกษม. (2515). “ฐานันดร.” ใน สารานุกรมไทยฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, หน้า
6912-6930.
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ใบสมัครขอส่งบทความลงตีพิมพ์
วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรียน กองบรรณาธิการวารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………..
ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………..
(ภาษาอังกฤษ) ………………………………………….…………………………………………………
ตาแหน่งทางวิชาการ (โปรดระบุ) …….……………………………………………………………..
ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ทางาน (ที่สามารถติดต่อได้) …………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท์มือถือ ……………………………………………………..………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
(ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
.
.........................................................ลายมือชื่อ
(….....................................................)
วันที่.........เดือน.............................พ.ศ................
หมายเหตุ: บทความที่ส่งไปกองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่
ส่งคืน ท่านจะต้องสาเนาส่วนตัวไว้
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แบบรับรองการพิจารณาบทความวิจัย/วิชาการเพื่อตีพิมพ์
วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ …………………………………..
เรียน บรรณาธิการวารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตามที่ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว …………………….............…………………………………
………………………………..นักศึกษาหลักสูตร ………..……………………………………………
สาขาวิชา …………………………………………… มหาวิทยาลัย …………………………………
ขอส่งบทความวิจัยเรื่อง …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
โดยมี …………………………………………………………………………………………………………..
เป็นที่ประธานที่ปรึกษาภาคนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ มาเพื่อขอให้พิจารณาลงตีพิมพ์ใน
วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่ได้ ส่งบทความวิจัยเรื่องเดียวกันนี้ไปลง
ตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
.........................................................ลายมือชื่อ
(….....................................................)
วันที่.........เดือน.............................พ.ศ................
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ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิสัยทัศน์
สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและงานวิจัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
เพื่อเป็นองค์ความรู้รบั ใช้สังคม
พันธกิจ
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมในลักษณะบูรณาการ 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 เพื่อยกระดับและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
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“สืบสายสิงห์ คงนามสิงห์ สูส่ ิงห์ศักดิ์จงพิทักษ์ รักเกียรติ ทุกสถานนามสิงห์
เขียว สิงห์เกษตร เกริกตระการหยิ่งสมนาม รัฐศาสตร์ ศาสตร์ครองคน”

ออกแบบปกโดย
จัดเนื้อหารูปเล่มโดย
พิมพ์ที่

: นายกฤษณะ บุญสะอาด
: อาจารย์นพพล อัคฮาด
นายสุเชาว์ ชยมชัย
: โรงพิมพ์เสมาธรรม
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