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I 

Editorial Preface 

The globalization are causing debated on various issues about states problems at the present 

time and in the future. For example, good governance, international collaborations, social and economic 

inequalities, human capitals, local governance etc. There situations do unavoidably impact to the public 

administration thoughts. So, public administration approaches will have to make adjustments. There are 

several ideas proposed to develop its academic matters for responding that situations better. For 

example, Good Governance and Collaborative Governance, Civil Society and Social Movement, Public 

Finance and Budgeting, Public Law and Legal Enforcement, Cross-Cultural Management etc. And these 

ones have been applied in countries worldwide. 

In order to show the cases of applying, this proceedings will present selected papers of the 2nd 

Khon Kane University International Conference on Public Administration (KKU-ICPA) in the main theme 

“Globalization & New Public Services”. They are presented by 2 languages, English and Thai language. All 

of them will attain to propose the fruitful theoretical framework for solving problems in several issue 

including national and international areas. All of these paper would like to show the problems and 

solving methods by insights of the presenters. They hope that their ideas will be useful for enhancing 

academic knowledge on public administration which will have much appropriate for resolving the current 

and future situations of public administration so on. 

We hope contents of the proceedings will make more or less benefits to audients who are 

interested. Thank you very much. 

 

Khon Kaen, July 22th, 2015 

Asst. Prof. Sataporn Roengtam, Ph.D. 

Imron Sohsan 

Kiraphat Khianthongkul 
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From Dipterocarpus Forest to Rubber Plantation 

 

Sekson Yongvanit, Dr. rer. nat 

Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University 

sekyon@kku.ac.th 

 

Abstract 

This study will describe the change of land use from dipterocarpus forest to rubber plantation of 

Dong Mun National Reserved Forest (DMNRF), Kalasin Province, northeast Thailand. It will attempt to 

understand the social and environmental changes including migration, cash crops, government policy and 

globalization. 

 DMNRF was mostly a very dense dipterocarpus forest with a small area covered by tropical rain 

forest. Around 1830, the first group of people migrated to DMNRF because it was a very dense forest with 

fertile soil. At that time, there were many animals such as; wild pigs, deer, monkeys and so on. Moreover, 

due to population growth, drought and flooding in other provinces, many more continuously migrated to 

this area. 

 In 1952, a forestry company got a concession from the government to cut trees at DMNRF. In 

1963, Lam Pao dam was constructed and the people living in this lowland area, migrated to DMNRF. To 

protect the forest land from illegal migrants, the government provided land for farmers and set up land 

rights programs.  

 In 1967, cassava was introduced as a new cash crop while sugar cane was introduced in 1971. 

The traditional crops of; rice, upland rice, chili, tobacco and cotton were still planted but jute and corn 

cultivation was decreased.  

 Nowadays, the forest merely covers the mountain and 30 % has been reforested with eucalyptus 

and teak. Rubber plantation is dominant on the hill and slope areas, covering more than 70 %. Due to 

increasing prices, sugar cane expanded on the lower slope while cassava is constantly reduced. These are 

the changes so far. 

 Regarding forest conservation, there are 25 villages supporting the community forest groups in 

participating with forest temples to set regulations; not allowing trees to be cut, only allowing bamboo 

and mushroom gathering for self consumption. The most important aim is the prevention and control of 

wildfires. The participation of the public is an important factor that can sustain forest resources. To 

believe that in the future, this area will be back in the green again. 
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Keyword:  Land use, Dipterocarpus Forest, Rubber Plantation, Forest Conservation 

 

Introduction 

In the past, Thailand had natural forest areas spread right across the country. However, many 

natural forest areas faced a similar problem, with forest land being settled and converted to agriculture 

before the government could declare the area as a national reservation forest. One reason for this is due 

to the rapid increase in population and the demands for food production and the growing of crops, 

people just expanded their agriculture land into the forest areas. At the same time, the government 

announced a concession for logging within the national forest, leading to the construction of roads, within 

the forest, to transport the timber. The farmers followed these roads into the dense forest in order to 

establish a community and expand their arable area. The issues arising from this reached the national 

awareness and the government tried to find a solution by declaring the National Reserved Forest Act in 

1968. The government also allocated land for the farmers by setting up the Forest Village Project, an 

agricultural land reform program to allocate arable land to people, such as poor farmers, etc. In practice, 

these projects built infrastructure, provided Ownership Certificates and promoted integration within the 

community. The forestry Department supported many reforestation projects and villagers also created 

many conservation activities. Dong Mun Forest is the subject of this case study of a natural forest area. 

 

Result of the Study 

Dong Mun Forest Area is located 50 km from Khon Kaen Province. I first started my research in 

Social Forestry, within this area, in 1988, in 1990 I studied the ethnobotany aspect with the University of 

Hawaii, in 2004 I examined migration and lastly, in 2008, the Impact of Globalization on the Dong Mun 

area. 

Dong Mun Forest Area is located in Kalasin Province, Northeastern Thailand, near to PDR Laos. 

Northeastern Thailand is covered with sediment stone that was formed during the Jurassic period, the soil 

is sandy and has low fertility. The average rainfall is 1,200 mm/year with a 4 month dry season. 

Vegetation formation consists of tropical savanna and dipterocapaceae forest. Dong Mun forest was very 

dense and one of the best dipterocapaceae forests in Thailand. At that time, there were many animals 

such as; wild pigs, deer, monkeys and so on. The area is recognized as the poorest in Thailand. 

Around two hundred years ago, in 1830, the first group of people migrated from PDR Laos to the 

Dong Mun Forest area. Later, in the1930’s other groups of people from Khon Kaen, Udon Thani, Kalasin, 

Roi-Et, Ubon Ratchatanee, Sakon Nakon and Mukdahan provinces came to join and settle down with the 

original group. People migrated to the Dong Mun Forest area because of its very dense forest and fertile 

soil. Some came to occupy new agricultural land while others came for the hunting and to gather forest 
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products. Moreover, due to the pressure of population growth, drought and flooding in many other 

provinces, more people migrated continuously to the area. 

In terms of a subsistence economy, people planted rice, chilies, cotton, tobacco and eggplant. They also 

gathered; honey, mushrooms, bamboo, wild vegetables, firewood and hunted for deer and wild pigs for 

their own self-consumption or for exchange-trade. On the lower land, it was possible to plant wet rice. 

Some families tended cattle in the forest area with some owning more than 100 cows or buffalo. Nai Hoi 

was a professional cattle trader who sold cows and buffaloes to central Thailand. 

By 1942, more and more people were migrating to the area and occupying land. They planted 

jute and corn because the soil was fertile and the crop yield was very high. The farmers expanded their 

land into the forest, planting jute and corn to sell at the markets. This was the first step towards the 

planting of cash-crops, which was a big change to the traditional ways of the area. Although the jute and 

corn prices were not very high, farmers were still satisfied because it was their only source of cash-

income. 

There were not many farmers who were able to obtain a large-scale farm; just a few had large 

areas of land, most planted jute and corn at the corners of their rice plot. Regarding agricultural activities, 

the main crops were still upland rice, cotton, chilies, tobacco, and eggplant. Gathering and hunting 

continued to be very important economic activities in the area.  

In 1952, a forestry company got a concession from the government to cut down trees in the 

northern part of the Dong Mun Forest. Between 1961 and 1963, a company from Nam Pong got a 30 year 

concession to cut down trees in the southern and eastern parts of the forest. As a result, the Nam Pong 

company constructed a road into the center of the forest in order to transport the timber out. Thereafter 

the Dong Mun forest area was divided into three parts. Villagers migrated into the forest by using the 

timber transport road and occupied more of the land for agriculture. In 1963, Lam Pao dam was 

constructed and people living in this lowland area migrated to the Dong Mun Forest area. Due to the 

increasing population growth, drought and poverty, more people migrated to the center of the forest area 

to occupy land beside the newly constructed road, for agriculture purposes.   

Between 1960 and1970, the company cut trees for trade and constructed the road. Farmers cut 

trees for housing and for sale, moving them by using the forest road. The farmers expanded their 

agricultural lands by ‘cutting and burning’ forest land in order to plant cash crops. During that period 

more and more people migrated to the Dong Mun Forest area, causing it to become constantly 

decreased and depleted. 

What was the government reaction? They declared the area to be ‘Dong Mun National Reserved 

Forest’ with 60,000 hectares protected as national forest. The government provided land for farmers, the 

so called ‘illegal settlers’, by introducing four land rights programs; Forest village program, Land rights for 
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the farmer program, Land development program and Co-operative village. The land program provided 2-8 

hectare plots for the farmers, but most of them occupied larger land areas than the government 

provided. To protect the forest land from illegal migrants, the Royal Forestry Department established a 

forest protection office; Dong Mun Forest Development 1 and 2; two stations for fire-protection and a 

forest guard station. 

From 1971 to 1981, the Communist Party of Thailand controlled this area, so the forestry 

company was unable to operate. However, during this time the number of settlements in Dong Mun 

National Reserved Forest area increased to 50 villages because of the migration of people who lived in 

other provinces, even those from far away, who heard that the government provided land for landless 

people at Dong Mun Forest. As word spread from village to village, more and more landless people 

migrated to the Dong Mun Forest. From that time on, it took about 10 years to complete the allocation 

of the available land. When the later groups arrived, there was no more land available, so they invaded 

the forest area to occupy it for agricultural use.  

In 1967, cassava was introduced as a new cash crop. This was a very important development. 

Cassava was planted in the southern part of Dong Mun forest and sold in Nam pong District. Cassava 

grows very well and gives a higher yield than jute. It is also easier to tend than jute or corn. So, this may 

explain why farmers expanded their planting areas, as the two-hectare plots from the land rights program 

were not enough to provide them with a living.  

This is a comparison of the planting process for jute, corn and cassava. For jute, it has to be 

planted, harvested and placed underwater for three to four weeks, peeled and packed before offering it 

for sale. As for corn, this is also not so good because it is easily damaged by pests and its yields are 

decreased. During the 70’s and 80’s, cassava was the most popular crop in the area. 

Sugar cane was introduced in 1971. It required high investment and involved high costs in 

harvesting and transportation to the sugar factory. Many farmers could not afford to invest in sugar cane 

plantation. 

So the traditional crops, rice, upland rice, chili, tobacco, cotton were still planted but jute and 

corn were seen to decrease, being replaced in the area by cassava and sugar cane. Cassava planting 

expanded because its yield and price were higher than for other crops. Sugar cane must be planted near 

to the main road and remained small scale due to the high investment and transportation costs.  

To protect Dong Mun Forest area, the Royal Forestry Department worked with government 

agencies, universities and NGO’s to organize social groups, women’s groups, youth groups and included 

tree planting groups, fire protection groups, by providing training and seminars on the planting of trees 

and nursery development. Many agencies organized discussions, training and seminars for social groups 

including fire protection groups, pupils and local leaders.  
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At that time, Dong Mun Forest Office 1 and 2 were responsible for reforestation with eucalyptus 

trees, but in the dry season they burnt. In 1987, the Green Isan Policy was introduced to protect the 

forests in Northeastern Thailand. What was the government strategy? The government removed 

concessions and banned logging in Thailand in 1989.  

Cassava covered mostly the slopes of the hilly areas and the price, 20 to 30 years ago, was much 

lower than one baht per kilo. In 2009, the cassava price was around 20% higher.  Regarding sugar cane, 

the farmer received financial support from the sugar factory, so the planting of sugar cane was increasing. 

Twenty to thirty years ago, the sugar cane price was 300-400 baht per ton, but the price in 2009 rose to 

700 baht, a doubling of the price. The reason for the increase was because the EU removed their subsidy 

for sugar beet production. Rice was planted in the lowland, southern part of Dong Mun Forest area. They 

also planted chilies, tobacco and rattan. Rattan shoots are not only grown for food but they are also sold 

in the market as material for making chairs or furniture. There were also people cultivating silk worms and 

weaving. They built houses that were always under construction, so called “never finished houses” 

because they carried timber down from the mountain, supposedly to build a house, but then waited for 

people from city to come and buy the wood. The villagers were also dependent on forest products. They 

were happy to go to the forest to gather; wild vegetables for food, herbal plants, plywood, timber, some 

went hunting while some joined in community forest activities. Overall the farmers earned their main 

income from cash crops. Nevertheless, more and more people went to work in big cities during the dry 

season. In fact, they had started to emigrate from the Dong Mun Forest area since 1980.   

In 1995, the rubber tree was newly introduced by the Agricultural Extension Division. Later, in 

2003, the Royal Forest Department closed four Forest Protection Offices, only the mountain area 

remained under protection. The government cut all the budgets, there were no longer any activities. Only 

one station, at Phu Phra, remained active. What is the situation now?  The forest merely covers the 

mountain and 30 % is reforestation of eucalyptus and teak. Phu Phra Forest Protection Station is still 

operating. Rubber plantation is dominant in the hill and slope areas, covering more than 60 % of the 

area. Sugar cane, on the lower slope, expanded because of the increasing price. Cassava is reducing more 

and more. These are the changes so far. 

As for forest conservation, in 2009 there were 33 temples on the mountainous area and most of 

them were not registered with the Religion Department. The temples cover more than 2000 hectares of 

land. Only four of the temples had been established before 1945 and 40 years later, five more temples 

had been established. Between 1986 and 2009 there were 24 temples established around Dong Mun 

Forest. Most of the temples settled on the hillside and are to protect the forest. So it became not so 

easy for farmers to go into the forests because they had to pass the temple areas. These temples play a 

significant role in forest conservation because Buddhist temples need a meditation place and forests are 

the best locations. Monks supported the villagers to cultivate a nursery and plant trees. Together, the 

temples have planted more than 500,000 trees. At one of the biggest forest temples, the monks have 
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planted more than 80,000 trees. They have to spend a lot of effort and money to plant trees and protect 

the forest from wildfires. Moreover, the villages have also established a community forest group to 

conserve 400-hectares of forest land for food gathering, to provide firewood for cremations, for cattle 

husbandry and so on. There are 25 villages around Dong Mun Forest supporting the community forestry 

groups who participate with the forest temples to set regulations such as not allowing trees to be cut and 

allowing the gathering of bamboo or mushrooms for self consumption. The important thing is the 

prevention and control of wildfires. 

Nowadays, the younger generation when finishing high school, go to Bangkok or Chonburi to find 

work. When walking in the village, you will meet mostly old people and children, the middle aged having 

gone to work in the big cities. From our study of 31 villages, we found that there were 25 people who 

worked abroad and 70 women had married foreigners. This is a new social phenomenon as they moved 

to live in; USA, England, Germany, Sweden, Japan, Norway, Italy and so on. We interviewed a farmer. She 

owns cattle and has three daughters. One lives in Japan, married to a Japanese person, one lives in 

Sweden and the last one lives in England. She had been to England but prefers to live here, tending her 

cattle. 

 

Conclusion 

This is the conclusion time-line. In-migration took place from 1800 to 1980 and then out-

migration started. Nowadays some people go abroad to work or to live. Edible plants are still gathered 

from the forest because they are more delicious than vegetables from public markets. There is less and 

less hunting activity. For agriculture; no more jute and corn cultivation, less cassava, sugar cane is 

increasing and now rubber trees are the dominant plant. Population growth has declined. Natural 

resources are decreased. Temples, monks and the people participate with the community to help 

conserve the forest land. 
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Abstract 

The research paper investigated a suitable guideline of city development in Udon Thani, 

Thailand. The study was conducted by qualitative approach. In-depth interview, group interview, and 

focus group discussion were used as research tools to collect data. Qualitative data was collected from 

12 key participants who were city-related stakeholders and 45 citizens who were from communities within 

Udon Thani Municipality. Content analysis was used to analyze research findings. Research results found 

that public sector lacked of participation in city development planning. Government and business 

agencies played important role to lead the city. Therefore, empowering public sector was necessary to 

develop their own community. In addition, social cohesion should be generated to exchange and share 

knowledge, activity, and experiences in issues related to the city and some problems related to the 

urbanization phenomenon. Social media was also introduced as a new channel of communication among 

 

Keyword: Participation, Development Guideline, Social Cohesion 
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Introduction 

The phenomenon of urbanization in developing countries, especially in the Southeast Asia region, 

has been growing rapidly in the last decades. Urbanization caused many changes, particularly in the cities 

located in strategic areas and easily linked to neighboring cities in the region. The changes caused by 

urbanization could be divided into various perspectives such as social, cultural, environmental, economic, 

etc. However, lack of knowledge on urbanization and the coordination between local and government 

agencies were obstacles that slowed down city growth. In addition, urbanization has taken place without 

appropriate direction, and combined cities surrounded other obstacles for urbanization management from 

an administrative perspective. City management and urban planning between the cities did not run in the 

same direction and lacked an integration plan. This resulted in the inconsistency of budget management 

of the city and did not support the expansion of the city. 

 Another issue is the decentralization of authority from central government to local government. 

In the past, policy or implemented development plans were issued by the central government with no 

place for participation by locals. This resulted in an inappropriate development plan which was issued by 

the central government. Therefore, participation of city agencies in developing plans is essential for locals, 

especially in three main sectors related to the city that have to cooperate with each other, including the 

following: 1) the government sector in terms of central government and local government, 2) the private 

sector, especially business enterprises, and 3) the public sector. 

 A study of Prompakping et al. (2013) found that participation in city management in Southeast 

Asia has run as a cooperation between the government sector and private sector to issue guidelines for 

urban expansion, for instance, providing public infrastructure, community facilities, and related services. 

However, it was interesting that there was no participation by the public sector in guiding some 

developing plans. The issuing of management guidelines is currently generated by representatives from 

local government and central government, but still lacks participation from the public sector, such as 

local citizens.  

 There are at least five approaches or modalities in engaging local governments to commit to 

sustainable practices. They are as follows: 1) national government policies, programs, and support 2) 

donor-funded or donor-initiated programs and projects 3) civil society-led initiatives 4) peer-to-peer 

learning that is often generated by networks of city governments and communities 5) visionary and 

innovative local leaders supported by capable local bureaucracy (Sarosa & Anggriani Arifin, 2012)  

This paper tried to find the best practices of city development in Udon Thani. The study focused on the 

participation of public sector on urban development to find out the best practice and applied for the 

sustainable development in the city of Udon Thani. The findings of the study can be applied to 

developing guidelines for city management of the rapid growth city. 
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Objective 

1. Explored the best practices issued by city stakeholders for developing Udon Thani 

2. Explored conditions influenced the best practices of city development by public sector 

Research Methodology 

A qualitative approach was implemented in this study to find guidelines of city development by 

public sector and practices of urban development. Research findings could be applied to policy issuing. 

In-depth interviews were used as a research tool to collect data from key informants, who were 

representatives of city stakeholders. Twelve key informants were selected from persons related to urban 

development in the past and in the present. Group interview and focus group discussion were also used 

to find the best guidelines and practices for city development. Participants of group interview and focus 

group discussion totaled 45 person, who were from communities within Udon Thani Municipality. Data 

then would be validated by the triangulation method, and analyzed by the content analysis.  

 

Research Results 

1. The best practices issued by city stakeholders for developing Udon Thani 

1.1 Social and cultural The solution for the slum dealing with drugs and criminal problems was 

cooperated with by city development-related agencies, including the government sector and the local 

community. The slum was moved to a new place, namely Ban Mun Kong, where it was supported by the 

government budget, which built infrastructure and houses. Public agencies also cooperated with the 

government to conduct activities such as a rescue group to help citizens in case of emergency, or the 

cross-national couple group that conducted voluntary works for the local community such as teaching 

English to young people and police assistants. The cross-national couple group was dealing with the local 

government also to ask for good support from the government on social security. 

1.2 Economics Economic issue was defined as a flagship to boost development in Udon Thani, so 

city agencies tried to set up projects to support city growth. In Udon Thani, various agencies have 

promoted tourism by restoring historic sites and natural attractions. The activity was supported by 

government and local community, while the private sector provided financial help for the activity. The 

process of activity allowed various agencies to participate in the activity and linked the activity to other 

development projects for collective benefits, for instance, planning the tram simulator project to connect 

major tourism sites within Udon Thani and constructing a tourism center and OTOP shop. Moreover, city 

agencies are working on the project of bicycle route construction to promote bicycle activity for health 

and for reducing traffic congestion in the city. The activity has been conducted by setting a discussion 

stage to gain feedback and suggestions from city stakeholders. A tram project was also introduced for 
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reducing traffic congestion by persuading persons to use the tram, especially during the prime times. To 

achieve the projects, the governor has established a foundation of strategic development to study the 

possibilities for the projects. However, the projects are in the process of project feasibility studies. 

From the abovementioned activities, the key to the activities is the cooperation between 

government sector, private sector, and public sector in city management by focusing on the collective 

benefits of Udon Thani. 

1.3. Physical and environmental Regarding the growth of the city which took place rapidly, the 

growth caused impacts on and significant changes to the physical environment of the city. Residents who 

live within the city center and suburbs started taking interest in the issues and expressing their feedback 

on social networks. In addition, some residents or NGOs tried to group persons concerned with the same 

issues and set small stages to discuss the issues. Physical and environmental issues were key issues that 

have affected the city significantly. Issues that Udon Thani is dealing with include traffic congestion, waste 

disposal, and flooding. However, it was found that activities that were conducted by the public sector 

were not of as much interest to the government or private sectors 

 

Figure 1 Framework of Udon Thani urban development 

2. Conditions influenced the best practices of city development by public sector 

2.1. Issues and impact of rapid urbanization Regarding the city boundary which was rapidly 

expanding in all directions, this affected relations between cities that were very close to each other. In 

Udon Thani, the city has related to other cities in the Indo-China region such as Vientiane, Lao PDR. 

Therefore, issues and impact of the city expansion could hardly affect people in the city, both local 

citizens and migrants. This condition was the catalyst that boosted public sector recognition and drew 

more attention to the issues. Groups in the public sector tried to discuss and exchange ideas, knowledge, 

and experience to find the best solution for the city and meet the needs of people in the future. 
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 2.2. Communication technology. Communication technology currently is considered a crucial tool 

to group the city societies. Technology could help local people access information related to city 

planning, especially via social networking, which is popular at present. Social networks are a tool to 

access information and could exchange information between persons rapidly. This is another factor which 

boosted social cohesion in Udon Thani city. 

 

Figure 2 The Best Practices from City Stakeholders for Developing Udon Thani 

The two conditions reflected a view of social groups appearing in Udon Thani to participate in 

city management. City management should be conducted based on the participation of city stakeholders, 

including the public sector, which was directly affected by city policy. Social cohesion for exchanging 

knowledge, experiences, and ideas about the city issues related to urbanization and urban development 

was interesting alternative choice. The activity was conducted by persons who got direct effect from 

urban development, while the social network would be used as a tool to share information with the 

public. During the discussion process, urban issues would be raised up by participants and discussed. 

There were 4 points that participants had to realize, including the following: 1) the group would raise 

clear issues or impacts.2) No group leader or formal organization would be present during this discussion 
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stage. 3) Participants would be equal. 4) Output of the discussion generated by the collective should 

benefit the city.  

The two conditions reflected a view of social groups appearing in Udon Thani to participate in 

city management. City management should be conducted based on the participation of city stakeholders, 

including the public sector, which was directly affected by city policy. Social cohesion for exchanging 

knowledge, experiences, and ideas about the city issues related to urbanization and urban development 

was an interesting alternative choice. The activity was conducted by persons who got direct effect from 

urban development, while the social network would be used as a tool to share information with the 

public. During the discussion process, urban issues would be raised up by participants and discussed. 

There were 4 points that participants had to realize, including the following: 1) the group would raise 

clear issues or impacts. 2) No group leader or formal organization would be present during this discussion 

stage. 3) Participants would be equal. 4) Output of the discussion generated by the collective should 

benefit the city.  

The results of the discussion would be summarized and applied to the next discussion until a 

conclusion was reached and presented to the public and government agencies related to city 

development. 

 

Discussion 

An interesting point from social cohesion which occurs in the present found that most of the 

discussion participants were middle class people with easy access to technological tools. Although there 

are more channels to access communication technology, people who have low incomes are still 

struggling to earn more income for living in the city. Although this group realizes they are directly affected 

and are concerned with the city problems, they still lack access to information. Due to their working 

conditions, it is quite difficult to see a group established by lower-income people. This topic should be of 

concern to the government and private sectors, and these sectors should be concerned with providing 

proper tools for accessing information, and with allowing more opportunity for participation. 

Urbanization in Thailand and other major cities in the Southeast Asia region have been 

determined by the central government. The city administrators tried to use economics as a flagship of 

development, while some cities defined themselves as the center of transportation, center of education, 

and center of tourism. These policies were essential to require cooperation from the public sector 

because they were persons directly affected by the development plan. City administrators should advise 

the public sector about appropriate guidelines. Another is decentralization; the decentralization of 

authority from central government to local government should be applied. This is one strategy to 

promote the good governance of city administration to city stakeholders. In addition, both the public 
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sector and the private sector should be allowed to participate in policy issuance to lead the city to 

develop with a good balance in economic, social, and environmental perspectives. 

 

Figure 3 Social cohesion of city development by public sector 
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Abstract 

The local government organization is a part of the government administration which is based on 

the principle of decentralization. According to the Act of Parliament in the plan and the process of 

decentralization given to the local government organizations in 1999, the government section transferred 

its mission to the organization which has been referred to the task that the local government 

organizations obtained from the central government and the provincial government section. In particular, 

the development of infrastructure has to decentralized to the public who have to take action and 

respond to the needs of the community. According to the sayings, “The water flows, Bright light, Good 

roads” which indicate the quality of life in the community and indicate the importance of infrastructure 

system of the community. 

From the mentioned issues, every local government organization realizes and is aware of the 

needs in infrastructure of the community as well. Therefore, this article is part of the research “Process of 

Building Confidence in the Preparation of the Infastructure of the Local Government Organzations in the 

Northeast Region” the objective is 1) To study the level of confidence of the public on the local 

government organizations in the preparation of the infrastructure. 2) To study the causal factors affect the 

confidence of the public in the preparation of the infrastructure of the local government organizations. 

 The study found that: 1) Currently the community or local organization has been strengthened 

quite a few. and 2) Some government officials are accustomed to the state as a key player in managing 

the affairs of society. The results from this study will be used to effectively develop the infrastructure of 

the local government organizations and respond the community’s needs. 

 

Keyword: Confidence, Infastructure, Local Government Organizations 
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Introduction 

The local government organization is a part of the government administration, which is based on 

the principle of decentralization. According to the Act of Parliament in the plan and the process of 

decentralization given to the local government organizations in 1999, the government section transferred 

its mission to the organization which has been referred to the task that the local government 

organizations obtained from the central government and the provincial government section. The mission 

has been classified into six aspects of public services namely: 1. Infrastructure 2. the promotion of quality 

of life 3. community organizing and maintaining peace and order 4. planning of investment promotion, 

commerce and tourism 5. Management and conservation of natural resources and environment, and 6. 

culture, custom and local wisdoms. 

 In particular, the development of infrastructure has to decentralize to the public who take action 

and respond to the needs of the community. According to the sayings, “The water flows, Bright light, 

Good roads” which indicate the quality of life in the community for a long time and also indicate the 

importance of infrastructure system of the community. Today, the local government organizations survey 

the people’s needs of public services or their complaint data about the public services, it can be found 

that the urgent priority demands are building and maintenance of public utilities such as roads, bridges, 

footpaths, drainage sewer, water supply, lighting, public parks, canals and ditches. 

 Currently, there are several constraints in doing the infrastructure such as budget limitation 

because the construction and maintenance of public utilities requires a lot of money, whereas the local 

government organizations have limited annual budget. Furthermore, these organizations are controlled in 

terms of loaning or borrowing money to invest and are banned to set on long-termed budget in several 

consecutive years of investment. 

Most of the localities have to wrest supported money from the government grant-in-aid money 

projects. This aspect requires major political party lines or connections so this is a much challenging 

limitation for local administrators. Another limitation is the limitation of management, especially the 

sevice of public utilities that has various types of them which can be administrated and managed by using 

the market mechanism; many private sectors can bid to run the projects and keep of manage the service 

fees from the people. However, most of the local government organizations lack of the knowledge and 

experience in the management and administration their public utilities in commercial fields so the local 

government organizations dare not start to run the projects. The last limitation in not having transparency; 

corruptions and hidden benefits in the construction, improvement, maintenance of local and central 

government public utility system. There were plenty of corruptions which occurred widely; therefore, 

people distrust and oppose to invest in these projects though there is a huge demand for them. 

From the mentioned issues, every local government organization realizes and is also aware of the 

needs in infrastructure of the community. However, what we want to do and what we can actually do 
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may be different. This issue can how often challenge the local administrators’ abilities. Therefore, the 

researcher is interested in studying the process of building confidence in the preparation of the 

infrastructure of the local government organizations in the northeast area. The results from this study will 

be used to effectively develop the infrastructure of the local government organizations and respond the 

community’s needs. 

 

Objectives  

1. To study the level of confidence of the public on the local government organizations in the 

preparation of the infrastructure. 

2. To study the causal factors affect the confidence of the public in the preparation of the 

infrastructure of the local government organizations. 

 

Literature Review 

The research: “Process of Building Confidence in the Preparation of the Infrastructure of the Local 

Government Organizations in the Northeast Region” uses concepts theories and researches as guidelines 

as follows: 

1. Concepts and theories of confidence 

2. Concepts of decentralization 

3. Concepts of infrastructure 

4. Conditions and background information of the study area Related Research 
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Level if confidence of public 

in the preparation of the 

infrastructure 

Causal factors affecting to 

confidence 

Infrastructure 

- Roads 

- Water system 

- Electricity system 

- Canals, Ditches 

- Footpaths 

- Public parks 

Guidelines to build confidence in the Preparation 

of the infrastructure of the local government 

organizations 

Conceptual Framework 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methodology 

This research is a quantitative and qualitative research and is determined by the following 

procedures: 

1. The population samples and sampling methods 

2. Data collection 

3. The research instruments used in the study 

Population Samples and Sampling Methods 

 The population of this study was individuals who live in the area of responsibility of the local 

government organizations in the northeast. The study was defined the study population into 4 groups. 

1. The board of administrators including the Mayor, the Deputy Mayor. By using the purposive 

sampling which were qualified to relate to the position, duty and role management and have the support 

in the infrastructure. 

2. Government sectors, Officers including the Deputy Municipal Clerk, Chief of the Electrician 

Division, Electrical Officers, Civil Engineering Department and utility section. By using purposive sampling 

which were qualified to have s supervisory role, responsibility of maintenance the roads, bridges, public 

parks, setting locations and electrical services. 
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3. Community leaders including the President, the Vice-president of the community. By using 

purposive sampling which were qualified to have a supervisory role, responsibility of maintenance the 

roads, bridges, public parks, setting locations and electrical services. 

4. People who live in the area. The study areas will be divided by the population of the area into 

2 districts and select 2 areas from each district as follows: 

- Upper Northeast Region, including 

Ban Phai Town Municipality, Amphoe Ban Phai, Khon KaenProvince 

Nonsamrong Town Municipality, Amphoe Muang, Udon Thani Province 

- Lower Northeast Region, including 

Sikhiu Town Municipality, Amphoe Sikhiu,  Nakhonratchasima Province. 

Phibun Mangsahan Town Municipality, Amphoe Phibun Mangsahan, Ubon Ratchathani Province 

         

Data Collection 

1. Document Research: This study explores the various documents involving in both Primary and 

secondary documents in order to bring to discuss and analyze in conjunction with the information 

obtained from in-depth-interview and focus group 

2. Questionnaire: The questionnaire was used to measure the level of confidence of the public 

towards the local government organizations in the preparation of the infrastructure and find out the 

causal factors that affect the confidence of the public in the preparation of the infrastructure of the 

organizations. 

3. In-depth Interview: This method was used to interview the Mayor, Deputy Mayor, Municipal 

Clerk, Director of Engineering Department, Officers of Engineering Department, Civil Engineering Sector, 

Department of Utility and community leaders in the community. The population samples were selected 

by using purposive sampling which is a consideration of the objectives of the study. 

4. Focus Group Discussion: This method was to talk to the people, brainstorm together in order 

to obtain the information for analyzing. The group discussion was divided into 8 groups. Each group 

consists of 6 members. 

5. Non-Participation Observation: The observations are sparse, not to participate in the activities. 

There are observations that are not aware of the observer and aware of the observer. The observer will 

observe these issues, such as diabetic lifestyle, livelihood, well-being of the community, village meeting, 

tradition joining, rituals and festive events and important events of the study community. 
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Research Instruments 

 The instruments used in this study were as follows: 

 Qualitative: Tools used to collect data collection, namely semi-structured interview. 

 Quantitative: Questionnaires were used to collect data. The statistics was used to analyze data 

was Path Analysis. 

                                      

Finding 

The First objective was to study the level of confidence of the public on the local government 

organizations in the preparation of the infrastructure. 

1. The nature of the involvement of the public in the preparation of the infrastructure. Due to 

the urging of thought or consciousness. By institutions or organizations Presents workshops and seminars 

for community leaders and citizens, both formal and informal. By nature of its continuous years. With 

funding from several sources. So when the municipality carried out various projects. The public suspicion 

or doubt in the transparency of such abuse. Or the amount spent perhaps too much so. 

2. It is evident that the form of participation of the public in the preparation of the infrastructure 

of the organization. By implementing the public itself is possible. And effective form Therefore, the role of 

the municipality is exploring the potential of local communities. And allows them to express themselves 

Do not interrupt or a community in a negative light that is hostile to the state in order. People will be 

able to develop a strong and monitoring local authorities more effectively. 

The Section objective was to study the causal factors affect the confidence of the public in the 

preparation of the infrastructure of the local government organizations. 

3. In the public sector took part in the preparation of the infrastructure of the municipality. The 

province There are some limitations and some issues to keep in mind is. 

Firstly, local Currently, the community or public organization has strengthened quite a few. In 

proportion to the number of local government units across the country. This may be due to the 

complexity of social and everyday tasks that much easier. As well as attracting the attention of the 

people to spend more time with their matter, such as leisure activities and hobbies, which has attracted 

over. Thailand has made people more individualistic. 

Second, the direct expression of the people can sometimes lead to a state of confrontation 

between aboriginal people and the loss of benefits, which could lead to violence. Especially those who 

play a role in the expression of the people. 
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Third, government officials, some still accustomed to the state as a key player in managing the 

various aspects of society, officials may look at the expression of the people in a negative way and 

behaviors that hinder the growth of the role of the public sector. At the same time the expression of the 

self, it might be motivated by a reward. Or get the wrong information. The political interests of any party. 
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Abstract 

The transboundary haze pollution problem is one of the important issues in the international 

society. The globalization concept has been brought to deal with the problem through the international 

laws providing common standards. Such international law, however, has a limitation on the enforcement 

and the monitoring system. The local administration organizations play an important role on the haze 

pollution management. The operation of local administration organizations shows the interaction 

between the local community and the impact of globalization which has driven the enforcement of the 

legal instruments in the global and local levels. This paper explores how the transboundary haze 

pollution problem has been tackled by the power of the globalization with the shared consciousness of 

the people rather than relying only on the legal instruments. 

 

Keyword: Transboundary haze pollution, Globalization, Law enforcement, Local administration 

organizations 
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Introduction 

Globalization is generally interpreted in the context of the liberalization of the economic, culture 

and the cyber network, while the environmental concern related to the globalization has received less 

attention from the public society. To some extent, the environmental concern in a global trend has been 

transformed to the campaign of quality of the city life for instance, cycling to save the gasoline, or the 

use of fabric bag to reduce the emission. In the aspect of the international relations, the environmental 

concern at the global level is the consequence of the globalization since it draws a common 

consciousness of global citizens to share the same concern. 

 The features of globalization in term of the global ecology include the causes of environmental 

change from the manifestation and the globalizing activity, which was driven by the political policy 

through the role of media and advertising. (Newel, 2012: 7-8) It is undeniable that in the modern society 

our perception on environmental concern has been shared by people around the world. The media 

which unify the whole world as a same unit takes a leading role in the spreading the information.  

 Although the transboundary pollution was primary known in the 1930s (Halvorssen, 2013, p. 29) 

the environmental concern was concrete appeared in the early twenty-first-century with the concerns 

about the world energy consumption and the climate change. (Newel, 2012, p. 22) Since then the world 

politics on environmental policy has been operated through the international environmental law to 

create the global standards and the international binding instruments among the states. Unlike the 

domestic laws, the international law is a globalization instrument, it does not come from the national 

legislative organizations nor have the same enforcement’s levels. The international relations principles 

and the international politics are the key factors in the enforcement of the international law. Both the 

international law and the regional law will be effectively enforced by the support of the government 

policy. At this stage, the notion of the state’s sovereignty has been challenged. Nevertheless, in the 

modern concept of international relations, non-state actor is recognized as one of the alternative choices 

for the transnational network development including the transnational problem for the environment. The 

movement of the civil society and the sub-organization of government have paved the way for the 

unification of the member of global society. (Keck and Sikkink, 2012, pp. 221 - 224)  

 Thailand in particular has faced the crisis of transboundary air pollution which has been 

addressed also as a global concern. One of the severe areas cover the northern part of Thailand which 

received the impact of the transboundary haze pollution from Myanmar. The research on transnational 

haze pollution of Suthini Dontri based on the information of satellite survey reveals that Myanmar has 

the thermal hot-spot at 41 per cent of the Southeast Asia region and the cause of the hot-spot mainly 

the result of the open air burning. (Sanjit, 2013) Such haze pollution from the open air burning in 

Myanmar has spread through the country’s border and damage the people’s health in the northern part 

of the country. (www.pcd.go.th) Various laws and governments’ policies to control of open air burning 
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have been legislated and issued for the enforcement in the country. Even though these tools have never 

been achieved in resolving the transboundary air pollution problem mainly because of the territorial 

principle of domestic laws and policies, this paper aims to explore the role of the local government 

organizations in addressing the international environmental problem with the driving force of the 

globalization.  

Thai government has decentralized the power to the local administrative organization for the 

enactment of the local regulations to control the open air burning in their specific control areas. This 

situation has shown how to address the global environmental concern through the local laws channel. 

Even though there is no direct linkage between the international law and the local laws, these local 

regulations have been unintentionally issued in parallel with the trend of international and regional 

controlling regulations. The situation somehow shows the power of globalization which mainly based on 

the international law to the local governmental organizations in the country. The study of this likeness 

can explain the impact of the globalization that supports the law enforcement at the global and the local 

level. To explain the impact of globalization to the enforcement of local administrative regulations in 

particular, I divide the impact of globalization in three aspects, firstly on the transboundary haze pollution 

problems as a global concern, secondly on the Southeast Asia Management on Transboundary Haze 

Pollution as a regional concern and finally on the local administrative laws as a local concern.  

 

1. Globalization and Transboundary Haze Pollution Problem 

The Globalization concept has been explained in many aspects and with definitions. Some 

scholar defines the globalization with the terms of deterritorialization or supraterritorialism (Scholte, 2002, 

p. 26) which perceives a common humanity. (Chirico, 2014, p. 13) While some scholar defines the 

globalization as "a concept refers both to the compression of the world and the intensification of the 

consciousness of the world as a whole...both concrete global interdependence and consciousness of the 

global whole." (Robertson, 1992, p. 8) or "...the intensification of world-wide social relations which link 

distant localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring many miles away 

and vice versa..." (Giddens, 1990, p. 64) In summary, the globalization concerns the interconnection of the 

global society while the activities across boundary are interdependence; it also involves the making of 

global consciousness. (Holton, 2005 in Martell, 2010, p. 12)  

 The globalization has evolved from the pre-modernity era, 1500s and functioned through the 

religion and language in Roman Empire, transformed to the industrial revolution, the economic system, 

the politics and culture and at the present the contemporary era of the information technology as the 

cyber social on internet. (Martell, 2010, p. 43 - 66) For this development, the internet is presently a 

mechanism for the globalization process. 

The 2nd Khon Kean University International Conference on Public Administration (2015) 



19 

 The environmental concern occurred in the period of transnational politics and culture, before 

the cyber space era. The transboundary haze pollution draws attention from the international society and 

the international lawyer in the land mark case called "Trail Smelter Case". In 1938, Canada established the 

smelting plant in Trail, British Colombia where nearby the Washington State of United States. The 

activities of the smelting plant produce the Sulphur Dioxide fumes which widespread to the air and cause 

the damage of the farm area in Washington. The United States requested for the dispute solutions from 

the International Arbitration. (Halvorssen, 2013, p. 29) This issue has grown due to the globalization in the 

context of the international relations. 

 In 1979, the international relations addressed the environment issue by the presentation of the 

first international legal binding instrument concerning the transboundary air pollution, the Geneva 

Convention on Long-range Transboundary Air Pollution. This instrument was accepted by United Nations 

Economic Commission for Europe. Based on the diplomatic method of fundamental principles of this 

international instrument, the contracting parties need to the exchange of information, consultation, 

research, the co-operation for research development and monitoring, in order to eradicate the air 

pollution as well as the effort in both national and international level.1 This instrument is limitedly 

accepted by the European countries2 and the dispute settlement channel covers negotiation or by any 

other method dispute settlement accepted by the contracting parties. 

 In 2001, the United Nations International Law Commission published the Draft Article on 

Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities3 to standardized the control of 

transboundary pollution supported by the globalization. The prospects of globalization as defined as 

"relating to the whole world" differ from the internationalization and the international. (as "two or more 

nations") (Gopinath, 2008, p. 9) Therefore, the making of global consciousness on transnational haze 

pollution need to process in a large scale as the global standard by the international law. Then the 

international law on transnational haze pollution needs to work towards the establishment of the global 

environmental concern rather than the concern for limited state parties. 

 In term of postmodern approach, the popularity of environmental concern is the symbol or 

consciousness of the world society. (Martell, 2010, pp. 36 - 37) Even the territorialism still prevails in the 

world of nation-state concept (Anderson, 2009, pp. 9 - 10), the environment policy was processed 

through the homogenization concept of Globalists. (Martell, 2010, p. 24) If the global instrument as the 

1 Article 3 of The 1979 Geneva Convention on Long-range Transboundary Air Pollution. 

2 Article 9 of The 1979 Geneva Convention on Long-range Transboundary Air Pollution. 

3 International Law Commission (http://www.un.org/law/ilc/) 
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international law can be the symbol of world society's consciousness, then the globalization on the 

environmental concern will certainly be circulated. 

 

2. The Impact of Globalization to the Southeast Asia Management on Transboundary Haze 

Pollution 

The South-East Asia region has been facing with the transboundary pollution crisis which is at the 

same time, a global form of the pollution of mankind. The transboundary haze crisis in Indonesia had led 

to the regional instrument to establish the cooperation on the control of transboundary haze pollution. 

With regards to the Article 1 (8) of the ASEAN Charter "To response effectively, in accordance with the 

principle of comprehensive security, to all forms of threats, transnational crimes and transboundary 

challenges." ASEAN takes a role in managing the transboundary pollution by adopted the ASEAN 

Agreement on Transboundary Haze Pollution in June 10, 2002.4 The obstacle of the regional instrument is 

the ASEAN way, which set a norm on diplomatic conduct by principles of non-interference, consultation, 

consensus, quiet diplomacy etc. (Nguitragool, 2012, pp. 723 - 743.) The diplomatic politics, organization 

custom, and certain normative constraints hinder the cooperation and regional instrument. (Nguitragool, 

2011: 356) Such ASEAN way was defined as "A high degree of discreetness, informality, pragmatism, 

expediency, consensus building, and non-confrontation bargaining style." (Acharya, 1997, p. 329) 

The emerging of ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution is not the direct effect from 

the Western pollution issues but it came from the level of emissions of air pollutants within the region. In 

other words, the air pollution concern relates to the environmental issue on climate change. (Newel, 

2012, p. 22) This is the global issue which requires also the regional mechanism to unify the practices of 

the states or operate over the limitation of state's territory. All of the method and concept is about the 

impact of "globalization" (Lipschutz and Rowe, 2005, p. 25 - 32) then the ASEAN Agreement on 

Transboundary Haze Pollution is a form of globalization through the standardization of global and 

regional laws and policies. 

In term of the international law principle, referred to Article 38 of the Statue of International 

Court of Justice, the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution is the international law in the 

form of the international convention or the international treaty so that the International Court of Justice 

can apply this international law in the case that was presented to the court. (Shaw, 2008, p. 83) But 

according to the ASEAN way, the non-interference principle has long been acknowledged as the 

organization norm whereas the hard law as the international convention has faced with the obstacle in 

enforcing this instrument. 

4 the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 
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 The relationship of globalization and the functions of regional integration as ASEAN can be 

analyzed in two controversial perspectives; 

 Firstly, the regional integration has been established against the liberalism which came from the 

economic development under the globalization trend. The unification of the economy in the region 

results in the strengthening of the bargaining power for the specific region. (Duncan, 2014) ASEAN to a 

certain level, has existed to against the globalization. 

 Secondly, the regional integration is based on the global trend to empower the region at the 

global level. In addition, the regional laws have represented the methods of globalization that creates a 

common standard and consciousness for the members of the society. 

 Either being against globalization or representing the globalization, the regional integration and 

the globalization have interacted and affected one another. The regionalization process has therefore 

provided answers to the homogenization process of economic, social, and cultural globalization and 

presents the regional unity. (Jenicek, 2002, p. 89) However, the limitation of the ASEAN Way becomes the 

problem for the regional law enforcement and the regional harmonization under the concept of 

globalization. (Stubbs, 2006, p. 4) 

 

3. The Impact of Globalization to the Local Administrative Laws  

The social structure is the basis to understand the globalization in term of sociology. (Coleman 

and Sajed, 2013, p. 56) Therefore, the understanding of the Thai governance structure on environment 

issue will lead to the understanding of how the national institutes and the national laws have functioned 

on the environment issue from the aspect of globalization. 

 The northern part of Thailand has faced the haze pollution crisis every year especially in Chiang 

Rai and Chiang Mai province. During February to April, the Pollution Control Department of Thailand has 

reported that there was a particulate matters size smaller than 10 microns (dust) in the air which was 

reported higher than the standard ratio. (www.pcd.or.th) The report of the researcher from Chiang Mai 

University shown that this environmental crisis was the effect of the open air burning activities in both 

Thailand and Myanmar. The information of satellite survey found that Myanmar had the thermal hot-spot 

highest than any countries in the Southeast Asia and it mainly came from the open air burning. (Sanjit, 

2013) The concern of transboundary haze pollution became the topic of ASEAN since two decades ago as 

a widespread burning of forest in Indonesia (Jones, 2006, pp. 432 - 433) while Thailand at that time was 

not addressed as facing a haze problems at the regional level. The strategy on the air pollution and the 

haze pollution in Thailand started in year 2003 from the government policy, while the issue has been 

continuingly addressed for the decrease of open air burning activities in country even it had been 

objected by the traditional culture of people in the area. (Rayanakorn, 2010, p. 27) Despite of various laws 
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have been enacted in the country, the local administrative organizations rather takes an important role 

for this issue for a decade. Numerous campaigns have been conducted in the community by the local 

administrative organizations in Chiang Mai province to strengthen the policy concerning haze pollution 

control as well as the local administrative regulations. The problem of these regulations is the low-rate 

fine as a punishment and the local organizations successfully enforced for only a handful of cases. In the 

meantime, the advocacy campaign under the theme 'Clean Air' was more successful than the direct law 

enforcement. (Rayanakorn, 2010, pp. 19 - 26) The evidence has shown that the soft method than the 

legal enforcement with the consciousness of people run more effective than the laws. Thus, the common 

consciousness shared on the environmental concern under a mechanism of globalization is essential to 

tackle the issue as it harmonizes the people around the world. 

 In summary, the interaction among the international law, the local administrative regulations and 

the globalization can be explained in three dimensions.  

 Firstly, the common consciousness encourages the concept of deterritorialization. As the global 

issue, the environmental problem has been dealt by the globalization concept in the form of 

international environment law. In fact, it also needs the perception of people to resolve the problem 

regardless of the international law. In other words, that the globalization brings about the shared 

consciousness of people around the world to the environmental problem makes the deterritorialization 

concept successful. Or, there is no boundary for the consciousness on the environmental issue. This 

situation reflects the function of the globalization in real society. 

 Secondly, the international environmental law cannot function by itself. As the international law 

does not have the strong legal enforcement, the common consciousness of the global society is needed 

to drive the enforcement of the international instrument. The international environmental law thus will 

be effectively implemented. 

 Thirdly, the local community is needed for the common consciousness building. The local 

administrative organs are important for the establishment of global consciousness. These local 

government organs not only encourage the community’s perception on the environmental problem but 

also work to implement the international law in the indirect way. Therefore, the interaction among these 

three factors namely the law, the common consciousness building and the activities of the local 

community enforce the function of the global instrument and pave the way to tackle the environmental 

problem.  

 The fragile system of global environmental governance namely the international institute and the 

international environmental law have faced with the concept of state’s sovereignty. It leads to the 

searching for the alternative way from a non-state actor. (Newel, 2012: 35) The globalization research 

scholars have taken place around transnational rather than intergovernmental relations since the 

transnational advocacy networks in international and regional politic is recognized to be new key 
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contributors for the regional and international relations. This may include the parliamentary branches of 

government. (Keck and Sikkink, 2012, pp. 221 - 224) In addition, the tiny scale of an organization which 

can access to the individual and collective group in their area will be the key success for the operation. 

(Snow, 1986)   

 Thanks to the common consciousness making concept of the globalization, the relations  

between the international law concerning transboundary air pollution and the domestic local 

administrative laws even not direct has been proved as the local laws and activities has supported the 

international law even in the indirect way. It is also needed to make the local achievement to the large 

scale through the network building, then the circulation of globalization on the management of 

transboundary air pollution will be achieved. Keck and Sikkink have identified that the type of network 

influence should be under the conditions of the agenda setting, the institutional procedures, the policy 

change and the state’s behavior. The achievement of the transnational network will result in the 

strengthening of regional integration as well as the international integration. (Keck and Sikkink, 2012, pp. 

230 - 232) When it is concerned about the formal policy and the power of national politics as an obstacle 

for the international co-operation and the transnational network (Keck and Sikkink, 2012, pp. 226 - 227), 

the civil society and the subsidiary organizations of government will be considered for the alternative 

choice to implement the laws and policies in the informal way. 

 

Conclusion 

The interaction between the local regulations and the process of globalization on the 

environmental concern has shown the impact of globalization to the community’s consciousness in the 

informal way. This reflects somehow the functions of the globalization on the people and the local 

community around the world. In another aspect, while the conventional form of the international law 

such as the international convention has faced with the difficulty in its functioning over the state’s 

sovereignty, the local administrative laws and activities have instead represented the global concern and 

work on implementing the international law in the indirect way. Replying only on the state laws or the 

government order does not make the environmental especially with the transnational nature success but 

with the global shared consciousness over the issue as driven by the globalization, the local state organ 

and the people thereof have adapted themselves to tackle with this transborder problem. In this case 

the globalization makes the case success.  

 

 

 

 

The 2nd Khon Kean University International Conference on Public Administration (2015) 



24 

References 

Acharya, Amitav. (1997). Ideas, Identity, and Institution-Building: from the ASEAN Way to Asia-Pacific Way in 

The Pacific Review, Vol.10 No.3. pp. 319 - 346. 

Anderson, Benedict. (2009). Imagined Communities Reflections on the Origin and Spread of 

Nationalism. Bangkok: The Foundation for the Promotion of Social Sciences and Humanities 

Textbooks Project. 

Chirico, JoAnn. (2014). Globalization Prospects and Problems. London: Sage publications. 

Coleman, William D., and Sajed, Alina. (2013). Fifty Key Thinkers on Globalization. New York: Routledge. 

Duncan, Richad. (2014). AEC strengthens economic bargaining power of ASEAN [Online]. Retrieved on 

June 20, 2015, from http://www.therakyatpost.com/business/2014/07/20/aec-strengthens-

economic-bargaining-power-asean 

Giddens, Anthony. (1990). The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity. 

Gopinath, C. (2008). Globalization a Multidimensional System. London: Sage publications. 

Halvorssen, Anita M. (2013). The Origin and Development of International Environmental Law in Alam, 

Shawkat, Bhuiyan, J.H., Chowdhuri, Tareq M.R., and Techera, Erika J. (eds.), Routledge Handbook 

of International Environmental Law. New York: Routledge. pp. 25 - 42. 

Holton, Robert. (2005). Making Globalization. Basingstoke: Palgrave. 

Jenicek, A. (2002). Globalisation and Regionalisation. Agricultural Journal, Vol.48 No.2. pp. 87 - 92. 

Jones, D. S. (2006). ASEAN and Transboundary Haze Pollution in Southeast Asia. American Economic 

Journal, Vol.31 No.4. pp. 431 - 446. 

Keck, Margaret E., and Sikkink, Kathryn. Deese. (2012). Transnational Advocacy Networks in International 

and Regional Politics. in David A. (ed.), Globalization: Causes and Effects (pp. 221 - 233). 

Burlington: Ashgate Publishing Company. 

Lipschutz, Ronnie D. and Rowe, James K. (2005). Globalization, Governmentality and Global Politics. 

New York: Routledge. 

Martell, Luke. (2010). The Sociology of Globalization. Cambridge: Polity Press. 

Newell, Peter. (2012). Globalization and the Environment: Capitalism, Ecology and Power. Cambridge: 

Polity Press. 

The 2nd Khon Kean University International Conference on Public Administration (2015) 



25 

Nguitragool, Parudee. (2011). Negotiating the Haze Treaty: Rationality and Institutions in the Negotiations 

for the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (2002). Asian Survey, Vol.51 No.2. 

pp. 356 - 378. 

Nguitragool, Parudee. (2012). God-King and Indonesia:  Renegotiating the Boundaries between Western and 

Non-Western Perspectives on Foreign Policy. Pacific Affairs, Vol.85 No.4. pp. 723 - 743. 

Rayanakorn, Mongkon. (2010). Haze and Air Pollution in Chiang Mai. Chiang Mai: Log-in Design work. 

Robertson, Roland. (1992). Globalization. London: Sage publications. 

Sanjit, Vanida. (2014). The perception on the haze pollution of Asist. Prof. Suthini. Pachatham [Online]. 

Retrieved on March 15, 2015, from https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6079233792959 

75.1073741840 .3339319500 28454 &type=1 

Scholte, Jan Aart. (2002). What is Globalization? The Definitional Issue-Again in Center for the Study of 

Globalisation and Reginalisation (CSGR) working paper No. 109/02. December 2002.  

Shaw, Malcolm N. (2008). International Law (6th ed.). Cambridge: Cambridge University Press. 

Snow, David A., Edited. (1986). Frame Alignment Processes, Micromobilisation, and Movement Participation 

in American Sociological Review, Vol.51 No.4. pp. 464 - 481. 

Stubbs, Richard. (2006). Power to the Weak: ASEAN's Role to the East Asian Regionalism. Comparative 

Regional Integration - Towards a Research Agenda. Workshop of the ECPR. 

 

The 2nd Khon Kean University International Conference on Public Administration (2015) 



26 

People Participation in the Audit of Public Procurement of Local Government in Kalasin Province1 

 

Phimlikid Kaewhanam (1) Kathanyoo Kaewhanam, Ph.D. (2) 

(1) Ph.D. student, Department of Public Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University 

Lecturer, Department of Public Administration, Faculty of Political Science and Law, Kalasin Rajabhat University 

palmy511@gmail.com 

(2) Assistant Professor, Faculty of Political Science and Law, Kalasin Rajabhat University 

 

Abstract 

The purposes of this study was find out guidelines to support People Participation for monitoring 

public sector operations in Local Administration: Case Study of Town Municipality in the Kalasin. 

The present study was the qualitative research. There were 2 municipalities selected to collect 

the data by purposive sampling method, which were (1) Kalasin Municipality (2) Bou Kaw Municipality 

The results of the study were as follows: People Participation for monitoring public sector 

operations, it was found that people participation for monitoring public sector operations in Bou Kaw 

Municipality is non-formal patterns and participation in the monitoring of procurement through an agent. 

While in Kalasin Municipality, Is operated by the Volunteers Community Monitoring. Problems of 

monitoring public sector findings were as follows: the problems of people aspect, people were lack of 

enthusiasm. Moreover, the problems that directly came people lack of knowledge about the 

procurement and do not know their rights in the procurement process. While the guidelines to support 

people participation for monitoring public sector operations to promoting the use of energy to participate 

in monitoring the municipality, to increase the citizenship of people in monitoring local government. In 

addition, this research discover innovative people participation for monitoring public sector operations of 

government procurement is a Volunteer Community Monitoring. 

 

Keyword:  People Participation, Public Procurement, Local Government, Kalasin Province 

  

1 This article is part of the research subject “People Participation in the Audit of Public Procurement of Local Government 

in Kalasin Province” Funded by the King Prajadhipok's Institute. 

The 2nd Khon Kean University International Conference on Public Administration (2015) 

                                 



27 

Introduction 

Although there are constitutional laws and other laws that provide opportunities and means, 

particularly for local municipality administrative organizations which are the bedrock of democratic 

governance, city communities also face problems of political participation not much different from 

politics on national level, or even worse. 

 From said issue, the problem did not originate just from municipalities, subdistrict administrative 

organizations, or local administrative organizations, as the local administrative organizations in Kalasin also 

faced similar issues like other areas, particularly the two town municipalities in the province. The issues 

derived from the people, who were rightfully entitled to the authority over local administrative 

organization, but lack of understanding of their own basic functions in terms of public participation. The 

people in general believed that public participation in the management of local administrative 

organizations was essentially the act of electing representatives to be inserted into the administrative 

organizations; local government organizations and members thereof. However, the other aspect of public 

participation in reviewing the operations of local administrative organizations has largely been overlooked, 

despite the fact that it was a role of the public to partake in local administrative organization in the most 

objective manner. 

 Kalasin, one of the provinces having undergone sub-regional strategic schemes to promote 

participation and good governance, that is, basic foundation of citizen consciousness building, with local 

information gathered in a field survey on “People Participation in Development Plan of Local 

Government: Case Study of Town Municipalities in Northeastern Region” in 2013, has found that 

participation in reviewing the administrative organizations in Central Northeastern Region was on a 

moderate to high degree; having appointed the Procurement Audit Volunteers, who played a key role in 

evaluating local administrative organizations in the civil sector, unlike any local administrative 

organizations in other areas of the Northeast. The problem caused local administration to be short of 

participation from the people in local development. This issue was fundamentally a matter of policy in 

nature that the government must confer with all related parties, leading to a subject matter of People 

Participation in Audit of Public Procurement of Local Government in Kalasin Province 

 

Objectives 

 To develop a systemic public participation in monitoring the procurement of local administrative 

organizations in Kalasin. 
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Concepts on Auditing 

 Good governance should be verified by the people; demonstrating the actualization of sovereign 

power by the people under the democracy. Therefore, the government has place an emphasis on 

national auditing system to establish transparency, auditability, sense of public accountability, and 

improve the balance of power between government, parliament and the people (Utsana Phattharamontri 

2003, p. 4). 

 The current audits/inspections which encourage positive changes have been based on three basic 

procedures used in evaluating activities of any form; 1) inspection, or a productivity measurement by 

comparing performance with benchmarks, yielding only binary outcome, passed or failed, 2) compliance 

auditing, a comprehensive review of an organization's adherence to regulatory guidelines, and 3) 

management auditing; focusing on results, evaluating the effectiveness and suitability of controls by 

challenging underlying rules, procedures and methods, that is, compliance audits plus cause-and-effect 

analysis, potentially the most useful of the evaluation methods, because they result in changes. 

 In a word, performance auditing is an evaluation of an organization’s operation on efficiency and 

effectiveness of resource utilization and meeting public needs, inhibiting corruption or misuse of sovereign 

power the people entrust the local administrative organizations to exercise and improve efficiency in 

resource utilization and effectiveness in delivery of services as well. 

 

Significance and Benefits of Audits 

 Any concept of inspecting the exercise of state power and concept of public participation to 

rationalise principles, whether in systemic, structural, institutional, methodical, or procedural aspect, will 

eventually be subjected to legislative process. Therefore, whether control mechanisms for politics and 

government, for monetary and finance, or for social matters, under the trend of political reformation, 

they have all been pushed for legislation to back those mechanisms in an appropriate manner, so as to 

establish security in civil politics which would get participated and monitored in various aspect. Hence, 

the schemes referred would depend their degree of success on the civil politics (Manus Suwan, Ekamol 

Saichan and Paisit Panitchkul 2003, pp. 14 - 15). 

 Operational audit of local administrative organization has been implemented in order to promote 

internal operation toward organization goals, instilling good corporate governance and transparency. The 

audit/inspection themselves also help in system of checks and balances and encourage optimum 

allocation of organizational resources for maximum benefit for the organization. Furthermore, these can 

be seen as warning signals against any misconducts or corruptions in the organization, mitigating potential 

risks and severity, as well as increasing the chance of workplace success, and most significantly, 
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audit/inspection can lead to efficiency and effectiveness of performance as they essentially 

are comprehensive performance evaluation and benchmarking. 

 

Research Methodology 

This research employs a qualitative methodology. 

Population and sampling method 

Locations: two municipalities in Kalasin; 

 1. Kalasin Town Municipality, Mueang District, Kalasin Province 

 2. Bua Khao Town Municipality, Kuchinarai District, Kalasin Province 

 The target group for in-depth interview was chosen by means of purposive sampling for diversity 

and capability to represent the general people as key informants through community leaders, local 

politicians, and informants who were willing to reveal information related to the case study as follows; 

1. Town Municipality Mayor, one from each location, total of two 

2. Town Municipality Clerk, one from each location, total of two 

3. Chairman of Town Municipal Council, one from each location, total of two 

4. Representative of Council Member, each from three areas of each location, total of six 

5. Representative of Community Leader, two each from three areas of each location, total of 

twelve 

6. Representative of the People, three each from three areas of each location, total of eighteen 

 A target group for in-depth interview of 21 from each municipality, a total of 42 

 

Results 

 The research results derived from analysis of data from the sample group of two municipalities in 

Kalasin, classified into sources of administrators, community leaders, and the people, gathered through 

interviews and focus group meeting. The key points are as follows; 

Operational Procurement Audit of Bua Khao Town Municipality 

1. Informal Public Participation in Procurement Audit 
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 The people did not directly take part in the procurement mechanism since there is no law or 

regulation that enabling them to do so, but executives have allowed the people to observe at their will. 

It has been revealed in the interviews that the people did not have any involvement in the actual 

procurement processes due to laws and legislations, but the administrators had given them the 

opportunity to observe and allowed them to request information and review the procurement procedure 

in accordance with the Official Information Act. 

 So, the participation of the people in procurement audit of the municipality was carried out in an 

informal manner, or on undocumented and unrecorded basis, whether in monitoring through interviewing 

community representatives, such as community leaders and members of municipality council, or even 

monitoring through bulletin boards at construction sites. The majority of people would monitor from 

these bulletin boards presented at each site, as procurement was a process in material management in 

order to obtain the materials needed to complete the project or schedule targets. Key activities in 

procurement monitoring could be done through committees, e.g., tender envelope acceptance 

committee and tender envelope opening committee, material inspection committee, document 

reviewing committee, and procurement reviewing committee. The data gathered have also revealed that 

a manner of participation by written authorization or formal conduct was hardly carried out by the 

people. 

 From the interview data regarding participation of the people in operational procurement 

procedure, it could be deduced that the people had no involvement in such procurement nor any 

knowledge or awareness in the processes and procurement procedure, unlike the time when it was still 

Subdistrict Administrative Organization, where the people went as far as being a part of the procurement 

committee. Hence, the people were able to give fairly little information and details in aspects of 

participation in procurement. 

 Apart from the involvement in reviewing procurement, the people also observed the 

procurement in inspection/acceptance stage, a reviewing process of road construction from the start to 

completion of the project, in which the people become acknowledged and help monitoring the project 

of the municipality in an informal manner. The monitoring approach of the people in road construction 

project of the municipality was essentially to see if the road under construction was up to standards with 

naked eyes. 

 From the interview data, it was evident that the people had no formal involvement in 

inspection/acceptance stage, merely able to see if the road was up to standards. The actual 

inspection/acceptance could only be carried out by members of the municipality council. The people 

had no official involvement in the inspection/acceptance process of the municipality’s road construction 

project; merely able to conduct inspection informally, that is, simply checking if the width, thickness, and 

distance of the constructed road was up to proposed plan and standards. That information has indicated 
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that the people played no actual part in the inspection/acceptance process of the road construction, and 

the municipality did not seem to have any measure or to try to provide opportunities for the people to 

get rightly involved, meaning that the authority in inspection/acceptance process of road construction 

was solely of the municipality. 

2. Procurement Audit through Representatives 

 As the people had no formal involvement, another pressing issue was discovered regarding 

procurement monitoring approach; procurement auditing through representatives. The majority of the 

people conducted their procurement monitoring thought representatives they voted for; making inquiries 

through members of municipality council, village chiefs, headmen, or community leaders, who were 

representatives of the people. The people also believed that the representatives they voted for would 

become agents of all their conducts, whether initiating or monitoring. If there were any question, the 

people would then find out through their representatives. 

 The reality where most of the people got involved in procurement monitoring was that the 

people delegated their own power to leaders who would act on their behalves, so direct observation had 

no longer been their concerns as monitoring could be done by means of enquiries through their leaders 

or representatives, leading them to perform their duty of coordinating with local administrative 

organisations or the contractors to find out the truths for those people. As for inspection/acceptance, it 

was the last stage of procurement procedure, in which the people had no formal authorisation to take 

part in, but the municipality would inform the village headmen of the acceptance date in order to 

include them as observers on the day to check if the road was up to specification. 

 In summary, the notable approaches of public participation in monitoring operational 

procurement of Bua Khao Town Municipality were informal and done through their leaders and 

representatives. 

 

Kalasin Town Municipality Procurement Audit 

1. Procurement Audit through Procurement Audit Volunteers 

Procurement audit volunteers were a form of public participation in monitoring the affairs of 

public sector. The Kalasin Town Municipality allowed volunteers to take part in the inspection. Generally, 

it would be executed according to legislation, but Kalasin Town Municipality did it otherwise by a policy 

of executives that laid emphasis on good governance in management, having a strong sense of locality, 

corresponding to the purpose of decentralisation. The promotional schemes for the participation in 

monitoring this matter were put forward by the Kalasin Town Municipality as follows; 

The 2nd Khon Kean University International Conference on Public Administration (2015) 



32 

In the promotion of public participation in monitoring operational procurement of Kalasin Town 

Municipality, the executives positioned it as a key policy for activities out of legislative context, recruiting 

community committee, community chiefs, and general people to volunteer in monitoring the 

management, and then arranged training and development sessions for the volunteers by having the 

Office of the National Anti-Corruption Commission educating them on the subject of the functions and 

authority exercisable by the volunteers. Next, the volunteers would take on their roles in monitoring the 

affairs mentioned above. 

The members of the volunteer group did not necessarily have to be figures appointed as 

community chiefs, but must be any individual willing to take part in monitoring the municipality, which 

covered a range of responsibilities. On top of that, Kalasin Town Municipality also had a concern for the 

volunteers about their knowledge and competency, so they asked the National Anti-Corruption 

Commission and invited them to teach the volunteers on principles of monitoring procedures. 

 In addition to the participation in monitoring activities, the municipality would have to carry out 

according to municipality plan, which would be sent to the council for approval and then to 

communities, allowing them to learn of the details thereof. It could be seen from the fact that the 

Kalasin Town Municipality implemented a policy to promote public participation in monitoring the affairs 

of local administrative organizations was not under any applicable laws and demonstrated commitment 

and concerns of the executives on the matter in hand, which the volunteers took part in overseeing 

them, as they were key policies that gave importance to the people. The monitoring activities were 

conducted as follows; 

 After the Kalasin Town Municipality recruited volunteers to assist in monitoring public affairs, the 

activities were then commenced. The first step was to correlate the monitoring schemes with 

development plans of the municipality or the community, which would be utilized in development of 

town municipality and a framework in designing annual expenditure budget plan which required 

consideration on three-year development plan in order to put forward as development plan under 

municipal law of annual budget for expenditures. When the municipal law comes into effect, a yearly 

operation plan would be compiled accordingly as per the allocated budget. Chief of administrative would 

keep record of public services guiding them towards development goals and indicators in the 

development strategic plan to accomplish them, under supervision and evaluation of Municipal 

Development Plan Monitoring and Evaluation Committee, which comprises of representatives from 

municipality councils, elected within the councils, representatives from municipality communities, 

representatives from the Provincial Health Office, representatives from the Provincial Highway District 

Office, two experts and head of management in the municipality office. The Municipal Development Plan 

Monitoring and Evaluation Committee would define the monitoring approach and manner of assessment 

with respect to the indicators in the development strategic plan and follow up through the performance 

outcome of the fiscal year once every six months; assessing the projects executed whether they met the 
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objectives or how progressed they were towards the indicators, which were correlated to the 

development plan. In short, the procurement monitoring activities provided knowledge to the people, 

which in this case were community headmen, community committee, and the audit volunteers.  The 

people would be invited to learn about procurement, so they would be able to use the knowledge to 

verify certain aspects of municipality administration associated with community management. Every 

matter would be spread through leaflets to communities. Community radio stations would serve as a 

channel to inform the public of the monitoring activities which would in turn become another means to 

do so through public relations and the media which urge the people to become aware of such activities. 

 The means to monitor the public affairs that the people deemed most convenient and most 

commonly used was through social networks, but the most noticeable means is monitoring by examining 

bulletin boards at project construction sites. Still, even the municipality had tried to provide opportunities 

for the people to participate thought many channels, the most significant to the operations of local 

administrative organizations lies with community leaders as they acted as bridged between the 

municipality and the people. 

 Aside from the important duty to keep an eye on public affairs, another conduct that the 

volunteers took part in monitoring was the inspection/acceptance which became very significance. 

Monitoring the affairs of local administrative organizations can encourage organizational performance 

towards objectives and purposes of the organization, instilling good corporate governance and 

transparency. The procedure of constant monitor has also proved beneficial in system of check and 

balance, promoting optimum resource utilization within the organization for maximum benefit. 

Furthermore, it can be warning signals against any misconducts or corruptions in the organization, 

mitigating potential risks and severity, as well as increasing the chance of workplace success, and most 

significantly, audit/inspection can lead to efficiency and effectiveness of performance. 

 From the interview on the subject of municipal construction project inspection, as the 

municipality had already given the people the power in the inspection/acceptance of the construction of 

roads, but the people still believed that inspection was the responsibility of members of municipality 

council, because the people did not have the understanding in their right to become a member of 

committee panel. For that reason, the municipality should become more active in educating its people of 

their exercisable rights, such as in the case that a village committee was going to inspect a road 

construction project within their local area but failed to do so. 

Key Features in Public Affair Monitoring of Audit Volunteers  

 1. The municipality provided support to public participation in a vague manner. 

 2. The municipality failed to make clear announcement on acceptance date of road construction 

project. 
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 3. The people lacked of knowledge on inspection/acceptance of projects. 

 4. The people were not aware of their right to participate in the inspection/acceptance process. 
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Abstract 

Thailand’s education reform is now being supported from the country reform policy under the 

National Council for Peace and Order. All related sectors of educational management shall set priority for 

carrying the education reform policy into practice in order to achieve the tangible outcomes and for 

targeting to develop the human resources’ quality, having educational system management that responds 

to the national development, reducing the educational disparity and letting the public to get real 

participation through decentralization and responsibility in area and school by aiming and providing the 

autonomy coupled with accountability as well as opening all sectors to join in the educational 

management. One of the methods for carrying the education reform into practice is the Area-Based 

Education (ABE) management in order to carry the education of Thailand moving in the right direction in 

accordance with the Eleventh National Economic and Social Development Plan, and Thailand’s reform 

plan under the National Council for Peace and Order. Such strategy is considered as a key step of 

education reform to carry the real decentralization into the area, locality, community and school.  

 

Keyword: Policy, Education Reform, Area-based Education 
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Introduction 

Facts1 and Significant Policy of Education Reform 

 Education is considered as a significant key, a fundamental factor required by all countries for 

their national agenda toward its nation-based development, plays a major role on an improvement of 

human resource in each country. Thailand remains experiencing a large number of impractical 

management of education over the past years despite of great effort on its modernization. This has 

obviously been the result from The National Education Act 1999, a so called “the initiated system of the 

Education Reform of the whole national education in the first time” aiming to improve and qualify 

learners as a whole since 1999 - 2008. Consequently, the reform does not achieve for the requirement on 

improving qualified learners when problems are also found in qualitative numbers of individual learners, 

teachers and even Education personnel including the lack of decentralization of Education management 

in terms of  local management of Education offices, schools and local Administrative Organization  in its 

region as planned and  without cooperation added by the integration of their Education offices for proper 

management and administration (The Secretariat, 2009 - B.E. 2552) .The reform has entered to second 

decade starting from 2009 - 2018, whereas such problems have remained and Thailand’s Education 

Quality have declined significantly.  The Survey conducted by Organization for Economic CO-Operation 

and Development: OECD; known as PISA, (Programme for International Students Assessment) associated 

with the domestic organization for Education evaluation resulted the findings of the poor Education 

standard of an under rate in most Thai learners. Generally, the Thai learners achieve the knowledge of 

science in a percentage of only 1 when 74 percent of them areillegible of Thai words. (Office of the 

Education Council, 2013) and even reduce the qualitative numbers of Thai population who require ability 

of achieving globally economic competition. It is compulsory for the Thai government to resume seriously 

the Education reform for the certain level of success at least 6 - 10 years ahead. Unfortunately, there are 

no such fore mentioned, but not limited to completely decentralization of the service offices where the 

reengineering which is simply claimed as the Education Reform has been observed in a form of the 

improper management of the Education offices without the improvement formed in an individual learner. 

(Office of the Minister, Ministry of Education, 2014). 

 In consequence, it is evident that the government and its Thai people are a key to success on 

the continuity and the encouragement of the Education Reforms so that the reform of the Thai education 

system would be expanded to its structural reengineering, learning process, educational management and 

sources which include central government’s subsidy, equipment, technology as much as the philosophy 

of timely changing society’s context. ( Office of Education Reform, 2002). The unit-based Ministry of 

Education for the country has launched the yearly plan on its operation from the 2015 fiscal budget 

1 Facts in this article refers to background or rationale 
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along with the roadmap draft toward the sustainable improvement of human resource during the period 

years of 2015-2021 in order that the Education Reform is being forced into 6 aspects of reforms, namely: 

(1) Teaching staffs (2) Management system(3) Learning process (4) Adding and distribution of chance and 

qualitative balance for educational service (5) Enhancement and improvement on man power for 

achievement of their potential competition and (6) Adjustment of applied technology system for 

educational purposes (Ministry of Education, 2014). 

  

Area-based Education Strategy (ABE Strategy) 

 In fact, the tendency of implementing ABE has been initiated among other countries for their own 

education reform so that the management of educational service would be well performed. The 

implementation reduces the burden of the authorized administrator in term of decentralization when the 

stakeholders from all sectors are involved mostly with the service as an area-based in particular since the 

central government has before been ineffectively provided the educational service on demand by the 

required area. The administrative reengineering of the central government contemporarily has decreased 

a large number of its operational units to expand authorized locality allowing local people to participate 

in local administration. However, the central government remains its authority to cope with the 

controlled policy on taking the follow-up, inspection and even accountability gained by the individual 

learner in every single level of educational institute as much as by parents, people in its community and 

society at the same time.  

 Due to the restriction of the administrative authority, the National-Education Reform requires the 

Area Based Management since the contrasts are dramatically found in geography, society, culture and 

ways of people’s life. The same policy on Education service does not respond to the demands required 

by the locality. Decentralization is based on the principle of the democratic system which constitutes the 

top structure as a national level and the fundamental level as a local level; a well-known local 

administrative organization supporting the existing democracy of the country. In addition, it provides 

access of diverse people to take a roll in levels of administration, of which the self-management also 

requires independence in performance of its operation (Likit Theravakin, 1992). It is a necessity of the 

central government to provide accessibility of the local people in its local administration in order to 

perform the tasks as required by the area-based people.  

 Currently, the strategy of ABE directly matches the national reform conducted by the National 

Reform Council, the central government’s policy including the ministry of education. The implementation 

of the ABE has brought up the experimental survey for a study conducted by the Thailand Research Fund 

in the leading 14provinces, on which the Office of Quality Learning Foundationhas targetedvia Self-

Provincial Management Network in 10provinces i.e. Nan, Surin, Nakhon Ratchasima, Amnat Charoen, 

Cholburi, Trad, Suratthani, Phuket, Ayutthaya, Kanchanaburi, Chiang Mai and additional 4provinces, i.e. 
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Yala, Lampang, Sukhothai and Chanthaburi as the area-based education reform, are screened and 

supported by the Office of Thailand Research Fund for the child and youth whereas the study on the 

provincial-based research conducted by the office has met improper interdisciplinary units in the area-

based educational services as unity.  The ABE aims to have individual province as a pilot province 

designated its own management to respond with a scheme of the Education Reform including 

development of data system for a decision making related to educational services and being able to use 

of data link to the start of driving the ABE implementation as concrete object in order to meet the 

requirement of child and youth’s educational development related to the context of each area in 

practicality. This is anticipated that it is able to be the area-based model of education reform and 

educational development of the country, on ward (the Office of Thailand Research Fund, 2014). 

 Regarding the budget from the data source, the government has allocated the second rank of the 

world’s amount in budget when compared to the ratio of educational expense and an annual 

government statement of expenditure. It reflected that Thailand has invested such a large amount of 

money for education but less effective result from this is found. On the contrary, the budget has not 

caused that much impact on educational management      but its poor efficiency. The decentralization of 

educational management turns to be ABE in a disguised form called, “the Provincial Strategy” which is 

adopted as a solution to the problem. It is believed that the effort of implementation on the strategy 

would be flexible to meet the requirement of national policy under the Eleventh National Economic and 

Social Development Plan and Thailand’s reform plan mandated by the National Council for Peace and 

Order. The Provincial Strategy which is covered by the process of ABE is adopted from the broader 

research guided by the Thailand Research Fund, of which is consisted of three elements (Office of Society 

of Learning Promotion and Quality of Youth Development or Quality Learning Foundation, 2014); namely 

the first one includes the improvement of implementing tool using the provincial Education Council 

which accommodates diverse sectors of alliance whose integrated functions are independently more 

specific and progressive. The purpose is to uphold the academic achievement in the ABE expanding 

aspects of justified and educational quality.   

 The second one covers the updating database for improving educational quality as planned, 

enhancing the allocation of educational resources for learning venues in the local area and following up 

its performance with quantitative data providing the demography of the learners in formal and non-

formal education as much as whether there are disadvantaged child in the clustered area, numbers of 

educational resources required by the local schools associated by the academic results of learners in 

prospective dimensions. In addition, the qualitative data is improved providing numbers of research which 

results opportunity and threat for the management of ABE. The third one concerns with process of 

applying tools and required data to be utilized as demands by the locality including resourceful data for 

how good the development of networking teachers, learning process of learners, guided line and 

indicators as for evaluation of locally educational management in performance are achieved.  
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 The factor or influence of implementing the strategy of ABE is partly affected by the global 

requirement in a significance of education along with the struggle from social, economic, scientific, 

technological and communicative competition on knowledge-based and lifelong education which forces 

people’s interest of education more and more.    Coincidentally, the progressive development of science, 

technology and communication allows people and learners to explore variety of knowledge for their 

demands with its exchange between the domestic and international resources.   The Open World of 

Education forms diversity of educational services with broadened competition which help learners to 

accessibility of being extensively admitted to study in the qualified educational institutes, of which it 

accelerates the improvement on educational quality for the country. More importantly, the success of 

the ABE concept depends largely on diverse sectors of alliance in terms of private, local and educational 

sectors for participation on educational management as functioned supporters of the ABE strategy.  

The participation of the diverse sectors for ABE strategy requires the whole but not partial 

process of the performance.  The Education Reform is supposed to be as from self-consciousness as part 

of the society and locality.  The concept of the strategy requires cooperation creating some practical 

ideas, opinions on locally realized problems, cause and effect and the priority of the solving problems 

occurred when the local participants gathers to lay strategic plans for keen actors with fulfilled heart, 

operational programs and budget in supporting the ideas. Meanwhile, the assessment of its performance 

is compulsory through the whole operation so that the participants involved in it become assessors and 

stakeholders who would be able to realize about problems and threats of area-based education. (Orathai 

Kokphol, 2009). In fact, the process of participation must be based on the equality and capacity of each 

individual or requires no discrimination but a respect of the individuality in the making.     

 

Education Reform (A Case Study of Chiang Mai Province) 

 The general problems of national education reform remain existence in a great deal based on 

data from source concerning with the educational quality assessed by the domestic and international 

organization that results negatively despite of the government’s attempt of solving problems. The same 

problem of the reform has affected Chiang Mai province without exception. The roots of the problem are 

observed by discrimination between the urban child and the remote child in the rural area from 

educational service.  The lack of the local teachers in the remote area is still prominent. It is the ideal of 

providing educational service by ways of the proper location of the schools and the diverse ethnic 

minority as the demography in consideration throughout the system.  

 The Chiang Mai Province Administration Organization has realized such problems for long, hence 

the ABE is implemented for its education reform under the initiated operation “CM Education Reform 

Alliance” which is a cooperation of diverse sectors from government, private and civil society with totally 
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120 Reform Forum Network involved organization as alliance in order that the proper direction of their 

educational reform is designated to form actions.   

 The CM Education Reform Alliance has been initiated by the Division of Education, Religion and 

Culture in The Chiang Mai Province Administration Organization for a solution to the existing problems in 

critical situation of locally educational service when the improvement of educational quality is discussed 

by ways of brain storming and debates about the provincial education reform. The alliance has imposed 

the educational service to suit the requirement on improving a quality of people’s life in Chiang Mai 

province by the emphasis on child-centered interest and the provincial area while the Chiang Mai 

Province Administration Organization takes control with a draft of the Education Reform which is classified 

into two main functions; the driving organization and the reform contents in separating into urgent and 

long-term issues to be proposed in the Reform Forum. 

  According to the convention on Chiang Mai (CM) Education Reform, the CM Education Reform 

Alliance is formed as the real actor for operational activities associated with a push of the provincial 

reform into actions under the agreement of five provisions; 1) Fundamental Education in particular  2) The 

provincial-based area as the field operation 3) No boundary in performance of the field works 4) The 

Chiang Mai-based residence as the stakeholder 5) The pursuit of decentralization for the province and the 

purpose of the strategic draft of Educational Reform in Chiang Mai province provided with vision and 

mission for Chiang Mai-based educational management in order that the Chiang Mai people’s quality of 

life and pride are formed observed by their potential capability through individual learner in the 21 

century meantime the qualitative demands in improving teachers, educational personnel and parents are 

lined up for alliance’s network from all sectors to push forward the reform of ABE in Chiang Mai province. 

(Office of Quality Learning Foundation, 2014). 

 Regarding the concept of education reform for the whole ways in development and generally for 

a solution to the educational problems in Thailand, Chiang Mai province has held ideas in the reform to 

achieve the outcome of education or a so-called paradigm by focusing on the creation of qualified 

people, solid society, venue of a variety of learning by child-centered method, the skills to lead life, 

possession in analytic thinking, public mind and the pride in their roots and locality. Moreover, idealistic 

fulfillment of the reform of decentralization or administrative structure and a change in a central 

management is adopted to become decentralized into locally educational service for the juvenile 

required by the locality and community via the continuity of participation of parents, community, locality, 

public and private schools, schools organized by the Local Administration Organization, religion institute, 

professional organization, workplace, community and private organizations and related agencies involved 

with units of authority while the government sector is responsible for issuing  policy, promoting the task 

and  the pursuit on ratification dealt among the political parties to fix an inconstant performance of a 

change in educational policy including the issuance of promotional law for the Educational Reform in the 

future.  
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 Apart from the concept of the administrative reform in many aspects, competency on 

performance using indicators for the man power instead of scaling score is evaluated based on the school 

area through its context. The assessment is carried out in all dimensional levels including schools, 

teachers, learners and parents while the budget through the fiscal year is allocated to provide 80% for an 

educational manager and reduce 20% for an expense of the recruitment. The subsidy on educational 

management is considered by the local administration which also arranges extensive education for the 

disadvantageous and remote areas. (Office of Quality Learning Foundation, 2015). Additionally, the 

independent agency for accountability of the national education is proposed in order to create 

participation of all locally allied sectors with available sources, strengthen the performance of the 

operational units as much as the importance of community as a whole which includes guidelines for the 

reform of educational multimedia as the magnet of learning process in an attempt of expanding 

knowledge and realization throughout the society.  

 

Conclusion 

  It is apparent that the Educational Reform is a significant issue on the solution to several aspects 

in educational problems of the country. In respect of implementing policy of the Educational Reform for 

practicality, the accountability of the educational agencies is relied on the strategy of ABE under the 

Educational Reform Policy. The ABE, which depends largely on decentralization and participation of all 

allied sectors in cooperative operation as much as seeking out implementing tools for the Education 

Reform in their area-based management would be achieved at the ending process. However, the central 

government usually plays a role to promote the mechanism of decision making including regulate the 

mandate of decentralization into the locality, its community and schools in order that the improvement 

of educational management meets the requirement of area-based education for its ultimately sustainable 

success.  
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Abstract 

This article is purposed to present the fiscal risks of local government. Under the economic 

fluctuation situation that cause a negative impact on public services and on the fiscal position of the 

organization severely. The administrator should revise and urgently improved fiscal management. 

Especially if in the future, the fluctuations in the economy or politics again. Will affect to local 

governments faced with severe fiscal crises increasingly unable to make public administration or achieving 

goals. Therefore, risk management to achieve an impact on the operation of local government and public 

service at the lowest level, it should be revised urgently to increase the efficiency and effectiveness of 

long-term financing. 
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Introduction 

At the end of 2008, there is an economic crisis in USA continuously which one of cause for public 

debt crisis in Europe in 2010. Effecting to globally economic – crisis nowadays including Thailand which 

fiscally affected dramatically. Besides, Thailand is getting domestic political – problem, natural disasters 

such as drought, flood, falling in agricultural product – price, terrorism – threats. Both internal and 

external factors is affecting to fiscal of the country. Local authorities as one of government organizations 

is consequently getting affect in term of financial management in evitable. Local authorities receive lower 

subsidies from the central government, lower tax revenue than expect, and must be ready to deal with 

other public disasters which may occur in their areas. Political administrative condition or legal 

requirements of the central government which can be changed resulting to the local authorities must be 

able to cope with various situations which may occur with minimal affect to their fiscal management. 

 Local authorities management is require to manage with all uncertainly by both internal and 

external environment and organization – atmosphere. The management, therefore, must carefully plans 

and execute for unforeseen circumstance which might cause the failure of their goal. Thus, the fiscal – 

risk management will be intent matter for the management to consider and plans the collaboration in 

advance with short and long term in order to create sustainable fiscal for local authorities while affecting 

with implementation and public service as least. 

 

Risk Management 

 Committee of Sponsoring of the Tread way Commission: COSO. (2004) define risk management as 

the implementation – process by executive committee, management, and all people in the organization 

in order to set up strategy and procedure. The risk management process is designed to indicate situation 

which may happen affecting to the organization and maintainable the risk into the tolerable level and 

gaining reasonably confidence in achieving its goal.  

 The elements of risk management framework following COSO is consists of 8 aspects. The 

essence of each aspect is as below 
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1. Internal Environment is an essence factor to set up risk management and fundamental for 

setting up the risk management framework – direction comprising many factors such as culture, 

organization, management’s policy, working procedure, working process, information system, etc. 

 2. Objective Setting Organization need to design objectives in risk management correlating with 

strategic goal, acceptably risk for the organization for setting up the risk management for the organization 

sound and suitable.  

 3. Risk Identification is gathering of circumstances which may occur to the organization both 

internal and external factors which will raise the failure of organization’s goal such as human 

management policy, monetary operation, information system, rules and regulations, etc. with the aim of 

understanding the circumstance and situations. Management can be able to set up pathway, policy to 

manage risk which may occur accordingly. 

 4. Risk Assessment is the measurement of risk viciousness in order to prioritize the risk from 

assessment of potential likelihood and impact. 

 5. Risk Response is execution after organization had identified risk and self-assessment. By taking 

risk to reduce potential and violence effect into the acceptable with most suitable risk management 

worth of investment.  

 6. Control Activities is generating activities and procedure to reduce or control risk, to ensure that 

risk can be managed properly and goal can be reached while preventing and reducing risk into 

acceptance level. 
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 7. Information and Communication Organization should consist of information system and 

effective communication as essential basis of organization’s risk management framework and procedure. 

 8. Monitoring and Evaluation Organization need monitoring in order to know the result of 

operation and risk management effectively or not. 

During the past decades, Enterprise Risk Management is technically gaining acceptance from 

public and private organizations. Thailand Economic Crisis in 1997, many organization have learned on the 

lacking of risk management affection. During the national economic – recovery, many organization rely on 

overseas funding. Risk management is one of important strategies to merge with international standard 

and organization structure. The economic crisis is not affected to private but public sectors. Therefore, 

several organizations start to focus on risk management which is part of good governance. This could help 

to construct fiscal strength and investigable. 

 No matter private or public sectors, they can face many risks according to their decision-making, 

strategic execution. Investment, public service, human resources management, or preventive hedged fund 

can lead to higher risk for organization and facing dangerous situation. Without adequate and appropriate 

risk control plan, taken decision may bring positive and negative result. Some may bring positive while 

other may bring equivalent result. With effective risk management, negative can be limit to least effect to 

the organization.   

 Nowadays, organization’s risk management enable to add corporate value. Risk is not always 

harmful for organization, some may create positive monetary affect by having risk response and controls 

to unexpected result. The effective risk management will reduce threat or any lost, fluctuation ration of 

revenue, and corporate value added. On the other hands, executive without right target for risk 

management, resulting in too less risk which affect to total unproductive corporate value. Moreover, 

return benefits may higher than risk management – expenses. Total corporate value may decrease by 

having inappropriate risk management. The executive who having clear understanding with right objectives 

of risk management, would be particular executive for organization’s stakeholders such as shareholders, 

creditors precisely. 

 

Risk of local authorities 

 In general, risk factor which will affect to the administration of local authorities could be divided 

into 2 factors: 1) Internal risk factors i.e. local administrative policy which will lead risk on lack of good 

governance, transparency, fiscal management without discipline, or limitation of administration or local 

fiscal information system. Executives cannot recognize on fiscal status or actual internal drive of the 

organization to cope with risk factors. 2) External risk factors which cannot be controls i.e. public disasters, 

natural disasters, economic fluctuation, social, population, public service, political uncertainty, state of 
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war, altering in government policy and administration, law, or altering in financial relationship between 

government and local authorities. 

 Office of the National Primary Education Commission (OPDC) (2007, p.1) define risk and relevant 

word i.e. risk, uncertainty, and problem as following: 

 Risk refers to events that likely to occur in future and may result in unwanted negative affect. 

Therefore, the decision which made without information or plan will not consider as risk – decision. 

 To risk refers to decision to (or not to) take action based on lacking of comprehensive 

information is a suspense, probability, expectation, that can conversely result like gamble, jeopardy, etc. 

 Uncertainty refers to changing, inconstantly or consequence of any opportunity both as expected 

and unexpected 

 Problem refers to most of negative outcome which obstruct to goal and needed resolution. 

Otherwise, problem will result to following damage. Problem may not cause by risk constantly. In other 

words, any result of risk will not always be problem. (Result can be positive or negative, which negative 

could be very slight affect differently.) 

Ministry of Finance divide risk into 4 categories: 

S: Strategic Risk: risk which affect to corporate’s vision and mission in which obstructive the 

achievement of corporate strategic objectives. 

O: Operational Risk: risk involve with operation and procedure in which obstructive the 

achievement of corporate operational objectives. 

F: Financial Risk: risk that impact to financial status in which obstructive the achievement of 

corporate financial objectives. 

C: Compliance Risk: risk related to compliance with legal, corporate rules and regulations 

Risk management in context of local authorities is different from private sector on many issues 

including working environment, marketing condition, demanding, and supportive funding. Result as some 

risks will not count in administrative explicitly by local authority as per below examples: 

 Competitive derive risk, according with nature of local authority product is public goods which 

will not relate to elasticity, marketing conditional risk, investment on new product – design, demanding 

probability will not involve in the administrative of local authority. In addition, local authority will not 

reflect in reputation risk due to consumption will not sue government organization because of unsatisfied 

with quality of administration. Even in the perception of financial risk, organization (bureau/ division) will 

not concern in the cost of capital and the expected return on investment. In some countries, there is an 

efforts on capital charge with government organization in order to manage risk on asset. Some agency 
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although getting allocated budget from central authority will be minimally aware of monetary quantity 

and liquidity. However, the content of risk management in local authority is importantly concern. At the 

present, it is considered as part of government’s public accountability affecting to people in particular of 

services – receiver and tax-payer. In a foreign country, USA, risk management becomes fundamental of 

good governance and link to government administration (Performance Agreement). In case there is no risk 

management, plan will then not achieved (effectiveness). Consequently, Risk management will involve 

with budget, plan, and projects relating to fiscal risk of local authority. 

 

Fiscal risk of local authority 

 In 2008, United State of America faced economic crisis (Hamburger Crisis) then affecting globally 

including Thailand with substantial effect during that moment. Since Thailand’s economy mainly depends 

on exporting, Federal of Thailand Industries (FTI) estimated that industrial labor segment may lost 1 

million unemployment or 0.7%. Effecting to consumption and economical activities in Thailand delayed. 

Thai government also faced in lowing tax – collection in 2009 and 2010 critically than before 

continuously to date. 

Term: million 

Fiscal year 2007 2008 2009 2010 2011 

Yearly income DLA. (1) 357,424.15 376,740.00 414,382.23 340,995.17 417,460.00 

Net government income(2) 1,420,000.00 1,495,000.00 1,604,640.00 1,350,000.00 1,650,000.00 

Percentile (3) = (1)/(2)*100 25.17 25.20 25.82 25.26 25.30 

%change income of DLA 9.27 5.10 9.99 -17.71 22.42 

Source: Office of Decentralization to the Local Government Organization Committee 

Fiscal year 2012 2013 2014 2015 

Yearly income DLA. (1) 357,424.15 572,670.00 622,625 646,344 

Net government income(2)                  1,980,000.00 2,100,000.00 2,275,000 2,325,000 

Percentile (3) = (1)/(2)*100 18.10 27.30 29.10 27.8 

%change income of DLA 1.17 8.05 8.72 3.81 

Source: Office of Decentralization to the Local Government Organization Committee 

Table 1 ration of local authority with government revenue 

Besides economy recession in USA that affect with monetary management of Thai local authority, 

local administration executive faces many financial - risk factors i.e. public loan crisis in Europe since 2010 

until now causing of Thailand declining export. Bank of Thailand predict the export in 2015 will decrease 

1% from previously prediction in September 2014 at 4%. Before that decreasing from 6.5% to 6% in 
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March and June accordingly. Risk of deficit 3 consecutive years. While Fiscal Policy Office (FPO) and Office 

of the National Economic and Social Development Board(NESDB) predict the export in 2015 at 6.6% and 

4% accordingly or risk factors in natural disaster which will affect. 

Type of disaster 

(Time frame) Times Damages 

Damages 

Injury (pax) Death (pax) Value (million THB) 

Flood (2532 - 

2554) 

More than 

40,000 More than 2,000 More than 2,001 12,591,810 

Tsunami (2547) 1 11,775 5,401 44,491 

Mudslides/  

Landslides    (2531 

- 2555) 

35 More than 500 541 More than 2053 

Storm 36,024 1,367 842 505,155 

Fire (2532 - 2552) 46,986 3,775 1,635 2,441,861 

Droughts       

(2532 - 2552) 
N/A N/A N/A 1,331,474 

Transportation 

accident (2532 - 

2552) 

1,771,018 1,135,923 248,357 39,762 

Wildfire threat 

(2541 - 2552) 
60,307 Damages Area 1,027,288 Rai 

Sources: Thailand health project 2013 edited from 18 disasters risk which Thai citizen faces and risk 

management 12 October 2013 on 27 January 2013. Thai Publica online news agency website: 

http://thaipublica.org/2012/10/18-disaster-risk 

Table 2 Statistic of Natural Disaster date back 10-20 year individually in Thailand 

These crisis will impact both direct and indirect affect to resources of local authorities decreasing. 

Leading to higher expenses than expectation of risk management starting from community’s economic 

recession or employment, agricultural products has been damaged, and people less income. As a result 

lowering tax collection by local authority, on the other hand, losing more social welfare budget. These 

crisis shown the need of risk management on local financial in order to give lowest affect to public 

services. 
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The impact of crisis towards budget allocation and treasury. The study of Weerasak Kruethep found that 

most of local municipality getting impact from economic recession. Social welfare policy and public 

housing and work policy will get the most impact. Social welfare policy’s budget lowered by 42.8% in 

average. Public housing and work policy’s budget reduced by 24.9%, and Economic development policy’s 

budget reduced by 6.4% during 2009 – 2010. Notification of city and district municipality is a sample 

group who get more impact on financial and budget than sub-district authority. Moreover, decreasing of 

accumulated funds of municipality as follow city municipality reduced by 1.91%, district municipality 

reduced by 0.98%. The decline – reason by most of municipalities came from substitution of lowering tax 

revenue and government funding in order to support expenditure of municipality. 

The author recognize that prolonging of the situation without appropriate risk management by 

local authority, future reserved resources will be decreased and unable to manage the stress of serious 

financial or economic crisis in long term. Therefore, fiscal risk management is very important for protecting 

the affect to public service users in which getting lower in quantity and quality. 

 

Summary 

 From the above fundamental financial and treasury information, reflecting the lack of fiscal risk 

management with economic crisis towards local authority or to cope with future economic crisis. The 

appropriate risk management is essential to concrete action. Changing in direction and attitude on (local 

fiscal self-dependency) at most. By having attitude or right thinking for fiscal risk management under the 

crisis, will support the operation of local authority for constantly and sustainability. Therefore, local 

administrators is require 1) Assessment of risk factors how effect to their organization 2) threat of the risk 

factor which may occur and the impact of public service or operation 3) preparing the organization to 

cope with all crisis. At the end, risk from crisis is uncertainty which may occur. 

 The local organization executive, in present, must manage administration under diversity and 

challenging of uncertainty. They shall not ignore or oversee risk factors, rather alert and careful to cope 

with fluctuation constantly. Otherwise, local fiscal management would fall under various risk factors 

without promptly risk management. Consequence, affect to the people who rely on public administration 

from local authority. 
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More than four years and four months have passed since the Great East Japan Earthquake and 

Tsunami in March, 2011. Various rebuilding processes have been proceeding in disaster hit areas, but 

some of them have not been going smoothly.  

So called “Massive Embankment Issue” in Miyagi prefecture is one of them. It is said that many 

tide embankments whose total length was about 190km in the prefecture were severely damaged.  

After the disaster, the local municipality of Miyagi had discussions in cooperation with experts, 

and conducted a scientific simulation in order to set a new standard of the tide embankments in the 

prefecture. However, this plan was met with objections from local residents as the massive tide 

embankments obstruct the scenic views, disturb fishing activities and other industrial activities, and could 

make the area even more dangerous as residents are not able see what is happening in the ocean. 

Although these issues have not been resolved yet in some places, a fair amount of progress has 

been made. In those circumstances, one can observe some influence from media reporting, in addition to 

the initiatives implemented by residents and the effort by the municipalities. These examples suggest 

democratic media reporting may play a role in providing answers to resolving resident-municipality 

conflicts. 

In this paper, I attempt to verify this issue based on my field research on Katsura Island in Urato 

Islands, Shiogama city in Miyagi prefecture.   

 

Basic Facts Regarding the Construction of Tide Embankments 

Miyagi prefecture established a plan for new tide embankments as one of the various rebuilding 

projects after the disaster. They divided the coastal line into twenty two units, set the new height for the 

tide embankments of each unit considering a tsunami estimated to happen every 100 to 150 years using 

scientific simulation to reinforce the numerical analysis. Some of them exceed T.P. 10 meters1 including 

1 T.P.: height from the average sea level of the Tokyo Bay 
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some that are almost 15 meters high. Most of the tide embankments were for the inhabited areas, but 

some were for the uninhabited islands and were estimated to cost about 20 billion yen or about 17 

million US dollars. 

 

The Reaction of Residents and Response by Local Governments 

While there were places that reached agreement relatively smoothly, there were some outcries 

against this measure by some residents. The major complaints from the residents were that as the 

embankments would 1) take away scenic views, thus affecting the tourism industry, 2) damage the 

ecosystem in the ocean, 3) make life like living within huge prison-like walls, 4) make work difficult for 

fishermen as it is important for them to be able to see the condition of the ocean from the land, 5) the 

walls would be inconvenient and rather unsafe to not to be able to check what’s going on with other 

fishermen as they are accustomed to helping each other, 6) be dangerous for other residents too because 

they won’t be able to notice even if someone is drowning or involved in an accident, and 7) be even 

more dangerous not to be able to see a tsunami approaching would may not be able to escape.  

In response to the claims made by the residents, at the beginning, the mayor of Miyagi prefecture 

flatly refused to revise the plan saying at a press conference, “With regard to the tide embankment 

matter, we set the height based on proper scientific basis. […] It means that we are doing this based on 

reliable basis, so there is no space for us to compromise about this matter. […] Let me say clearly that I 

am in the position of having to protect the lives of people in Miyagi for even the next hundred to two 

hundred of years.” Further, he would not change his position about the construction plan for the 

uninhabited islands either.  

 

Subsequent Events and Change 

However, the prefectural government started showing changes in their stubborn stance. In 

September, 2013, the mayor of Miyagi started suggesting the possibility of revising the plan. Also, the wife 

of the Prime Minister, Akie Abe, together with scientists called for a review of the plan in November, 2013. 

In December, 2013, the leading party, the Liberal Democratic Party also called for the review of the plan 

saying that the embankments would have a negative impact on the tourism industry in the prefecture 

since there would be concrete all over the coastal line. Furthermore, in December, 2013, the Chief 

Cabinet Secretary Yoshihide Suga referred to the plan and said, “I thought there was a problem with the 

plan when I got to know about it. With regard to the tide embankments that obstruct the view, it would 

be better to have more green.” These remarks were widely taken up by the media.  

Finally, in March 2014, the mayor of Miyagi showed a flexible stance at a press conference and 

said, “It would cause massive disruption if we were to look over the standard we made at the initial 
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conference all over again. But about the extra height we included in the estimate, we would like to try to 

reach common ground with residents through discussions.” He finally decided to take a flexible stance 

and announced that the plan would be substantially revised.  

 

The Case of Shiogama City, Urato Islands 

The author conducted field research in Ishihama, on Katsura-Island in Urato Islands, Shiogama 

City in Miyagi prefecture in March, 2015, in order to piece out the situation between the municipalities 

and the residents. Urato Islands are parts of Matsushima which is famous as one of the three great views 

of Japan. Since this area has been designated as one of the Special Places of Scenic Beauty by the 

country, there have been many regulations to maintain the view. The islands consist of four inhabited 

islands such as Katsura Island, Nono Island, Sabusawa Island and Hou Island and many other uninhabited 

islands. They prospered as a fishing area over many years. Among the islands, Katsura Island is popular for 

its beach, and many tourists from inside and outside the area visit the island. The island is 0.76 square 

kilometers, which is the second largest among the islands. There used to be about 140 households and 

about three hundred inhabitants on the island before the 2011 earthquake. Forty-three houses got wiped 

out by the tsunami on March 11, 2011 and the whole island was severely damaged by the disaster. 

Fortunately, there were no fatalities on the island from the disaster, which is attributed to the fact that 

they had high awareness of earthquake disaster prevention measures and great communication that 

enabled them to help each other in the case of a disaster. Since island people know that they are 

isolated geographically, they have come to be bound by strong bonds over the years. 

 

Source:  Google Map 

 

The embankments in the prefecture are divided into five jurisdictions, consisting of four 

prefectural government divisions and one city division, depending on whether they are a fishing port and 
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or a port for carriers. There were three tide embankments before the earthquake on Katsura Island. The 

one embankment on which I conducted research in the Ishihama area is under control of one of the 

prefectural divisions. 

After the new standard of the tide embankments was set, Miyagi prefecture and each city 

conveyed the residents the height of the new tide embankments by each area. Before the earthquake, 

the height of the embankments in Ishihama area was about T.P.2.3～T.P.2.5 meters, but the residents 

were informed that the height of the new embankments would be T.P.4.3 meters, which was more than 2 

meters higher than the previous ones. 

In response to the proposal, the residents of Ishihama decided to take objection to the 

prefecture due to the following reasons: 1) the breakwaters built in the ocean after the disaster are quite 

high and they are already shutting out the view from the land. If 4.3 meter-high embankments are to be 

built on the land, they will not be able to see anything from the land anymore. Having to live in an 

environment surrounded by huge walls will be distressing for the people in the area; 2) Massive 

embankments will damage the fishing industry since it is crucial for fishermen to be able to watch the 

condition of the ocean from the land; 3) As the bond of their community is tight, it is their custom to look 

out for other fishermen and residents’ safety while working and doing housework on the port. Therefore, 

massive embankments will make this important custom impossible to continue; 4) Although the islanders 

have to deal with other kinds of natural calamities, huge tide embankments will make the measures 

against other kinds of natural disasters more difficult, which is dangerous; 5) Although the Ishihama area is 

facing the mainland and is not facing the open sea where tsunamis usually come from, the height of the 

embankments are the same as the ones facing the open sea.   

Therefore, the residents submitted a formal request to the prefecture in the summer of 2014. 

Subsequently, they got a reply from the prefecture. The prefecture made a compromise and said that 

they can take away one meter which they explain was a buffer included in the initial estimate to make it 

T.P. 3.3 meters. 

After discussions among the residents, they decided to agree with the new plan proposed by the 

prefecture. In fact, they were not completely happy with the 3.3 meters, but they were afraid that more 

protests would cause delays in the project, so they decided to meet the prefecture halfway. They are 

now at in the process of discussing the details more concretely. As 3.3 meters is still high for the 

residents, they are discussing whether the top one meter of the embankments can be replaced with 

tsunami-resistant, transparent acrylic boards or manual shutters which they can open and close by 

themselves.  
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Background to the Prefecture’s Change in Stance 

Now, we come to a question about what the underlying factor to the change of the prefecture’s 

attitude was. In the beginning, the prefecture did not seem to consider changing their plan even though 

they met with strong opposition from the part of the residents. 

The role of the media then comes to focus. While I was field researching in the Ishihama area, I 

interviewed the vice chairman of the area, Eiichi Takahashi. I asked him what he thinks made the 

prefecture compromise and become more flexible. He stated that the reason may be the large amount 

of media reporting on the tide embankment matter. The media was reporting how strong the residents’ 

opposition was and how such tall tide embankments were not necessary. I heard the same kind of 

answers from other residents on the island as well. 

 

Trends in Mass Media’s Reporting on the Embankment Issue in Miyagi Prefecture 

In order to confirm the above, I conducted research on how media played a part in this 

development. I checked three major newspapers in Japan, Yomiuri, Asahi and Mainichi newspapers, 

published during the period of March 11th, 2011 and April 10th, 2015 to find out how the tide 

embankment issue in Miyagi was reported.   

The total number of reports on the subject of the general construction of tide embankments in 

Miyagi was 927. Among them, the number of articles reporting on the issue that the tide embankments 

are too large (complaints, discussion, agreement, etc.) was 198. 

For the first few months, the reports were mainly about the damage to the embankments caused by the 

tsunami and about the matters related to the nuclear accident, such as the necessity of building higher 

tide embankments around the nuclear facilities in the prefecture.  

After a few months, Asahi and Mainichi started pointing out, as early as July 2011, that the tide 

embankments were too high and that they could hamper the scenic views. That was soon after the 

municipalities in Tohoku announced various rebuilding projects including a tide embankments project. 

Gradually, the number of reports about the matter started to increase indicating that there were 

complaints from some segments of the local residents, scientists and experts as well. These reports 

started to be seen regularly in 2012 and were seen most in 2013. When the mayor of Miyagi indicated the 

possibility of compromise in September, 2013, the total amount of reporting by the three newspapers 

had already exceeded 75, and by the time the prefecture and the government officially announced that 

it is going to  review the plan in March 2014, the total number of reports had surpassed 140. 
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This issue was picked up not only by newspapers but also by television and other media such as 

the internet and radio. In January 2014, one of the most popular and influential news shows in Japan 

called Houdou Station (or News Station in English) of TV Asahi reported on the issue, followed by Houdou 

Station Sunday of TV Asahi in February, 2014, News Watch 9 of Nippon Housou Kyoukai or NHK, the public 

broadcasting company, in March, 2014 as a special report for the third anniversary of the Great East Japan 

Earthquake and Tsunami, and there were more TV and radio programs that picked-up the issue.  

 

Changes in News Reporting 

Among many reports on the opposition to the plan for the massive tide embankments, some 

reports about agreements between the prefecture and residents started to be seen here and there from 

November, 2013.  

In Ishihama’s case, which was also reported by Asahi newspaper, the height of the embankments 

was conveyed from the prefecture to residents in February, 2014, which was actually quite late 

comparing to other areas and there were already many opposition voices raised from residents and the 

media at the time. The residents officially announced opposition to the plan in the summer of 2014, and 

it was in October of the same year that the prefecture showed compromise and both sides reached 

agreement, which was a relatively smooth process in solving the problem.  

For comparison, another case in Kesennuma inner bay area, which was picked up by the media 

frequently, took a much longer time to settle. They were informed that the height of the embankments 

in their area was going to be T.P.5.2 meters in October, 2012, which was one of the earliest 

announcements. They disagreed with the plan and handed in a request to review the plan and asked to 

make the height T.P.3.8 meters. The prefecture made a compromise and proposed to set the height at 

T.P.4.1 meters and reached an agreement with residents, but it took until January, 2014 to settle the 

issue. 

A point to note is that the opposition movement by the media hadn’t been active yet at the 

time they were informed by the prefecture, so this suggests that could have made the compromise in the 

Kesennuma inner bay area take longer to reach. 

Looking at the trends in the conflict between the prefecture and residents, and the media 

reporting in the graph, suggests that there was a role  the media played in resolving the problem by 

reporting during the process of negotiation in addition to direct action by residents vis-à-vis the prefecture 

and the process of discussions between the two sides. The timing of the prefecture’s formal 

announcement of the review of their plan hints that the fact that the issue was picked up by some major 

TV programs in addition to the wave of reports by newspapers triggered the prefecture’s change instance. 
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Analysis of News Reports and Events 
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Survey of Local Governments Regarding Media Reporting 

I conducted interviews with some officials of the prefectural government who have been in 

charge of the tide embankment project. The aim of the interviews was to find out the government 

officials’ level of awareness of the media coverage and how this led to the change in their attitude. I was 

able to obtain the thoughts of three of the officers. 

First, with regard to the question of whether they were aware of the fact that the media had 

been reporting a lot about the tide embankment issue in Miyagi prefecture, they all responded positively. 

Then, I asked if the voice from outside including media reporting influenced them to change the plans 

and their decision making. Their answers were, “We don’t change our plan just because there is media 

reporting, but when there is a large amount of media reporting and voices from the people, we cannot 

completely ignore it. It’s difficult question to answer. If you ask me if the media reporting was the direct 

cause of the change of our policy, I don’t think so. It is that while persistently continuing discussions with 

residents, we were “aware” of the voice from the media on a side.” 

Also, in a reply by one of the officers, there was a remark, “The media reporting may give an 

impression that most residents are against the plan, but that is not true.” His comment actually proves 

that they were very aware of the media reporting.  

The results of these interviews also suggest the possibility of influence of media reporting on the 

matter. 

 

Considering the Embankment Issue through the Capability Approach  

As for this so called “too high tide embankments issue” in Miyagi, while there were some 

contentious cases that were successfully resolved after both sides attempted to meet half way and there 

are some cases that have reached a deadlock. It is a standstill between the prefecture that says they 

cannot compromise any further and the residents that say the prefecture should be more flexible in 

taking in the request of residents. 

What is behind the conflicts between the prefecture and residents is the prefecture’s lack of 

effort to try to understand the residents’ point of view and flexibility to resolve the problems.  

Needless to say, securing the safety of the residents of the areas in question is important. 

However, people’s lives are not just made up of safety. 

If one constructs tide embankments massive enough to withstand earthquakes that occur every 

100 to 150 years, the residents would certainly be safer than before. But natural disasters happen on a 

scale beyond human understanding. Actually there was a case in Taro-cho in Iwate prefecture in 2011. 

Since the area had been struck by massive tsunamis in the past, they built huge tide embankments which 
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were 10 meters in 1979. But the tsunami of the Great East Japan Earthquake was said to be about double 

height of the embankments constructed in Taro-cho. About 200 out of 4434 residents lost their lives in 

2011. One of the reasons that so many people died is that they placed too much confidence in the high 

tide embankments.  

Another problem with the massive tide embankments is that the quality of residents’ lives would 

deteriorate if they cannot have the scenic view which has always been a part of their lifestyle. Moreover, 

it could seriously affect the fishing and other industries as well. As a consequence, it could cause a 

serious decline in the quality of life in the area if the residents cannot continue their work and live in the 

area. That could spell the end of the community especially in an aging population. The prefecture has 

apparently put much confidence in the scientific simulation, but such science is not absolute since the 

preconditions such as scale, location and time of the estimated earthquake cannot be one hundred 

percent certain2. But the prefecture trusts the simulation implicitly as if the calculated numbers are 

absolutely correct, and does not seem to want to let go. Rather than sticking to the scientific base, it is 

important to work together with residents while trying to understand what is important to the residents, 

and combine the hardware with software such as programs to secure an evacuation routes and 

evacuation training with the cooperation of residents in order to secure their safety. 

 

The Role of Democratic Media Reporting 

Amartya Sen proposes in his capability perspective, “the well-being of a person can be seen in 

terms of the quality of the person’s being. Living may be seen as consisting of a set of interrelated 

‘functionings’ consisting of beings and doings. A person’s achievements in this respect can be seen as the 

vector of his or her functioning” (Sen, 1992, p39).  Also he states that freedom which reflects a person’s 

opportunities of well-being must be valued (Sen, 1992, p41). 

In linking this perspective to the issue of the tide embankments in Miyagi, depriving choices of 

residents, such as fishing or living close together with nature, by rigidly applying the word “safety,” means 

such actions significantly take away the freedom of residents to realize their well-being. 

Through the chain of events surrounding the tide embankment issue in Miyagi Prefecture, one 

can say that the democratic media reporting plays a part in the resolving resident-municipality conflicts. 

Voices from various directions, voices directly from residents to the municipality, and voices from the 

media and the society, functioned in the democratic process and led to the revision of the plan by the 

municipalities and eventually the government. 

2 On this, see Ubaura. M (2013) 
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Sen says that an unconstrained, healthy media is important for several different reasons (Sen, 

2009, p335). He went on to say that “the press has a major informational role in disseminating knowledge 

and allowing critical scrutiny […]. Furthermore, investigative journalism can unearth information that would 

have otherwise gone unnoticed or even unknown (Sen, 2009, p336)”. He adds that “media freedom has 

an important protective function in giving voice to the neglected and the disadvantaged, which can 

greatly contribute to human security” (Sen, 2009, p336). He concludes the paragraph by saying that public 

criticism in the media becomes incentive to the rulers to take timely action to avert to paying price (Sen, 

2009, p. 336). 

The case in Miyagi has become one example of supporting Sen’s idea. In fact, according to the 

response from the prefecture, there are 382 places including inhabited areas and uninhabited areas in 

which the prefecture is planning to construct new tide embankments, and it was only about 5 to 10% of 

them that got opposition from residents. However, because it was reported by the media widely, voice of 

the minority received attention, and that led to the prefecture to revise the plan. This suggests the power 

of the media in the democratic process.  

As mentioned previously, while many of the cases are settled, there are some cases that still 

haven’t reached agreement between residents and the municipalities. The municipalities claim that they 

can’t compromise any further based on the scientific simulation and it would be difficult to make an 

exception to the since the height of tide embankments in each area should be consistent. 

However, some of the claims from the residents who have been opposing the height set by the 

municipality appear to make good sense. For example, in the case of Nono Island next to Katsura Island, 

the municipality is now planning to build a T.P.3.3 meters tide embankment in the Nonoshima fishing port 

which is facing the mainland, not the open ocean, but the residents are claiming that it would actually be 

dangerous to build such a high embankment because it would dam up tsunamis which enters from the 

ocean side and inundate the area. These claims should be recognized and accepted by the 

municipalities. 

The municipalities concerned say they have had “explanation meetings” so that they can gain 

the understanding of the residents. However, according to the residents of Nono Island, the meetings 

have always been one way and the municipalities never listen to the opinions of the residents.    

The important point is that it is the residents that are and will be living in the area. Therefore, the 

municipalities need to listen to the voices of the residents of each area and try to deepen their 

understanding of the people who are struggling to rebuild their lives after the devastating disaster. 

 

 

 

The 2nd Khon Kean University International Conference on Public Administration (2015) 



64 

References 

Ubaura, Michio. (2013). Hisaigo Ichinennhann no Fukkou Keikaku no Jittai to Kadai in Ohnishi, Takashi, 

Tetsuo Kidokoro and Fumihiko Seta (eds.), Higashinihonn Daishinsai, Fukkou Machidukuri 

Saizensen (pp. 180 - 201). Kyoto: Gakugei Syuppansha. 

Fukuda, Tokuzo. (2012). Fukkou Keizai no Genri oyobi Jakkan Mondai. Hyogo: Kansai Gakuin Daigaku 

Syuppankai. 

Okada, Tomohiro. (2013). Higashi Nihon Daishinsai to Fukkou Seisaku wo Meguru Taikou in Okada, 

Tomohiro and Jichitai Kenkyusho (eds.), Shinsai Fukkou to Jichitai ‘Ningen Fukou eno Michi’ 

(pp. 13 - 40). Tokyo: Jichitai Kenkyuusha. 

Sen, Amartya. (1995). Inequality Reexamined. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Sen, Amartya. (2010). The Idea of Justice. London: Penguin Books. 

The Miyagi Prefecture HP [Online]. Retrieved on May 5, 2015, from http://www.pref.miyagi.jp/site/chiji-

kaiken 

The 2nd Khon Kean University International Conference on Public Administration (2015) 



65 

The Current Practice of Citizen Participation in Indonesia Netizen and Selected Cases of Local 

Democracy in Indonesia 

 

Eko Priyo Purnomo (1) Achmad Nurmandi (2) Andi Luhur Prianto (3) Solahudin (4) Moch Jaenuri (5) 

(1) (2) JK School of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

(3) Department of Government Affairs, Universitas Muhammadiyah Makasar 

(4) (5) Department of Government Affairs, Universitas Muhammadiyah Malang 

 

Abstract 

After the waves of local democratizations over the past decade, the current mayor of Bandung 

city and Jakarta, introduced a new way of CSO or citizen participation in local governance through social 

media. By using ARVIN (association, resources, voice, information, negotiation) framework, the aim of this 

paper is to investigate and compare the social media initiative as a new model of electronic citizen 

association in Jakarta and Bandung. By connecting via social media, the governor or mayor encourages the 

creation of citizen associations based on common interest in public deliberation. Legal citizen 

engagement in political affairs creates a new model of governance which acts as a low-cost two-way 

interactive platform with the governments through a common infrastructure of ICTs, and is the backbone 

of a networked government. Although the role of social media in local governance is not a legally 

established space for dialogue or a public forum by local regulations, the Governor of Jakarta and the 

Mayor of Bandung city have introduced a new model of free public deliberation, publishing and 

distributing views on what subject in what context and when. 

 

Keyword: Netizen, Social Media, Local Democracy and Decision Making 
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Introduction 

The Republic of Indonesia is the world’s largest archipelago country by area and by population. It 

is also the world’s most populous Muslim-majority nation and is home to 240 million people living across 

more than 17,504 islands in an area of 1,910,931.32 km2. Despite its diversity, which includes 300 distinct 

ethnic groups and more than 700 languages and dialects, Indonesia has managed to develop a shared 

national identity. 

The fall of the Suharto regime in May 1998 marked the beginning of Indonesia’s “remarkable 

transition from repressive dictatorship to possibly the most dynamic and successful democracy in 

Southeast Asia” (Liddle, 2012). Far-reaching political, economic and judicial reforms have contributed to 

the country’s rapid democratic consolidation. A massive decentralization program in the early 2000s has 

transferred political power to the local level. A member of the G-20 with an estimated GDP of US$ 846.8 

billion in 2011, Indonesia’s economy is the largest in Southeast Asia. In the past 15 years, the region’s 

most populous nation has turned from “Southeast Asia’s economic basket case in 1998” into one of 

Asia’s most promising emerging markets with annual growth rates at more than five percent. Indonesia’s 

rapid urbanization, young demographics, and increasingly affluent middle class are driving its economy to 

become the world’s seventh largest by 2030 (UNESCAP, 2013). Indonesia’s economic growth from 2009 

until 2012 of was 6.2% per year with a GDP per capita of US$ 3,557. This makes Indonesia a lower middle 

income country.  

 

Historical Context of Democratization and Decentralization 

Democratization and decentralization are two variables that are related each other. 

Decentralization in some countries has been persued by national elites for a mixture of reasons, including 

democracy, making government more efficient, and reducing state expenditure (Selee and Tulchin, 2004). 

In the history of Indonesia’s decentralization, there has been a unique relationship between the central 

government and local government independence. In the period of 1945-1949, local governments had 

broad autonomy in managing their abundant local resources. The system of the Dutch colonial 

administration of the so-called East Indies consisted of a simple top-down structure. Within this 

administration, around 300 Dutchmen in the Interior Ministry (Binnenlandsche Bestuur) managed the main 

functions of government in Jakarta (then called Batavia by the Dutch) and staffed the territorial 

administration down to the level of regency (Furnivall 1944:ch. 9) Local administration below the regency 

level was carried out by the indigenous aristocracy (pangreh praja), which was led by regents (bupati) and 

assisted by their bureaucrats (wedana) (Rohdewohld 1995, p. 3; Sutherland 1979). At the beginning of the 

twentieth century, liberal movement in Netherland pushed new policy to more human colonial policy 

called Ethical Policy and introduced The Decentralization Law (Dezentralizatie Wet) of 1903 provided the 

legal basis for this first autonomy experiment according to which the territory was divided into three 
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administrative units (Gewesten, Plaatsen, and Gemeenten). Also in 1903, the municipality of Batavia 

became the first local government authority, followed by the municipality of Surabaya in 1905. By the 

year 1939, 32 urban municipalities had been formed (Furnivall 1944, p. 291). These municipalities and 18 

residencies (kabupaten) were allowed to form local councils (raad), which were intended to serve the 

interests of their European majorities (Legge 1961, p. 6). 

 The Japanese occupation in the 1940s had a radicalizing effect on this decentralization process 

(Bunte, 2006). First, the provinces and regency councils were abolished, and the territory divided into 

three administrative units, which ran parallel to the military subdivision of the country. Second, the 

Indonesian aristocracy (pangreh prajah) moved up into senior positions while nationalist leaders (including 

Sukarno) became part of the government. At the same time, the authoritarian bureaucracy was extended 

down to the level of hamlets and households. With this step, “every household, neighborhood 

association, hamlet and village, all of which had previously fallen outside the formal administrative 

structure, was incorporated into the all-encompassing single administrative pyramid dominated by the 

Japanese Army” (Sato 1994, p. 28). 

 After independence each region wanted broad local autonomy. From 1950-1965, there were 

local secessionist movements or rebellions throughout Indonesia. The rebellion of PRRI Permesta 

(Revolutionary Government of the Republic of Indonesia/ Piagam Perjuangan Semesta (Universal Struggle 

Charter) in Sumatera and Celebes was a revolt involving the army which was dissatisfied with the central 

government in Jakarta (Fryer,1957). The role of these areas in the revolution is very important for the 

nationalisst movement outside Java after independence; however the central government policy ignored 

their role in the independence movement (Amal, 1993). One important case triggered a local rebellion in 

Sumatra was the appointment of a governor from Java, Ruslan Mulyoharjo, to be the governor of the 

western region of Sumatra in the 1956 (Amal,1993). The PRRI rebellion and the Permesta in Sulawesi, 

which was lead by Kahar Muzakar, had the goal of central government recognition of the Sulawesi 

community in Indonesia (Amal, 1993). Similarly,   the Free Acheh Movement (GAM) was triggered by unjust 

distribution of oil and gas revenues, the secessionist movement was formed in Aceh in 1976, just as a 

large natural gas facility was beginning its operations. 
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Source: Robert Gribb, Digital Atlas of Indonesia History, Niaspress, 2007 

Fig. Regional Rebellion 1958 - 1959 

 After successfully military enforcement encountering separatism activists of PRRI Permesta in 

Sumatera and Sulawesi, demands for greater self-management were accommodated, Sukarno stipulated 

regional autonomy laws in the 1950s that were revoked in 1959 when Sukarno implemented  ‘Guided  

Democracy’ (Legge 1961, p. 209). In Guided Democracy, the relationship between the central government 

and local governments was not changed in terms of devolution and administrative decentralization. The 

central government had authority to appoint governors and mayors or regents similar to the colonial 

Dutch era. All local government had same delegated authorities transferred by the central government. 

Under Guided Democracy, the military played an enhanced role in governance, through Nasution’s 

presence in the cabinet, through the appointment of military officers as provincial governors, and through 

the army’s control of the enterprises seized from the Dutch in 1957, which were subsequently 

nationalized (Cribb, 2010). 

 

New Order 

 The coup attempt of 1 October 1965 gave the army, now led by General Suharto, the 

opportunity to seize power from President Sukarno. A major feature of the New Order, therefore, was the 

removal of the once powerful party presence in the administration and its substitution with a military 

presence (Cribb, 2010). Indeed, under New Order era, the Suharto regime’s objective was to attain 

political order through military dual-function, political structure, and governing process (Mas’oed, 1989). 

The new political structure was designed into a controlled bureaucracy, a solid military organization, 

controlled democracy, a house of representative, and a limited number of political parties. The first 
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controlled bureaucracy strategy was to centralize the decision making process at the central government, 

to limit devolution process and to control local government. The central government appointed military 

personnel (active and retired) to positions throughout the government. They were especially prominent in 

the Department of Internal Affairs (Dalam Negeri), holding positions ranging from governor down to village 

chief (Cribb, 2010). In sum, The New Order stopped short of doing away with political parties and 

elections, but allowed both to continue only under tightly controlled conditions (Cribb, 2010). 

 In this way, the New Order stipulated Law No. 5 Year 1974 as very centralized local government 

law. The central government played an important role in recruiting governors, regents, or mayors through 

appointing active or retired military personnel to local government. Through this mechanism, the central 

government was able to effectively control the governing process. District officials often liken this 

assignment of  functions to a farm animal that has been entrusted to another's care, with the owner 

insisting that he must continue to hold onto the beast's tail (terus  pegang  ekornya) (Ferrazi, 2000).   

  

Era Reformasi (Reform Era) 

On May 20 1998, Suharto resigned from his presidential position due to strong civil pressure. BJ 

Habibie was the next president. BJ Habibie formulated the new law on democratic decentralization. 

Between May 1998 and October 1999 he managed to lay the foundation for a more democratic and 

decentralized political system, and Indonesia emerged from that transitional period to join the ranks of 

the world’s democracies, not its failed states (Malley in Bland and Arnson, 2006). Based on MPR Decree 

No. XV/MPR/1998, in November 1998 BJ Habibie instructed his minister of home affairs to put together a 

team of civil servants, academics and advisors to formulate a draft of Law No. 22/1999 regarding regional 

governance. Simultaneously, the Finance Ministry started work on a reform of the system of 

intergovernmental finances and formulated the draft for Law No. 25/1999 on the “Fiscal Balance between 

the Centre and the Regions” (Bunte, 2008). In May 1999, Laws No. 22 and 25 were passed by parliament 

in great haste and with a minimum of debate. Indeed, no substantial changes were made from the 

government’s original draft legislation (Rasyid 2003, p. 63). 

 JICA (2001) noted that there were five important changes in Law No. 22/1999 and Law No. 

25/1999. Namely, autonomy to local governments with emphasis on their diversity; distribution of 

authority and redistribution of personnel between the central and local governments; distribution of 

authority and redistribution of personnel between the central and local governments. Law No. 22/1999 

states that the fields of government that must be covered by regencies and municipalities including 

public works projects, health, education and culture, agriculture, transport and communications, industry 

and trade, capital investment, the environment, land, co-operatives, and manpower affairs, and these 

fields may not be devaluated to the provinces (Article 11 (2) and the note thereto). In principle, the head 

of a local government is now elected by a majority vote of the local council, leaving little room for the 
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central government to intervene.(ii) The head of a local government is now accountable to the local 

council. If the fiscal year-end administrative report by the head is rejected twice by the local council, the 

head is forced to resign. As a result, the local council now has significant bargaining power over the head 

of the local government.(iii) The regional budget over which a local council has the auditing right has 

been increased after the regional allocations increased in absolute terms and the percentage of block 

grants to total subsidies from the central government has grown. (iv) The potential opposition within the 

local council to the head of the local government has increased because various political parties now 

have representation. Finally Under Law No. 22/1999, the field agencies of central government ministries 

have been abolished except for those in five fields, and in addition it has become difficult for the central 

government to intervene in elections for governors, chief executives, and mayors. 

 The Habibie administration promoted a big bang autonomous model through Law No. 22/1999. 

This law stipulated several radical changes: the declaration of regency/city governments as autonomous 

regions which are not hierarchically subordinate to the provincial government; election right of local 

legislative body for regents, mayors, and governors; and strong power of local councils. Article 4 (1) Law 

22/1999 stated that in the context of the implementation of the decentralization principle, province, 

regency and city shall be formed and authorized to govern and administer in the interests of the local 

people according to their own initiatives based on the people’s aspirations. Article 18 (1) states that the 

local council (DPRD) shall elect regional government heads. However, implementation of Laws 22 and 25 

had several problems.  Hidayat and Antlov (2003) noted that devolution initially led to deterioration in 

the provision of services, exacerbation of inequalities between districts, the capturing of economic 

benefits of regional autonomy by local elite, the absence of local accountability, and the dominance of 

local councils. Finally, the central government confirmed that Laws 22 and 25 as a “over acting 

autonomy (otonomi kebablasan) (Hidayat and Antlov, 2003). 

Issue Law No.22/1999 Law 5/ 1974 

Status of local 

representative body 

(regional assembly) 

Local government 

consists of local 

government head and 

apparatus for 

autonomous region, 

which assumes function 

as local executive body 

Local parliament is local 

house of representatives 

Local government is 

local government head 

and local parliament 

Definition of 

decentralization 

Decentralization is 

transfer from central 

government authorities 

Decentralization is 

transfer from 

government matters 
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Issue Law No.22/1999 Law 5/ 1974 

to autonomous local 

governments (regions) 

within frame of unitary 

state of Indonesia 

from central 

government to local 

governments or from 

upper to lower level 

local governments 

From and scope of 

central and local 

government authority 

Local governments 

authority covers all 

governmental 

authorities, except those 

of foreign affairs, 

defense, justice, 

finances and religious 

affairs 

Local government has 

right, authority and 

responsibility to manage 

their own affairs 

Assignment of certain 

governmental affairs to 

local government is 

determined by central 

government regulations 

Source: Syarif Hidayat and Hans Antlov, “Decentralization and Regional Autonomy in Indonesia”, in Philip 

Oxhorn, et al, Decentralization, Democratic Governnance and Civil Society in Comparative Perspective Asia 

Africa and Latin America, Wodrow Wilson Center Press, Washington D.C. 2004, p. 286. 

Due to the weakness of the act’s implementation, the government’s proposed changes to the 

act, namely the position of local councils as an element of regional government administration. and the 

election model of heads of local government. Article 56 (1) of Law mentions that “the regional heads 

and deputy regional heads shall be democratically elected in the one pair of candidates through direct, 

free, secret, honest and fair manner”. 
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Two autonomy acts have been causing much political change in the local level. Local 

governments in particular have become more independent than before and more democratic at the local 

level. Many experts noted the successful approach of big bang theory has at least empowered many to 

build local areas with the limited central government control. A 2008 survey funded by the U.S. Agency 

for International Development found that trust in local officials grew from 42% in 2006 to 55% in 2008. 

70% of respondents said that local government executives were accountable to the people of their area, 

an increase from 61% in 2006. Some successful stories of locally autonomous policy implementation are 

the creativity of local governments in handling specific local problems, such as street trader management 

in Solo city with Joko Widodo, information technology use introduced by Yogyakarta’ mayor Herry 

Zudianto in Yogyakarta, and local agriculture policy done by Damassara as a new autonomous regions. 

Bennett (2011) noted that the hope for decentralization in Indonesia was that with greater autonomy at 

the local level, constituents could increase the accountability of their local leaders. Along with the 

authority given to regional governments, however, these authorities have not been balanced with 

accountability, there for the cases of corruption in the local government. In line with the majority of the 

theoretical literature, we argue that the monitoring of bureaucrat’s behavior is an important determinant 

of the relationship between decentralization and corruption (Lessman and Markward, 2009). 

A Chronology of Indonesia’s Local Autonomy Development 

Year Act Main Characteristics Context 

1948 
The First Constitution of 

Indonesia, Article 18 

Guarantee of local autonomy 

under the constitution 

Principle of statutory 

reservation 

1948 
Local Autonomy Law No. 

22/1948 

Institutionalization of local 

autonomy 

Liberal democracy, balanced 

development, and 

administrative efficiency 

1957 No. 1/1957 
Election of local government 

heads 
Liberal democracy 

1965 No. 18/1965 
Suspension of local autonomy and 

dissolution of local councils 
Authoritarian rule 

1974 No. 4/1974 
Indefinite postponement of local 

autonomy 
Military authoritarian rule 

1999 No. 22/1999 
Election of local government 

heads 
Liberal democracy 

2004 No. 32/2004 
Election of local government 

heads 
Liberal democracy 

2014 No. 23/2014 
Election of local government 

heads 
Liberal democracy 
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Act No. 23/2014 stipulated clearly community participation in Artile 354 as follows:  

To inform local government affairs to public   

To enhance civil society actively participation in local governance 

To institutionalize civil society participation in decision-making processes in form of 

1) Local policy and regulation formulation 

2) Planning, budgeting, implementation, monitoring and evaluation of local development 

3)  Asset management and natural resources development 

4) Public services. 

The following method of public participation such as, public consultation, policy deliberation, 

public engagement, controlling and other public engagement are the most common in Indonesia. This 

legally civic participation in local governance affairs is a tremendously step forward compared with the 

preceding act that does not regulate public participation clearly.  

However, the election of local government heads is regulated in Government Regulation No. 

1/2014 with the significant change particularly in elections. This regulation stipulates only the election of 

local government’s head and does not stipulate the pair candidate of regent/mayor/governor and vice 

regent/mayor/governor. The vice regent/mayor/governor is appointed from high rank public officials based 

on the proposal of elected regent/mayor/governor.  

 

Civic Engagement in Local Governance  

We try to use the ARVIN (association, resources, voice, information, negotiation) framework to 

present a more detailed methodology for assessing civic engagement enabling environments (Einhorn, 

2007).  The ARVIN acronym synthesizes the complexity of multiple conditions that affect the ability of 

Civil Society Organizations (CSOs) to engage in public debate and in systems of social accountability 

(Thindwa, 2003). The enabling environment analytical tool facilitates a comprehensive assessment of the 

legal and regulatory, political and governmental, socio-cultural and economic factors affecting civic 

engagement. It is based on an analytical framework that identifies five critical dimensions that are 

'enabling elements' of civic engagement. They are: 

Association (A): the freedom of citizens to associate 

Resources (R): their ability to mobilize resources to fulfill the objectives of their organizations 

Voice (V): their ability to formulate and express opinion 
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Information (I): their access to information (necessary for their ability to exercise voice, engage in 

negotiation and gain access to resources 

Negotiation (N): the existence of spaces and rules of engagement for negotiation, participation 

and public debate. 

Table the ARVIN Framework: A Way to Assess the Enabling Environment for Civic Engagement 

Item Legal and 

Regulatory 

Framework 

Political and 

governance 

context 

Sociocultural 

characteristics 

Economic 

conditions 

Association Freedom of 

association 

Recognition 

accreditation 

and procedures 

Social capital, 

barriers, genders 

and illiteracy 

Cost of legal 

registrations and 

accreditation, cost 

of convening 

and procedures 

meetings and 

forum 

Resources Tax systems; 

fund-raising, and 

procurement 

regulations 

Government 

grants, private 

funds, contracting 

and other 

transfers 

Social 

philanthropy, 

history of 

associational life, 

self-help and gap-

filling 

Size of and 

stresses in the 

economy, 

unemployment, 

impact of 

economy on 

contribution by 

members, 

infrastructure and 

cost of 

communications 

Voice Freedom of 

expression, media 

and information 

and 

communication 

technology-

related laws 

Political control of 

public media 

Communication 

practices (use of 

media by different 

social groups) 

Free associated 

with expressing 

views in media 

(advertisements 

versus op-eds), 

cost present, 

publish and 

distribute views 

(petitions, 

newsletter, radio 
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Item Legal and 

Regulatory 

Framework 

Political and 

governance 

context 

Sociocultural 

characteristics 

Economic 

conditions 

announcements) 

Information Freedom of 

information; rights 

to access to and 

provision of public 

information 

Information 

disclosure policies 

and practices, 

ability to 

demystify public 

policy and 

budgets 

Information 

networks, 

illiteracy, word of 

mouth 

Cost/fees for 

access to 

information 

Negotiation Legally 

established 

dialogue spaces 

(referendum, 

lobby regulation, 

public forum and 

so forth 

Political will, 

institutionalized 

dialogue and 

social 

accountability 

mechanism, 

capacity of 

parliament and 

national 

government to 

engage 

Social value and 

hierarchies that 

establish who can 

speak on what 

subject in what 

context and when 

Bargaining power, 

impact of 

economic 

constraints on 

autonomy and 

advocacy 

Source: Thindwa, Jeff, Carmen Monico, and William Reuben. Enabling Environments for Civic Engagement 

in PRSP Countries. Social Development Note 82, World Bank, Washington, DC, 2003. 

 

Netizen in Local Governance 

Citizen involvement in governance is a focal point to ensure better governance accountability 

through broad space of social media for public participation. Social media is defined as “a group of 

Internet-based applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, and 

that allow the creation and exchange of User Generated Content (Kaplan & Michael Haenlei, 2010) “Web 

2.0” refers to Internet platforms that allow for interactive participation by users. “User generated 

content” is the name for all of the ways in which people may use social media. The Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD) specifies three criteria for content to be classified as 

“user generated:” (1) it should be available on a publicly accessible website or on a social networking site 

that is available to a select group, (2) it entails a minimum amount of creative effort, and (3) it is “created 
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outside of professional routines and practices.” (OECD, Participative Web and User-Created Content: Web 

2.0, Wikis, and Social Networking18 (2007) [hereinafter OECD Report] (Kaplan & Haenlein, 2010, p. 61) 

There are different types of social media, such as collaborative projects, virtual worlds, blogs, 

content communities, and social networks. Joseph (2012) noted several advantages of social media. First, 

it has expanded access to information in an important new way. Secondly, information can be spread 

faster and farther both within and outside social media. Thirdly, social media expands access to evidence 

of human right abuses beyond that offered by the mainstream media or NGOs. Fourthly, social media 

amplifies the message of its users. Finally, an important new platform for information access is taking 

shape with the emergence of WikiLeaks. Another type of opportunity provided by social media for 

openness and anticorruption is the increased opportunities for citizen journalism. Through social media, 

citizen journalism can report when the traditional media fails, such as when the media are strongly 

influenced or controlled by the state or those in power or when the media provide insufficient coverage 

of a story (Bertot et al., 2010). Social media tools have created opportunities for collaborative governance 

and have the potential to facilitate governments in their efforts to reach citizens, to shape online debates 

and e-participation, to empower citizens, groups, and communities, and even to revive or demand 

democracy or e-democracy (Banday and Mattoo, 2013). Each type will be explored in the following 

section. 

Politicians and government agencies in the United States of America and UK Councils are using 

social media extensively to interact with and to inform citizenry. In the United States social media use 

boosted Barack Obama’s grassroots presidential campaign (by using the Facebook page 

http://www.facebook.com/barackobama and the Twitter handle @BarackObama) in the year 2008. 

However, former US Congressman Anthony Weiner's career collapsed after it was revealed that he had 

sent lewd photographs and messages to at least six women online (Srivastava, 2013,). In Canada, Glen 

Murray, the Minister of Research and Innovation for the province of Ontario, wanted to find a way to bring 

the public into the discussion. Murray and two other ministers created a crowd sourced wiki to help 

create an official policy paper on what the government’s approach to social innovation should be. Like 

Wikipedia, any user can add articles or edit submissions in a collaborative effort to create official policy. 

Gov.politwitter.ca is a companion tool to Politwitter that tracks social media activity by Canadian 

government institutions & organizations (Srivastava, 2013). In Russia, all items on the agenda of the 

presidential commission are available for online discussion via the official website i-Russia.ru, where those 

interested in what is happening can post their comments via social networks such as Facebook, Twitter 

and VKontakte id). Indian Prime Minister Manmohan Singh has a Facebook page at 

www.facebook.com/dr.manmohansingh that is frequently updated with both political and personal 

updates. It has around 382,223 likes which suggests that the citizens are interested in engaging in political 

and policy discourses. The PMO maintains the Facebook page and all information regarding important 

bills, legislations, PM statements, press releases, official visits, and photographs are regularly updated. 
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PMO India has a twitter handle too http://twitter.com/pmoindia (Srivastava, 2013). In researching the use 

of social media by Regional Police in Jakarta, Lestarie (2013) found that social media achieved its 

intended goals by serving as an efficient and effective tool for information dissemination, providing easier 

information access to citizens, and encouraging public participation and collaboration in government 

work.  

According to the Ministry of Communication and Information, as of November 2013 Indonesia had 

20 million Twitter users and 65 million Facebook users. Of the estimated 187 million voters, about 12% 

will be first-time voters aged 17 to 20, according to Central Statistics Agency data. Social media users 

swell the total youth vote (those aged below 30) to about 54 million, or a third of the electorate. At least 

six out of ten of these young voters are plugged into social media, according to a Jakarta Post report. 

 

Source: http://www.stasiareport.com/the-big-story/asia-report/indonesia/story/indonesia-scramble-online-

followers-20140301#sthash.6gmQeZdE.dpuf 

Fig.1. India and Indonesia Social Media Role in Election 

In the government’s sphere of influence, the Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono, 

or SBY as he is known, joined Twitter in 2014. Within two weeks of his joining Twitter, SBY had over 1.7 

million followers and a spike in his popularity. In the 2014 general election for Indonesia’s President saw 

Joko Widodo and Jusuf Kalla win the election for President and Vice President of the Republic of 

Indonesia for the period 2014-2019. These candidates have successfully gained popular support and 

initiated voluntary political movements (outside political parties). Once elected, Joko Widodo and Jusuf 

Kalla launched a new form of communication with social media (Facebook Jokowi Center) to build a 

new-populist Cabinet. In this way, Jokowi-Jusuf Kalla is attempting to get public responses and complaints 

from the community in order to provide input on the proposed ministerial candidates. Indonesia, 
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particularly Jakarta, is one of the places in the world which is most densely colonized by social media. 

Jakarta reputedly generates more tweets than any other of the world’s big cities. In a nation of 240 

million people, Facebook has more than 60 million active users, but creativity only goes so far. Merlyna 

Lim (2014), a digital media expert at Canada's Carleton University, said while Jokowi's online supporters 

are funny and innovative, Jokowi's opponent has outmanoeuvred him online. "Prabowo has been better 

in mobilising [online support]," she said. "They're more systematic … they have more organised attempts 

to attack [Jokowi] (al Jazeera.com). Katapedia, the research centre for social media noted that the winning 

pair of Jokowi-JK has shown in the last ten days before election that items posted by those Jokowi-Jusuf 

Kalla were shared in social media 770,491 times, compared with 709,294 times for Prabowo Hatta Rajasa 

(2014). Voting for Jokowi-Jusuf Kalla via hashtag # AkhirnyaMilihJokowi (#finally vote for Jokowi) has 

become a trending topic. 

Table Institutionalized Use of Social Media in Local Government 

No Item Bandung DKI 

Jakarta 

Banyuwangi EastKutai Bogor 

1 Starting Twitter  Ok-2009 Jan-10 Jan-12 Sep-12 Jan-

10 

2 Update          

 Update/tweet per day 21 5 40 4 7 

 Update/tweet per week 148 35   7   

 Update/tweet per month 593 150   12   

 Total tweet 35.570     678   

3 Followers twitter head of government 35901000 1830000 13400 113168 1483 

4 Mention twitter          

 Daily mention 7 275 20 s/d 30     

 Weekly mention 49 1400       

 Moonthly mention 210 1675       

5 Favorite twitter  17400000 219 122 219   

6 Number of photo and video 2,641         

 Type of information           

 a. Photo       13   

 b. Program       17 7 

 Type of retwitted           

 a. Information       32 7 

 b. Input       45 1 

 c. Complaint       11   
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However, not all local governments get the benefit from social media. Bekasi municipal 

government, for example, is a city that had not taken social media to enhance the performance of city 

government. This is despite the fact that the city is often mocked by its own citizens by the use of such 

topics trending on Twitter as Bekasi city. 

 

Fig. Picture of Citizen Complaint to Bekasi City Government 

Citizen complaining in social media originates from hot weather and traffic jam. Citizen aspirations 

were conveyed through social media as a form of citizen complaint to municipality government 

performance. They want to enjoy their lives in a livable and healthy city. People want to know that the 

leader is not merely talking or enjoying the term of office, but is actually working to improve governance. 

Responding to this message in social media, the mayor of Bekasi, Rahmat Effendi, cynically stated that 

Bekasi city’s citizens lacked the proper knowledge to criticize their city development (detik.com, 

12/10/14) 
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Source: Google Trend 

Fig. The Number of Topic Bekasi City in Social Media 

 

Social Media Use in Jakarta Metropolitan Government 

After Joko Widodo and Basuki Tjahaja Purnama became governor and vice-governor in Jakarta 

Metropolitan Area in 2012, they have introduced e-participation through social media. One platform that 

they used to cultivate citizen participation is YouTube. In their research on the YouTube presence of 

Jakarta’s government, Chatfield and Brajawidagda (2013) analyzed 250 government-generated videos on 

YouTube, which were viewed and liked by 7.8-million of Jakarta’s net-savvy citizens. These videos were 

then classified into seven categories, as follows  

(1) High-Level Political Meetings, which refers to high-level internal meetings with internal and/or 

external stakeholders (e.g. policy makers, politicians, decision makers and senior public administrators) to 

discuss key political issues of interest to the public from perspectives of “The New Jakarta” reform 

visions. 

(2) Community Engagement activities, which aim to promote informal social interactions and 

exchanges between the Governor (or less frequently, the Deputy Governor) and local citizens through 

community events. 

(3) Site Visits, which are defined as direct observation activities for face-to-face fact-finding with 

citizens and government officials alike, engaged by the Governor (or on rare occasions by the Deputy 

Governor) outside his Executive Office. 
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(4) Press/Media Conferences, which refers to news media interviews given by either the Governor 

or the Deputy Governor. 

(5) Ceremonies, which includes activities of the government officials who represent the local 

government in sponsoring an official ceremonious event. 

(6) Public Speeches, which includes invited keynote speeches delivered by the Governor or the 

Deputy Governor at seminars and workshops. 

(7) Making/Hosting Honorary Visits, which includes official gubernatorial visits to a place or an 

event to represent the government to interact with other parties or agencies, as well as official 

gubernatorial receptions for other parties or age. 

The 250 government-generated YouTube videos attracted a total of 7,815,549 viewers during the 

80-day data collection period of this research. They found that the High-Level Political Meetings, the 

Community Engagement, and the Site Visits categories attracted the highest (48,773), the second highest 

(29,161) and the fourth highest (21,022) average number of viewers.  

 

Source: http://www.socialbakers.com/twitter/basuki_btp 

Fig Basuki PurnamaAhok Basuki TPurnama Twitter Followers 

Basuki, the governor of Jakarta, has 1,869,306 followers on Twitter, and follows 36 other users, 

while have posted 2126 tweets (Socialbaker.com). He also designed special hotline phone numbers to 

accept complaints from citizens: 0811944728, 081927666999, and 085811291966.  
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Source: Ahok.org. 

 

Bandung City: Evolution of CSO Participation in Bandung City from Direct Participation to Virtual 

Participation 

 Takeshi (2006) did field research on CSO participation in Bandung city during early 

decentralization implementation in 2004. He found that the city government worked with the Citizen 

Forum for Prosperous Majalaya (Forum Masyarakat Majalaya Sejahtera, or FM2S), a trustee-type group and 

traditional religious organizations such as NU and Muhammadiyah. The experiment of Kab Bandung 

demonstrates that the involvement of CSOs in local governance can successfully reconcile vested 

interests and unwanted competition within the district government. Vested interests and unwanted 

competition are the roots of bureaucratic inertia and thus they are impediments to local governance 

reform. I argue that the process of local governance reform is not linear or static but rather it is entangled 

and dynamic with various actors competing for power. That is to say, reform initiatives are shaped by 

contests over power, and thus are susceptible to vested interests of Bupati, district parliament, regional 

planning board, the line agencies, and CSOs (Takoshi, 2006).  

 How is Bandung city civil society involved in the current information era? After waves of local 

democratizations over the past decade, the current mayor of Bandung city, Ridwan Kamil, introduced a 

new way of CSO or citizen participation in local governance through social media. In his tenure, he has 

used social media as a tool not only to connect more deeply with people but also to manage the city 

and to enable better and faster communication. He also decided that every department in Bandung 
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municipality government should have a Twitter account that was utilized for various activities such as 

information sharing and submitting visual reports of the work that needed to be done in the course of the 

city’s development. Mr Kamil recognized that being connected is crucial to the future of a city, and 

installed 5000 free WiFi hotspots across the city of Bandung.  

 

Source: http://www.socialbakers.com/twitter/ridwankami  

Fig Ridwan Kamil Twitter Followers 

Twitter name: @ridwank has 932983 followers and is following 2353 other users. His account has 

created 35649 tweets over its lifetime (5 years 1 month 22 days). The following performance of each 

department’s response to social media was done by Bandung Voice (Suara Bandung) (suarabdg.com).  
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Source: SuaraBDG.Com 

Fig. Response and Sentiment Rate of Bandung City Departement via Twitter in November 2014 

 We can see in the ARVI framework that social media introduces a new model of electronic citizen 

association in Jakarta and Bandung. By connecting via social media, the governor or mayor encourages the 

creation of citizen associations based on common interest in public deliberation. In the case of 

http://Ahok.org, the Jakarta governor’s metropolitan government website, it creates interest in city issues 

among the common citizens. Legal citizen engagement in political affairs creates a new model of 

governance which acts as a low-cost two-way interactive platform with the governments through a 

common infrastructure of ICTs, and is the backbone of a networked government. Although the role of 

social media in local governance is not a legally established space for dialogue or a public forum by local 

regulations, the Governor of Jakarta and the Mayor of Bandung city have introduced a new model of free 

public deliberation, publishing and distributing views on what subject in what context and when. Local 

government-generated YouTube videos captured and dynamically communicated the government’s 

central message and greately increased the transparency of the Jakarta metropolitan government 

(Chatfield and Brajawidagda, 2013). 

 The interaction could be improved through social media users with high social capital. The 

management and control of this ICT infrastructure will serve the role of the infocracy. The remaining 

organizations of the public administration will be restructured in the coming decades to meet new 

organizational and technological demands, and will be draped like flesh around this backbone (Dick and 

van-Beek, 2008). The use of social media by governments can be made more open, more transparent, 

more responsive, and more accountable. These acts can provide a quick, cost-effective, two-way 

interactive platform for discussions and interactions of the governments with its citizens, which will help 

to inform better policy formulation and implementation. By evolutionary change, the use of social media 
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may introduce virtual organizations that occur as a result of virtual communications in organizations, 

communities, and their relationships (Fulla and Welch, 2002).  

 

Musrenbang: Making Civic Engagement in Local Budgeting Process in Gowa Regency, South Sulawesi 

and Malang City, East Java  

In the following, we first discuss the links made in the literature between civic engagement and 

local democracy, in local budget deliberation particularly. Public participation in formulating local 

budgets (termed Musrenbang in the Indonesian context) is defined in various regulations, including the 

2004 law no. 32 and 33 on Local Government and the Financial Balance between the Central and Local 

Governments; the 2007 Home Affairs Minister Regulation No. 59 on the Changes of the Home Affairs  

Minister Regulation No.13 on the Manual  on the Local Financial Management the 2004 Law No. 25 on 

the National Development Planning; and the Joint Letter between the National Planning Board and the 

Domestic Minister no. 1354/M.PPN/03/2004050/744/SJ on the Manual for the Implementation of 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) forum and Local Participative Planning (Sopanah, 

2012). Musrenbang is a deliberative multi-stakeholder forum that identifies and prioritizes community 

development policies (USAID, 2013). It aims to be a process for negotiating, reconciling and harmonizing 

differences between government and nongovernmental stakeholders and reaching collective consensus 

on development priorities and budgets. There is a hierarchy of these forums for synchronizing between 

‘bottom up’ and ‘top down’ planning. The following figure illustrates the schema and schedule on 

Musrenbang. 

The 2nd Khon Kean University International Conference on Public Administration (2015) 



86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This section is a comparative study attempt to assess the actual structure, working, and content 

of some arenas of civic engagement in different local budget deliberations. Musrenbang implementation 

analysis are based on the case Gowa Regency, which is located in South Sulawesi and Malang city in East 

Java Province. As an effort to increase transparency and participation institutionalization in local 

governance, Gowa’s regency government has stipulated the local regulation No. 3/2004 on transparency 

and No. 4/2004 on community engagement in local governance. These regulations are based on the 

initiative of  international donor agencies and the World Bank, under Initiatives for Local Governance 

Reform Program (ILGRP) which have been operated in 14 regencies/municipalities all over Indonesia from 

2002 - 2012. 

 However, the existence of those local regulations on transparency and participation have not 

brought a significant change to the quality of local governance, even though the public now has the right 

to get information on local government budgets through local public radio and local newspapers. The 

practice of transparency and participation follows the standards required by the donor. The procedures 

for transparency and participation are formally engaged with the elite of local politics, the local 

bureaucracy, NGOs, and a few limited local public figures. The public has some difficulties in accessing 

local government documents (65 information budget items) based on Ministry of Home Affairs Regulation 

No.13 Year 2006, due to officials’ reluctance to make budget documents available.  The head of each 

department perceives that it was only required to make general or resume budget documents available, 
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not detailed budget documents (Pradana, 2015). When assessing budget information using ICT 

(information communication technology), Wibowo et.al. (2014) found the official website of Gowa 

regency’s government also provided very limited information on Local Government Budgets. One 

important NGO’s was sued in a local court by Monitoring Committee for Development and Corruption 

Transparency (KAPAK) for publishing accountability report of School Operational Assistance Fund 

Utilization in 2013. Finally, the NGO lawsuit won the case in local court and local government had to 

open budget report to the public. 

  

Participatory Budgeting in Malang City 

 To understand the relationship between the state and civil society in the APBD (Local Budget and 

Expenditure) policy deliberation can be explored through the stages of its process. Based on the Internal 

Affairs Ministry Regulation No. 37/2012 on manual drafting for APBD’s 2013, Musrenbang objectives is   aim 

to draft the annual plan, annual policy, and working plan. 

 Musrenbang aims to figure out the development issues that are being encountered by the 

Malang city government. The urgent and strategic issues are deliberated through a bottom up community 

meeting.  However, not all of the issues discussed and proposed by stakeholders in these meetings are 

able to be prioritized in annual city plan. In sum, the criteria for policy issues that are prioritized to 

become an annual city program are both that (1) the programs have been listed in long term plan 

(RPJMD) and annual plan (RKPD), and that (2) the programs are in accordance with the national and 

province policy priorities.  

Village Participatory Budgeting (Musrenbangdes) and Sub-District- level Participatory Budgeting 

(Musrenbangcam) 

 Musrenbangdes is an annual deliberation forum of stakeholders in order to plan village 

development for the year. According to the Malang city regulation, the objectives of Musrenbangdes are 

(a) to rank in order of importance the proposals made by the village, (b) to determine priorities for village 

activities funded by the local budget, and (c) to determine priorities for village activities that will be 

proposed and discussed in the higher level sub-district participative budgeting process. In reality, there are 

some city development programs in 2013 budget year that are not appropriate for community needs. The 

Head of Neighborhood stated that: 

“The existing program is a self-help project that had been done last year. Last year, we expected 

to get cash flow from villages administration to run the agenda, and today, they include the agenda into 

the district Musrenbang result as today’s development program. This program is not based on our 

proposal as a member of the neighborhood unit. The neighborhood unit knows nothing about this. We 

were never asked to get involved in Musrenbang, which means that it is a fictitious program. If we had 
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had the budget last year, it would have been easy for us to build house. Last year, we donated Rp. 

350000 per household to build it. If you don’t in me, just ask the community. If the budget is distributed, 

we will be happy. Sometimes, the budget is allocated based on the relationship. You will not get the 

program or the budget if you have a close relationship, a family member, or a close person for them”.  

For example, in Merjosari village, Lowok Waru district, there is a drainage construction which is 

supported by the neighborhood head and the village apparatus, although the community did not 

approve it. This project is financed by the World Bank with a budget of around Rp 300.000.000. The 

neighborhood residents who live adjacent to the drainage construction project actually want to have a 

mosque for their daily prayers. This is similar with Sopanah’s (2012) findings in Probolinggo regency. The 

musrenbang discussion was still controlled by administrators, lawyers, and special interest groups. The 

musrenbang forum merely serves as a “magnet” (i.e. to draw the crowd) and a symbol of the importance 

of participation. However, it provides no real power for the participants themselves to enact policy 

(Sopanah, 2012).  

 Musrenbang at District level are primarily an arena of mass media, academics, and Majelis Ulama 

Indonesia (Islamic Council Association), including Muhammadiyah and NU. Formally, the meetings are 

open to the public. As passive members of the community, village heads, representatives of local NGOs, 

journalists, and academics are invited to be present in the district level Musrenbang. Presence at this 

stage of the planning process is to ensure a formal degree of openness rather than a forum for 

deliberation and discussion (Sindre, 2012). 

 

Musrenbang at City Level 

 The proposals that are collected below district level (i.e. at the subdistrict level, village level, 

and community level) are eventually compiled by Bappeda (Planning Office) of the district administrative 

office and discussed at a district meeting  along with  proposals  from  the  technical  departments 

(Sindre, 2012). Indeed, this office has prepared the city government budget before the Musrenbang forum 

is done. In fact, Bappeda of Malang city tried to balance some strong interests of the local elites in the 

local budget. This finding was similar with some research findings that confirmed that public involvement 

in holding such a Regency or city-level musrenbang is limited through a delegate system. First, several  

reports question the real participatory aspect of the Musrenbang process emphasizing that the process is 

largely driven by local elites, politicians, and bureaucrats. Second, in contrast to various models of 

participatory budgeting, Musrenbang does not actually provide opportunities for participatory budgeting, 

only the early-stage planning identification of development projects. The third critique concerns the 

limitations inherent in the planning processes in bringing about broader social and political change, 

especially with regard to the type of projects that are allocation (Sopanah, 2012; Sindre, 2012). This 
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means that having a Musrenbang venue in which to participate does not guarantee that the participant 

will have a voice in shaping administrative decisions (Buckwalter, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lohk Mahfud, as a member of city council stated that most of the Musrenbang agendas did not 

run well because the city’s mayor, Peni Suparto, had strong influence on both executive institutions and 

on the city council. As a board of Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, the Indonesian Struggle Party 

city branch, (the dominant party in the city council) he had the capacity to have a good political lobby 

with the Democrat party and the Golkar party.  

 However, the formal civic participation via Musrenbang has encouraged bottom-up participation 

as Antlöv & Wetterberg (2011) pointed out in a different story. They found that there are encouraging 

signs that civil society engagement in government planning and decision-making processes is becoming 

more common after the decentralization era. From only around 35 percent of CSOs said they had been 

involved in public consultations and planning meetings (Musrenbang) in 2005, more than 80 percent had 

done so by 2009. One case study in Madiun city, Antlov and Wetterberg (2011) found that the CSO 

engagement with the state is providing important budget data to local government in order to improve 

the quality of the city budget. Also in Jepara, the CSO created a Citizen Forum called Jaran (Network for 

Budget Advocacy [used the Madiun-developed Simrandasoftware]) publicized the Simrandabudget 

analysis through community radio. In early 2009, they made presentations to the Regional Development 

Agency and the local council on the findings of the Simrandaanalysis of the 2007–2009 budgets. The 

Regional Planning Agency was so impressed with the results that it planned to use the Simranda software 

in upcoming public hearings on the 2010 local budget. Jaran made plans to train the newly-elected 
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councilors in using the software. In the case of Pattiro (MacLarren, 2011), a CSO role in Semarang and 

Pekalongan, is for mapping the agents and political positions and seeking alliances with reformers within 

the bureaucracy, Parliament and mayoral circle. In both places, a BAPPEDA planning official championed 

legislation within the bureaucracy, which was among the most resistant to change in both places. Similar 

research findings found by Buckwalter (2014) in Pennsylvania and Kentucky show that the closer citizens 

and administrators start to come in interaction and purpose, the more likely citizens are to be able to 

influence agency decision. 

By comparing and anlyzing those cases above, we propose the several important theoretical 

propositions about the potentials for citizen centered local governance. 

Local citizen participation in local government is affected by the level of substantive citizen 

empowerment manifest, although its regulations are vacuum (Miles and Huberman, 1994; Antlöv & 

Wetterberg, 2011; Sindre, 2012; Buckwalter, 2014); 

The level of substantive citizen empowerment is strongly affected by the style of leadership and 

by whether or not the CSO engages in capacity building between citizens and administrators. 

The use of ICT or social media is able to strengthen local citizen participation in the form of 

community and leader-organized citizen participation under the transformational local leader.  
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Abstract 

This study would like to present the results of investigation about characteristics, composition 

and relationship of actors in the ‘Power Structure of Thailand’ at the present time. The concept on 

‘Power Structure Analysis’ of William Dommhoff is used to construct conceptual framework and data 

analysis. The finding would be able to divided into 3 issues. Firstly, characteristic of the power structure, 

actors can be divided into 3 groups which all of them have to work together systematically. Secondly, in 

term of compositions, these groups can be put into 3 rings of power structures such as inner, middle and 

outer ring. Thirdly, the relationship, these groups will have their roles. The inner take responsibility about 

creating and planning. The middle takes responsibility about command and control. And the outer take 

responsibility about actions. All of them will have to work together in order to create, use and maintain 

their power to continuously collect and protect their interests in the province. 

 

Keyword: history, decentralization, local government, Thailand  
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Introduction 

This chapter pointed out the characteristics of local power structure, how the characteristics 

affected the building of power and wealth of the local power structure’s leaders and their crew as well 

as how the characteristics continually strengthened their power and wealth. This study focused on a 

province in the northeastern region as a case study.  

 This case study was the power structure of politician A, a former member of the provincial 

parliament who used to continually stay in the position and played an important role in politics 

regionally and nationally. He was considered a leading millionaire of the province maintaining his wealth 

from his businesses throughout the province. Nowadays, he was no longer the member of the parliament, 

but his and his family’s economic status was not affected at all. In contrast, he was able to continually 

expand his business territory.  

 The study adopted the concept of “Power Structure Analysis” of William G. Dommhoff (2009) 

and the concept of “complication of money power” of H.J. Krysmanski (2007). It was concluded that 

these concepts were to state population, relationships, or connections under the networking of power 

structure and the follow-up to personal information, family background, educational institutions, and 

membership in organizations. These aspects were used to create the conceptual framework. It applied 

the qualitative methods including indepth interview in the key informant group, which were three local 

politicians, businessmen, a former member of the provincial parliament, three provincial administrators, 

two local administrators, one NGO representative, one provincial news reporter and one citizen who was 

co-worked with the target person. There were twelve people altogether. The people’s real names and 

last names were concealed, but presented in forms of initials in Thai as symbols only.  

 The presentation was organized as follows: (1) the format of political network and new benefit 

groups, (2) the analysis of network of local power structure, and (3) overall conclusion of local power 

structure and proposed guideline of prevention in order to decrease power and wealth centralization in 

the local power structure. 

1. The Format of Political Network and New Benefit Group 

New political network was not different, that is, it consisted of a party and its leader who played 

a role of selecting politicians, who benefited the party in several ways including financial or political 

aspects or definite set-up votes, to be appointed with various political positions and ministers according 

to the decision of the party’s leader. Each selected person for each position had their own networks of 7 

- 8 politicians and members of the provincial parliament1 in the area as their supporting bases. Some 

1 This was also known as “Mung” or group, or during some period of time known as “Klum Wang” 
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might have more. Each member of provincial parliament had their own form of networking, for instance, a 

coordinator in one service area of a member of provincial parliament might have 2 – 3 crew. Moreover, 

government officers in the province, district, and sub-district, politicians, community leaders as well as 

communication organization networks supported as their bases.  

According to its readiness in organizing the mentioned political network, participants in this set-up 

network could easily and legally take advantages from the annual government statement of expenditure 

allocated through various projects, especially infrastructure projects. The mechanism of this mutual 

benefit management network through various government projects could be divided into 3 parts as 

follows.  

 Part 1 the party management mechanism: this was the cooperation between the party and its 

leaders who were appointed with political positions in the government. This mechanism had two main 

responsibilities: the party or its leaders selected potential politicians or heads of significant members of 

parliament to be appointed with political positions, for example, ministers. Later, the potential politicians 

or heads of significant members of parliament would allocate the ministry’s budget to areas where 

groups of the members of parliament were in charge. Within the groups, there were sub-heads, who were 

mainly heads of candidates in the party of each province, taking care of and managing the mutual benefit. 

This depended on how much of the budget each parliament member could obtain from their sub-heads. 

In this mechanism, however, there might be virtue parliament members who excluded themselves from 

political particles within the party but had strong political networks which directed to the potential 

politicians in order to make an agreement on the mutual benefit. They also pulled the wires to obtain 

the budget into their responsible areas. The benefit they would get from this mechanism was 

compensation each parliament member would receive from the budget they had kept out for the 

potential politicians. The sub-heads of the groups must keep out part of the compensation to send to the 

appointed politicians, and the appointed politicians would return part of it to the party in order to be a 

circulating fund for the party’s national political activities. 

Part 2 Mutual benefit management mechanism in electoral district: this mechanism took 

responsible in managing the mutual benefit in the electoral district of politicians in each province. Each 

parliament member would manage the benefit within their own electoral district ranging from allocating 

projects into the areas, following-up the management of the projects with their areas’ coordinators, 

tracking down compensations from each project which received the direct budget or via provincial budget 

from contractors, which normally counted for 10 - 20%, enabling all levels’ government officers in 

facilitating the projects to go smoothly and legally with the compensation mechanism of approximately 5 

- 10% of the total budget to the authorizing government officers starting from the level of district to 

province, transferring government officers who could respond to their network into the areas and doing 

otherwise to elsewhere for those who could not be included to their network, and promoting those 

government officers with significant positions in their offices.  
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This mechanism was used to create popularity in the parliament members and the party. The 

parliament members took this opportunity to follow up the projects co-established by the government 

and the public in the area and to generate help to the public with various kinds of patronizing which 

highly created popularity in the parliament members and the party’s leader. 

Part 3 the benefit compromising mechanism in the area level: The important roles in this 

mechanism were the coordinators of the parliament members in each area and the politicians in the 

network. Their main responsibility was to hire contractors, to coordinate and facilitate with all related 

sections, and to procure according to the government’s rules and regulations. The allocation of benefit 

was among the contractors who were directly hired and the contractors who took over the work in the 

area, the politicians, and the government officers in the area. The coordinators got the compensation 

from operating such a task of 5 – 10% of the total budget whereas the administrators of local 

administration organizations would receive approximately 5% of share.  

However, the benefit occurred during this mechanism was not requested to be sent back to the 

parliament members in order to systematically pass on to the party itself. The parliament members 

passed on the whole benefit to coordinators of the relating government offices and administrators of 

communities as a motivation and loyalty creation for such a task in the future. On the one hand, this 

helped the party and the area’s parliament members as a tool to stably strengthen their base in each 

area. This was because such a benefit could “win the heart” of people in the network and create 

popularity for themselves and the party. These networks played an important role which worked closely 

with the public. They could actually influence how the public think. Thus, the public especially ones in 

rural or suburban areas were literally influenced by the networks. If the mechanism of this new political 

network could fully seek benefit from the area level network, the party’s political activities would be 

smoothly operated and highly effective.  

Figure 2 showed connection of each mechanism mentioned above.  
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Figure 2: Political Model and New Benefit Groups in Northeastern Region 

This study investigated through one former national politician of the northeastern region (here 
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the base to rest each year’s annual budget which he was allocated from other national-level politicians 

with whom he had close relationship. For instance, there was annually 30 million baht allocated to 

several sub-district administration organizations in the network. Each sub-district administration 

organization must propose projects which emphasized on developing infrastructures to the chief 

executives, who were also heads of the networks. The heads would gather all projects and process them 
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process through. Once the projects were all gathered, they would be sent to parliament members in the 

central parliament and be allocated according to their requested budgets.  

Mostly, the central parliament members set aside 10% as commission of the annual budget. The 

rest of the money would be passed down to the network of Politician A as well as pointing out who 

would be a contractor of the project.  

Once Politician A was informed of the approval of each project including the contractors for 

them, he would inform the chief executives of sub-district administration organizations, or the heads of 

the networks, in order to pass this news to the sub-district administration organization which took 

possession of such projects. Then they would rightly procure according to the government’s rules. During 

this stage, Politician A and the heads of the networks would set aside 5 - 10% as commission from each 

project or according to prior agreement or negotiation by the chief executives of the area. In some cases, 

the project was simply operated without any high technology and complicated operation but gave high 

return (around 15 - 20%), the chief executives would take role in operating such a project themselves. If 

the contractors in the networks were the initiators of such a project from the beginning, they would take 

the job but need to pay the chief executives as usual. 

This process clearly showed the local power structure and its ability in seeking and collecting 

wealth2 of Politician A both during his duty and after his duty as the parliament member. This was the 

operation in a form of networking which included national-level politicians, provincial agents who had 

close relationship with the national-level politicians, the networking contractors, heads of the local 

politicians, and district and provincial government officers. Under this network, there was a unity and 

there were several of such networks. It was very difficult for any sub-district administration organizations 

of any sections outside such networks to be adopted. For example, they would have no right to receive 

budget sent from national-level politicians no matter how good their proposed projects would be for 

communities. When they were not involved in such networks, these fruitful projects would be 

terminated. One informant stated that: 

“If the project is from the province of …which is not the one in the network of one of the 

national-level politicians, every single project will be all terminated with many reasons. On the other 

hand, projects from the province the politician is in charge will be allocated full budget since he can 

completely control all the procure procedures or the government auction, or they call it in their 

hands.”3 

2 This was concluded from interviewing the informants. 

3 From interview 
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Another informant also mentioned the influence of such a network in an agreement of the 

previous one as follows.  

“In fact, all communities are informed to have the right to propose their own projects in order 

to ask for budget. But if they are not in the network, the projects will be dropped out. They are 

impossible.”4 

An important thing that maintained this network together was that the national-level politicians 

received benefit from all projects’ budgets; moreover, they could also create their votive bases from 

areas in the network. As for the heads of the networks and the local politicians within the networks, they 

would receive additional benefit from external budget which many national-level politicians allocated to 

as a return. This was the main income that strongly supported their wealth. This amount of money was 

much more than the benefit from the local government organizations, where there was already very 

much. Moreover, the local politicians could take advantages from the projects as the demonstration for 

the next period of election campaign.  

Due to the benefit occurred from the budget administration of the local administration 

organizations as well as both national and regional level politics’ increasingly strong competition, the 

national-level politics tended to have more influence on results of local elections: in Singha-nakorn 

province, there was the administrator election for the Local Administration Organization in 2009. The local 

politicians who received funds from higher-level politicians and the national-level politicians in the area 

all won the election. That is, any community administrators agreed to join the patronizing networks of the 

national-level politicians could win any elections. On the contrary, those who did not agree to join the 

patronizing networks might have very little chance to win any elections. This was because the national-

level politicians would interfere by nominating their people to be competitive candidates in the elections. 

Moreover, they would set up a huge amount of funding in order to buy votes with hope to win the 

election and have their people in board authority of the local administration organization. From previous 

elections, it showed how successful this strategy turned out, that is, almost 100 per cent of chief 

executives of sub-district administration organizations from several areas agreed to join the networks on 

which the national-level politicians had their influence. Figure 3 demonstrated the relationship of the 

network of local influential people with the ways the networks seek benefit.  

4 From interview 
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Figure 3: Relationship of the Network of Local Influential People with Ways the Networks Seek Benefit 
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Figure 4: Mr. Sornchai’s Local Power Structure 
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organizations in the province and personal relationships with national-level politicians, government 

officers, and the provincial businessmen as well as the politicians in the area as shown in the middle 

circle in figure 4. 

The national-level politicians: With relationships between Politician A and leaders of national-

level politicians, it resulted in pulling political and governmental strings to access to the annual 

government statement of expenditure involving infrastructure development and to set aside some of the 

budget, for example, the budget for road construction and other infrastructures, for their provinces. This 

actually benefited for the public; moreover, this was considered an advantage for them to create 

popularity among the public by taking credits for all constructions. Politician A could take all credits in 

order to strongly build his voting bases among people in the province, especially in his electoral district. 

The teaching and academic government officers: Besides seeking national-level political 

alliance into his networks, Politician A also extended the networks in regional level. One important factor 

enabling his provincial political success was his ability in persuading the teaching and academic officers to 

vote for him in his electoral district. He did it by becoming one of the provincial primary educational 

committee which held authority in appointing and hiring teaching and academic officers working in the 

province’s primary schools. Therefore, he coordinating with the network in persuading the teaching and 

academic officers into the networks was not very difficult. He started by approaching leading teachers in 

the area first, and proposed all kinds of assistances, for instance, helping them with all errands, assisting 

them in appointing or transferring the teaching and academic officers as requests, and pushing the 

teaching and academic officers’ promotions annually. 

The local politician networks: This type of network was built through the patronizing 

relationship tying to political and economic benefit of both sides. That is, Politician A totally supported 

the local politicians with finance and materials for election campaigns. Once the local politicians won 

elections and were appointed with positions, they must pay back Politician A for his prior assistance by 

being one channel for Mr. Sornchai to seek benefit. This was by being the offices that received the 

allocated budget for governmental construction and infrastructure projects and by coordinating with local 

and regional government officers and in facilitating the mentioned mission. 

3. The outer circle in the local power structure 

People in the outer circle remotely supported the existence of authority and benefit of the local 

power structure of Mr. Sornchai, including monks, agriculturists, and general people. Main responsibility of 

this group of people was his voting base during elections. Mr. Sornchai must pay attention to convincing 

this group of people to cooperate with him. 

The development of the local power structure in people’s side 
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At the beginning to have political power, Mr. Sornchai rarely had his political base directly from 

people but a set-up mass base from his acquaintances. After that, he gradually tried to play his role in 

building up his own voting base among people in the sub-district level. His ways to build the voting base 

could be divided into 3 ways including building the voting base through local politicians, through 

teachers’ organizations, and through agriculturists’ groups. 

The establishment of people’s networks through politicians and communities’ leaders: It 

showed that Mr. Sornchai used the local election system as a tool to build his mass base through 

supporting candidates in municipal level and sub-district administration organizations or heads of villages 

with funds and other resources in campaigning, for example, advertising trucks and flyers. This was with 

hope that the local politicians winning the elections would be able to convince their people to be his 

base later other than to be his business networks. This was due to more closeness between the local 

politicians and people than he had with them. To have the local politicians under his power structure 

brought him closer to people in the area. Therefore, he would have a better chance to create the 

patronizing system with the people relying on the local politicians or communities’ leaders as media 

connecting him to the area people’s needs. Then, Mr. Sornchai would provide the local politicians or the 

communities’ leaders with resources as people requested. For example, in a case of people’s request for 

road repairs or road construction, he could manage to use the local politicians or communities’ leaders 

mechanism in pulling out central budget to the local administration organization. If it was the case of 

people’s request for the same matter through heads of villages, he might directly and immediately use 

his relatives’ companies or those of his networks to clear up the case in advance. This way, Mr. Sornchai 

could build up more of his people network to support him. 

The establishment of people’s network through teacher organizations: It was well-known 

that the teacher network organization was one strongly influence to people’s ways of life. Thus, anyone 

being able to take the teachers into their side would be easily accepted and respected. As mentioned 

earlier, Mr. Sornchai and his brother had well put the teacher organization as their political base. They 

relied on their being alumni of Rajabhat University and their degrees in education to access to the teacher 

organization’s leaders. His brother was one of the primary educational committee which held authority in 

appointing and hiring teaching and academic officers working in the Singha-nakorn province’s primary 

schools, and that was one strong factor persuading the teacher organization’s leaders and other teaching 

government officers to gladly agree to work with him. Therefore, the teaching and academic government 

officer organization became one network being used to build the voting base among people in the area. 

Especially during election time, role of the teacher and academic government officer organization in 

connecting politicians and people was very significant.  

The establishment of people’s network through agriculturalist organization: There was an 

attempt to build up relationship with the rubber tree grower organization of Singha-nakorn province by 

supporting the organization with cultivated baby rubber trees. To do so was taken as a means in pulling 
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the rubber tree grower organization into the business and he would lent them materials and equipment 

in production, for example, cultivated baby rubber trees, fertilizers, and pesticides. This was in exchange 

with an agreement that the growers would send the product in a form of rubber milk and other 

transformed products to his company. Politician A supporting the rubber tree grower organization in his 

province which was expanding rapidly was one strategy drawing another group of people into the local 

power structure in economic and politic perspectives. What benefited was his business could continually 

grow and his political base was also expanded. 

 

Conclusion 

In conclusion, the local power structure in this study completely working needed the three 

circles’ performance altogether. That is, the inner circle must bring resources and public in the middle 

circle and the outer circle into synthesis with other existing capitals, and turn them into a drive or 

motivation for Mr. Sornchai to politically compete in order to seek and maintain his political power. 

Meanwhile, Mr. Sornchai needed to keep all networks in the three circles as long as possible or to extend 

all the networks in the three circles as much as possible. This depended on his ability in putting the local 

power structure into good use for himself and his members in all the networks of the three circles. If this 

was not successful, his power structure must be relatively unstable.  

Even though he had no longer been in any political positions, he maintained his relationship with 

some of the networks in the inner, middle, and outer circles. This could be said that he could remain his 

and his networks’ power, influence, and wealth. It showed through people’s respect and acceptance 

towards Mr.Sornchai as one influential political and business figure of the province despite his lack of 

chance to enter real political power for quite a period of time.  

The synthesis of this study revealed the power structure and procedures in using it to seek 

economic and political benefit of Mr. Sornchai, who was the leader of this local power structure in a form 

of equation showing relationship between previously proposed variations as follows. 

“The equation showing relationship between the variations enabling the local power structure” 

The local power structure = (family business + social networks + business networks + local and 

regional government officer networks + local and national politician networks) – (public’s benefit + trend 

of national political parties) 

From the equation, it could be concluded that in the context of the studies province, anyone 

desiring to establish their own local power structure depended on the sum of their own and their family 

business capability, the extent of their social, business, local and regional government officer, and local 

and national politician networks. Meanwhile, how sustainable such power structure could stand 

depended on how much it affected to the public’s benefit and how strong of the trend of the national 
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political parties in the area. That is, if the power structure did not create any problems or affect to the 

area public’s ways of life but smoothly built up benefit exchangeable relationship with the area people, it 

could stably stand. On the other hand, if the power structure could not create such exchangeable 

relationship with the area people or operated in a way that might drastically affect to the public’s 

benefit, such power structure could possibly decline. Another factor important to the existence of the 

local power structure was popularity towards the national political parties in the area. This would affect 

to the leaders’ status as the influential or powerful figure in the society since the area people could turn 

their interest to political parties that better answered their needs. This would make their status as the 

influential and powerful figure and political power unstable, and there were risks in the decline of the 

local power structure and being replaced with a new power structure supported from more popular 

political parties. 

 

Suggestions 

In conclusion, the local power structure investigated from this study was called “money politics.” 

It occurred from a combination of economic and politic benefits of networks’ leaders and people in such 

networks including businessmen, politicians, government officers, and groups of people in the area. The 

study showed that any gatherings in such power structure were very tight as long as all parties in the 

networks or gatherings received satisfactory benefits. This kind of gatherings resulted in centralizing power 

and wealth in the area, which were centralized in the group of the local power structure leaders, 

especially people in the inner and middle circles as mentioned earlier. The result of this circumstance 

was the extending inequality in economy in the area of Singha-nakorn province. Meanwhile, power and 

political areas of people outside the networks were narrowed down. They could not get access to 

essential resources for their living as others in the networks. This also led to them being forced to enter 

any of local power structures in order for them to have equal economic and political power and 

opportunities to others in the society. In the sample case of the rubber tree project, it was a rush in the 

extent of power and wealth centralization. If such circumstance occurred without any preventions or 

solutions, this might lead to several economic, social, and political problems in the area as happened in 

the national politics.5 

5 See National Reform Council. (2011). The Proposal of Power Structure Reform (3rd ed). Bangkok: TQP CO, LTD. pp. 7 - 

11. 
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Therefore, in order to prevent and solve the power and wealth centralizing problem within the 

local power structure as mentioned, the researcher would like to propose a guideline of prevention and 

solution as follows.6 

1. A review of the power decentralization: There needed to be “the horizontal decentralization” 

from government offices to communities instead of the former “vertical decentralization.” This was 

because the former decentralization was one factor increasing the power and wealth centralization 

problem as in present. There should be a new power allocation between locality, communities, and 

people by decreasing role of the local administration organizations which was a representative for all 

people and encouraged the people to take direct roles in local administration as much as possible. 

2. An encouragement of direct democracy along with representative democracy in community:  

This was to encourage the people and communities to balance any decisions of the local administration 

organizations. The local administration organizations must consult, listen to, and seek facts with the 

people in the communities where were affected from the local administration organizations’ operation. It 

depended on the principle that the balance of representative democracy must come from the power of 

direct democracy, that is, it was from people’s consultation and negotiation between the people and 

communities and the local administration organizations.  

3. The community and people strengthening: There were two ways to strengthen the community 

and people. The first way was an allocation of budget directly to the people, which would fully empower 

them in making decisions on some aspects due to their actual needs or could make decisions on who 

would operate their projects without any monopoly of government offices. The second way was that the 

academic units in the area encouraged the people’s strengthening. This was by motivating and supporting 

mutual knowledge management among people in the same community and cross communities in order 

to exchange knowledge. It would lead to the experience increase in self-management of the community 

and people as well as would be able to increase their verifying and balancing ability with the area’s 

governmental system.  

One reason the researcher proposed three suggestions was that when considered the cause or 

one important factor supporting the local power structure was the governmental system in the central, 

regional, and local levels which was another influential power structure in the area. From the study, it 

showed that this power structure relied on the power of the area’s and central governmental system in 

developing and stably maintaining its status in the community. Thus, the researcher would like to suggest 

that the decrease of the governmental system’s power by encouraging the community and people to 

strengthen and to be able to increase their self-management. This would result in the way that the local 

6 All three proposals were adapted from the Proposal of Power Structure Reform of the National Reform Council. Referred 

to in footnote 13. p. 32 - 40. 
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power structure could not rely on the governmental system’s power in seeking and preventing its 

economic benefit as usual. It was because most of the power that was used to be with the governmental 

system would be transferred to the community, and the people would have power to make decisions 

and to directly manage their own locality as well as to have power to verify and balance the 

governmental system’s power in the area. If the decentralization to the people and the community being 

able to self-manage as proposed were successful, it would be the good prevention and solution to the 

local power and wealth centralization, which resulted from the extent of the local power structure in the 

area. 
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Abstract 

Health insurance is one of the basic needs for people. Therefore, the State is required to develop 

a social security system that is based on justice. In order that the right of everyone to social security can 

be realized, the Act No. 40 of 2004 on National Social Security System (SJSN) states that the mandatory 

social security program covering the entire people (universal coverage) is achieved gradually through the 

Agency for Public Legal namely BPJS for Health (Social Security Organizing Agency for Health Insurance). 

The objective of this study was to describe the differences on the BPJS for Health policy implementation 

toward Premium Payment Assistance (PBI /Peserta Berbayar Iuran) and Non Premium Payment Assistance 

(Non-PBI /Peserta Berbayar Iuran). The research found that the policy of BPJS for Health in Bantul is 

implemented very well. It is based on the results of index value; the communication dimension index is 

4.44 (very good), the dimension of the resource is 4.59 (very good), the dimension of the disposition is 

4.44 (very good) and the dimension of bureaucratic structures is 4.57 (very good). The differences on 

effect of the BPJS for Health policy implementation toward Premium Payment Assistance (PBI /Peserta 

Berbayar Iuran) and Non Premium Payment Assistance (Non-PBI /Peserta Berbayar Iuran) in all dimensions; 

those are the dimension of participation with the value Fh=100, the dimension of service with the value 

Fh = 100 and a financial dimension with the value Fh= 100. 

 

Keyword: Policy Implementation, BPJS for Health, Premium Payment Assistance and Non Premium 

Payment Assistance 
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Introduction 

The social security system in Indonesia is known as the National Social Security System (SJSN) as 

described and regulated in chapters 2 and 3 of the Act No. 40 of 2004 on SJSN that the “National Social 

Security System is organized based on the principle of humanity, the principle of benefit and the principle 

of social justice for all Indonesian people. National Social Security System aims to provide a guarantee on 

the fulfillment of the basic needs of a decent life for each participant and/or their family members”. 

The scheme on the implementation of the national social security is further stated in the 

legislation that is the Act No. 24 of 2011 on the Social Security Organizing Agency (BPJS) as a body that 

organizes the social security. Social Security Organizing Agency (BPJS) is an institution or a legal entity 

established to administer social security programs in Indonesia. There are two forms of BPJS as described 

in Article 5, paragraph (2) that “BPJS as referred to paragraph (1) is: a) BPJS for Health; and b) BPJS for 

Employment. 

In Yogyakarta, the problem is related to participants with poor category. People with disabilities 

who have physical limitations question the poor categories defined by BPJS for Health. In Kedaulatan 

Rakyat newspaper, the Head of Ombudsman as the Representation in Yogyakarta received complaints 

from people with disabilities who questioned how the poor category is defined (KR, February 15, 2014). In 

addition, BPJS implementation in Wonosari District was also criticized that the implementation of BPJS 

from 1 January or effectively starting on Thursday (2 January 2015) was still confusing the public as the 

rules and their implementation are not synchronized.” (Keadulatan Rakyat, January 3, 2014). 

Regarding the phenomenon related to the implementation of BPJS For Health in several regions 

including in Yogyakarta, it is necessary to conduct research specifically and more comprehensively. 

Furthermore, it can be seen in detail the problems that exist so the solution can also be found. For those 

reasons, this research aims to find out how the implementation of the policies of BPJS For Health in 

Bantul Yogyakarta as well as the differences on the influence of the policies of BPJS For Health towards 

Premium Payment Assistance (PBI /Peserta Berbayar Iuran) and Non Premium Payment Assistance (Non-PBI 

/Peserta Berbayar Iuran) in Bantul District of Special Region of Yogyakarta? 

 

Theoretical Framework 

1. Policy Implementation in the Health Sector 

In line with the decentralization in the health sector, the role of the state has shifted from the 

previous as implementing health care becomes a regulator that makes a health policy. According to 

Susilawaty (2007), the purpose of health policy is to achieve national development in the health sector 

which is based on the initiative and aspirations by empowering, collecting, and optimizing potential areas 

for the benefit of local and national priorities. 
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Health policy in practice is not confined to the interests of individuals as the scope is very broad 

covering the public interest, general purpose and citizens in general. Thus, a health policy should be able 

to empower and improve community participation in health development. Thus, the health policy must 

seek the availability of health services which are equitable and evenly without differentiating between 

segments of society with each other including in ensuring the availability of health services for the poor 

and the nearly poor. 

In general, policy implementation is a dynamic process, where the implementers perform an 

activity or activities that are likely to get a result that is consistent with the objectives or goals of the 

policy itself (Agustino, 2012, p. 139). While Nugroho (2012, p. 674) explains that the implementation of the 

policy in principle is a way for a policy to be able to achieve its objectives. Basically the policy 

implementation is an action/real program implemented based on the formulation of policies that have 

been developed previously to achieve specific goals. Nugroho (2012, p. 675) adds that the series of policy 

implementation include the start of the program, the project, and all activities. 

Different from Nugroho, Suharno (2013, p. 169) argues that the implementation of policies that 

have gone through the stage of recommendation is a relatively complex procedure, so that there is not 

always a guarantee that the policy will work in practice. Meanwhile Agustino (2012, p. 140) argues that 

policy implementation is a very important stage in the overall structure of a policy, because through this 

procedure the overall policy process can be influenced by the level of success or failure in achieving 

goals.  

According to Daniel Mazmanian and Paul Sabatier (1983, p. 61) as cited in Agustino (2012, p. 139), 

“policy implementation is the implementation of the basic wisdom decision which is usually in the form 

of legislation as well as commands or important executive decision or a decision of judicial body. The 

decision identifies the problem to be addressed, mentions the goals or objectives to be achieved and 

various ways to structure or organize the implementation process”. 

Meanwhile, Van Meter and Van Horn (1975) in Agustino (2012, p. 139) define the policy 

implementation as “actions done by either individuals or officials, or groups of governments or the 

private sector aimed at achieving objectives that have been outlined in the wisdom decision”. 

Merilee S. Grindle (1980) cited by Wibawa (1994, p. 22) in Nugroho (2012, p. 690) states that 

Grindle model is determined by the content and the context of policy implementation. Then it added 

again that “The basic idea is that once the policy is transformed, then the policy implementation is 

done”. The contents of the policy include the following: 

1. The interests affected by the policy 

2. Type of benefits that will be generated 

3. The intended degree of changes 
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4. Position of policymakers 

5. (Who) program implementers 

6. Deployed resources. 

Meanwhile, the contexts of the implementation are: 

1. Power, interests, and strategies of the involved actors 

2. Characteristics of the institutions and authorities 

3. Compliance and responsiveness (Nugroho, 2012, pp. 690 - 691). 

Based on several theories reviewed earlier, the researcher used the theory of George C. Edward III 

(1980) as an implementation variable with the consideration that the policy implementation of BPJS for 

Health in its implementation process has several interrelated elements and there are levels of 

interrelated policy hierarchy. Besides, BPJS for Health has facilities including 1) first-level health facilities; 

2) advanced level health facilities; and 3) supporting health facilities. Thus, by using the theory of Edward 

III, communication and bureaucratic structures needed to implement a policy will be described in detail 

and systematically. 

Meanwhile, the theory proposed by Merilee S. Grindle (1980) is used as a factor affecting the 

policy implementation as BPJS For Health has been implemented; therefore, it is necessary to know 

whether the policy is in accordance with what is expected by the implementers as well as whether it 

reaches appropriate targets. Therefore, the theory proposed by Merilee S. Grindle (1980) on Policy and 

Implementation Context is appropriate to analyze it. 

2. Social Security Insurance 

The definition of social security can be divided into two major groups, namely: social insurance 

and social assistance (Yohandarwati, 2003, p. 19). Viewed from a social insurance approach, social security 

means the technique or method of handling the risks associated with working relationship based on the 

law of large numbers. Meanwhile, when seen from the viewpoint of the social assistance, social security 

means income support for a disadvantaged community for consumption purposes (Situmorang, 2013, p. 

4). 

Based on 2012 - 2019 Health Roadmap, there are three pillars of insurance/guarantee as follows: 
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Figure of Insurance Pillars 

 

Source: Jamsostek (2012) 

 Systematically, the social security system in Indonesia has built up a social protection program at 

each stage of the program's objectives of social protection. For the promotion stage, the government as 

the regulator has made the legislation relating to labor law, regulations regarding the regional minimum 

wage and regulations on health and other related regulations. Furthermore, on the prevention stage, the 

mechanisms have been set up in social insurance with social security programs, health insurance, pension 

insurance and savings and insurance for Indonesian National Army. The mechanism for the latter stage, 

Protection stage, is done through cash transfer social assistance programs, social safety nets, jamkesmas 

(society health insurance), and natural disaster assistance. 

Social security within the framework of social protection which includes a formal sector and 

premium program eventually becomes a part of a broader poverty alleviation strategy. A guideline is 

needed to guide the implementation of the development of health insurance as mandated by the Social 

Security Act and the Act No. 24 of 2011 on the Social Security Agency (BPJS). According to the provisions 

mentioned in the legislation mentioned above, it can be explained that the social security program 

funding’s consequence is not little because it provides protection which includes the participation aged 

0-14 years old (pre-employment coverage), participation aged 15 - 64 years old (active contributor) and 

the participation of old age over 65 years old (post-employment coverage) (Situmorang, 2013, p. 27). 

Social security benefits include cash benefit for the income support of the breadwinner, financial 
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compensation for occupational accidents cases and accidental death as well as health services benefits 

(Situmorang, 2013, p. 24). 

Explained again by Situmorang (2013, p. 27), there are five (5) connectivities in the administration 

of a comprehensive social security system which includes: 1) a program associated with the provision of 

financial compensation; 2) programs related to rehabilitation and provision of aids; 3) programs associated 

with the suspension of consumption or income; 4) programs related to health care and 5) medical care 

and immunizations. 

3. Universal Health Coverage (UHC) 

Universal coverage can be interpreted as a thorough coverage. The term universal coverage), 

more specifically universal health coverage, comes from WHO (World Health Organisation (Mundiharno, 

2012, p. 209). 

Universal health coverage aims to ensure that all people get needed health services without difficulty to 

figure out how to pay for it. Universal health coverage is constructed by three dimensions, namely 

population coverage, service coverage, and financial coverage dimensions. This is consistent with the 

conceptual framework described by the World Health Organization (WHO) that “The WHO's conceptual 

framework suggests three broad dimensions of UHC: population coverage, service coverage, and financial 

coverage”. 

Mundiharno (2012, p. 209) explains further about the three dimensions of the universal health 

coverage. The first is the population coverage. From this dimension of universal coverage, it can be 

interpreted as “thorough participation”, in that all residents are covered as health insurance participants. 

By becoming participants of health insurance, it is expected they have access to health services. However, 

not all people who have participated in health insurance can immediately have access to health services. 

If the population lives in areas where there are no health facilities, the population will still lack access to 

health services. 

Therefore, the second dimension of universal health coverage is the equitable access for all 

residents to obtain health services. It implies that the availability of facilities and health workers is 

necessary so that residents who participate in health insurance can really obtain health services. Third, 

universal coverage also means that the out-of-pocket payment becomes smaller so it does not lead to 

financial catastrophic which causes the participants to be poor. 

The character of social security programs in Indonesia is still fragmented based on specific 

population groups. The characteristics of each population group are a social context that cannot be 

ignored. 

Indonesia can attempt to achieve universal health coverage in three dimensions of UHC 

according to the World Health Organization (WHO) gradually. The key is that the first priority in achieving 
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universal health coverage is a guaranteed population expansion which aims all citizens are assured so 

every resident who is sick does not become poor because of high treatment costs. The next step is to 

expand guaranteed health services so that everyone can meet medical needs. The last is the guaranteed 

increase in medical costs so that the smaller the amount of direct costs is borne by residents. 

Quick achievement of universal health coverage through a social security is influenced by several 

factors. Carrin and James in Mundiharno (2012, p. 211) states that "There are five factors that affect how 

quickly a country achieves universal health coverage. First, the income level of the population. Second, 

the economic structure of the country mainly related to the large proportion of the formal and informal 

sectors. Third, the distribution of the country's population. Fourth, the ability of countries to manage the 

social health insurance. Fifth, the level of social solidarity in society. 

The low social security coverage which generally consists of the Health Insurance, Occupational 

Accident Insurance, Death Insurance, Old Age Insurance and Pension Insurance is inseparable from the 

development of a country's economic growth, unemployment, poverty, education included in the Human 

Development Index (Situmorang, 2013, p. 30). However, now universal health coverage in Indonesia as a 

whole has been regulated in the Act Number 40 of 2004 on National Social Security System. Similarly, the 

social health insurance is known as the National Health Insurance (JKN). 

Therefore, the implementation of the national social security system is mandated to the Social 

Security Organizing Agency (BPJS) to provide social security in Indonesia. According to the Act number 24 

of 2011 that the Social Security Organizing Agency (BPJS) is a statutory body set up to administer the 

social security program. The legal entity is a public legal entity. Furthermore, the Act in Article 5, 

paragraph (2) also clarifies that "BPJS referred to paragraph (1) is: a) BPJS For Health; and b) BPJS for 

Employment. Both of them organize programs of social security. 

BPJS For Health is the transformation of PT Askes (Ltd.). BPJS For Health began organizing health 

insurance starting from January 2014. 

Since the operation of BPJS For Health, Community Health Insurance program (Jamkesmas) 

organized by the Ministry of Health, Health Insurance Program organized by PT. Jamsostek (Ltd.), as well 

as health care program for Indonesia National Army and the Indonesian National Police were transferred 

to BPJS For Health (Eka Putri and Mahendra, 2013, p. 103). 

Meanwhile, BPJS for Employment which is the transformation of PT Jamsostek (Social Security for 

Manpower) organizes social security and labor starting from July 2015. The program includes four 

insurance programs, namely (a) occupational accident insurance, (b) old-age insurance, (c) pension 

insurance, and (d) death insurance, further described in the following picture: 
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Figure on the Transformation of BPJS For Health 

 

Source: Adapted from BPJS Regulation No. 1 of 2014 

In addition, according to the Act number 24 of 2011 on BPJS, BPJS is in charge of the following: 

conduct and/or receive participant registration; 

collect the dues from participants and employers; 

receive dues assistance from the Government; 

manage the Social Security Fund for participants’ interest; 

collect and manage data of Social Security program participants; 

pay the benefits and/or health care in accordance with the provisions of the Social Security 

program; and 

provide information regarding the conduct of the Social Security program to the participants and 

the public. 

BPJS For Health as stated in BPJS Rule No. 1 of 2014 states that this program carries out health 

insurance which covers: a) the membership; b) membership premium; c) health care providers; d) quality 

control and cost control; and e) reporting and utilization review. Meanwhile, according to Eka Putri and 

Mahendra (2013, p. 103) BPJS For Health is a public legal entity that is responsible to the President and to 

organize the health insurance program. 

For its membership, BPJS For Health has membership categories; those are Premium Payment 

Assistance (PBI /Peserta Berbayar Iuran) and Non Premium Payment Assistance (Non-PBI /Peserta Berbayar 

Iuran). As described in BPJS Rule No. 1 of 2014 on health insurance, “The participants of Premium 

Payment Assistance (PBI /Peserta Berbayar Iuran). (PBI-JK) were classified as the poor and the 

disadvantaged”. 
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Meanwhile, the participants of Non Premium Payment Assistance (Non-PBI /Peserta Berbayar 

Iuran) consist of: 

Wage earners and their family members including foreign citizens working in Indonesia for a 

minimum of 6 (six) months and members of their family; 

Non-wage earners and their family members including foreign citizens working in Indonesia for a 

minimum of 6 (six) months and members of their family; 

Non-workers and their family members. 

The BPJS for Health membership can be shown in the following figure: 

Figure on Participants Group of BPJS For Health 

 

Source: Adapted from BPJS Regulation No. 1 of 2014 
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Research Method 

This study is a research that combined qualitative and quantitative research paradigms. Hence, 

the method used is mixed methods. Mixed method is a research method which combines quantitative 

and qualitative methods (Sugiyono, 2012, p. 397). In mixed methods research, the quantitative and 

qualitative researches are not conducted together but their usage is intended to complete each other. It 

is in line with Sugiyono’s opinion (2012, p. 400) that both methods can be combined but their usages are 

interchangeably. 

The first step in this research was using descriptive qualitative method. After collecting qualitative 

data, then a research was conducted using quantitative method with survey approach. Therefore, this 

research refers to mixed method research using Sequential Exploratory Design. The first phase used 

qualitative method and the next phase used quantitative (Sugiyono, 2012, p. 409). 

Research location was in Special Region of Yogyakarta, in the office of BPJS for Health branch of 

Yogyakarta and Regional Hospital (RSUD) in Yogyakarta by considering that BPJS for Health is the caretaker 

for the policy of BPJS for Health. Meanwhile, regional hospital is the advanced level of health facility that 

cooperates with BPJS for Health to implement the policy of BPJS for Health. 

The data used in this research was primary and secondary data. Data gathering technique consists 

of: 1) Observation technique, 2) Interview technique, 3) documentation technique and 4) questioner 

technique. Next, in order to determine patients’ sample in RSUD Panembahan Senopati Bantul, purposive 

sampling method was used. The populations of Askes in RSUD Panembahan Senopati Bantul in 2013 and 

from January to March 2014 were 79.197 people. Meanwhile, the patients’ sample in RSUD Panembahan 

Senopati Kabupaten Bantul was counted using Slovin formula with margin of error is 10%. 

 

Research Results and Discussion 

In Yogyakarta the number of societies who are included in poor and disadvantaged or social 

welfare issues (PMKS) which is called Premium Payment Assistance (PBI) are high. From the number of 

population in Yogyakarta are 1.572.154 people in 2012 or 44.73% are registered as Premium Payment 

Assistance (PBI-JK) 
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Table 1:  The Number of Premium Payment Assistance of Health Insurance in Yogyakarta 

No Regency/City 

Registered Premium 

Payment Assistance 

of Health Insurance 

(People) 

Percentage 

(%) 
Note 

1 Bantul Regency 472.442 30,05  

2 Gunung Kidul Regency 444.382 28,27  

3 The City of Yogyakarta 105.632 6,72  

4 Kulon Progo Regency 232.517 14,79  

5 Sleman Regency 317.181 20,17  

Total 1.572.154 100  

Source: Data taken from www.sosial.bantulkab.go.id 

From the above data it can be concluded that Bantul is the regency with the population that has 

social welfare issues (PMKS)/ PBI-JK which is the highest in Yogyakarta as many as 30.5%. Followed by 

Gunung Kidul and Sleman Regencies respectively. Meanwhile, the city of Yogyakarta has low social 

welfare issues (PMKS)/ PBI-JK in Yogyakarta. Hence, the presence of BPJS for Health will bear the cost of 

the participants’ social welfare issues (PMKS)/ PBI-JK in Bantul. On the other hand, there are a number of 

Premium Payment Assistance (PBI) who are not registered. It means that besides the Premium Payment 

Assistance (PBI) who are not registered as described in the following table: 

 

Table 2: The Number of Non-registered Recipients of Premium Payment Assistance in Yogyakarta 

No Criteria 
Number 

(people) 

Percentage 

(%) 

1 Disability displaced 1.436.896 79,85 

2 Members of Social Health Insurance (Askesos) 225.000 12,50 

3 
Social Assistance of Elderly Displaced 

Recipients 
26.500 1,47 

4 
Social Assistance of Severe Disabilities 

Recipients 
22.000 1,22 
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No Criteria 
Number 

(people) 

Percentage 

(%) 

5 

Resicende of Institution Receiving Subsidy 

Assistance (displaced children, the victims of 

drug, elderly, five-social disabilities) 

89.031 4,95 

Total 1.799.427 100 

Source: www.sosial.bantulkab.go.id 

From the table it is shown that disability displaced is the highest registerred PBI-JK as many as 

79.85%. Meanwhile, the social assistance of severe disabilities recipients are the lowest non-registered 

participants that are as many as 1.22%. 

In order to analyze the difference of BPJS for health policy implementation’s influence to 

Premium Payment Assistance (PBI-JK) and Non-PBI participants, Analysis of Variants (ANOVA) using one way 

ANOVA was conducted. If it is seen from the dimensions that shape the influence difference, then there 

are three dimensions: membership, services and finance dimensions. In order to discover whether there 

were influence differences then those dimensions were tested one by one. 

After that, reliability test was conducted for the overall question items on the same variable, that 

is implementation variable. This test was conducted using Statistical Product and Service Solution (SPSS) 

software by choosing statistical test Alfa-Cronbach’ (α). An instrument is stated as reliable if minimal 

reliability coefficient is 0.6 (Sugiyono, 2012, p. 184). Based on the reliability test, it showed that coefficient 

value Alfa-Cronbach was higher than 0.6 that is 0.905. Therefore, this research instrument was reliable. 

The respondents for this study were officials of BPJS for Health in Yogyakarta branch, the officials 

of RSUD Panembahan Senopati Bantul and the patients of RSUD Panembahan Senopati Bantul who are 

categorised as the (PBI-JK) and non-PBI participants. The total numbers of all respondents were 108 

people; 42 males and 66 female respondents. The respondents’ ages range from 21 - 30 year-old. 

Meanwhile, the education backgrounds of most respondents were Senior High School. 

Respondents’ Responses on The Variables of The Implementation of Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) for Health Policy 

In order to analyze respondents’ responses on variables of the implementation BPJS for Health 

policies then score index was determined firstly based on each dimension; those are communication 

dimension (Y1), resource dimension (Y2), disposition dimension (Y3) and bureaucracy structure (Y4).  

The score index for each dimension is as follows: 
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Table 3: Summary of index Score Implementation Variables 

Respondents’ Score Answers 

Variable 

Strongly 

Disagree 
Disagree Hesitate Agree 

Strongly 

Agree 

Numb

er 
Index 

1 2 3 4 5 
  

Communication 0 0 2 4 2 8 4.00 

Resource 0 0 0 10 14 8 4.59 

Disposition 0 0 0 9 7 8 4.44 

Buerecracy 

Structure 
0 0 0 7 9 8 4.59 

TOTAL 0 0 2 30 32 - 4.41 

Implementation index (Y) Very good 

 

The policy of BPJS for Health in Bantul is implemented very well. It is based on the results of 

index value; the communication dimension index is 4.44 (very good), the dimension of the resource is 

4.59 (very good), the dimension of the disposition is 4.44 (very good) and the dimension of bureaucratic 

structures is 4.57 (very good). 

The Difference of Policy Influence Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) for Health on 

Premium Payment Assistance (PBI /Peserta Berbayar Iuran) and Non Premium Payment Assistance (Non-PBI 

/Peserta Berbayar Iuran) 

The influence difference which is explained previously can be summarized in the following table: 
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Table 4: The Difference of BPJS Policy Implementation’s Influence on Premium Payment Assistance 

(PBI /Peserta Berbayar Iuran) and Non Premium Payment Assistance (Non-PBI /Peserta Berbayar 

Iuran) 

Indicators 
Premium Payment Assistance (PBI 

/Peserta Berbayar Iuran) 

Non Premium Payment 

Assistance (Non-PBI /Peserta 

Berbayar Iuran) 

ANOVA 

The fulfilment of 

membership 

 

 

 

The participants were not helped by the 

National Health Security program and 

had not fulfilled natural right of health 

because the registration process was too 

complicated and too many requirements 

to fulfil. 

They tended to agree with the scheme of 

Regional Health insurance (Jamkesda) 

and Community Health Insurance 

(Jamkesmas). 

 

 

The participants felt being 

helped and that National 

Health Security operated by 

BPJS for Health had fulfilled 

their basic rights of health. 

 

Fh=100 

Ft 5%=3,94 

So, Fh>Ft 

(100>3,94) 

Then, 

hypothesis is 

accepted 

It means that 

there is 

difference 

influence 

Service 

guaranteed 

 

 

When the participants were sick they felt 

secure and satisfied. They also felt that 

health services provided by National 

Health Security were good enough. It was 

supported by medicine provision that 

already used Case Based Groups (INA 

CBGs) system. 

 

 

When the participants were 

sick they felt insecure and 

dissatisfied with health 

services provided by National 

Health Security organized by 

BPJS for Health. It was 

because they do not agree 

with health services for 

medicine provision used Case 

Based Groups (INA CBGs) 

system. The basic reason was 

that when they were sick and 

the medicine needed was not 

in INA CBGs’ lists, then they 

had to find the medicine in 

other drug stores which 

means that they had to 

spend some more money. 

Fh=100 

Ft 5%=3,94 

So, Fh>Ft 

(100>3,94) 

 

Then, 

hypothesis is 

accepted 

It means that 

there is 

influence 

difference 
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Indicators 
Premium Payment Assistance (PBI 

/Peserta Berbayar Iuran) 

Non Premium Payment 

Assistance (Non-PBI /Peserta 

Berbayar Iuran) 

ANOVA 

Finance 

availability 

 

 

The participants felt that when they were 

sick they did not need to think about 

their health expense since it had been 

guaranteed by government and the 

expense was sufficient. 

 

 

The participants felt that 

when they were sick they 

needed to think about their 

health expense since they 

still have to pay the premium 

every month in which the 

premium are varied depend 

on the service class they 

have chosen. However, the 

finance from the National 

Health Security provided by 

BPJS was sufficient. 

There were also some of the 

Non-PBI participants who 

were not problematized the 

premium since they were 

taken from their own salary 

or wages. 

The term used in National 

Health Security is Non-PBI 

participants which are 

categorized as wage-earners. 

Fh=100 

Ft 5%=3,94 

So, Fh>Ft 

(100>3,94) 

 

Then, 

hypothesis is 

accepted. 

It means that 

there is 

influence 

difference 

 

Source:  Primary processed data, 2014 

After Analysis of Variants (ANOVA) was tested using one way ANOVA for the Premium Payment 

Assistance (PBI) and Non-PBI participants, either using one by one test based on the dimension or overall 

dimensions, it can be concluded as following:  

There is significant influence difference on Premium Payment Assistance (PBI) and Non-PBI 

participants related to the membership, services and finance dimensions. 

There is significant influence difference on Premium Payment Assistance (PBI) and Non-PBI 

participants when it is measured overall. 
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Conclusion 

The policy of BPJS for Health in Bantul is implemented very well. It is based on the results of 

index value; the communication dimension index is 4.44 (very good), the dimension of the resource is 

4.59 (very good), the dimension of the disposition is 4.44 (very good) and the dimension of bureaucratic 

structures is 4.57 (very good). 

The differences on effect of the BPJS for Health policy implementation toward Premium 

Payment Assistance (PBI /Peserta Berbayar Iuran) and Non Premium Payment Assistance (Non-PBI /Peserta 

Berbayar Iuran) in all dimensions; those are the dimension of participation with the value Fh=100, the 

dimension of service with the value Fh = 100 and a financial dimension with the value Fh= 100. 

 The suggestions for RSUD Panembahan Senopati Bantul are to maintain the implementation 

process of National Health Security program currently. However, if it is possible it is better to improve the 

health service especially in resources department. Another suggestion is intended to BPJS for Health of 

Yogyakarta branch for intensively conduct socialization for National Health Security programs which aims 

to enrich information related to its implementation. Therefore, Health Facilities (Faskes) understand their 

obligations and rights in implementing National Health Security programs. 
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Abstract 

Indonesia initiated Universal Health Coverage (UHC) in January 2014 and committed to achieving 

universal coverage by 2019. UHC in Indonesia known as National Health Coverage/ Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN). The policy framework is based on Law No. 40/2004 on the National Social Security System, 

and Law No.24/2011 on the Social Security Agency (BPJS). Those two laws followed by Road Map toward 

National Health Insurance - Universal Coverage 2012 - 2019 (Peta Jalan Jaminan Kesehatan Nasional 2012 

- 2019). The implementation of National Health Insurance of Social Security National Agency program 

which has lasted for 1 year still has a lot of flaws in it. For that reason, the research is conducted. The 

research focus is related to the implementation of National Health Insurance of Social Security National 

Agency program and the factors influenced the implementation itself.  The variables that affect policy 

implementation according Merilee S. Grindle (1980) include Policy Content and Policy Context which 

influence policy implementation of BPJS for Health comprehensively. However, a deeper study is needed 

using more research samples so that it fulfils minimum requirements of the sample on quantitative 

research. 

 

Keyword: Implementation, National Health Insurance Program, Factors influencing UHC.  
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Introduction 

The Law No. 40 of 2004 states about National Social Security System. National Social Security 

System (Sistem Jaminan Sosial Nasional - SJSN) is the mandate of the 1945 Constitution. The state is 

required to develop a social security system for all citizens and ensure the basic needs and empower the 

poor and the disadvantaged. Thus, the social security system applied in Indonesia directly provides 

quality health care so that people can access it easily. 

The social security scheme in Indonesia is divided into several types of participation. Based on 

the data of Ministry of Health in 2012 in Situmorang (2013, p. 254), it is stated that “Health insurance 

participants from civil servant are 17.3 million people, Indonesian Army/Police are 2.2 million people, 

Jamkesmas Participant assisted by MoH are 76.4 million people, Jamsostek participants are 5.6 million 

people, Local Government guaranteed by Jamkesda are 31.8 million, Company Assurance (Self Insured) 

are 15.4 million, and 2.9 million participants from commercial health insurance”. The total number of the 

above-mentioned registered as the participants of social security are 151.5 million people. 

Social security is designed to provide significant benefits to participants/public and minimally to 

guarantee the proper fulfillment of basic needs for participants and family members including a 

comprehensive health services in accordance with the principle of social security benefits. BPJS for Health 

is a transformation of an insurance institution previously known as PT Askes (Ltd.). BPJS for Health began 

organizing health insurance starting from January 2014. While BPJS for Employment, the transformation of 

PT Jamsostek (Social Security for Manpower, Ltd.), organizes social security and labor starting from 

January 2015. The program includes four insurance programs, namely (a) occupational accident insurance, 

(b) old-age insurance, (c) pension insurance, and (d) death insurance. 

The health insurance program was implemented based on the principle of social insurance and 

equity, i.e similarity to obtain medical care in accordance with medical needs that are not related to the 

amount of premium. The amount of the premium which should be paid is set based on a certain 

percentage of wages, for those who have income or those who belong to non- Premium Payment 

Assistance. This group is required to pay a health insurance premium with the amount depending on the 

selected class (Gatra, 2 - 8 January 2014 edition). While the government will pay the premium for those 

who are poor or cannot afford the premium of health insurance. The government budgeted Rp. 19.93 

trillions. 

Thus, regarding the Premium Payment Assistance by the government to the public as participants 

in the health insurance, it can be described briefly that: First, people who belong to the category of 

Premium Payment Assistance (PBI /Peserta Berbayar Iuran) are the poor. It has been arranged and set in 

the government regulation number 102 of 2012 of the Premium Payment Assistance, whose premium are 

paid by the government with the amount of Rp19,225 per month/person. 
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Second, people who are included in the category of Non- Premium Payment Assistance (Non-PBI) 

consisting of Civil Servants, Members of the Indonesian National Army, members of Indonesian Police, 

State Officials, Non-Civil Servant Government Employees, private employees, and wage earners, pay the 

Premium Payment Assistance by themselves according to the chosen class treatment rooms. They must 

pay Rp 25,500 per month/person for class III, Rp 42,500 per month/person for class II and Rp. 59,500 per 

month/person for class I (Gatra, 2 - 8 January 2014 edition). In terms of the implementation of BPJS for 

Health, Boediono (Tempo, December 13, 2013) states that, "The supplies which should be prepared are 

doctors, medical personnel, infrastructure, pharmaceuticals, rules and regulations, as well as financing".  

While Thabrany (2011) states that participants with upper level economy class are still unhappy 

with the service of JKN (National Health Insurance) (also in Gatra, Issued on 2 - 8 January 2014). It means 

that people with high incomes are still unwilling to join the BPJS program made by the government 

covered in the form of National Health Insurance (JKN). Similarly, the BPJS policy dissemination is still not 

fully maximized so there are many similar cases which occur in some areas including Bantul Regency 

where the research was taking place. 

 

Theoretical Framework 

1. Public Policy and Health Insurance 

Health policy cannot be separated from the nature of public policy itself, so George C. Edward III 

(1980, p. 1) in Nugroho (2012, p. 693) suggests to pay attention to four key issues in order to be an 

effective policy implementation, namely communication, resources, disposition or attitudes, and 

bureaucratic structures. 

Further explained in more detail by Nugroho (2012, p. 693) that: 

Communication relates to how the policy is communicated to the organization and/or the public 

and the attitude and responses of the parties involved; 

Resources relates to the availability of resources, especially human resources. It is concerned 

with implementing public policy skills to carry out effective policies; 

Disposition relates to the willingness of the implementers to carry out public policy. Skill itself is 

insufficient if it is without the willingness and commitment to implement the policy; 

Bureaucratic structure relates to the suitability of bureaucratic organizations to host 

implementations. 

According to the International Labour Organization (102 ILO Convention) as cited by Sulastomo 

(2008) in Situmorang (2013, p. 3), “Social Security is the protection which society provides for its members 

The 2nd Khon Kean University International Conference on Public Administration (2015) 



130 

through a series of public measure: To offset the absence or substantial reduction of income from work 

resulting from various contingencies (notable sickness, maternity, employment injury, unemployment, 

invalidity, old age and death of breadwinner); To provide people with healthcare; To provide benefit for 

families with children”. 

As mentioned above, it is the minimum standards of social security. While another definition of 

social security is given by Guy Standing (2000) in Situmorang (2013, p. 3) who states that: “Social Security 

is a system for providing income security with the contingency risk of life, sickness and maternity, 

employment injury, unemployment, invalidity, old age and death, the provision of medical care and the 

subsidies provision or family with children”. 

The definition of social security is so diverse but has something in common (Situmorang, 2013, p. 

4). Situmorang (2013) defines social security system as “Efforts to bring prosperity and to give a sense of 

security throughout the life of mankind through a systems approach which should be organized, 

systematic, and measurable”. 

Devereux (2010) reaffirms that “Comprehensive social protection systems comprise several 

components, including: (1) social assistance, (2) social insurance, (3) developmental mechanisms that 

simultaneously “protect” and “promote” livelihoods, and (4) “transformative” measures that promote 

social inclusion and social justice”. 

George Rejda, as quoted by Purwoko (2011) in Situmorang (2013, p. 9 - 10) divides 4 (four) 

approaches in terms of social security as follows: 

2. Social Assistance 

It is a social insurance program in the form of cash assistance for the poor, the elderly and 

unaccompanied children in Indonesia which has been regulated by a separate law. Social assistance is 

aimed at poverty alleviation through various programs such as cash transfers, public services and the 

empowerment of disadvantaged communities for the State to be free from poverty 

3. Universal Scheme (Demogrant Scheme) 

Universal scheme is a social insurance program in the form of cash compensation (income 

support) or BLT given to every citizen who needs it as a result of economic policy which has affected the 

disadvantaged people. The objective of this demogrant scheme is to maintain the purchasing power of 

people to create a national economic stability. 

4. Social Insurance  

Social Insurance is a social insurance program which is mandatory according to law for any 

employer and self-employed professionals for the purpose of the partial loss of income as a 

consequence of the employment relationship that may lead to industrial hazards. 
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5. Pension Savings Scheme (Provident Fund) 

Pension Savings Scheme (Provident Fund) is a component of social security in the form of 

compulsory savings that provides long-term benefits to the participants at the same time as it reaches 

pension age. 

On the other hand, Situmorang (2013, p. 4) asserts that social security functions are 1) one of the 

economic factors such as consumption, savings and subsidy/concession for the redistribution of risk; 2) an 

instrument of the State for economic redistribution and social risks through means test application which 

tests what has been owned by the participants in the form of savings accounts and real wealth; 3) 

poverty alleviation programs followed up with community empowerment; and 4) a system of basic 

protection against partial loss of income as a consequence of the labor relation risk. 

6. National Health Insurance 

Basically social security is a part of social protection. It is also stated by the Royal Government of 

Cambodia (2008: 19) that “Social protection is closely related to other development fields. In particular, 

social protection, employment and agricultural and rural development are interlinked and mutually 

reinforcing”. More clearly Situmorang (2013, p. 24) explains that “the function of social security cannot be 

separated from the principles of social security regulated in the Social Security Act (UU SJSN)”. It can also 

be seen in article 3 of Act No. 40 of 2004 on National Social Security System (SJSN) that “the National 

Social Security System aims to guarantee the fulfillment of the basic needs of a decent life for each 

participant and/or members of his family”. The basic requirement is the need for health care services that 

allow someone who is sick to be able to recover so that he can carry out activities as usual. In order for 

the right of everyone to social security as mandated by the constitution can be realized, the Act number 

40 of 2004 on National Social Security System (SJSN) states that the social security program which covers 

the entire people (universal coverage) to be achieved in stages is mandatory. 

“Social security programs prioritized in advance to cover the entire population first is the health 

insurance program. Thus the attainment of membership of health insurance for all residents (universal 

coverage) is mandated by law and executed by the government and all parties involved” (Mundiharno, 

2012, p. 208). Situmorang (2013, p. 185) also adds that “generally it can be explained in details into five 

specific aspects related to Universal Coverage of Health Insurance, those are: 1) membership aspect; 3) 

benefit aspect; 3) finance aspect; 4) health facilities aspect; and 5) institutional aspect”. 

World Health Organization (WHO) divided several dimensions related with the health scope which 

is implemented in all over the world. Those dimensions include membership, service and finance 

dimensions which are encapsulated in Universal Health Coverage (UHC) scheme. This scheme becomes 

one of foundations in implementing health security in Indonesia that is Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) for health insurance. Health security in Indonesia which is organized by BPJS for Health 
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covers all communities as its participants including the poor and disadvantaged who are called Premium 

Payment Assistance (PBI) and non poor participants who are called non-PBI participants. 

Practically, BPJS For Health manages the health insurance program by providing a guarantee of 

health insurance for all Indonesian people. Thus, Eka Putri and Mahendra (2013, p. 111) emphasize that 

"health insurance according to the Social Security Act is organized nationally by the social insurance 

principle and the principle of equity, with the aim of ensuring that participants receive the benefits of 

health care and protection to meet basic health needs". Social security reformation includes four 

important aspects (Situmorang, 2013, p. 184 - 185). First, it is to arrange a procedure of implementing 

social security by some social insurance institutions. Second, it has noble goals to give a guarantee of 

fulfilling the proper basic needs of life for every participant and/or the family members. Third, the 

caretaker is Badan Penyelenggara Jaminan Social (BPJS) which has to be established based on law. Fourth, 

health security program aims to achieve Universal Health Care. 

According to Norman et.al (2009) in Mundiharno (2012. p. 213), it is important to consider three 

important things in the implementation of health security. Those are: (a) how the fund is raised; (b) how 

risks guaranteed together; (c) how the fund rose is used as efficient and effective as possible. 

Figure 1:  Health Security Implementation Aspects 

 

Source: Mundiharno (2012:213) 

Based on the figure above, Mundiharno (2012, p. 213) describes it as follows: 

First, regulation aspect. Since health insurance developed is social health security that involves 

public importance, then regulation aspect is very important to consider and even it becomes the 

foundation of implementing health insurance. It needs to arrange regulations that become the foundation 

of implementing health insurance. 

Second, membership aspect. The Act of SJSN states that social security program is obligatory that 

includes all citizens (universal social security) which will be achieved in phases. It is an obligation for all 
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citizens to become the member without exception. Social security program that becomes the first priority 

to include all citizens is health insurance program. Hence, related to membership aspect, it is important 

to consider how all citizens become the members of the program. 

Third, benefit and premium aspects. Health insurance needed to guarantee that the members do 

not have problems in health budgeting when they are sick. Therefore, kinds of illness included in health 

insurance benefits should be in accordance with the member’s medical needs. The Act of SJSN states 

that the benefits of health insurance included are comprehensive based on the medical needs. However, 

the comprehensive scope has implication on the amount of the finance. To avoid partiality in health 

services then the benefit scopes that want to achieve need to have comprehensible benefits, appropriate 

and equal for all participants. 

Fourth, health services aspect. One of critical issues in health services in the availability of 

prevalent health facilities and workers in all regions in Indonesia. Health security is only meaningful when 

accompanied with the prevalent health facilities as well as maintained quality. Gradual referral system 

needs to be strengthened in order to develop health services. 

Fifth, premium aspect. One of the functions that has to be obtained in the implementation of 

health insurance is to keep the fund available for it, including to pay claims to providers. Therefore, it is 

important to confirm that there are enough funds and its management is efficient as well as accountable. 

Sixth, organization and institutional aspects. The Act of BPJS states that the institution that held 

social health security in Indonesia is BPJS for health which was operated since 1 January 2014. There are 

many things to be prepared so that BPJS for health starting from 1 January 2014 can operate well based 

on good corporate governance principles. 

 

Research Method 

Most of the data in this study will be quantitative and qualitative in nature. This implies that the 

analytical approach of this study is derived from a mix methods between quantitative and qualitative 

research methods. Mixed methods research has been complementing the existing traditions of 

quantitative and qualitative movements (Tashakkori & Teddlie, 2003, Teddlie & Tashakkori, 2009 in 

Driscoll, et.al. 2007).  The term quantitizing has been coined to describe the process of transforming 

coded qualitative data into quantitative data and qualitizing to describe the process of converting 

quantitative data to qualitative data (Tashakkori and Teddlie 1998: 126 in Driscoll, et.al. 2007). In this mix 

methods, the quantitative approach will use more on descriptive quantitative parameter such as table of 

frequency and the average of dispersion by conducting survey.  

Research location was in Special Region of Yogyakarta, in the office of BPJS for Health branch of 

Yogyakarta and Regional Hospital (RSUD) in Yogyakarta by considering that BPJS for Health is the caretaker 
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for the policy of BPJS for Health. Meanwhile, regional hospital is the advanced level of health facility that 

cooperates with BPJS for Health to implement the policy of BPJS for Health. In order to determine 

patients’ sample in RSUD Panembahan Senopati Bantul, purposive sampling method was used. The 

populations of Askes in RSUD Panembahan Senopati Bantul in 2013 and from January to March 2014 were 

79.197 people. Meanwhile, the patients’ sample in RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul was 

counted using Slovin formula with margin of error is 10%. 

Data analysis technique used to describe the implementation of BPJS for Health policy in Bantul 

regency of Yogyakarta Special Region was descriptive qualitative analysis. Correlation analysis Product 

Moment was used to describe factors that influence the implementation of BPJS for Health policy in 

Bantul regency.  

 

Research Results and Discussion 

1. Communication Dimension 

Index value for communication dimension (Y1) is 4.00 which is categorized as “Good”. It means 

that the process of delivering communication between BPJS for Health with health facilities as the policy 

practitioner has been conducted as it should be. The communication process has been conducted 

smoothly and there are endorsements to support communication delivery.  

Communication is conducted in order to achieve its goal for the information acceptance process 

can be achieved well, easy to understand and clear so that what need to be done for both parties can 

be understood and conducted based on the regulation. Communication is in the forms of meetings, 

workshops, training and socialization. Besides, Person in Charge (PIC) is appointed both as communication 

media and supervisory. 

Resources Dimension 

Index value for resource dimension (Y2) is 4.59 which categorised as “very good”. The parameters 

for resources dimension are staff, information, authority, and facilities. First, the staff or human resources 

recruitment. BPJS for health insurance recruited staff or added human resources to manage National 

Health Security in which the recruitment was conducted through tests and announced publicly. When 

they fulfilled qualifications then they were accepted to work in the implementation of the health security 

program. That was what RSUD Panembahan Senopati did as well. A special team was formed to handle 

the implementation process BPJS for Health in the hospital which is named Control Team (Tim Kendali), 

Networking control Team (Tim Jejaring Kontrol), and Internal Verification team. Those teams have their 

own duties and resposibilities based on decree of RSUD director. 
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Second, related with information that is the easiness to access information and receive responds 

from the members of BPJS for Health. Information access is important to achieve by BPJS for Health and 

RSUD Panembahan Senopati Bantul in implementing national health security program. The supports given 

by BPJS for Health in accordance with accessibility of information related with National Health Security 

are the use of website, call center, leaflet, radio, newspaper, banners and customer service. 

Third, authority. The authority possessed by BPJS for Health of Yogyakarta branch is to manage 

national health security in Yogyakarta. While the authority possessed by RSUD Panembahan Senopati as 

the first level of health facility and advanced level is to implement the health service as mandated by 

BPJS for Health. The authorities have been in regulated details in the Act No.24 of 2011 about Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial. In article 11 it is mentioned that there are eight BPJS authorities in 

implementing the national health security. 

Last, related with facilities. The supports are facilities and infrastructure needed for national 

health security, as well as fund availability to run the program. Supporting facilities and infrastructure in 

implementing National Health Security by RSUD Panembahan Senopati Bantul are BPJS for Health Centre, 

electronic LCD and INA CBGs software. 

Disposition Dimension 

Index value for disposition dimension (Y3) is 4.4 which categorised as “Very Good”. It can be 

concluded that the employees understand the content of the policy. They are able to manage national 

health security in accordance with its goals. Furthermore, the supports of BPJS for Health in the first level 

and advanced level of health facilities aim to give benefits for the community as the members of 

national health security. 

Therefore, RSUD Panembahan Senopati Bantul is supported by BPJS for Health of Yogyakarta 

branch in various kinds such as: 

Provide BPJS Centre in hospital with its staff 

Conduct Program Socialization 

Strive for fast claim  

Provide the staff for internal verification 

Hardware and software systems 

Bureaucracy Structure Dimension 

Index value for disposition dimension 9Y3) is 4.57 which categorized as “Very good”. It means 

that the implementation of BPJS of health policies used procedures and rules which are arranged in 

accordance with applicable provisions. There are some standards in health services, claim services, and 
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referral services and others. Those standards are arranged so that in the implementation they are 

conducted systematically, structurally and well-organized so that the member or patients are able to be 

served well. Besides that, RSUD Panembahan Senopati Bantul also applies a number of Standard 

Operational Procedures (SOP) related with service flow, patients’ registration flow, referral flow, claim 

service flow, ambulance service flow, inpatient and outpatient service flow, and emergency service flow. 

Meanwhile, in its implementation BPJS of Health of Yogyakarta branch and RSUD Panembahan 

Senopati Bantul are supported by partners or stakeholders. The stakeholders are: a) Health Department of 

Bantul Regency, b) Hospitals network, c) Social Department of Bantul, d) Local government clinic 

(Puskesmas) and, e) Family doctor. 

  

2. Product Moment Coefficient Correlation Test 

Coefficient correlation test is conducted to analyze the importance of correlation among 

variables X and Y. Each variable was tested using Statistical Product and Service Solution (SPSS) software 

by choosing Product Moment Coefficient Correlation test. After being measured, then the results of 

coefficient correlation that have been interpreted are as follows: 

Correlation X.Y1 is 0.000 with very low significant level means that there is no relation between 

variable factor that influence with communication dimension in the policy implementation of BPJS for 

Health in Bantul which is included in the very low category. 

Correlation X.Y2 is 0.355 with low significant level means that there is a close relation between 

variable factors that influence with resources dimension in the policy implementation of BPJS for Health 

in Bantul which is included in low category. 

Correlation X.Y3 is 0.937 with very strong significant level means that there is a close relation 

between variable factor that influence with resources dimension in the policy implementation of BPJS for 

Health in Bantul which is included in very strong category. 

Correlation X.Y4 is 0.937 strong significant level means that there is close relation between 

variable factors that influence with bureaucracy structural dimension in the policy implementation of 

BPJS for Health in Bantul which is included in strong category. 

Correlation X.Y is 0.798 with medium significant level means that there is close relation between 

variable factor that influence with the variable of the policy implementation of BPJS for Health in Bantul 

which is included in strong category 

Correlation X1.Y1 is 0.000 with very low significant level means that there is no relation between 

variable factor that influence with the content of policy dimension with communication dimension in the 

policy implementation of BPJS for Health in Bantul which is included in the very low category. 
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Correlation X1.Y2 is 0.286 with low significant level means that there is a close relation between 

variable factors that influence with the content of policy dimension with resource dimension in the policy 

implementation of BPJS for Health in Bantul which is included in the low category. 

Correlation X1.Y3 is 0.926 with very strong significant level means that there is a close relation 

between variable factors that influence with the content of policy dimension with the disposition 

dimension in the policy implementation of BPJS for Health in Bantul which is included in the very strong 

category. 

Correlation X1.Y4 is 0.922 with strong significant level means that there is a close relation 

between variable factors that influence with the content of policy dimension with bureaucracy structure 

dimension in the policy implementation of BPJS for Health in Bantul which is included in the strong 

category. 

Correlation X2.Y1 is 0.000 with very low significant level means that there is a close relation 

between policy context dimensions with communication dimension in the policy implementation of BPJS 

for Health in Bantul which is included in the low category. 

Correlation X2.Y2 is 0.417 with medium significant level means that there is a close relation 

between policy context dimensions with resource dimension in the policy implementation of BPJS for 

Health in Bantul which is included in the medium category. 

Correlation X2.Y3 is 0.944 with very strong significant level means that there is a close relation 

between policy context dimensions with disposition dimension in the policy implementation of BPJS for 

Health in Bantul which is included in the very strong category. 

Correlation X2.Y4 is 0.944 with strong significant level means that there is a close relation 

between policy context dimensions with bureaucracy structure dimension in the policy implementation 

of BPJS for Health in Bantul which is included in the strong category. 

 

Factors that Influence the Implementation of BPJS for Health Policy 

The factors that influence BPJS for Health are from the content of policy dimension and policy 

context. Those two dimensions are established based on eight indicators and parameters so that there 

are eight questions provided. Validity test was conducted using Product Moment Validity Correlation with 

correlation coefficient value is r table in which N=8 and α 5% is 0.707. The result of validity test showed 

that the overall question items are valid.   

After that, reliability test was conducted for the overall question items on the same variable, that 

is influence variable. This test was conducted using Statistical Product and Service Solution (SPSS) 

software by choosing statistical test Alfa-Cronbach’ (α). Based on the reliability test, it shows that 
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coefficient value Alfa-Cronbach is higher than 0.6 that is 0.987. Therefore, this research instrument is 

reliable.  

 After the relation between influence variable (X) and implementation variable (Y) was discovered, 

then the next step was to count how significant was the relation between influence variable (X) with 

content policy indicators (X1) and policy context (X2) with the implementation (Y). Therefore, it would be 

known whether policy content (X1) or policy context (X2) that significantly influenced implementation (Y). 

 Overall, the correlation between the influence variable (X) and implementation variable (Y) is 

significant enough which value is 0.798. If it is consulted with coefficient correlation orientation table, then 

that value is included in strong category. Meanwhile, the correlation between policy content (X1) and 

implementation variable (Y) is significant which value is 0.798. If it is consulted with coefficient correlation 

orientation table, then that value is included in strong category. The correlation between the policy 

context (X2) and implementation variable (Y) is significant as well, which value is 0.839. If it is consulted 

with coefficient correlation orientation table, then that value is included in very strong category. It means 

that compared to policy content (X1) and policy context (X2), the correlation of policy context (X2) is 

higher eventhough each of them has very strong correlation with the implementation variable. Hence, the 

variable that influences implementation od BPJS for Health in Bantul is policy context (X2)  

Meanwhile, the factor that affects the implementation of BPJS for Health in Bantul is Policy 

Context. It was found when correlation analysis was conducted in which coefficient correlation value is 

0.839 (very strong). Meanwhile, the variable of Policy Content (X1) has a significant correlation toward 

Implementation variable (Y) which is smaller than that of 0.768 (very strong).  

Based on the results of the study, there are some suggestions that need to noticed that the 

implementation of BPJS for health policy should include four parts as the policy doers; those are BPJS for 

Health, First level of Health Services (FKTP), Advanced Level of Health Services (FKTL) and Supporting 

Health Facilities (FKP). However, this study only focuses on two parts; BPJS for Health and Advanced 

Level of Health Facilities (FKTL) and is added with the users’ policy that is the communities as the 

patients/ National Health Security participants. It means there are two parts which have not been 

included in this study. Therefore, it is important for further researches to focus on those four parts. The 

variables that affect policy implementation according Merilee S. Grindle (1980) include Policy Content and 

Policy Context which influence policy implementation of BPJS for Health comprehensively. However, a 

deeper study is needed using more research samples so that it fulfils minimum requirements of the 

sample on quantitative research. 
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Conclusion 

The factor that affects the implementation of BPJS for Health in Bantul is Policy Context. It was 

found when correlation analysis was conducted in which coefficient correlation value is 0.839 (very 

strong). Meanwhile, the variable of Policy Content (X1) has a significant correlation toward 

Implementation variable (Y) which is smaller than that of 0.768 (very strong).  

Based on the results of the study, there are some suggestions that need to noticed that the 

implementation of BPJS for health policy should include four parts as the policy doers; those are BPJS for 

Health, First level of Health Services (FKTP), Advanced Level of Health Services (FKTL) and Supporting 

Health Facilities (FKP). However, this study only focuses on two parts; BPJS for Health and Advanced 

Level of Health Facilities (FKTL) and is added with the users’ policy that is the communities as the 

patients/ National Health Security participants. It means there are two parts which have not been 

included in this study. Therefore, it is important for further researches to focus on those four parts. The 

variables that affect policy implementation according Merilee S. Grindle (1980) include Policy Content and 

Policy Context which influence policy implementation of BPJS for Health comprehensively. However, a 

deeper study is needed using more research samples so that it fulfils minimum requirements of the 

sample on quantitative research. 
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Abstract 

Due to the opening of the Third Thai-Lao Friendship Bridge (Nakhon Phanom - Khammouane) on 

November 11, 2011, Nakhon Phanom became a promising province for a new economic zone and the 

center of trade, investment, transportation and tourism of the Indo-China Sub-Region. The bridge is an 

important hub of the Indo-China Sub-Region; it also supports transportation system, which develops a 

complete and sustainable logistics system. It is the hub for   central   Lao   PDR,   central   Vietnam and   

southern   China and it is the shortest distance of Thai frontier to Vietnam and China. It takes shortest 

time to transport from the frontier to Vung Ang Port in Ha Tinh, Vietnam and to Nanning in   southern   

China. It also stimulates economy of  Thai-Laotian border and the Indo-China Sub-Region. In addition, it 

enhances the cooperation expansion of multiparty framework and economic cooperation, which creates 

mutual interests of countries in the Indo-China Sub-Region. 

Nakhon Phanom is ready for special economic zone establishment because of its appropriate location, 

area readiness for upcoming infrastructure construction, border trades with a quantum leap growth, 

abundant agricultural products, readiness for agricultural raw material production and food processing, 

cultural richness and natural tourism resources such as archaeological sites, antiques and history and 

ethnic diversity with a strong sense of identity. The aforementioned strength supports Nakhon Phanom to 

be a strong developmental base for special economic zone establishment. 

 

Keyword:  Analysis, Potential, Special Economic Zone Establishment of Nakhon Phanom 
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Introduction 

Nakhon Phanom is one of the northeastern provinces of Thailand, which lies on the border 

between Thailand and Lao, PDR. It is on the right (western) bank of the Mekong River with the length of 

174 kilometers, about 735 kilometers northeast of Bangkok. The province is mostly plains. The northern 

part of the province has a more upland, forest-covered character. It located on East-West Economic 

Corridor (EWEC) route. After the opening of the Third Thai-Lao Friendship Bridge (Nakhon Phanom - 

Khammouane) on November 11, 2011, Nakhon Phanom became a promising province for a new 

economic zone and the center of trade, investment, communication, transportation and tourism of the 

Indo-China Sub-Region. The bridge construction is a key factor for infrastructure development, which 

supports economic development, communication and transportation, trade, tourism among countries. 

Located on the upper part of the northeastern provinces of Thailand, it is the hub for the central part of 

Lao   PDR, the central part of Vietnam and China (Rewadee Kaewmanee, 2013). The bridge leads the 

shortest distance of the network. Furthermore, it supports transportation system, which develops a 

complete and sustainable logistics system. It connects the central part of Lao PDR and the central part of 

Vietnam. The two countries lie on the North- South geographical length where the Route 12 or the Route 

8 connects Thailand, Lao PDR, and Vietnam. The connection makes Nakhon Phanom be the part of the 

traffic network due to the State Highway 212 connected to the State Highway 22 (Udon Thani - Sakon 

Nakhon- Nakhon Phanom). Another route is the Route 12, which starts from Mueang Takkhek to Ha Tinh 

Province in   central   Vietnam where Vung Ang Port was located. The shortest distance is 330 kilometers, 

which can be connected to the Route 1A in Vietnam to Hanoi with the distance of 650 kilometers, then 

travelled to Pingxiang, Nanning, China with the distance only 1,029 kilometers the route was constructed 

to support ASEAN Community opening in 2015. 

The Route R12, which is on a new trade lane connected with routes to Lao PDR, Vietnam and 

southern China, is the major competitor of the Route R9. At present time, Thai entrepreneurs tend to use 

the Route R12 for conveying fruits from Thailand to Chinese market because the distance of the route is 

shorter than the Route R9 and  the Route R3E (Kunming-Bangkok) which connected Chiang Khong and 

Kunming  and it makes cheaper transportation cost. China uses the Route R12 as its southern invasion 

route for trading, investment and developmental management to its southern neighbors so the northeast 

of Thailand is China’s southern corridor to ASEAN. The high-speed train from China to Thailand and its 

southern region is an obvious example, thus many provinces of China are preparing themselves to deal 

with ASEAN community even though China is not a member of the ASEAN community. The Route R12 is 

essential for Nakhon Phanom’s transportation, logistics system and development on sides. 
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 It is suffice to say that Nakhon Phanom is the trading corridor to Lao   PDR, Vietnam and southern 

China which pushes Thailand to establish border economic zones in Mukdahan, Nakhon Phanom and 

Nhongkai so as to promote economic development connected to nearby neighbors under the GMS 

cooperation framework, to propose new alternative for investors who want to expand their production 

base to the northeast of Thailand, and to be the center of the GMS in the future. According to the 

Roaming Cabinet Meeting in Udon Thani on February 22, 2013, the cabinet approved the agenda on 

border economic zone establishment 

 

Analysis and Potential Evaluation of Area Development 

Analysis and potential evaluation, opportunity, constraint, threat of border economic area development 

in Nakhon Phanom were done. According to Nakhon Phanom Development Strategic Plan (NPDSP), the 

vision of Nakhon Phanom Province is “Nakhon Phanom is a healthy city, an economic corridor to ASEAN 

and southern China.”  SWOT Analysis was used to formulate NPDSP. (Office of Commercial Affairs                                  

Nakhonphanom,2558) This article aims to present an improved the SWOT Analysis included special 

economic zone development issue. The details are as follows: 

Strengths of Nakhon Phanom 

 The province possessed historical and cultural tourism resources, which well attracts tourists 

such as Thai-Vietnamese Friendship Village at Ban Na Jok, Nhongyat Sub-district, Mueang District. In 

addition, Nakhon Phanom is a peaceful province, which is suitable for relaxation and living. It is a 

convenient connection by land to Lao   PDR, Vietnam and southern China. It possessed the Third Thai-

Lao Friendship Bridge (Nakhon Phanom - Khammouane) which links economic and tourism activities to 

ASEAN Community and other regions. 

Weaknesses of Nakhon Phanom 

The management of integrated agricultural product market is insufficient and unclear. Farmers are 

poor. Their average income per capita per year was low which led to high seasonal unemployment and 

high seasonal migration to Bangkok or cities. Transportation networks, service and connection of routes to 

tourism resources are uncovered and undeveloped as expected. Nakhon Phanom lacks systematic 

provincial development plans and preparation for area development, which related to the country’s 

holistic view of development. It lacks modern agricultural processing industry and modern business with 

high pay so skilled workers cannot live in the area and transfer their technological expertise to local 

workers. 
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Opportunities of Nakhon Phanom 

The opportunities of Nakhon Phanom depend on the country’s policy on trading with neighbors, free 

trade current, and more trading expansion in the sub-region. According to the ASEAN Economic 

Community (AEC) integration in 2015, it promotes trade, investment and tourism activities in Nakhon 

Phanom. In addition, the province benefits from the cooperation of countries in the Great Mekong Sub-

Region (GMS), which comprised Thailand, China, Myanmar, Lao   PDR, Vietnam and Cambodia. It also gains 

opportunities for economic expansion of East West Economic Corridor (EWEC) route and the province can 

connect the route to Vung Ang Port in Vietnam at a distance of 200-300 kilometers. 

Threats of Nakhon Phanom 

The threats are international trade competition due to free trade market effects on uncompetitive 

production sector and laws and regulations difference between trade partners, which make overlap. 

Mutual development policy between Thailand and Lao PDR for Nakhon Phanom and Khammouene lacks 

clarifications. There is an economic overlap of the borders of Thailand and Lao   PDR. Owing to 

geographical area of Nakhon Phanom, it is possible to be a drug trafficking route, contraband route and 

international criminal networks. 

From the SWOT Analysis, it can be concluded that: 

SWOT Analysis Current conditions 

Strengths - A well-known agricultural producer e.g. superb Hom Mali Rice quality with the 1st 

Prize Winner of Thailand (4 times) , rubber, pineapple, beef cattle, Nile Tilapia fish, 

Basa fish, seedless watermelon, peanut etc.which can be promoted to be raw 

materials for agricultural industry. 

- Highly attractive historical and cultural tourism sources e.g. Thai-Vietnamese 

Friendship Village at Ban Najok, Nhongyat Sub-district, Mueang District. 

- The Third Thai-Lao Friendship Bridge (Nakhon Phanom - Khammouane) 

connecting economic and tourism route to ASEAN and other regions and 

connecting land connection to Lao PDR  , Vietnam and southern China. 

- A peaceful small-sized province, which is ideal for relaxation and living. 

Weaknesses - Lack and without clarity of management of integrated agricultural product 

market. 

- Farmer’s average income per capita per year was low which led to high seasonal 

The 2nd Khon Kean University International Conference on Public Administration (2015) 



145 

SWOT Analysis Current conditions 

unemployment and high seasonal migration to Bangkok or cities.    

- Transportation networks, service and connection of routes to tourism resources 

are uncovered and undeveloped as expected.  

- Nakhon Phanom lacks systematic provincial development plans and preparation 

for area development, which related to the country’s holistic view of 

development.  

- It lacks modern agricultural processing industry and modern business with high 

pay so skilled workers cannot live in the area and transfer their technological 

expertise to local workers. 

Opportunities - The state’s policy on trading with neighbors and free trade current promotes 

more trading expansion in the sub-region.  

- Opportunity of economic expansion of East West Economic Corridor (EWEC) route 

helps the province connect the route to Vung Ang Port in Vietnam at a distance of 

200-300 kilometers. 

- The state’s policy on a railway construction route (Ban Phai District in Khon Kaen 

- Mahasarakham - Roi-Et – Mukdahan - Nakhon Phanom) leads to more tourism 

activities in Nakhon Phanom. 

Threats - International trade competition due to free trade market effects on 

uncompetitive production sector. 

- Nakhon Phanom might be a drug trafficking route, contraband route and 

international criminal networks.  

- Transportation infrastructure does not support the connection between 

production networks and the country’s manufacturing base area. 

- Economic difference at borders between Thailand and Lao PDR.   

- Laws and regulations difference between the trade partners, which make overlap 

of mutual economic activity between Thailand and Lao   PDR. 

Source: updated from The Four Year Nakhon Phanom Provincial Development Plan (2010-2014). 
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The Potentials of Nakhon Phanom on Sectors 

1. Nakhon Phanom’s Potential on Transportation 

Nakhon Phanom possessed international goods transportation route from Thailand – Lao PDR– 

Vietnam – southern China by the Third Thai-Lao Friendship Bridge (Nakhon Phanom - Khammouane) 

which helps the country connects the Route 13, the Route 8 and the Route 12. Anyhow, the province 

should develop infrastructure on logistics to support increased goods and passengers in the future. Thus, 

the province should progress towards border transportation center with suitable management, which 

facilitates passenger’s travelling and goods transportation. There should be a station for passengers and a 

transportation center for goods delivery. It was projected that in 2014 there was 15,000 passengers per 

day to use the station and 1,000 motor vehicles per day to use the transportation center (Land 

Transportation Department, 2013). 

The roles of Nakhon Phanom Transportation Center are: 

1.1 Goods Collection and Distribution Center 

It is an area provided for selecting, packaging, collecting and distributing goods in order to 

increase efficiency of small amount or less container load to the same destination and for distributing 

goods to Nakhon Phanom and nearby provinces. Most of the import and export goods are fashion textile 

products, consumer goods, light industry machinery and some construction materials. 

1.2 Station 

At present Nakhon Phanom Bus Station (NPBS) is located at the municipality at a distance of 15 

kilometers from the Third Thai-Lao Friendship Bridge. It was projected that in the future there will be 

many passengers travelling by private and public motor vehicles via the bridge. In order to support and 

facilitate passengers travelling from abroad to Nakhon Phanom municipality or to other provinces and to 

lessen the number of overcrowded passengers at NPBS, it is reasonable to provide a station at the border, 

which is separate from the border transportation center. 

3. Connection center and transportation model changing 

Now, the government launched a policy on continuous and various transportation models to 

lessen transportation cost in the future. There was a study on Ban Phai – Nakhon Phanom Railway Project 

with a new proposal, which indicated the railway destination at The Third Thai-Lao Friendship Bridge. 

Thus, the border transportation center should have an area provided for rail transportation and road and 

railway transportation system integration. 
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4. Value added station and warehouse 

The area provided for goods storing, selecting, distributing, packaging and managing, which are 

continuous activities helps, facilitate the activities, lessen transportation cost and increase efficiency. 

5. Logistics service and customs management center station and one-stop service center 

The area should be provided for goods transportation with high efficient customs formalities. 

6. Trading and exchanging center 

The area provided for the trading and exchanging of agricultural and industrial goods of Nakhon 

Phanom, which will lead value-added economic activities of the province. 

 

2. Border Trade Potential of Nakhon Phanom 

After the opening of the Third Thai-Lao Friendship Bridge (Nakhon Phanom - Khammouane), the 

value of goods travelling via the bridge is significantly increased every year. These following data present 

the value of trade via this border pass and an analysis of goods import and export destination. (Office of 

Commercial Affairs Nakhonphanom, 2557) 

According to import and export value via Nakhon Phanom Customs House from 2009 to 2013, it 

was found that the trade of Nakhon Phanom was continuously overbalanced and it tends to increase 

continuously especially after the opening of the Third Thai-Lao Friendship Bridge in November 2011.  The 

border trade value of Nakhon Phanom from 2012 to 2013 was significantly increased than the value at 

any periods before the bridge opening. As shown in the table 

Year 
Trade Values (Million) Total trade 

value 

balance of trade 

(Million) Import Export 

2552 1,231.10 3,267.75 4,498.85 +2,036.66 

2553 1,562.47 4,164.02 6,726.49 +2,601.55 

2554 2,136.33 4,658.93 6,795.26 +2,522.60 

2555 2,723.95 5,708.41 8,432.36 +2,984.46 

2556 9,216.44 29,585.65 38,802.09 +20,369.21 

Source: Office of Commercial Affairs Nakhon Phanom, 2557. 
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Import via Nakhon Phanom Customs House 

The total value of imports through Nakhon Phanom’s border from 2009 to 2014 (from October 

2013 to April 2014) was 15,487.65 million baht. The holistic view of trade during the past 6 years 

increased continuously. The average growth rates were 26.9 percent in 2010, 36.7 percent in 2011, 27.5 

percent in 2012, 238.3 percent in 2013 and 68.0 percent in 2014 (from October 2013 to April 2014). It is 

obvious that the potential of Nakhon Phanom border trade tends to be increased. 

Export via Nakhon Phanom Customs House 

The total value of exports through Nakhon Phanom’s border from 2009 to 2014(from October 

2013 to April 2014) was 73,858.5 million baht. The holistic view of trade during the past 6 years increased 

continuously. Anyhow, there was a slightly change of export during 2009-2011. After the opening of the 

Third Thai-Lao Friendship Bridge (Nakhon Phanom - Khammouane) in November 2011, the export value 

increased to 4,659 million baht in 2011, 5,708 million baht in 2012 and leapt to 29,586 million baht in 

2013. It can be concluded that the bridge facilitates the trade, which significantly effected good 

transportation through Nakhon Phanom border. According to the statistics, it is obvious that the potential 

of trade through Nakhon Phanom border tends to be thriving. 

Trading Value at Thai - Laotian Border 

Comparing to border trade of Nakhon Phanom, Mukdahan and Nhongkai from 2009 to 2013, the 

value of trade of Nakhon Phanom was not high, because Kwaeng Khammouane situated opposite to 

Nakhon Phanom is a smaller-sized province comparing to Vientiane opposite to Nhongkai and 

Savannakhet opposite to Mukdahan. 

Trading Value between Thailand and Vietnam at Nakhon Phanom’s Border 

In 2013, the total trading value was 8,500.71 million baht while the total value in 2012 was 

5,302.46 million baht or it increased 62.38 percent. Thailand got a positive trade balance 6,652.17 million 

baht. Considering the three provinces in the Northeast of Thailand with Thai-Lao friendship bridges 

(Nakhon Phanom, Nhongkai and Mukdahan), the highest trading value between Thailand and Vietnam was 

in Nakhon Phanom. The trading value increased every year. The factors influencing the increased value 

were the Third Thai-Lao Friendship Bridge (Nakhon Phanom - Khammouane) and the transportation of 

goods via the Route No.12, which is the most convenient, and the shortest distance for goods delivering 

to the upper central Vietnam. 
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Trading Value between Thailand and China at Nakhon Phanom’s Border 

In 2013, the total trading value was 13,383.70 million baht while the total value in 2012 was 

10,711.20 million baht or it increased 500.85 percent. Thailand got a negative trade balance 10,711.50 

million baht. Considering the four border provinces of Thailand (Nakhon Phanom, Mukdahan, Chiangrai 

and Nan), the highest trading value between Thailand and China was in Nakhon Phanom. The trading 

value increased every year. The factors influencing the increased value were the Third Thai-Lao Friendship 

Bridge (Nakhon Phanom - Khammouane) and the transportation of goods via the Route No.12, which is 

the most convenient, and the shortest distance for goods delivering to southern China. 

Total Trading Value at Border Pass in Nhongkai, Mukdahan and Nakhon Phanom in 2014 

(January - April) 

Total trading value at Nakhon Phanom’s border pass comparing to Mukdahan and Nhongkhai, it 

was found that Nakhon Phanom had the highest trading value. The value was 4,548.7 million baht higher 

than the value of Nhongkai’s border pass and the value was 3,687.2 million baht higher than the value of 

Mukdahan’s border pass. The trading value at Nakhon Phanom’s border pass tends to leap. The factor 

effecting trading value increase is the Third Thai-Lao Friendship Bridge (Nakhon Phanom - Khammouane) 

and the transportation of goods via the Route No.12, which is the most convenient, and the shortest 

distance for goods delivering to the southern China.  As shown in the table 

Total Trading Value at Border Pass in Nhongkai, Mukdahan and Nakhon Phanom in 2014 (January - April) 

Unit: Million 

province Import Export Total 

Nong Khai, 830.2 19,915.8 20,746.0 

Mukdahan 9,349.3 12,258.1 21,607.5 

Nakhon Phanom 11,085.5 14,209.2 25,294.7 

 

According to trading value at Nakhon Phanom’s border pass, it can be concluded that the value 

between Thailand and China and the value between Thailand and Vietnam tends to increase which is 

suitable for being a goods distribution center to southern China, Vietnam and Lao PDR if Nakhon Phanom 

is established to be special economic zone. 
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3. Potential and Ways to Develop Agricultural Production 

Nakhon Phanom has a total area of 3.44 million rais (550,400 hectares) and 53.4 percent of its 

total area is agricultural land. Major agricultural crops grown in Nakhon Phanom are rice, rubber, 

pineapple, tapioca and tobacco while  major agricultural goods are rice, rubber, tapioca and pineapple. 

Major agricultural crops produced in Nakhon Phanom 

Crop Planted Area 

(rais) 

Harvested Area 

(rais) 

Average Product 

(rai/kilogram) 

Total Product 

(Tons) 

Wet-season  rice 659,380 209,135 445 292,682 

Wet-season 

sticky rice 
746,557 164,564 437 317,638 

Rubber 294,340 55,933 239 13,384 

Pineapple 5,296 5,126 3,798 19,468 

Tapioca 824,586 87,887 2,939 258,034 

Source: Sub-district Development Plan, Nakhon Phanom Provincial Agriculture Office. 

In addition, Kwaeng Khammouane and Kwaeng Bolikamsai are Nakhon Phanom’s neighbors so it 

is possible for the province to promote Special Economic Zone’s economical activities by promoting local 

farmers of the neighbors to plant some agricultural products, which are essential raw materials for 

Thailand’s agricultural industry such as maize, sugar cane, tapioca, rubber and oil palm.  Furthermore, 

Nakhon Phanom can be developed as a Special Economic Zone of agricultural industry and food 

processing because the province is an abundant land, which can be an efficient base for raw material 

producer and agriproduct processing. 

 

4. Potential of Nakhon Phanom on Culture and Arts and Tourism 

Nakhon Phanom is known for its abundant natural resources, community forest, natural flora, 

which is well-supported tourism by communities. 

According to its geographical characteristics, the province situated on the Mekong River’s bank 

and is near Lao PDR where tourists can easily travel to Lao   PDR, Vietnam and China. 

For cultural and art resources, Nakhon Phanomors continuously kept their customs, tradition and 

ethnic performing arts alive. They demonstrate their cultural and art identity such as ethnic costume 

dressing, traditional games and plays, which were modified to be harmonized with current plays. 
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For historical resources, there are some records about stories, legends of some important people 

and events in the past in books or on historical buildings. The resources well support historical tourism. In 

addition, way of life of the locals also supports the province potential on tourism. 

Moreover, government and private agencies support the development of local tourism for the 

increasing number of tourists every year. The agencies support community-based tourism and sustainable 

tourism in order to encourage the locals to keep and to develop community’s tourism potential. The 

agencies also support resource preservation and restoration of communities to strengthen community’s 

sustainable tourism. 

According to the province’s tourism potential and agencies support on tourism development as 

mentioned above, the province has potential to support various types of tourism such as ecotourism, 

heritage tourism, and local historical tourism. It is expected that special economic zone establishment of 

Nakhon Phanom will benefit communities and their people and will prepare the province for the ASEAN 

Community’s process in 2015. 

From the four sides of the province’s aforementioned potential, it can be concluded that 

Nakhon Phanom is ready for special economic zone development because of its suitable location 

standing near neighboring countries in the GMS group, area readiness for the upcoming infrastructure 

construction, the leaping growth of border trading, agricultural abundance readied for agricultural raw 

material production and food processing, richness of cultural and tourism resources, and well-preserved 

of ethnical variety. They are the province’s strength to be a strong development base for the special 

economic zone development. 
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บทคัดยอ 

บทความช้ินน้ีตองการที่จะศึกษาบทบาทและทัศนคติของกลุมองคกรที่ไมแสวงหากําไรในสปป.ลาว เปนการศึกษา

เชิงคุณภาพ โดยพื้นที่การศึกษาประกอบดวยไทยและสปป.ลาว หนวยการวิเคราะหเปนระดับปจเจกและระดับองคกร การเก็บ

รวบรวมขอมูลใชการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลสําคัญ 12 คน ซ่ึงเปนกลุมคนที่มีความเช่ียวชาญดานความสัมพันธระหวาง

ประเทศไทยและสปป.ลาว กลุมนักศึกษาลาวที่กําลังศึกษาและกลุมนักศึกษาลาวที่สําเร็จการศึกษาจากไทยและบุคคลเหลาน้ี 

ไดเขาทํางานในองคกรที่ไมแสวงหากําไรในประเทศ สปป.ลาว เปนงานเชิงคุณภาพที่ใชการวิเคราะหเชิงเน้ือหา 

ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาลาวที่กําลังศึกษาอยูในไทยและนักศึกษาลาวที่สําเร็จการศึกษาจากไทย ที่เขาทํางานใน

องคกรไมแสวงหากําไรในสปป.ลาว ไดมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศสปป.ลาว โดยมีวิธีการทํางานที่ตางไปจากการ

ทํางานในกลุมประเทศโลกตะวันตกและโลกเสรีและสามารถทําใหรัฐบาลสปป.ลาว ยอมรับการทํางานและเปนกลุมคนที่มี

ทัศนคติที่ดีตอความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศไทยและสปป.ลาว  

 

คําสําคัญ: ความสัมพันธระหวางประเทศไทย-สปป.ลาว ความรวมมือทางวิชาการไทย-สปป.ลาว กลุมองคกรไมแสวงหากําไร 

กฎบัตรอาเซียน สิทธิมนุษยชน 

 

Abstract 

This research is aimed to study role and attitude of Non Profit Association-NPA in Lao PDR. The 

study was conducted with a qualitative approach. The study area was Thailand and Lao PDR. The units of 

analysis were at individual level and also organization level. Data were collected by in-depth interview 

using 12 key informants expert with knowledge from international relations between Thailand and Lao 

PDR, Laos students who graduated from Thailand and Laos students who studied in Thailand and they 
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were work with Non Profit Association-NPA in Lao PDR. The content analytically method was employed 

for data analysis. 

The results of this study had showed that Laos students who graduated from Thailand and Laos 

students who studied in Thailand  were work with Non Profit Association-NPA in Lao PDR had an 

important role in developing country and  they had a difference practices from Non Profit Association-NPA 

from western countries and Liberal countries. They had made the Lao Government to except the way 

they had been work. These groups had a good attitude to technical cooperation between Thailand and 

Lao PDR 

 

Keyword: International relations between Thailand and Lao PDR, Technical cooperation between 

Thailand and Lao PDR, Non Profit Association-NPA, ASEAN Charter, Human Rights 
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บทนํา 

ความรวมมือทางวิชาการระหวางไทยและสปป.ลาวที่เกิดขึ้นอยางเปนทางการในชวงแรก ป 1992 เปนเพราะ

สงครามเย็นลมสลายในปลายทศวรรษ 1980 และประกอบกับประเทศสวนใหญในแตละภูมิภาคไดเห็นความสําคัญของการบูร

ณาการรวมกัน โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจและความแตกตางทางอุดมการณไมใชเง่ือนไขที่จะทําใหแตละประเทศตองหางเหินกัน

อีกตอไป (สัมภาษณเอกอัครราชทูตไทย 28 สิงหาคม 2012) 

ภายใตความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตซ่ึงไทยและสปป.ลาว ได

เปนสมาชิกอาเซียนตางยอมรับแนวปฏิบัติหรือบรรทัดฐานของอาเซียนและแนวปฏิบัติของกลุมประเทศผูใหความรวมมือ

ระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สปป.ลาว ซ่ึงไดเปดรับความรวมมือระหวางประทศอยางเต็มที่ หลังป ค.ศ. 1986 ซ่ึงเปน

ชวงเวลาที่สปป.ลาว ไดประกาศใชนโยบาย “จิตนาการใหม” (NEM-new economic mechanism) นับไดวาเปนชวงเวลาที่

สปป.ลาว ไดปรับและเปล่ียนกฎเกณฑภายในประเทศ เพื่อใหตอบรับตอความรวมมือระหวางประเทศ โดยเฉพาะการคาและ

การลงทุนเปนอยางมาก 

ภายใตสภาวะปจจุบันที่อาเซียนไดปรับเขาสูการประชาคมอาเซียนและกลุมประเทศผูใหความรวมมือระหวาง

ประเทศไดชูธงหลายอยาง ซ่ึงอาจเปนแนวปฏิบัติหรือมาตรฐานของกลุมประเทศตะวันตก เชน ดาน 

ธรรมาภิบาลและดานสิทธิมนุษยชน และการที่สปป.ลาว ซ่ึงมีการปกครองในระบอบสังคมนิยมและเปนกลุมสังคม

นิยมที่ไมปฏิเสธกลไกตลาด ผูวิจัย จึงสงสัยวา กลุมที่ถือเปนกลุมเคล่ือนไหวทางสังคมที่สําคัญ ซ่ึงในสปป.ลาว เรียกวากลุม

องคกรที่ไมแสวงหากําไร (Non Profit Association-NPA แทนที่จะเรียกวากลุมขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม) ซ่ึงบุคคลที่

ทํางานในองคกรไมแสวงหากําไรในสปป.ลาว เม่ือไดรับทุนการศึกษาใหมาศึกษาตอที่ประเทศไทย เม่ือกลับไปประเทศตนเองได

มีบทบาทในการดําเนินงานดานการพัฒนาประเทศอยางไร และมีทัศนคติตอความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศไทยและ

สปป.ลาวอยางไร 

บทความช้ินน้ีตองการขยายภาพ 1) พัฒนาการความรวมมือทางวิชาการระหวางไทยและสปป.ลาว 2) แนวปฏิบัติ

หรือบรรทัดฐานของกลุมผูใหความรวมมือระหวางประเทศและแนวปฏิบัติหรือบรรทัดฐานของอาเซียน 3) บทบาทและทัศนคติ

ของกลุมองคกรที่ไมแสวงหากําไร (Non Profit Association-NPA) ในสปป.ลาวตอความรวมมือทางวิชาการระหวางไทยและ

สปป.ลาว 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

งานช้ินน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทําการวิจัยดวยวิธีการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูให

ขอมูลสําคัญ โดยการเจาะจง ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีวิเคราะหเชิงเน้ือหา  

พื้นที่ศึกษา ไทยและนครหลวงเวียงจันทน สปป.ลาว และที่พํานักสวนบุคคลในนครหลวงเวียงจันทน 

กลุมเปาหมาย ประกอบดวย กลุมคนที่มีความเช่ียวชาญดานความสัมพันธระหวางประเทศไทยและสปป.ลาว 

เอกอัครราชทูตไทย อดีตเอกอัครราชทูตสปป.ลาว ประจําประเทศไทย นักวิชาการ กลุมนักศึกษาลาวที่กําลังศึกษาและกลุม

นักศึกษาลาวที่สําเร็จการศึกษาจากไทยและบุคคลเหลาน้ี ไดเขาทํางานในองคกรที่ไมแสวงหากําไรในประเทศ สปป.ลาว (Non 

Profit Association-NPA) จํานวน 12 คน 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

พัฒนาการความรวมมือทางวิชาการระหวางไทย-สปป. ลาว 

ความรวมมือทางวิชาการระหวางไทย-สปป. ลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งดานทุนการศึกษา ในชวงแรก ปค.ศ. 1992-

2000 เง่ือนไขหลักมาจากการที่ไทยตองการฟนฟูความสัมพันธระหวางประเทศไทยและสปป.ลาว ประกอบกับการเติบโตทาง

เศรษฐกิจอยางตอเน่ืองทําใหไทยสามารถเขาสูกลุมประเทศผูให ใต-ใต (South-South Development Cooperation) และ

ไทยไดประกาศใหความชวยเหลือระหวางประเทศเปนเครื่องมือในการดําเนินนโยบายตางประเทศในป 1992 การที่ไทยให

ความสําคัญกับสปป.ลาวเปนเพราะทั้งสองประเทศมีความที่คลายคลึงกันทั้งประเพณี วัฒนธรรม และภาษา และสปป.ลาว ก็

ตองการความรวมมือระหวางประเทศเพื่อใหสามารถออกจากกลุมประเทศยากจนในป 2020 และในชวงแรก ความรวมมือทาง

วิชาการระหวางประเทศ ไดเนนความรวมมือในดานการเกษตร ดานสาธารณสุขและดานการศึกษา เพราะเปนกลุมสาขาที่ไทย

มีความเช่ียวชาญและสาขาเหลาน้ี ถือเปนพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ อยางไรก็ดีพบวา พัฒนาการความรวมมือทางวิชาการ

ระหวางไทยและสปป.ลาว ในชวงที่สองคือระหวางป 2001-2011 เปนไปเพื่อตอบสนองการบูรณาการดานภูมิภาคนิยม โดยมี

เง่ือนไขมาจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ในป 2000 (Initiative for ASEAN Integration: IAI)  เพื่อลดชองวางดานการ

พัฒนาในกลุมประเทศอาเซียน โดยเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในกลุมประเทศ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร เวียดนาม 

(CLMV) และการรวมกลุมในประเทศลุมนํ้าโขง ในป 2003 ที่เรียกวายุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา-

แมโขง (Ayeyawady-Chaophraya-Makong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) โดยความรวมมือในดานน้ี ได

ครอบคลุมไปถึงสาขาดานการบริหารธุรกิจ การจัดการ ดานเศรษฐศาสตรและดานกฎหมาย ทาํใหนักศึกษาลาวที่เขามาศึกษา

ตอไทย ไดมีความหลากหลายมากขึ้น (ชนาใจ หม่ืนไธสง สุกัญญา เอมอ่ิมธรรม ประภัสสร เทพชาตรี และเศกสรรค ยงวณิชย, 

2558, Muenthaisong, Aim-im-tham, Thepchatree, Yongvanit, 2013) ทั้งน้ีเปนไปเพื่อตอบสนองในดานการพัฒนา

โดยเฉพาะการที่สปป.ลาว ตองการที่จะบรรลุเปาหมายดานพัฒนาในสหัสวรรษ ซ่ึงแมวาในบางตัว สปป.ลาว อาจจะยังไม

สําเร็จและอยูในระหวางการดําเนินงาน แตส่ิงที่นาช่ืนชมคือ สปป.ลาว มักจะมุงม่ันเพื่อใหบรรลุผลเสมอ (สัมภาษณผูเช่ียวชาญ

ความสัมพันธระหวางประเทศไทยและสปป.ลาว 14 กุมภาพันธ 2013) 

ทั้งน้ี ความรวมมือทางวิชาการระหวางไทยและสปป.ลาว ตั้งแตป 1992 จนถึงป 2011 เง่ือนไขที่ทําใหเกิดความ

รวมมือระหวางประเทศ มาจากเง่ือนไขภายในของทั้งไทยและสปป.ลาว เง่ือนไขภายนอก ซ่ึงสวนใหญจะมาจากแรงผลักของ

การเกิดภูมิภาคนิยม กลุม องคกรและประเทศผูใหความรวมมือระหวางประเทศ รวมทั้งเง่ือนไขรวมของทั้งไทยและสปป.ลาว

และการทํางานของกลุมองคกรไมแสวงหากําไรในสปป.ลาวพบวาแนวปฏิบัติของกลุมประเทศผูใหความรวมมือระหวาง

ประเทศและอาเซียนลวนมีผลตอการดําเนินงานในสภาวะปจจุบันเปนอยางยิ่ง 

 

แนวปฏิบัติของกลุมประเทศผูใหความรวมมือระหวางประเทศและอาเซียน 

แนวปฏิบัติของกลุมประเทศผูใหความรวมมือระหวางประเทศ กลุมประเทศผูบริจาคและอาเซียน นับไดวาสงผลตอ

การทาํงานของกลุมองคกรไมแสวงหากําไรในสปป.ลาว สามารถอธิบายไดดังน้ี 

1. แนวปฏิบัติของกลุมผูใหความรวมมือระหวางประเทศ 

กลุมผูใหความรวมมือระหวางประเทศ ในบทความช้ินน้ีหมายถึงกลุมองคกรระหวางประเทศ และกลุมประเทศผู

บริจาค โดยกลุมผูใหความรวมมือระหวางประเทศแตละองคกรหรือแตละประเทศยอมจะมีวัตถุประสงค พันธะกิจ ที่เหมือน

หรือตางกันออกไป แตอยางไรก็ดีส่ิงเหลาน้ีตองผูกโยงกับผลประโยชนแหงชาติของกลุมประเทศผูใหความรวมมือระหวาง

The 2nd Khon Kean University International Conference on Public Administration (2015) 



157 

ประเทศทั้งส้ินเชน ญ่ีปุนอาจใหความสําคัญในการเมืองและผลประโยชนดานเศรษฐกิจของประเทศเปนสําคัญและใหความ

รวมมือบนฐานของ “request based system” เคารพในความเปนเจาของโครงการของประเทศผูรับความรวมมือระหวาง

ประเทศ (Ishikawa, 2005) ในขณะที่สหรัฐอเมริกาอาจใหความสําคัญในเรื่องการพัฒนาชนบทและการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย (สัมภาษณนักศึกษาลาวที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากไทย ทํางานในองคการสหประชาชาติ สปป.ลาว) แต

ในชวงครามเย็น สหรัฐใหความรวมมือระหวางประเทศโดยมีวัตถุประสงคดานการเมืองมากกวาดานเศรษฐกิจ (Griffin, 1991) 

อยางไรก็ดี ความรวมมือระหวางประเทศที่สปป.ลาวตองการ ตองเปนความรวมมือที่ไมเขามาแทรกแซงกิจการภายในของ

สปป .ลาว (สัมภาษณอดีตเอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจําประเทศไทย 27 สิงหาคม 2012) โดยกลุม South-South 

Cooperation ที่ใหความรวมมือระหวางประเทศกับกลุมประเทศกําลังพัฒนาก็มีแนวนโยบายที่จะไมแทรกแซงกิจการภายใน

ของประเทศผูรับความรวมมือ (Gore, 2013) ทั้งน้ี จีนคือประเทศที่เขามามีบทบาทในสปป.ลาว เปนอยางมาก (Zhenming, 

2009) การที่จีนเขามามีบทบาทในการใหความรวมมือระหวางประเทศกับกลุมประเทศกําลังพัฒนาเปนอยางมาก สวนหน่ึงมา

จากการ หลักปฏิบัติที่จีนไมตองการใชความรวมมือระหวางประเทศเขามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศผูรับความ

รวมมือ โดยกลุมประเทศแอฟริกาที่รับความรวมมือจากจีนตางช่ืนชมและตองการรับความรวมมือระหวางประเทศมากกวารับ

จากกลุมประเทศเจาอาณานิคมเดิมของตนเอง เพราะเจาอาณานิคม สวนหน่ึงปฏิบัติเหมือนประเทศกลุมน้ีเปนเด็กๆที่จะตอง

ไดรับการดูแล  (Nordtveit, 2011) 

 หลังจากที่สปป.ลาว ไดประกาศใชนโยบาย “จินตนาการใหม” ในปค.ศ. 1986 ทําใหความรวมมือระหวางประเทศ 

โดยเฉพาะการคาการลงทุนระหวางประเทศตางหล่ังไหลมายังสปป.ลาว  ทั้งน้ีเปนเพราะสปป.ลาวตองการความรวมมือ

ระหวางประเทศเพื่อใชในการพัฒนาประเทศ โดยมีเปาหมายใหพนจากกลุมประเทศยากจนในป ค.ศ. 2020 และงบประมาณที่

สปป.ลาว ไดรับจากตางประเทศ ถือไดวาเปนเปอรเซ็นตที่มากเกิน 90 เปอรเซ็นตจากงบประมาณทั้งหมดของสปป.ลาว 

(Robert, 2012)  

ดงัน้ัน เพื่อใหเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ สปป.ลาวจึงเปดรับความรวมมือระหวางประเทศอยางรอบดาน 

แมวาในบางกระแส อาจมองกวา การที่สปป.ลาว ทําเชนน้ีเปนเพราะตองการถวงดุลอํานาจระหวางประเทศ (สัมภาษณ

ผูเช่ียวชาญความสัมพันธระหวางประเทศไทยและสปป.ลาว 14 กุมภาพันธ 2013) แตในความเปนจริง สปป.ลาว เปดรับความ

รวมมือระหวางประเทศอยางมากก็เพื่อพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการตอบสนองเพื่อใหบรรลุเปาหมายแหงการพัฒนาแหง

สหัสวรรษ (สัมภาษณนักการทูตระดับสูง กรมเอเชียแปซิฟคและอัฟริกา กระทรวงการตางประเทศ สปป.ลาว 25 เมษายน 

2013) 

ทั้งน้ี เม่ือยอนไปในชวงปลายทศวรรษ 1980 เปนชวงเวลาที่สปป.ลาว เปดรับความรวมมือระหวางประเทศ การคา

การลงทุนและกลุมประเทศผูใหความรวมมือระหวางประเทศเองก็ไมประสงคที่จะกดทับหรือบีบบังคับในเรื่องตางๆที่อาจจะขัด

ตอบรรทัดฐานหรือแนวปฏิบัติของกลุมประเทศผูใหความรวมมือระหวางประเทศ เชนประเด็นความไมโปรงใส เปนตน เพราะ

เกรงวา ถาไปบีบบังคับมากๆ อาจทําใหสปป.ลาว ไมตองการที่จะเปดรับกลไกตลาด หรืออาจหวนกลับไปสูความเปนสังคม

นิยมแบบเขมขน และอาจปดก้ันกลุมประเทศเสรีนิยม อยางไรก็ดีพบวา ในชวงตั้งแตป ค.ศ. 2004 เปนตนมา สปป.ลาว ได

เปดรับแนวปฏิบัติเรื่องความโปรงใสและเรื่องธรรมาภิบาลมากขึ้น เชนมีการถายทอดเสียงในการประชุมสภา (Robert, 2012) 

และมีความโปรงใสในหลายๆเรื่อง ทั้งน้ีเพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ประเทศผูใหความรวมมือระหวางประเทศตองการให

เปนไป (Froherfer, 2014) 

เม่ือพิจารณาจาก กรอบความรวมมือทางวิชาการระหวางไทยและสปป.ลาว ดานทุนการศึกษาพบวา สปป.ลาว ได

พยายามใหมีการเผยแพรทุนอยางเปนระบบ มีการประกาศอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ทั้งในลักษณะเอกสาร ทาง
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อินเทอรเน็ต ทางโซเชียลมีเดีย และบอกกลาวทางวาจา เพื่อใหขอมูลเรื่องทุนการศึกษาสามารถไปถึงในแขวงที่หางไกลออกไป

โดยไมกระจุกตัวเฉพาะในเมืองใหญๆหรือแขวงใหญๆเทาน้ัน และถาแขวงใด ที่อยูหางไกลออกไป อาจตองเพิ่มความดูแลอยาง

ใกลชิดเพื่อใหทุนไดกระจายไปอยางทั่วถึง (สัมภาษณเจาหนาที่ระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ สปป.ลาว 6 พฤศจิกายน 2012 

และนักการทูตระดับสูงจากสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ ปจจุบัน กรมความรวมมือระหวางประเทศ 

กระทรวงการตางประเทศไทย 15 กุมภาพันธ 2013) ส่ิงเหลาน้ี ลวนแลวแตเปนการตอบสนองในดานธรรมาภิบาลของความ

รวมมือระหวางประเทศทั้งส้ิน 

กลุมประเทศผูใหความรวมมือระหวางประเทศ ไดจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อใหนักศึกษาลาวเขามาศึกษาตอในไทย

อยางตอเน่ือง อาจเปนเพราะไทยมีความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยี ประกอบกับไทยและสปป.ลาว มีความคลายคลึง

ในหลายดานทั้งประเพณี วัฒนธรรมและภาษา นักศึกษาลาวที่เขามาศึกษาตอในไทย สามารถที่จะส่ือสารและปรับตัวเขากับ

สภาพแวดลอมไดเร็วและอีกทั้งไทยและสปป.ลาว อยูในกลุมที่การพัฒนาอาจไมตางกันมากและองคความรูที่ไดจากไทย

สามารถที่จะนําไปประยุกตในในสปป.ลาวได และกลุมองคกรระหวางประเทศที่สนับสนุนใหกลุมองคกรไมแสวงกําไรในสปป.

ลาว มาศึกษาตอในไทยสวนใหญจะเปนดานการพัฒนาชุมชน การเกษตรและสิทธิสตรี เปนตน 

ดงัน้ัน แนวปฏิบัติหรือบรรทัดฐานของกลุมประเทศผูใหความรวมมือระหวางประเทศยอมสงผลตอการทํางานของ

กลุมองคกรไมแสวงหากําไร (Non Profit Association-NPA) ในสปป.ลาว เชนกัน กลาวคือ เม่ือพิจารณาจากแนวปฏิบัติกลุม

องคกรหรือประเทศผูใหความรวมมือระหวางประเทศพบวา แนวปฏิบัติที่เปนบรรทัดฐานของตะวันตก สปป.ลาว ไดนํามาปรับ

ใชเพื่อใหกลุมองคกรระหวางประเทศและกลุมประเทศผูใหความรวมมือระหวางประเทศมีความพึงพอใจ โดยเฉพาะหลักการ

ธรรมาภิบาล ซ่ึงเรื่องน้ีก็จะสงผลดีโดยตรงตอการพัฒนาประเทศโดยรวมของสปป.ลาว สําหรับกลุมองคกรไมแสวงหากําไรใน

สปป.ลาว เม่ือมองความรวมมือทางวิชาการไทยและสปป.ลาว ดานทุนการศึกษา พบวา เปนกลุมที่จะไดรับโอกาสจากแนว

ปฏิบัติน้ีเชนกัน แมวาในความเปนจริง อาจเปนกลุมที่เขาถึงทุนการศึกษาภายใตความรวมมือของสองประเทศยังไมมากก็ตาม 

2. แนวปฏิบัติของอาเซียน 

การกอตั้งอาเซียนที่มีมาตั้งแตป 1967 จนกระทั่งปจจุบันซ่ึงสมาชิกในกลุมตองการบูรณาการระหวางกันเพื่อเขาสู

การเปนประชาคมอาเซียน ในป 2015 นับไดวาอาเซียนไดมีพัฒนาการมาอยางตอเน่ือง จุดเปล่ียนสําคัญก็คือ ชวงหลังสงคราม

เย็นจบลงไป อาเซียนไดเปดรับสมาชิกใหมในกลุมประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร เวียดนาม) เขามาในชวง

ทศวรรษ 1990 ซ่ึงนับไดวาเปนการเสริมจุดแข็งใหกับอาเซียนและยังประโยชนโดยตรงไปยังประเทศกลุม CLMV (ประภัสสร 

เทพชาตรี, 2555) และสปป.ลาว ก็สามารถพัฒนาประเทศไดอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษยซ่ึงถือเปน

หัวใจสําคัญในการพัฒนาประเทศ “…จะทําใหมีโอกาสและไดรับประโยชนจากการถายทอดเทคโนโลยีและวิชาการและสปป.

ลาวสามารถเลือกรับประสบการณจาก 9 ประเทศในกลุมอาเซียนหรือเฉพาะกลุม 5 ประเทศ”(สัมภาษณผู เช่ียวชาญ

ความสัมพันธระหวางประเทศไทยและสปป.ลาว 14 กุมภาพันธ 2013) แมวาการที่สปป.ลาว ไดเขามาเปนสมาชิกอาเซียนในป 

ค.ศ. 1997  และสปป.ลาว จะมีแนวทางอุดมการณทางการเมืองที่ตางไปจากสมาชิกหลักทั้ง 5 ชาติ แตก็ไมนับวาเปนอุปสรรค

ตอการรวมตัวแตอยางไรแตกลับทําใหอาเซียนเขมแข็ง “…ความผันแปร ที่สงใหเกิดความแข็งแกรงคือ การที่ลาวเขาเปน

สมาชิกอาเซียน ไทยไมสนความแตกตางดานอุดมการณทางการเมือง ทั้งสองประเทศอยูรวมกันได” (สัมภาษณเอกอัครราชทูต

ไทย 28 สิงหาคม 2012) ส่ิงน้ีถือเปนแนวคิดที่เปนประโยชนตอการบูรณาการรวมกัน และเง่ือนไขเหลาน้ีไดสงผลโดยตรงตอ

การพัฒนาประเทศและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสปป.ลาว โดยอาเซียนไดนําเสนอกรอบของ The Initiative for 

ASEAN Integration (IAI) ที่เริ่มขึ้นในป 2000 (ASEAN Secretariat, 2014) ทั้งน้ีเปนไปเพื่อลดชองวางดานการพัฒนาและ

โครงการน้ีก็สอดคลองกับแนวทางการบรรลุเปาหมายแหงการพัฒนาแหงสหัสวรรษ ที่เริ่มขึ้นในชวงเวลาใกลเคียงกันและ
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นับเปนประโยชนโดยตรงตอสปป.ลาว แนวปฏิบัติของอาเซียน ทําใหสปป.ลาว ตองปรับตนเองเพื่อใหรองรับกับหลักปฏิบัติของ

อาเซียน เพราะทายสุดสปป.ลาว ก็จะไดรับประโยชนจากอาเซียนดวยเชนกัน โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจและสังคม 

 การประชุมกลุมผู นําอาเซียนที่บาหลีในป  2004 ได มีการลงนามในปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซียน 

(Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เห็นชอบใหมีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ในป 2020 ซ่ึงตอมา

ไดมีการเปล่ียนแปลงเพื่อใหเกิดขึ้นในป 2015 โดยประกอบดวยสามเสาหลักคือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคม

และวัฒนธรรม ประชาคมการเมืองและความม่ันคง (ประภัสสร เทพชาตร,ี 2555 )  

 แมวาการกอตั้งอาเซียน จะเปนความพยายามที่จะบูรณาการรวมกัน โดยยึดหลักทั้งสามเสา แตในสภาพความเปน

จริง สมาชิกแตละประเทศมีความแตกตางกันอยางมากทั้งในดานการเมืองการปกครอง สภาพทางเศรษฐกิจและเช้ือชาติ เปน

ตน ยิ่งไปกวาน้ันเม่ือพิจารณาจากหลักการของอาเซียนยิ่งพบวาอาจเปนทั้งจุดออนและจุดแข็งในเวลาเดียวกัน หลักการน้ันคือ

หลักการ การไมแทรกแซงกิจการภายในระหวางสมาชิกและการตัดสินใจจะอยูบนพื้นฐานของฉันทามติและการปรึกษาหารือ 

(อมรา พงศาพิชญ, 2557) ซ่ึงหลักการน้ีไดกอใหเกิดขอถกเถียงเปนอยางมากและพบวาเปนหลักการที่กลุมประเทศตะวันตกให

ความสําคัญและใสใจตอประเด็นน้ีมาอยางตอเน่ือง หลักการน้ีของอาเซียน ไดมีสวนที่ทําใหกระบวนการบางอยางที่ถือไดวา

เปนบรรทัดฐานของตะวันตกไมอาจเติบโตไดน่ันก็คือ เรื่องสิทธิมนุษยชน 

อยางไรก็ดี พบวา ในดานของสิทธิมนุษยชน ประเด็นน้ีคอนขางที่จะออนไหวในกลุมอาเซียนเพราะหลักการ การ

รวมตัวของอาเซียน เง่ือนไขสําคัญอยูที่การไมแทรกแซงกิจการภายในระหวางสมาชิกและการตัดสินใจจะอยูบนพื้นฐานของ

ฉันทามติและการปรึกษาหารือ เรื่องน้ีไดสงผลตอการสนับสนุนดานสิทธิมนุษยชนในกลุมประเทศอาเซียน เพราะประเทศ

สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ลวนแลวแตมีปญหาดานสิทธิมนุษยชนดวยกันทั้งส้ิน (ชาญวิทย เกษตรศิริและกาญจนี ละออง

ศรี, 2556) แมวากรอบขององคการสหประชาชาติไดประกาศใช กฎบัตรสหประชาชาติ ในป 1946 และในสองปตอมา ป 

1948 จนกระทั่งปจจุบัน ไดมีอนุสัญญาดานสิทธิมนุษยชนหลักขององคการสหประชาชาติอีกจํานวนหลายฉบับและไดมีการ

จัดตั้งคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงองคการสหประชาชาติและไดยกระดับเปนคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนขององคการ

สหประชาชาติ ในป 2006 ซ่ึงมีสถานะเทียบเทาคณะมนตรีความม่ันคงและคณะมนตรีดานเศรษฐกิจและสังคมขององคการ

สหประชาชาติ แมวาอาเซียน จะกอตั้งมาตั้งแตป 1967 แตก็ไมไดมีกลไกที่ชัดเจนเก่ียวเรื่องน้ีแตอยางไร จนกระทั่งในป 2009 

กลุมสมาชิกอาเซียนไดจัดตั้งคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental 

Commission on Human Rights, 2012) ขึ้น ซ่ึงนับไดวาเปนกลไกสําคัญที่จะทําใหประเด็นดานสิทธิมนุษยชนในกลุม

ประเทศอาเซียนไดมีนัยยะสําคัญอีกครั้ง แมวา กลไกน้ีอาจจะไมมีการปรากฏชัดในลักษณะของบทลงโทษตอการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนก็ตาม ในสถานการณความเปนจริง ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ตางมีปญหาดานสิทธิมนุษยชนและ

เปนไปไดยากที่จะนําหลักการดานการลงโทษมาบังคับกับสมาชิกในกลุม  

สําหรับแนวปฏิบัติหรือบรรทัดฐานของอาเซียน เม่ือมองจากหลักการของอาเซียนหลักการ การไมแทรกแซงกิจการ

ภายในระหวางสมาชิกและการตัดสินใจจะอยูบนพื้นฐานของฉันทามติและการปรึกษาหารือ อาจทําใหการปฏิบัติงานของกลุม

องคกรไมแสวงหากําไรในสปป.ลาว ไมเขมแข็งอยางที่ควรจะเปน อยางไรก็ดี ในกรอบการทํางานของอาเซียนในหลายประเด็น 

ไดสงผลที่ทําใหบทบาทในดานการพัฒนาประเทศมีความเดนชัดขึ้น โดยเฉพาะความมุงม่ันของอาเซียนที่จะลดชองวางดานการ

พัฒนาในกลุมอาเซียนและการที่อาเซียนไดเขาสูการบูรณาการในทุกๆดาน แรงผลักเหลาน้ียอมตองทําใหสปป.ลาว ตองสราง

หรือปรับสภาพแวดลอมเพื่อใหกลุมองคกรไมแสวงหากําไรในสปป.ลาว สามารถทํางานไดมากยิ่งขึ้น  
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อยางไรก็ดี เม่ือพิจารณาในดานสิทธิมนุษยชน บทความน้ีคงไมมีบทสรุปที่ชัดเจนไดถึงหลักที่ควรจะเปนไป เพราะในหลาย

ประเทศ ผูที่เห็นตางไปจากรัฐ ก็ยังคงไมสามารถยกปายประทวงไดเชนกัน แมวานักวิชาการบางกลุมจะเสนอใหเพิ่มกลไกหรือ

บทลงโทษประเทศสมาชิกที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ซ่ึงก็คงเปนไปไดยาก  

ส่ิงที่สามารถสะทอนจากการลงพื้นที่ในการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูใหขอมูลสําคัญทั้งในไทยและสปป.ลาว พบวา กลุม

องคกรไมแสวงหากําไรในสปป.ลาว ที่เปนคนลาว เปนบุคคลคุณภาพแมวาหลายคนอายุยังนอยแตก็พรอมที่จะเรียนรูและ

บุคคลที่ทํางานดานน้ี สวนใหญไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากครอบครัวและหนวยงานตนสังกัด โดยเฉพาะองคกรความ

รวมมือระหวางประเทศที่มาจากตะวันตก ใหโอกาสในการพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ และปรากฏการณที่สําคัญคือ สปป.

ลาว ตองการกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศและกลุมองคกรไมแสวงหากําไรในสปป.ลาว คือกําลังสําคัญสวนหน่ึงในการ

พัฒนาประเทศเพื่อใหสปป.ลาว ออกจากกลุมประเทศยากจนไดในป 2020 

บทบาทและทัศนคติของกลุมองคกรที่ไมแสวงหากําไร (Non Profit Association-NPA) ในสปป.ลาวตอความรวมมือ

ทางวิชาการระหวางประเทศไทยและสปป.ลาว 

ในสปป. ลาว จะไมนิยมเรียกวาขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม แตจะเรียกวา กลุมองคกรที่ไมแสวงหากําไร (Non 

Profit Association-NPA) (สัมภาษณนักวิชาการอิสระชาวลาว ที่ทํางานใหกับองคกรสหประชาติในสปป.ลาว 4 พฤษภาคม 

2015) 

3. บทบาทดานการพัฒนาของกลุมองคกรไมแสวงหากําไรในสปป.ลาว (Non Profit Association-NPA)  

ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมหรือประชาสังคมคือการผสานกับขบวนการเรียกรองสิทธิมนุษยชนในมิติตางๆ 

นอกเหนือไปจากสิทธิขั้นพื้นฐาน เชนการมีชีวิตอยู หรือแมกระทั่งมีการตีความในสิทธิทางการเมืองที่นอกเหนือไปจากการมี

สิทธิในการเลือกตั้ง น่ันคือรวมเรื่องสิทธิสตรี สิทธิเด็ก สิทธิคนจน สิทธิชุมชน สิทธิคนผิวสี สิทธิแรงงานขามชาติ สิทธิชนกลุม

นอยเปนตน (กฤติยา อาจชวนิจกุล และคณะ, 2542) 

บทความช้ินน้ี เม่ือมีการอธิบายในระดับสากลจะใชคําวา ขบวนการประชาสังคม (social movement) หรือ civil 

society แทน แตเม่ืออธิบายถึงการทํางานในสปป.ลาว จะขอใชคําวา กลุมองคกรไมแสวงหากําไรในสปป.ลาว (Non Profit 

Association-NPA)  สําหรับการกอเกิดประชาสังคม (civil society) ในระดับสากลปรากฏการณที่เดนชัด ตั้งแตทศวรรษ 

1970 ในกลุมประเทศตะวันตกและมีความเดนชัดในป 1980 โดยขยายไปยังกลุมประเทศสังคมนิยม โดยเฉพาะการรวมตัว

ประทวงอยางสันติวิธีของคนงานในโปแลนด ที่เรียกวาเสรีโซลิดาริตี้ (Solidarity) ซ่ึงรัฐบาลคอมมิวนิสตในขณะน้ันไดยอมรับ

สิทธิการรวมตัวของคนงานและนําไปสูการจัดตั้งแรงงานเสรีแหงแรกในโลกคอมมิวนิสต (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2542)  

การทํางานของกลุม NPA ในสปป.ลาว ระยะแรกเปนการทํางานภายใตองคกรระหวางประเทศที่เขามาทํางานใน

สปป.ลาว ซ่ึงตอมา NPA ในสปป.ลาว ซ่ึงเปนการทํางานโดยคนลาว ไดมีการจัดตั้งขึ้นมาหลายกลุม สวนใหญเปนการทํางาน

ดานการพัฒนาชนบท พัฒนาสิทธิแมหญิงลาว ปกปองสิทธิเด็กเปนตน การทํางานของ NPA ในสปป.ลาว เริ่มมีใหเห็นในตน

ทศวรรษ 1990 การทํางานในชวงแรกๆ จะมีการเรียนรูงานมาจากกลุมองคกรระหวางประเทศ โดยเฉพาะจากกลุมประเทศ

ผูใหความรวมมือระหวางประเทศที่เขามาตั้งสํานักงานในสปป.ลาว (สัมภาษณนักวิชาการอิสระชาวลาว ที่ทํางานใหกับองคกร

สหประชาชาตใินสปป.ลาว 4 พฤษภาคม 2015)  

สําหรับรูปแบบการทํางานของกลุมประชาสังคมในประเทศตางๆ มีรูปแบบการทํางานกับรัฐดังน้ี 1) ทํางานโดย

แยกตัวออกจากรัฐอยางส้ินเชิง 2) ทํางานเช่ือมโยงกับรัฐโดยไมเผชิญหนา 3) ทํางานโดยมีความรวมมือกับรัฐโดยผานโครงการ

ตางๆ การทํางานของกลุม NPA (Froherfer, 2014)  
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สปป.ลาว กอนป 1986 ซ่ึงเปนปที่สปป.ลาว นํานโยบายจินตนาการใหม (New economic mechanism-NEM) มาใชน้ัน มี

กลุม International NGOs เพียง 3 กลุมเทาน้ันที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินกิจกรรมในสปป.ลาว ในป 2013 มี NPA ในสปป.ลาว 

ทั้งระดับสวนกลางและระดับทองถิ่นไดรับการจดทะเบียน จํานวน 129 แหง ตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบัน อาจกลาวไดวาการ

ทํางานของ NPA ในสปป.ลาว คอนขางมีปญหาในสภาพแวดลอมการทํางาน ทั้งในดานงบประมาณ ทักษะของบุคลากร ขาด 

political will และแนวคิดดาน ประชาสังคมก็ยังไมหยั่งลึกในสังคมลาว (Froherfer, 2014)  

 อยางไรก็ตาม รัฐบาลสปป.ลาว มีพันธสัญญาที่จะตองพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อใหเอ้ือตอบรรยากาศการทํางานของ

กลุม NPA ในสปป.ลาว เพราะตระหนักดีวาการทํางานของกลุมน้ี คือหัวใจสําคัญในการชวยเหลือรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ 

ทั้งในดานการขจัดความยากจน การบรรลุเปาหมายเพื่อการพัฒนาแหงสหัสวรรษและทายที่สุด เพื่อใหสปป.ลาว ออกจากกลุม

ประเทศกําลังพัฒนา (least developed country-LDC) ไดในที่สุด ((Froherfer, 2014) 

ในปจจุบันพบวา กลุม NPA หลายกลุมไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากรัฐบาล โดยเฉพาะกลุมที่มีผูบริหารเคย

ทํางานเปนเจาหนาที่ระดับสูงใหกับรัฐบาลมากอน การทํางานสอดรับกับนโยบายดานการพัฒนาประเทศเปนอยางดี 

(สัมภาษณนักวิชาการอิสระชาวลาว ที่ทํางานใหกับองคกรสหประชาชาติในสปป.ลาว 4 พฤษภาคม 2015) อยางไรก็ดีพบวา 

NPA ในสปป.ลาว ที่อาจจะไมจัดตั้งกลุม และบางคนที่ไดรับความไววางใจจากองคกรระหวางประเทศใหเขารวมในงานสําคัญๆ

และเปนที่เช่ือถือขององคกรระหวางประเทศดานการพัฒนา บางคนเปนผูที่มีประสบการณดานการพัฒนาในประเทศและใน

อดีต เคยทํางานอยางใกลชิดกับบุคคลสําคัญระดับผูนําประเทศของสปป.ลาว ซ่ึงสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจาก

สหภาพโซเวียตมา ไดกลาววา การทํางานของ NPA ตองมีความละเอียดออน การแข็งขืนไมกอใหเกิดผลดีในการทํางาน เพื่อให

การทํางานตอคนขาดโอกาสในสังคมมีความราบรื่น ก็ตองประนีประนอมกับหลายๆฝาย (สัมภาษณบุคคลที่ทํางานในกลุม

องคกรไมแสวงหากําไรในสปป.ลาว 13 มกราคม 2013) ซ่ึงอาจกลาวไดวารูปแบบการทํางานของกลุม NPA ในสปป.ลาว จะมี

ลักษณะของ การทํางานเช่ือมโยงกับรัฐโดยไมเผชิญหนาและ การทํางานโดยมีความรวมมือกับรัฐโดยผานโครงการตางๆ อาจ

กลาวไดวาในปจจุบัน การทํางานของกลุมน้ี จะเปนการทํางานเงียบๆเพราะแรงสนับสนุนในกรอบอาเซียนก็แผวลงเชนกัน 

การดําเนินงานของรัฐบาล สปป.ลาว พบวา รัฐบาลไดใหการสนับสนุนตอบุคลากรในการทํางานดานการพัฒนา 

โดยเฉพาะการรับผิดชอบดูแลประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากโครงการการพัฒนาของรัฐ เชนผลกระทบจากการสรางเขื่อน 

เปนตน ซ่ึงมีนักศึกษาลาวที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ดานปาไมและสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทดานการ

พัฒนาในภาคเหนือไดทําวิจัยเก่ียวกับผลกระทบของการสรางเขื่อน ในปจจุบัน พบวาบุคคลน้ียังคงเติบโตในหนาที่การงานและ

รัฐบาลกําลังสงไปศึกษาตอในระดับปริญญาเอกในตางประเทศ (สัมภาษณอาจารยไทยจากมหาวิทยาลัยเกาแกแหงหน่ึงในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 มีนาคม 2013) ทั้งน้ีพบวา นักศึกษาลาวที่มาศึกษาตอในไทยในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

นักศึกษาลาว มีสิทธ์ิอยางเต็มที่ในเลือกหัวขอที่จะทําวิจัย ซ่ึงหลายคนสามารถนําความรูที่ไดกลับไปพัฒนาประเทศไดอยาง

เต็มที่ 

 

ทัศนคติของกลุมองคกรไมแสวงหากําไรในสปป.ลาว(Non Profit Association-NPA) ตอความรวมมือทางวิชาการ

ระหวางประเทศไทยและสปป.ลาว  

กลุมคนที่ทํางานในกลุมองคกรไมแสวงหากําไรในสปป.ลาว (Non Profit Association-NPA) เม่ือมาศึกษาตอในไทย 

สวนใหญไดทุนการศึกษาโดยการสนับสนุนจากองคกรระหวางประเทศและบางคนเม่ือมาศึกษาตอไทยอาจไดรับทุนการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยในไทย แมวาบางสวนเม่ือมาศึกษาตอในไทยจะไมไดรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลไทยแตก็พบวาบุคคลเหลาน้ี
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ตางเห็นความสําคัญที่ความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศไทยและสปป.ลาว และสนับสนุนใหมีความรวมมือตอไปเพราะ

สปป.ลาว ยังคงตองการความรวมมือระหวางประเทศเพื่อใชในการพัฒนาประเทศรอบดาน (สัมภาษณนักศึกษาลาวที่สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีจากไทยและทํางานในกลุมองคกรไมแสวงหากําไรในสปป.ลาว 8 พฤศจิกายน 2012) และตองการ

ใหทั้งสองประเทศมีความรวมมือทางวิชาการในการใหทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี (สัมภาษณนักศึกษาลาวที่สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีจากไทยและทํางานในกลุมองคกรไมแสวงหากําไรในสปป.ลาว 7 พฤศจิกายน 2012) 

อีกทั้งบุคคลเหลาน้ีคิดวา องคความรูที่ไดจากไทยมีความทันสมัย อาทิ ดานบริหารธุรกิจ การจัดการ ความสัมพันธ

ระหวางประเทศ ดานวิทยาศาสตรการแพทย รวมทั้งในบางสาขาที่สปป.ลาว ยังไมไดเปดสอนจําเปนที่ตองเดินทางมาศึกษา

เรื่องน้ีในไทย เชนเรื่องสิทธิสตรี เพศวิถี เปนตน (สัมภาษณนักศึกษาลาวที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากไทยและทํางาน

ในกลุมองคกรไมแสวงหากําไรในสปป.ลาว 22 สิงหาคม 2012 ) 

จากการศึกษาพบวา นักศึกษาลาวบางคนที่มาศึกษาตอในไทยเปนกลุมคนที่ผานการศึกษาในระดับปริญญาโท จาก

สหรัฐอเมริกาแตเลือกที่จะมาศึกษาตอในไทยดานการพัฒนาเพราะตองการศึกษาและเขาใจศาสตรดานการพัฒนาชนบท

เพราะไทยและสปป.ลาว มีความคลายคลึงกันในหลายดาน ทําใหเปนประโยชนในการปรับใชเม่ือตองกลับไปทํางานดานการ

พัฒนาในสปป.ลาว (สัมภาษณนักศึกษาลาวที่กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอกในไทย 3 มกราคม 2014)  

 ความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศไทยและสปป.ลาว ดานทุนการศึกษาพบวานักศึกษาที่มาจากกลุมองคกรไม

แสวงหากําไรเปนกลุมคนที่เขามาศึกษาตอในไทยมากเปนอับสองรองจากหนวยงานของรัฐบาลสปป.ลาว และเปนกลุมคนที่มี

ความสัมพันธอันดีกับหลายหนวยงานดานการพัฒนาในไทยและหนวยงานที่มาจากองคกรระหวางประเทศซ่ึงใชไทยเปนฐานใน

การตั้งสํานักงาน และพบวาในขณะที่กําลังศึกษาอยูหรือแมกระทั่งเม่ือจบการการศึกษาไปแลวก็ยังคงเปนสายสัมพันธเช่ือม

ความรวมมือของทั้งสองประเทศเปนอยางดี 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษา พบวากลุม NPA ในสปป.ลาว เปนกลุมที่เขามาศึกษาตอในไทยเปนจํานวนมาก แตการเขามาศึกษา

ตอของคนกลุมน้ีเปนการเขามาโดยทุนจากองคกรระหวางประเทศและทุนการศึกษาสวนตัว ซ่ึงไมไดเปนทุนการศึกษาที่มาจาก

กระทรวงการตางประเทศของไทย กลุม NPA ในสปป.ลาว เปนกลุมสําคัญในการชวยพัฒนาประเทศ ดังน้ัน ควรมีชองทางที่จะ

ชวยใหการพัฒนาบุคลากรของสปป.ลาว ไดมีความหลากหลายยิ่งขึ้น โดยหนวยงานในไทยที่มีโครงการความรวมมือทาง

วิชาการระหวางประเทศ เชนกรม กระทรวงที่เก่ียวของกับความรวมมือระหวางประเทศหรือมหาวิทยาลัยที่มีการจัดสรร

ทุนการศึกษาใหนักศึกษาตางชาติ ควรใหความสนใจในการจัดสรรทุนการศึกษาใหกับกลุมคนที่ทํางานในองคกรไมแสวงหา

กําไรที่เปนคนลาวเพิ่มขึ้น แตก็ตองใหมีความเสมอภาคและจัดการสอบที่เปนธรรมเพื่อใหไดคนคุณภาพอันจะเปนประโยชนตอ

การพัฒนาประเทศสปป.ลาว 

 

บทสรุป 

  ความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศไทยและสปป.ลาว มีสวนสรางและพัฒนาบุคลากรเพื่อไปเปนกําลังสําคัญ

ในการพัฒนาประเทศสปป.ลาว เพราะรัฐบาลสปป.ลาว ก็ตองการที่จะสรางสภาวะที่สนับสนุนใหการทํางานของกลุมองคกรไม

แสวงหากําไรในสปป.ลาว สามารถดําเนินงานไปไดและสามารถชวยรัฐบาลในการขจัดความยากจนเพื่อออกจากกลุมประเทศ
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กําลังพัฒนาในป 2020 และบรรลุเปาหมายดานการพัฒนาแหงสหัสวรรษ อยางไรก็ตามพบวา แนวปฏิบัติของกลุมองคกรหรือ

ประเทศผูใหความรวมมือระหวางประเทศไดสงผลดีตอการทํางานดานการพัฒนาและการเขาถึงทุนซ่ึงมาจากความรวมมือทาง

วิชาการระหวางประเทศของกลุมองคกรไมแสวงหากําไรในสปป.ลาว  

สําหรับแนวปฏิบัติหรือบรรทัดฐานของอาเซียน ก็อาจเปนไปไดทั้งจุดออนและจุดแข็งในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะ

หลักการ การไมแทรกแซงกิจการภายในระหวางสมาชิกและการตัดสินใจจะอยูบนพื้นฐานของฉันทามติและการปรึกษาหารือ 

ขอน้ีถือวาเปนอุปสรรคโดยตรงตอการสรางแนวคิดดานสิทธิมนุษยชนใหเกิดขึ้นในอาเซียน แตภายใตสภาวะที่สปป.ลาว 

เปนอยู อาจกลาวไดวา รัฐบาลสปป.ลาว ไดเปดพื้นที่เต็มที่เพื่อให NPA ในสปป.ลาว สามารถขับเคล่ือนไปได การเปดพื้นที่อาจ

มาจากบรรทัดฐานขององคกรหรือของกลุมประเทศผูใหความรวมมือระหวางประเทศ และการที่รัฐบาลสปป.ลาว ตระหนักถึง

พลังในการพัฒนาประเทศและกลุม NPA ก็เปนกลุมสําคัญ โดยเฉพาะกลุม NPA ที่เปนคนลาว เพราะคนกลุมน้ีจะไดรับการ

พัฒนาอยางตอเน่ืองทั้งจากองคกรระหวางประเทศที่สังกัดอยูหรือกลุม NPA คนลาวที่ไดรับทุนโดยตรงจากตางประเทศ แมวา

แนวคิดดานการทํางานเพื่อสังคมจะถือวาใหมในสังคมลาว แตถือไดวา กลุมคนน้ีไดมีบทบาทโดยตรงในการพัฒนาประเทศแล

กลุม NPA ในสปป.ลาว ก็มีวิถีปฏิบัติที่ประนีประนอม ทําใหการทํางานดานการพัฒนาประเทศสามารถดําเนินงานควบคูไปได

ควบคูไปกับการกํากับดูแลอยางใกลชิดจากรัฐบาล 

กลุมองคกรไมแสวงหากําไร สปป.ลาว เม่ือจบการศึกษาจากไทยไปแลว ยังคงมีบทบาทในการพัฒนาประเทศอยาง

ตอเน่ืองและในปจจุบันบุคคลเหลาน้ียังคงทํางานดานการพัฒนาและมีความรวมมือกับสถาบันและหนวยงานในไทยอยาง

สมํ่าเสมอ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีตอความรวมมือทางวิชาการระหวางไทยและสปป.ลาว 
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Fiscal Autonomy: Reviewing on Origin and Important 
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บทคัดยอ 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคอยูที่การทบทวนที่มาและความสําคัญของความเปนอิสระทางการคลังของรัฐบาลทองถิ่น 

หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในกรณีของประเทศไทย ความเปนอิสระทางการคลังเปนเง่ือนไขที่จําเปนในการสงเสริมการ

กระจายอํานาจใหเปนการกระจายอํานาจที่แทจริงไมไดเปนเพียงการกระจายอํานาจแตเพียงในนาม ตามทฤษฎีของความเปน

อิสระของทองถิ่นใหกรอบในการพิจารณาสองกรอบ คือ ความสามารถในการริเริ่มหรือความมีอิสระในการตัดสินใจ และการมี

ภูมิคุมกันจากการตรวจสอบของรัฐบาลในระดับที่สูงกวา ซ่ึงจะไดแนวคิดของความเปนอิสระทางการคลังที่วารัฐบาลทองถิ่นจะ

มีความเปนอิสระที่แทจริงจะตองมีความสามารถในการตัดสินใจดําเนินกิจกรรมทางการคลังที่ประกอบไปดวยทางดานรายได 

รายจาย และการกูยืม ซ่ึงจะทําใหรัฐบาลทองถิ่นสามารถดําเนินกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ตาม

หลักการของการกระจายอํานาจไดอยางแทจริง ซ่ึงถือเปนหัวใจของการบริหารงานภาครัฐที่จะตองมุงสูผลประโยชนสาธารณะ

ในที่น้ีคือ ผลประโยชนสาธารณะของทองถิ่น 

 

คําสําคัญ: การกระจายอํานาจทางการคลัง ความเปนอิสระทางการคลัง ผลประโยชนสาธารณะ 

 

Abstract 

This article purposes to review origin and important of local government fiscal autonomy or local 

administrative organization in Thai case. Local fiscal autonomy is necessary condition for enhance 

decentralization to become really decentralization not in nominal. According to local autonomy theory, 

we can consider in two frameworks, initiation and immunity. From them provide local fiscal autonomy 

that is local government will have really autonomy must has discretion to carry out fiscal issues. Including 

revenue side, expenditure side and borrowing side that make local government could carry out local 

public administration to response local citizen preference. That is “heart” of public administration toward 

public interest, in here local public interest.  

 

Keyword: Fiscal Decentralization, Fiscal Autonomy, Public Interest  
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บทนํา 

หัวใจหรือคุณคาสูงสุดของการบริหารงานภาครัฐคือ “ประโยชนสาธารณะ” (Public Interest) การกระทําใดๆ ของ

ภาครัฐจะตองยึดประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ ไมวาจะมีการเปล่ียนแปลงพัฒนากระบวนการหรือวิธีการ (Means) ใน

รูปแบบใด แตสุดทายแลวตางมุงไปยังเปาหมาย (end) เดียวกัน น่ันคือ ประโยชนสาธารณะ เม่ือครั้งสภาพแวดลอมทาง

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมยังไมมีความซับซอนมากนัก รูปแบบการบริหารแบบรวมศูนยอํานาจถือเปนแนวปฏิบัติ

หลักในการบริหารที่ยึดถือกันวาสามารถทํางานไดดีในการยังประโยชนใหเกิดขึ้นแกสาธารณะ แตเม่ือกาลผานไปก็พบวา การ

บริหารแบบรวมศูนยอํานาจไมอาจตอบสนองผลประโยชนของสาธารณะที่มีความแตกตางทั้งทางดานรสนิยมและความพึง

พอใจตามแตละพื้นที่ไดเหมือนเชนเดิม การบริหารหรือการออกนโยบายหรือการจัดการบริการที่มีลักษณะเดียวเพื่อบังคับใช

กับทั้งหมด (One Size Fits All) โดยการบริหารงานแบบรวมศูนยอํานาจไมไดใหผลอยางที่พึงปรารถนาอีกตอไป การ

บริหารงานที่ใหความสําคัญกับลักษณะหรือบทบทเฉพาะจึงไดรับความสนใจมากขึ้น และมีหนวยงานในพื้นที่ทําหนาที่

ขับเคล่ือนการบริหารงานในลักษณะดังกลาว หรือที่รูจักกันในปจจุบัน คือ รัฐบาลทองถิ่น สําหรับกรณีของประเทศไทยก็คือ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และการบริหารงานที่เขามาแทนที่การบริหารงานแบบรวมศูนยอํานาจ ก็คือ การบริหารงานแบบ

กระจายอํานาจ 

 

การกระจายอาํนาจ (Decentralization) 

การกระจายอํานาจของรัฐบาลเปนแนวทางที่มาจากหลายๆ มุมโดยนักวิชาการทางสังคมในสาขาตางๆ เชน การคลัง

สาธารณะ รัฐประศาสนศาสตร และรัฐศาสตร ซ่ึงช้ีใหเห็นวาการกระจายอํานาจเปนกระบวนการที่มีความซับซอนหลายแงมุม 

โดยมีอยางนอยสามมิติที่มาประกอบกัน คือ ขอบเขตของอํานาจหนาที่ (Scope of Authority) ระดับของความเปนอิสระ 

(Degree of Autonomy) และทิศทางของความรับผิดรับชอบ (Direction of Accountability) (Liu, Martinez-Vazquez, & 

Timofeev, 2013, p. 72) 

การกระจาย อํานาจกลาวถึงการถายโอนอํานาจ (power) อํานาจหน าที่  (authority) ความรับ ผิดชอบ 

(responsibility) และทรัพยากรตางๆ จากรัฐบาลกลางไปสูรัฐบาลทองถิ่น (Ghuman & Singh, Decentralization and 

delivery of public services in Asia, 2013, p. 8) การกระจายอํานาจถูกสรางขึ้นมาเพื่อที่จะทาทายการผูกขาดการ

ตัดสินใจของรัฐบาลกลาง การปฏิรูปน้ีมีเปาหมายเพื่อที่จะทําใหระบบประชาธิปไตยมีเสถียรภาพมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของรัฐบาลกระตุนการสรางพื้นฐานที่มีเสถียรภาพสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับทองถิ่น 

สรางการบริหารการปกครองที่โปรงใส (transparent governance) และสรางความเก่ียวของของพลเมืองในการกําหนดการ

ตัดสินใจ:  (Isufaj, 2014, p. 460) การกระจายอํานาจไดเปนแรงกระตุนที่สําคัญของการปฏิรูปรัฐบาล ไดรับแรงจูงใจโดย

ความเช่ือที่วาการนําการตัดสินใจมาใกลชิดประชาชนมากขึ้นจะปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการตอบสนองของ

รัฐบาล (Mikesell, 2007, p. 41) โดยปรัชญาสําคัญของการกระจายอํานาจ คือ การปรับปรุงการสงมอบบริการสาธารณะ 

(Ghuman & Singh, Decentralization and delivery of public services in Asia, 2013, p. 7)  

รากฐานทางทฤษฎีของการกระจายอํานาจสามารถสืบยอนไปถึงสมมติฐานของ Charles Tiebout (the Tiebout 

Hypothesis) ที่ไดเสนอวารัฐบาลทองถิ่นที่แตกตางกันจะเสนอสินคาและบริการสาธารณะของทองถิ่นที่แตกตางกันใหแกผูที่

อยูอาศัยในทองถิ่น ในมุมมองน้ีประชาชนจะเคล่ือนยายไปยังพื้นที่ของรัฐบาลทองถิ่นที่สงมอบสินคาและบริการของทองถิ่นที่
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ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชนเหลาน้ัน ในประเด็นน้ี รัฐบาลทองถิ่นที่มีความแตกตางกันจะประสบความสําเร็จในการ

แกไขปญหาบางสวนเก่ียวกับการจัดหาบริหารของทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ (Ghuman & Singh, 2013, p. 8)  

ในป 1972 Wallace Oates ไดพัฒนา “ทฤษฎีการกระจายอํานาจ” (the Decentralization Theorem) ที่เปนผล

จากการสรางสมมติฐานของ Tiebout  โดยสรุปวา สําหรับการบริโภคสินคาสาธารณะที่ถูกนิยามเหนือสับเซตทางภูมิศาสตร

ของประชากรทั้งหมด และสําหรับที่ซ่ึงตนทุนของการจัดหาสินคาสาธารณะของผลผลิตแตละระดับในแตละพื้นที่น้ันเทากัน

สําหรับทั้งสวนกลางหรือสําหรับรัฐบาลทองถิ่นน้ัน รัฐบาลทองถิ่นที่จะจัดหาผลผลิตจะมีประสิทธิภาพมากกวาหรือที่อยูใน

ระดับประสิทธิภาพของพาเรโต (the pareto-efficient) มากกวารัฐบาลกลางที่จะจัดหาผลผลิตในระดับที่เฉพาะหรือระดับ

เดียวกันในทุกๆ พื้นที่ (Ghuman & Singh, 2013, p. 8) 

การกระจายอํานาจแบบเปนทางการสามารถแบงออก ไดเปน 3 รูปแบบดวยกันน่ันคือ ประการแรกการกระจาย

อํานาจทางการบริหาร (Administrative Decentralization) ในชวงที่ เปนการถายโอนภารกิจหนาที่ ใหทองถิ่นเกิดขึ้น 

ประการที่สองการกระจายอํานาจทางการเมือง (Political Decentralization) เปนการจัดตั้งองคกรนิติบัญญัติขึ้นมา เพื่อตรา

กฎหมายและการใหมีการเลือกตั้งฝายบริหารทองถิ่น และประการที่สามคือการกระจายอํานาจทางการคลัง (Fiscal 

Decentralization) ที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถมีรายไดเปนของตนเอง เพื่อประกันความเปนอิสระของทองถิ่น 

(อัชกรณ , 2555, หนา 3 - 4) สําหรับการบริหารทองถิ่น (Local Governance) น้ันการกระจายอํานาจทางการคลังถูก

พิจารณาวาเปนปจจัยสําคัญเปนองคประกอบหลักของการกระจายอํานาจ ซ่ึงสามารถใชเปนดัชนีช้ีวัดถึงระดับความกาวหนา

ในการกระจายอํานาจของประเทศ (ดวงมณี, 2555, น. 12) และยังคงมีปญหาทั้งในทางนโยบายและทางปฏิบัติอยูมากเชนกัน 

(อัชกรณ, 2555, หนา 3) หากไมมีการกระจายอํานาจดานการคลัง หรือละเลยตอการใหความสําคัญในมิติทางการคลังแลว ก็

เปนการยากที่จะกลาวไดวามีการกระจายอํานาจอยางแทจริง ดังน้ันมิติทางบริหารการคลังทองถิ่นที่เปนอิสระจึงมีความสําคัญ

และสอดคลองกับการจัดการปกครองตนเอง อันเปนปรัชญาพืน้ฐานของการปกครองทองถิ่น  (อัชกรณ, 2555, หนา 3 - 4) 

 

การกระจายอาํนาจทางการคลัง 

การกระจายอํานาจทางการคลังถูกพิจารณาวาเปนปจจัยสําคัญสําหรับการบริหารทองถิ่น (Local Governance) 

ตามที่ถูกนิยามวา หมายถึง จํานวนของทรัพยากรทางการคลังที่สามารถใชสําหรับการดําเนินการของรัฐบาลระดับรองลงมา 

(Gomes, 2012, p. 387) ซ่ึงการเคล่ือนไหวไปสูการกระจายอํานาจทางการคลังมาจากความเช่ืออยางแพรหลายวากระจาย

อํานาจทางการคลังเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสําหรับการประสิทธิภาพของการใชจายของภาครัฐและการแขงขันระหวาง

รัฐบาลทองถิ่นในการสงมอบบริการสาธารณะ (Gemmel, Kneller, & Sanz, 2013, p. 1915) โดยการกระจายอํานาจ

ทางการคลังถือเปนองคประกอบหลักของการกระจายอํานาจ ซ่ึงสามารถใชเปนดัชนีช้ีวัดถึงระดับความกาวหนาในการกระจาย

อํานาจของประเทศ (สกนธ วรัญู วัฒนา และคณะ, 2552 อางถึงใน ดวงมณี, 2555, หนา 12) 

การกระจายอํานาจทางการคลัง (Fiscal decentralization) กลาวถึง กระบวนการที่รัฐบาลกลางมอบอํานาจหนาที่

ของรัฐบาลทองถิ่นเหนือความรับผิดชอบในลักษณะของการคลังของรัฐบาลทองถิ่นที่หลากหลาย การคลังสาธารณะที่สําคัญ

สวนใหญเก่ียวของกับอํานาจทางการเมืองที่ถูกมอบหมายโดยกระบวนการน้ี ซ่ึงประกอบไปดวยการควบคุมเหนือรายได 

รายจาย การกูยืม และนโยบายการคลัง ในรัฐบาลที่มีรวมศูนยอํานาจทางการคลังน้ัน รัฐบาลกลางมีการควบคุมโดยสมบูรณ

หรือเกือบสมบูรณเหนือทุกลักษณะของการคลังของรัฐบาลทองถิ่น เหลาน้ี ในรัฐที่มีการกระจายอํานาจทางการคลังโดย
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สมบูรณน้ัน รัฐบาลกลางจะควบคุมเฉพาะการคลังของรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่นมีความรับผิดชอบอยางเต็มที่สําหรับ

ทุกๆ ลักษณะของการคลังของรัฐบาลทองถิ่น (Lao-Araya, 2002, p. 4) 

การพิจารณาองคประกอบของการกระจายอํานาจทางการคลังน้ันมีนักวิชาการที่แบงอยางแตกตางกันเล็กนอย โดย 

Bahl (2008, p. 8) ไดพิจารณาทั้งในทางทฤษฎีและในเชิงประจักษถึง 3 เสาหลักของการกระจายอํานาจทางการคลัง ไดแก 

(1) การกําหนดรายจาย (expenditure assignment) (2) การกําหนดรายรายได (Revenue Assignment) และ (3) เงินโอน

ระหวางรัฐบาล (Intergovernmental Transfers) ขณะที่ Vo (2010) ไดแบงองคประกอบของการกระจายอํานาจทางคลัง

ออกเปน 4 ประเด็น กลาวคือ ความรับผิดชอบสําหรับ (1) การตัดสินใจทางดานรายจาย (Expenditure Decisions) (2) 

อํานาจในการจัดเก็บภาษีและการหารายได (Taxing and Revenue-Raising Powers) (3) การกูยืมของรัฐบาลทองถิ่น 

(Subnational Borrowings) (4) เงินโอนทางการคลังระหวางรัฐบาล(Intergovernmental Fiscal Transfers) ซ่ึงจะเห็นไดวา

ในสามองคประกอบแรกจะเหมือนกัน คือ ทางดานรายได รายจาย และเงินโอนระหวางรัฐบาล แตจะมีความแตกตางตรงที่ Vo 

ไดเพิ่มการกูยืมออกมาเปนอีกหน่ึงองคประกอบ 

แตผลจากการดําเนินการกระจายอํานาจที่ผานมา พบวายังไมสามารถบรรลุถึงเปาหมายที่แทจริงได เน่ืองมากจากยัง

มีกลไกในการรวมศูนยอํานาจ ไมไดมีการกระจายอํานาจอยางแทจริงหรืออาจกลาวไดวาเปนการกระจายอํานาจแตเพียงใน

นาม จึงทําใหเกิดการหันกลับมาใหความสนใจในแนวคิดเรื่องความเปนอิสระของทองถิ่นมากขึ้น ซ่ึงจริงๆ แลวแทบจะเปนไป

ไมไดที่จะอภิปรายถึงความสัมพันธระหวางรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่นโดยไมอางอิงถึงแนวคิดของความเปนอิสระของ

ทองถิ่น (Pratchett, 2004, p. 358)  

ความเปนอิสระของทองถิ่นเปนองคประกอบที่ทําใหการบรหิารงานภาครัฐและการจัดการของมีประสิทธิภาพ หาก

ปราศจากความเปนอิสระของทองถิ่นและปราศจากนัยของมันในกรอบของแนวปฏิบัติดานการจัดการ การบริหารกิจการ

สาธารณะทองถิ่นที่ดีจะมีความยากลําบาก และทายที่สุด ระดับของความพึงพอใจของผลประโยชนของชุมชนก็จะลดลง 

(Zaharia, 2013, p. 277) ความเปนอิสระของทองถิ่น (Local autonomy) เปนคําที่มักถูกใชทั้งในการอภิปรายทางวิชาการ

และการอภิปรายทั่วๆ ไปเก่ียวกับรัฐบาลทองถิ่น แตมักไมไดถูกนิยามในทางแนวคิดในแนวทางที่ชัดเจนหรือคํานิยาม

ปฏิบัติการ (Wolman, McManmon, Bell, & Brunori, 2008, p. 2) ซ่ึง แนนอนวา นักวิชาการที่สนใจในการคนหาคานิยม

ของบางส่ิงก็จะตองนิยามวา “บางส่ิงน้ัน” คอือะไร (Erlingsson & Ödalen, 2013, p. 4) งานและการศึกษาที่ตีพิมพในสาขา

รัฐประศาสนศาสตรจํานวนมากใหความสนใจกับประเด็นของความเปนอิสระ โดยวรรณกรรมในสาขาพูดถึงความเปนอิสระ 

(Autonomy) ความเปนอิสระของทองถิ่น (Local Autonomy) รัฐบาลทองถิ่น (Local Government) การปกครองตนเอง 

(Self-government) การจัดการเชิงการบริหารดวยตนเอง (Administrative Self-management) หรือเสรีภาพของการ

บริหารทองถิ่นหรือภูมิภาค (Freedom of Local and Regional Administration) คําทั้งหมดเหลาน้ีเปนการสะทอนและ

การมีความหมายเดียวกัน (Zaharia, 2011, p. 119) ซ่ึงในบทความน้ีจะเนนไปที่ความเปนอิสระที่เก่ียวของกับรัฐบาลทองถิ่น

เปนหลัก 

 

ความเปนอิสระของทองถิ่น (local autonomy) 

เม่ือกลาวถึงความเปนอิสระของทองถิ่นเราจําเปนที่จะตองทําความเขาใจถึงความหมายใหชัดเจน แมอาจจะไมไดมี

ความเห็นพองกันตองกันทั้งหมด แตการมีกรอบในการทําความเขาใจและวิเคราะหน้ันจะทําไดสามารถนําไปใชในการศึกษา

หรือวิจัยตอไปในอนาคตไดอยางมีทิศทาง 
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ทฤษฎีความเปนอิสระของทองถิ่นที่มีการอางถึงและนําไปขยายตอไดแกทฤษฎีที่เสนอโดย Gordon Clark โดย 

Clark (1984, p. 198) ไดสรุปหลักการสําคัญของความเปนอิสระของทองถิ่นไว 2 หลักการ คือ อํานาจของการริเริ่ม (Power 

of Initiation) และอํานาจของภูมิคุมกัน (Power of Immunity) โดยอํานาจของการริเริ่มจะถูกพิจารณาในฐานะที่เทากับ

อํานาจที่จะกระทํา (Contrectation) และในฐานะที่เปนการอางอิงถึงการกระทําของรัฐบาลทองถิ่นในการดําเนินการเพื่อให

บรรลุหนาที่ไดอยางถูกตอง มีความเปนไปไดวาอํานาจของการริเริ่มของรัฐบาลทองถิ่นสามารถถูกกําหนดอยางกวางหรืออยาง

แคบได ทั้งหมดขึ้นอยู กับคุณสมบัติ เริ่มตนของสิทธ์ิ (Rights) และอํานาจพิ เศษ (Privileges) ของรัฐบาลทองถิ่นเม่ือ

เปรียบเทียบกับรัฐบาลในระดับอ่ืนๆ ของรัฐ ตัวอยางเชน หากรัฐบาลทองถิ่นมีอํานาจที่จะควบคุมและออกกฎหมายที่เก่ียวของ

กับการใชที่ดินและการจัดโซนน่ิง จากน้ันจะทําสามารถที่จะริเริ่มแผนงานหรือการออกแบบสําหรับโครงสรางเชิงพื้นที่ที่เปน

ทางการของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทองถิ่น เชนเดียวกัน หากรัฐบาลทองถิ่นมีอํานาจที่จะออกกฎหมายในพื้นที่ของกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจและการจางงาน หลังจากน้ันก็จะสามารถที่จะริเริ่มโควตาการจางงานคนในทองถิ่น การกําหนดการจางงานกับ

คนดอยโอกาส แมกระทั่งการควบคุมการปดโรงงาน อยางหลีกเล่ียงไมได อํานาจของการริเริ่ม คือ อํานาจที่ควบคุมปจเจก

บุคคลภาคเอกชน หากปราศจากอํานาจใดๆ แลว รัฐบาลทองถิ่นก็แทบจะไมสามารถสามารถที่มีผลตอกิจกรรมใดๆ ของ

ภาคเอกชนได  

นอกจากน้ี ยังควรจะตระหนักวาแหลงที่มาของอํานาจของการริเริ่มของรัฐบาลทองถิ่น (Local Powers of 

Initiation) ยังคงเปนประเด็นสําคัญ มีความเปนไปไดที่อํานาจของการริเริ่มถูกมอบหมายใหโดยผูอยูอาศัยในทองถิ่น หรอือีก

ทางหน่ึงก็เปนไปไดที่อํานาจของการริเริ่มถูกมอบหมายใหโดยรัฐ เม่ือจะเริ่มวิเคราะหกรณีใดเปนการเฉพาะ ความรูเก่ียวกับ

แหลงที่มาของอํานาจของการริเริ่มจึงกลายเปนส่ิงสําคัญสําหรับการทําความเขาใจความเปนอิสระของทองถิ่น หากรัฐเปนผู

มอบอํานาจของการริเริ่มใหแกรัฐบาลทองถิ่น ดังน้ัน ความเปนอิสระของทองถิ่นก็จะขึ้นอยู กับฝายบริหารของรัฐ ใน

สถานการณเหลาน้ี ความเปนอิสระของทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ (Effective Local Autonomy) อาจจะถูกจํากัดอยางมาก  

(Clark, 1984, p. 198) หรือาจกลาวไดวาน่ีคือประเด็นของความรับผิดรับชอบ (Accountability) ของทองถิ่น หากอํานาจน้ัน

มาจากประชาชนทองถิ่นก็จะตองมีความรับผิดรับชอบตอประชาชนเปนหลัก แตหากทองถิ่นไดอํานาจมาจากรัฐก็ยอมตองรับ

ผิดรับชอบตอรัฐเปนหลัก 

อํานาจที่สอง คือ อํานาจของภูมิคุมกัน (Power of Immunity) เปนอํานาจของทองถิ่นที่จะกระทําการโดย

ปราศจากความกลัวตออํานาจหนาที่ในการควบคุมดูแล (Oversight Authority) ของรฐับาลในระดับที่สูงกวา อยางไรก็ตาม 

ในความหมายน้ีอํานาจของภูมิคุมกันทําใหรัฐบาลทองถิ่นกระทําการตามที่ปรารถนาที่จะกระทําภายใตขอจํากัดที่ถูกกําหนด

โดยอํานาจของการริเริ่ม ตัวอยางของอํานาจของภูมิคุมกันจะเปนการควบคุมการใชประโยชนจากที่ดินของรัฐบาลทองถิ่นตาม

สิทธิที่วาสามารถจะกระทําไดโดยไมมีหนวยงานตรวจสอบใดๆ จากภายนอก  เม่ือกลาวอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น โดยการ

จินตนาการวารัฐบาลกลางอนุญาตใหรัฐบาลทองถิ่นทําการออกกฎหมายที่เก่ียวของกับการใชประโยชนจากที่ดินโดยไม

สามารถพิจารณาตรวจสอบ (Review) หรือคัดคาน/โตแยง (Amend) การตัดสินใจของทองถิ่นภายในอํานาจของรัฐบาล

ทองถิ่นน้ัน อยางไรก็ตาม การไมมีอํานาจของภูมิคุมกันน้ัน รัฐบาลในระดับที่สูงกวาจะสามารถที่จะกําหนดมาตรฐานของการ

บริหารและการนําไปปฏิบัติได หากขาดอํานาจของภูมิคุมกัน การตัดสินใจของรัฐบาลทองถิ่นทั้งหมดจะตองไดรับการ

ตรวจสอบพิจารณาในและบางครั้งอาจจะถูกคัดคาน/โตแยง ในความหมายน้ี อํานาจของภูมิคุมกันเปนพื้นที่ที่สําคัญของความ

เปนอิสระของทองถิ่น (local autonomy) มากกวาอยางอ่ืน (Clark, 1984, p. 198)  

ดังน้ัน ความเปนอิสระของทองถิ่นถูกนิยามโดยอํานาจเฉพาะ 2 อํานาจ คืออํานาจของการริเริ่มและอํานาจของ

ภูมิคุมกัน ความเปนอิสระยังนิยามขอบเขตของความเปนอิสระในการตัดสินใจในกรอบของการทําหนาที่ของ และพฤติกรรมที่

ชอบธรรมของรัฐบาลทองถิ่น ตัวอยางเชน หากอํานาจของการริเริ่มถูกจํากัดอยางเขมงวดและสถานการณที่อํานาจของทองถิ่น
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ถูกกําหนดตามกฎหมายเหมือนกัน จะทําใหความเปนอิสระในการตัดสินใจของทองถิ่นถูกจํากัดอยางมาก หากเปนกรณีที่

อํานาจของภูมิคุมกันถูกจํากัดก็จะทําใหความเปนอิสระในการตัดสินใจของทองถิ่นถูกจํากัดเพิ่มเปนสองเทา ความเปนอิสระก็

ยากที่จะมีอยู หรืออาจะไมมีเลย ในบริบทน้ี ความเปนอิสระในการตัดสินใจ (Discretion) และความเปนอิสระ (Autonomy) 

จะมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด รัฐบาลทองถิ่นมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ (Discretion) ที่จะกระทําการ, ขึ้นอยูกับการ

นิยามอํานาจของการริเริ่มของรัฐบาลทองถิ่นในขั้นตน เชนเดียวกันความเปนอิสระในการตัดสินใจที่ถูกจํากัดโดยการทําหนาที่

พิจารณาตรวจสอบ (Review Functions) ของรัฐบาลในระดับที่สูงกวา ความเปนอิสระในการตัดสินใจหรือความสามารถของ

รัฐบาลทองถิ่นที่จะดําเนินการในวิธีการของตนเอง เปาหมายเฉพาะของตนเองที่สอดคลองกับมาตรฐานของตนเองในการนําไป

ปฏิบัติ จะขึ้นอยูกับคุณสมบัติที่สําคัญของความเปนอิสระของทองถิ่น (Local Autonomy) (Clark, 1984, p. 199) 

 

ประเภทของความเปนอิสระของทองถิ่น (A Typology of Local Autonomy)  

การรวมหลักการของอํานาจของทองถิ่น 2 หลักการเขาดวยกันตามที่ถูกนําเสนอขางตนทําใหไดประเภทของความ

เปนอิสระในอุดมคติ 4 ประเภท น่ันคือ รูปแบบที่หน่ึง คือ มีอํานาจของการริเริ่มและอํานาจของภูมิคุมกัน (Initiative and 

Immunity) รูปแบบที่สอง คือ มีอํานาจของการริเริ่มแตไมมีอํานาจของภูมิคุมกัน (initiative and no immunity) รูปแบบที่

สาม คือ ไมมีอํานาจของการริเริ่มแตมีอํานาจของภูมิคุมกัน (No Initiative and Immunity) และรูปแบบที่ส่ี  คือ ไมมีอํานาจ

ของการริเริ่มและไมมีอํานาจของภูมิคุมกัน (No Initiative and No Immunity) (Clark, 1984, p. 199) 

สังเกตวาประเภทในอุดมคติทั้ง 4 ประเภทเหลาน้ีเปนตําแหนงสุดโตง ที่ถูกเปรียบเทียบแบบคูตรงขาม น่ันคือ 

ประเภทที่ 1 ตรงกันขามกับประเภทที่ 4 ในสถานการณแรกสามารถที่จะระบุลักษณะในฐานที่เปน ความเปนอิสระของ

ทองถิ่นโดยสมบูรณ (Complete or Total Local Autonomy) และในสวนหลังสามารถถูกแสดงลักษณะในฐานที่เปน 

ความไมเปนอิสระของทองถิ่นโดยสมบูรณ (Absolutely No Local Autonomy) ประเภทที่สองและสามเปนความมี

อิสระที่ถูกจํากัด แตดวยเหตุผลที่แตกตางกัน ตัวอยางเชน ในรูปแบบที่สอง ความเปนอิสระที่ยอมใหรัฐบาลทองถิ่นมีอํานาจ

หนาที่อยางสมบูรณที่จะควบคุม (Regulate) และออกกฎหมาย (Legislate) ในผลประโยชนของตนเอง และทําใหทุกๆ การ

ตัดสินใจของรัฐบาลทองถิ่นตองมีการพิจารณาตรวจสอบ (Review) ปรับเปล่ียน (Modification) หรือการปฏิเสธ/ไมเห็นดวย 

(Negation) โดยรัฐบาลในระดับที่สูงกวา ในทางตรงกันขาม รูปแบบที่สาม ความเปนอิสระไมไดใหอํานาจของการิเริ่มของ

ทองถิ่น เปนการแสดงนัยยะวาไมวารัฐบาลทองถิ่นจะทําอะไร ระเบียบวาระ ระเบียบขอบังคับ หรือแมแตการกระทําของ

รัฐบาลทองถิ่นจะถูกกําหนดโดยรัฐบาลระดับที่สูงกวาของรัฐ  ถึงกระน้ัน ประเภทของความเปนอิสระประเภทน้ีมีอํานาจของ

ภูมิคุมกันยอมใหรัฐบาลทองถิ่นปฏิบัติงานโดยปราศจากความกลัวเก่ียวกับการการพิจารณาตรวจสอบ (Review) หรือการ

ควบคุมดูแล (supervision) เม่ืองานของรัฐบาลทองถิ่นถูกกําหนดมา (Clark, 1984, p. 199) ซ่ึงทั้งส่ีรูปแบบสามารถสรุปไดดัง

ตารางตอไปน้ี 

ประเภทของความเปนอิสระของทองถิ่น 

 มีอํานาจของภูมิคุมกัน ไมมีอํานาจของภูมิคุมกัน 

มีอํานาจของการริเริ่ม (1) มีความเปนอิสระของทองถิ่นโดยสมบูรณ (3) มีความเปนอิสระของทองถิ่นบางสวน 

ไมมีอํานาจของการริเริ่ม (2) มีความเปนอิสระของทองถิ่นบางสวน (4) ไมมีความเปนอิสระของทองถิ่นโดยสมบูรณ 

ตารางที ่1 ประเภทของความเปนอิสระของทองถิ่น 
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Verhoest et al. (2004, p. 104) ไดสรางแผนที่แนวคิดของความเปนอิสระที่ครอบคลุม แผนที่น้ีถูกสรางขึ้นมาโดย

การใชความแตกตางทางแนวคิดระหวางความเปนอิสระสองประเภทซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกับอํานาจสองประการดังที่กลาวมา 

คือ 

(1) ความเปนอิสระในฐานะที่เปนระดับของความสามารถในการตัดสินใจ (Decision-making Competencies) 

ของหนวยงาน โดยในดานหน่ึงเก่ียวของกับการจัดการขณะที่ในอีกดานหน่ึงเก่ียวของกับนโยบายของหนวยงาน เชน ความเปน

อิสระในฐานะที่เปนความสามารถในการตัดสินใจในระดับต่ํา หมายถึง หนวยงานการตัดสินใจดานการจัดการที่เก่ียวการ

ธุรกรรมทางการเงินภายในกระบวนการที่ถูกกําหนดมาโดยรัฐบาลกลางที่เขมงวดหรือความเปนอิสระทางดานนโยบายในระดับ

สูงสุด หมายถึง หนวยงานสามารถตัดสินใจดวยตัวเองเก่ียวกับลักษณะทั้งหมดของนโยบาย เชน เปาหมาย เครื่องมือนโยบายที่

จะใช และกระบวนการตางๆ 

(2) ความเปนอิสระในฐานะที่ เปนการยกเวน (Exemption) ของขอจํากัดเก่ียวกับการใชความสามารถในการ

ตดัสินใจที่แทจริงของหนวยงาน ซ่ึงเปนการกลาวถึงขอจํากัดทางดานโครงสราง ดานการเงิน ดานกฎหมาย และการแทรกแซง

ในการตัดสินใจของหนวยงาน เชน ความเปนอิสระทางการเงินในระดับต่ําสุด หมายถึง หนวยงานไดรับเงินทุนอยางเต็มที่จาก

รัฐบาลกลาง ไมจําเปนตองปองกันการขาดดุลดวยตัวเอง และไมมีความสามารถในเรื่องขนาดของเงินทุนของตนเองโดยการ

ขายสินคาหรือกูยืมจากตลาดทุน หรือความเปนอิสระทางการเงินในระดับสูงสุด หมายถึง หนวยงานไดรับเงินทุนโดยสวนใหญ

ผานรายไดจากแหลงอ่ืนๆ มากกวารัฐบาลกลาง (เชน ภาษี ผลงาน) แตสวนนอยก็ไดมาจากรัฐบาลกลาง หนวยงานจะตอง

ปองกันการขาดดุลของตนเอง 

ขณะที่ Zaharia (2011, p. 120) ไดเสนอการเช่ือมกับความเปนอิสระของทองถิ่นตามสองลักษณะไมสามารถที่จะ

ถูกละเลยได คือ 

1. ความเปนอิสระของทองถิ่นเปนทั้งสิทธ์ิ (Right) และหนาที่ (Obligation) สําหรับหนวยงานที่เปนตัวแทนของ

ชุมชนทองถิ่นที่มีพันธกิจเพื่อที่จะจัดการและแกไขทุกปญหาของประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบในเชิงบริหารของตัวแทน

เหลาน้ัน 

2. สิทธ์ิและความรับผิดชอบ (Liabilities) ทั้งหมดเปนผลมาจากเน้ือหาของหลักการของความเปนอิสระของทองถิ่น

ที่ถูกใชในนามของชุมชนทองถิ่น ผลที่ตามมาก็คืออํานาจที่ใหแกรัฐบาลทองถิ่นที่มาเปนตัวแทนประชาชน กลาวอีกนัยหน่ึง 

เฉพาะบนพื้นฐานของการใหอํานาจที่ถูกใหโดยประชาชนผูที่มีสิทธ์ิเลือกตั้ง 

นอกจากน้ี ยังไดมีการใหนิยาม ความเปนอิสระของรัฐบาลทองถิ่นเอาไวอีกบางลักษณะ เชน Wolman and 

Goldsmith ที่นิยามความเปนอิสระของทองถิ่นในกรอบของการเมืองในฐานะที่ เปน “ความสามารถของรัฐบาลที่จะมี

ผลกระทบอยางเปนอิสระเก่ียวกับสวัสดิการของผูที่อยูอาศัยในพื้นที่ทองถิ่น (Local Jurisdiction) หรือที่ Boyne ไดขยายคํา

นิยามน้ีโดยการเพิ่มภายในอํานาจของรัฐบาลทองถิ่นที่จะสามารถสรางนวัตกรรม ทดลอง และพัฒนานโยบายที่สามารถ

เปล่ียนแปลงไดโดยทองถิ่น Boyne ใหเหตุผลวารัฐบาลทองถิ่นควรจะมีอํานาจที่เพียงพอที่จะแขงขันกับทองถิ่นอ่ืนๆ ในกรอบ

ของคุณภาพและปริมาณของบริการ (Chapman, 1999, p. 1; Wolman, 2008, p. 98) ใหความหมายของความเปนอิสระ

ของทองถิ่น (Local Autonomy) ไววา คือ ระดับของความมีอิสระในการตัดสินใจ (Discretion) ที่รัฐบาลทองถิ่นมีในการ

กําหนดวาพวกเขาจะทําอะไรโดยไมมีขอจํากัดจากแหลงมาจากภายนอก ความเปนอิสระของทองถิ่นโดยรูปแบบแลวกลาวถึง

ขอจํากัดที่มีตอการทํางานของรัฐบาลทองถิ่นที่ถูกกําหนดมาจากรัฐบาลในระดับที่สูงกวา ระดับของความเปนอิสระของทองถิ่น

สะทอนถึงการจัดการทางกฎหมายและการคลัง แตขอบเขตที่รัฐบาลของประเทศสามารถที่จะใชความพยายามที่จะมีอิทธิพล
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เหนือรัฐบาลทองถิ่น เชนเดียวกับความสามารถของรัฐบาลทองถิ่นที่จะมีอิทธิพลตอรัฐบาลกลาง ในความเขาใจที่กวางกวาน้ัน 

ความเปนอิสระของทองถิ่นยังสามารถสะทอนระดับที่ซ่ึงเง่ือนไขทางสังคมและเศรษฐกิจของทองถิ่นกําหนดขอจํากัดตอการ

ทํางานของรัฐบาลทองถิ่น 

ดังน้ัน  อาจจะพบความแตกตางระหวางรัฐบาลทองถิ่นที่ มีความเปนอิสระในการบริหาร (‘local self-

government’) กับการบริหารงานของรัฐบาลทองถิ่นโดยทั่วไป ประการแรก รัฐบาลทองถิ่นที่มีความเปนอิสระในการบริหาร

จะแสดงใหเห็นความแตกตางจากการบริหารงานของรัฐบาลทองถิ่นโดยทั่วไป คือ หากรัฐบาลทองถิ่นทําหนาที่เพียงแคนําคําส่ัง

ของรัฐปฏิบัติโดยหนวยงานทองถิ่น ก็จะเปนส่ิงที่เรียกวาการบริหารงานของรัฐบาลทองถิ่นโดยทั่วไป แตรัฐบาลทองถิ่นที่มี

ความเปนอิสระในการบริหารตองการมากกวาเพียงการบริหารการตัดสินใจที่ถูกวางแผนมาจากการสวนกลางเทาน้ัน รัฐบาล

ทองถิ่นที่มีความเปนอิสระในการบริหารยังนํามาซ่ึงหนวยงานในระดับทองถิ่นที่มีอํานาจทางการเมืองของตนเอง ขอบเขตของ

อํานาจหนาที่ภายในที่ซ่ึงสมาชิกของชุมชนมีสิทธิที่จะกําหนดการตัดสินใจในกิจการภายในของทองถิ่นกอนที่การตัดสินใจจะถูก

กําหนดออกมา ประเด็นพื้นฐานของรัฐบาลทองถิ่นที่บริหารดวยตนเองที่ไดรับการสรางความเขมแข็งและไดรับการปกปองตาม

รัฐธรรมนูญคือวา สําหรับหนวยงานทองถิ่นที่จะสิทธิในการตัดสินใจของตนเองในพื้นที่ที่แนนอนโดยไมตองการการอนุมัติ

เห็นชอบจากรัฐบาลกลาง หรือความเส่ียงที่จะถูกตําหนิหลังจากน้ัน  แนนอนวา เง่ือนไขที่ตองมีกอนของประเด็นน้ีคือ การมี

สิทธ์ิที่จะในการจัดเก็บภาษีและการควบคุมทางเศรษฐกิจเหลาน้ี หากปราศจากสิทธ์ิที่จะควบคุมระบบเศรษฐกิจของตนเอง 

อยางนอยที่สุด  รัฐบาลทองถิ่นน้ันก็ไมสามารถเรียกไดวา “มีความเปนอิสระ” (autonomous) (Erlingsson & Ödalen, 

2013, p. 4) 

เม่ือพิจารณาจากที่กลาวถึงการกระจายอํานาจ การกระจายอํานาจทางการคลัง และความเปนอิสระของรัฐบาล

ทองถิ่นขางตน จะพบวาการกระจายอํานาจทางการคลังเปนแนวคิดที่เก่ียวของอยางใกลชิดกับความเปนอิสระของทองถิ่น และ

มักจะมีความสับสนกับความเปนอิสระทางการคลังของรัฐบาลทองถิ่น การบรรลุถึงความเปนอิสระที่แทจริงเปนส่ิงจําเปน

สําหรับหนวยงานบริหารของทองถิ่นที่จะตองมีความเปนอิสระทางการคลัง (Rada, 2012, p. 317)   

 

ความเปนอิสระทางการคลัง  (Fiscal autonomy) 

ความเปนอิสระของทองถิ่นเปนเง่ือนไขที่จําเปนสําหรับการแขงขันระหวางทองถิ่น ซ่ึงตอมาจะนําไปสูชองทางที่

สําหรับทางเลือกของผูบริโภคมากขึ้น นําไปสูทางแกปญหาที่มีประสิทธิภาพที่สําคัญในทางเศรษฐกิจ (Chapman, 1999, p. 6) 

ความเปนอิสระทางการคลัง (Fiscal Autonomy) เก่ียวของกับขนาดของความมีอิสระในการตัดสินใจ (Discretion) ของ

รัฐบาลในระดับยอย (Subnational Government) ในการกําหนดระดับและองคประกอบของงบประมาณของรัฐบาลระดับ

ยอย  (Bahl, 2008, p. 8)  บางประเทศมีการจํากัดความเปนอิสระในการตัดสินใจ (Discretion) ทางการคลังอยางมากดวย

การควบคุมการใช จ าย (Expenditure Mandates) อํานาจในการจัด เก็บภ าษีท องถิ่นที่ ถู กจํ ากัด  (Limited Local 

Government Taxing Powers) และเงินโอนแบบมีเง่ือนไข (Conditional Grants) (Bahl, 2008, p. 8) 

จากการศึกษาประเด็นหลักของการกระจายอํานาจทางการคลัง หรือองคประกอบของการกระจายอํานาจทางการ

คลัง จะประกอบดวย 4 ประเด็นหลักดวยกัน คือ รายได รายจาย เงินโอนระหวางรัฐบาล และการกูยืม หรืออาจจะรวมเงิน

โอนระหวางรัฐบาลเขากับรายไดของรัฐบาลทองถิ่นก็ได 

ขณะที่ความเปนอิสระของทองถิ่น หมายถึง ความสามารถของทองถิ่นในการตัดสินใจดําเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน

ของทองถิ่นดวยทรัพยากรของตนเอง โดยไมตองกังวลจากการขอบังคับหรือการตรวจสอบจากรัฐบาลในระดับที่สูงกวา  
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ดังน้ัน หากจะใหคํานิยาม ความเปนอิสระทางการคลังของทองถิ่น ก็จะไดวา หมายถึง ความสามารถของทองถิ่นใน

การตัดสินใจทางดานรายได รายจาย และการกูยืมเพื่อประโยชนของทองถิ่นดวยทรัพยากรของตนเอง โดยไมตองกังวลจากการ

ขอบังคับหรือการตรวจสอบจากรัฐบาลในระดับที่สูงกวา 

 

ความเปนอิสระทางการคลังทางดานรายได 

ความเปนอิสระทางการคลังทางดานรายไดเก่ียวของกับขอบเขตของอํานาจการตัดสินใจที่เก่ียวของกับทรัพยากรของ

รัฐบาลทองถิ่นเองและรายไดของรัฐบาลทองถิ่น ภาษีของรัฐบาลทองถิ่นเอง (Own Taxes) เปนส่ิงที่แสดงถึงระดับของความมี

อิสระสูงสุดของรัฐบาลทองถิ่น ซ่ึงใหความเปนอิสระทางการเมืองและทางกฎหมาย  แมบางสวนยังถูกจํากัดโดยรัฐบาลกลาง) 

ที่จะจัดเก็บภาษี กําหนดฐานภาษี อัตราภาษี และการลดหยอนภาษี (Reliefs) รัฐบาลทองถิ่นแตละแหงจะมีอํานาจที่

เปล่ียนแปลงจํานวนรายได และดังน้ันจะสามารถควบคุมรายจายไปสูขอบเขตที่แนนอน ภาษีแบง (Shared Taxes) ซ่ึงถูก

กระจายระหวางระดับและหนวยงานขององคการภาครัฐ เปนส่ิงที่แสดงถึงระดับกลางของความเปนอิสระ (Middle Degree 

of Autonomy) โดยพื้นฐานแลวรัฐบาลระดับประเทศมีความรับผิดชอบในการนิยามฐานภาษี อัตราภาษี และสูตรการ

กระจาย (Distribution Formula) เชนเดียวกับการบริหารภาษี (Bröthaler & Getzner, 2011, p. 137) 

ดงัที่กลาวไววาเงินโอนระหวางรัฐบาล (Intergovernmental Grants) อาจจะพิจารณาแยกออกไปเปนอีกประเด็น

หน่ึง หรืออาจจะรวมเขากับความเปนอิสระทางดานรายไดก็ไดขึ้นอยูกับวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา เงินโอนระหวางรัฐบาล

ถูกจัดหาใหโดยรัฐบาลในระดับที่สูงกวาที่สามารถเปล่ียนแปลงระดับของการควบคุมและความเปนอิสระที่หลากกหลาย จาก

เงินโอน/เงินอุดหนุนทั่วไปโดย (General-purpose Grants) ไมมีการควบคุมหรือมีการควบคุมที่นอยในการใชเงินประมาณไป

จนถึงเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (Earmarked Grants) ที่แสดงถึงความเปนอิสระที่นอยที่สุด  เงินโอนเหลาน้ีอาจจะประกอบไป

ดวยองคประกอบของความเปนอิสระหากมีการเจรจาระหวางรัฐบาลกลางและรัฐบาลระดับรองลงมา นอกจากน้ี เงินโอนเพื่อ

สรางความเทาเทียม (Equalizing Grants) เพื่อที่จะสนับสนุนภูมิภาคที่ฐานภาษีเล็กถูกพิจารณาวาเปนกุญแจสําคัญตอการ

รับประกันถึงความเปนอิสระทางการคลังในระดับขั้นต่ํา (Minimum Level of Financial Autonomy) (Bröthaler & 

Getzner, 2011, p. 137) ในกรณีของไทย เงินโอนหรือเงินอุดหนุนระหวางรัฐบาลประกอบไปดวย เงินโอนแบบไมมีเง่ือนไข 

(Unconditional Grants) และเงินโอนแบบมีเง่ือนไข (Conditional Grants) เงินโอนแบบไมมีเง่ือนไข (Unconditional 

Grants) ถูกโอนใหแกรัฐบาลทองถิ่นโดยไมมีการกําหนดเก่ียวกับวาผูรับจะใชจายเงินโอนน้ันอยางไร ในอีกดานหน่ึง เงินโอน

แบบมีเง่ือนไข ถูกโอนใหแกรัฐบาลทองถิ่นพรอมกับเง่ือนไขที่วาผูรับจะใชเงินโอนในการบรรลุเปาหมายอยางกวางที่ (Lao-

Araya, 2002, p. 8) ความมีอิสระทางการคลังในกรณีสุดโตงที่สุด คือ ส่ิงที่อาจจะถูกนิยามวา  คือ การใชจายเงินที่หามาได  

(Spend What You Raise in Revenue) (Heald & McLeod, 2002, p. 7) 

ความเปนอิสระทางการคลังเก่ียวของกับความสามารถของรัฐบาลทองถิ่นทั้งเพื่อที่จะเพิ่มรายไดใหเพียงพอจากระบบ

เศรษฐกิจของทองถิ่น และจากน้ันกําหนดวาจะใชจายงบประมาณจากรายไดเหลาน้ันอยางไร สําหรับในสวนน้ี ความเปนอิสระ

ทางการคลังของรัฐบาลทองถิ่น (Local Government Fiscal Autonomy) กลาวถึง ความสามารถของรัฐบาลทองถิ่นที่จะ

กําหนดอัตราภาษี (Tax Rates) และสรางฐานรายได (Revenue Base) โดยไมมีอิทธิพลจากภายนอก เชนเดียวกับการมี

ความสามารถที่จะจัดหาระดับบริการที่ถูกตองการโดยประชาชนในพื้นที่ (Chapman, 1999, p. 3)  

ในกรณีของไทย รายไดที่ถูกรวบรวมโดยรัฐบาลกลางเปนแหลงที่มาที่สําคัญของรายไดสําหรับรัฐบาลทองถิ่นใน

ประเทศไทย รายไดที่จัดเก็บโดยทองถิ่น (Locally Collected Revenue) แสดงใหเห็นสัดสวนที่ต่ําที่สุดของรายไดรวมของ
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ทองถิ่น น่ีเปนการแสดงใหเห็นวารัฐบาลทองถิ่นพึ่งพาเงินโอนจากรัฐบาลกลางอยางมาก การปรับปรุงการจัดเก็บรายไดของ

ทองถิ่นเปนงานที่มีความทาทายอยางมาก, เม่ือกําหนดโครงที่มีอยูและการขาดทั้งประสิทธิผลและแรงจูงใจสําหรับรัฐบาล

ทองถิ่นที่จัดเก็บรายไดดวยตนเองใหมากขึ้น  (Lao-Araya, 2002, p. 8) 

 

ความเปนอิสระในการใชจาย (expenditure autonomy) 

ในกรอบทั่วไป ความหมายของความเปนอิสระในการใชจาย (expenditure autonomy) คือสิทธ์ิและความสามารถ

ของรัฐบาลทองถิ่นที่จะจัดการกับทรัพยสินและเงินทุนในผลประโยชนทั่วไปของชุมชนทองถิ่น ความเปนอิสระในการใชจายยัง

หมายถึงทรัพยากรของรัฐที่จะถูกใชไปเพื่อสินคาและบริการในแนวทางที่จะตรงตามความตองการของของชุมชนทองถิ่น ดังน้ัน 

ประการแรก ความเปนอิสระในการใชจายจึงเทากับอิสระ (freedom) ที่จะตัดสินใจวาสินคาและบริการอะไรจะไดรับเงินทุน

จากงบประมาณของทองถิ่น และจํานวนเงินเทาไหรที่จะถูกจายไปเพื่อสินคาและบริการเหลาน้ัน ประการที่สอง ความเปน

อิสระในการใชจายยังรวมถึงอิสระที่จะตัดสินใจวา สินคาและบริการเหลาน้ี ควรจะถูกผลิตและสงมอบอยางไร ดวยการ

ตระหนักถึงทั้งสองคําถาม ความเปนอิสระยังอาจจะหมายถึงความสามารถของรัฐบาลทองถิ่นที่จะนําเอาการตัดสินใจไปปฏิบัติ 

(Cigu & Bilan, 2013, p. 309) 

ภายใตแผนการกระจายอํานาของในปจจุบันของไทย รัฐบาลทองถิ่นมีอํานาจหนาที่อยางเต็มที่ อํานาจหนาที่ที่ไม

เง่ือนไขที่จะใชจายรายไดของทองถิ่นเก่ียวกับการบริหารของทองถิ่นการจัดหาบริการสาธารณะของทองถิ่น ลักษณะน้ีนําไป

ประยุกตใชกับทุกแหลงที่มาของรายได ยกเวน  เงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข (conditional subsidies) จากรัฐบาลกลาง (Lao-

Araya, 2002, p. 8) 

 

ความเปนอิสระในการกูยืม (local borrowing autonomy) 

เม่ือเปรียบเทียบกับเครื่องมือทางการคลังโดยทั่วไป เชน ภาษี หรือเงินโอนระหวางรัฐบาล รัฐบาลทองถิ่นสามารมี

การเขาถึงรายไดเพิ่มเติมจากการกูยืม เม่ือจะประเมินกระบวนการกระจายอํานาจทางการคลัง ประเด็นสําคัญอีกประเด็นหน่ึง 

คอื ความเปนอิสระในการกูยืมของรัฐบาลทองถิ่น แมวาวรรณกรรมดานการกระจายอํานาจทางการคลังจะใหความสนใจนอย

มากในประเด็นน้ี (Alexandru, 2012, p. 449)   

ในส่ิงแวดลอมของทั่วโลกที่กําลังเพิ่มขึ้นในระดับของการกระจายอํานาจทางการคลังและการกลายเปนเมือง รัฐบาล

ทองถิ่นถูกวางตําแหนงในสถานะที่จะสรางการลงทุนที่สําคัญในพื้นที่ เชน โครงสรางพื้นฐาน ระบบขนสง หรือประการประปา 

ดังน้ัน ในระดับรัฐบาลทองถิ่น รายจายของภาครัฐเพื่อการลงทุนมีแนวโนมที่จะมีขนาดใหญขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับรายจาย

โดยรวม การลงทุนของภาครัฐเหลาน้ีเก่ียวกับของระดับของทรัพยากรทางการคลังที่สูง ซ่ึงไมสามารถหามาไดโดยรายไดของ

รัฐบาลทองถิ่นเองในปจจุบัน โชคไมดีที่เม่ือรัฐบาลกลางถูกบังครับใหนําเอามาตรการของจํากัดการขาดดุลงบประมาณ การใช

จายของภาครัฐมักตัดการดําเนินการเก่ียวกับการลงทุนอยูเสมอ สําหรับเหตุผลน้ี รัฐบาลทองถิ่นถูกวางตําแหนงในภานะที่จะ

คนหาทางเลือกของการหาเงินทุนในโครงการการลงทุน การเขาถึงตลาดทุนจึงไดกลายมาเปนส่ิงทีจํ่าเปน (Alexandru, 2012, 

p. 449) 

ในกรณีของประเทศไทย แผนการกระจายอํานาจไมไดปรับเปล่ียนธรรมชาติของการกูยืมของรัฐบาลทองถิ่นตามที่มี

มากอนหนาน้ี รัฐบาลทองถิ่นในประเทศไทยอาจจะมีอํานาจหนาที่ที่จํากัดอยางมากเหนือและความรับผิดชอบสําหรับการกูยืม
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เพื่อที่จะจัดหาเงินทุนเพื่อที่นํามาชดเชยการขาดดุลทางการคลังของทองถิ่น ดังน้ัน ลักษณะทางการเงินของการคลังสาธารระ

ของรัฐบาลทองถิ่นอยูภายใตการควบคุมของรัฐบาลกลางอยางมีมากกวา (Lao-Araya, 2002, p. 9) 

 

ความสําคัญของความเปนอิสระของทองถิ่น (The Importance of Local Autonomy)  

ความเปนอิสระของรัฐบาลทองถิ่นมีความสําคัญเพราะมันเปนเง่ือนไขที่จําเปนสําหรับบทบาทที่สําคัญของรัฐบาล

ทองถิ่น 3 บทบาท คือ หน่ึง ในฐานะที่เปนผูที่ทําใหเกิดมูลคาสูงสุด (Value Maximizer) โดยทองถิ่นจะตองมีความเปนอิสระ

ทางการเมืองและความเปนอิสระทางการคลังที่จําเปนในการสรางความแตกตางของพื้นที่ของตนเองจากพื้นที่อ่ืนๆ ผานการใช

กิจกรรมที่สรางมูลคาสูงสุด (Maximizing Activities) ใหเกิดขึ้นในพื้นที่ สอง ในฐานะที่เปนสถาบันที่ทําใหพลเมืองสามารถ

แสดงความพึงพอใจสําหรับรายจายสาธารณะ ซ่ึงสอดคลองตามสมมติฐานของ Tiebout ที่หากไมมีความสามารถสําหรับความ

เปนอิสระ รัฐบาลทองถิ่นอาจจะไมมีความสามารถสรางความแตกตางจากรัฐบาลทองถิ่นอ่ืนๆ ได และดังน้ัน กลไกตามแบบ

ของ Tiebout ก็จะไมเกิดผล อยางนอยที่สุดในบางระดับของความเปนอิสระน้ันจึงเปนส่ิงที่จําเปน (แตไมเพียงพอ) สําหรับ

ดุลยภาพของ Tiebout  และสาม ในฐานะที่เปนคูแขงกับรัฐบาลทองถิ่นอ่ืนๆ เพื่อที่เง่ือนไขประสิทธิภาพจะไดรับการทําใหพึง

พอใจ (Chapman, 1999, p. 4) ผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมของกิจกรรมตางๆ ของการบริหารภาครัฐทองถิ่นเพื่อที่จะ

บรรจบกับความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางเหมาะสมน้ันสามารถเกิดขึ้นไดเฉพาะโดยการตระหนักถึงความเปน

อิสระของตัวแทนของการบริหารงานภาครัฐระดับทองถิ่น ซ่ึงทําใหพวกเขาดําเนินการและคิดริเริ่มในการแกปญหาของทองถิ่น

และรวมถึงความรับผิดชอบอยางเต็มที่ของพวกเขาในการพบกับอํานาจพิเศษของพวกเขา โดยรวมแลว เราไมผิดที่จะพูดวา

ความเปนอิสระของทองถิ่นเปนและจะตองเปน “หัวใจ” ของกระบวนการจัดการของทองถิ่น  (Zaharia, 2013, p. 277) 

 

ประโยชนของการใหอิสระแกทองถิ่น 

ประโยชนของการใหอิสระแกรัฐบาลในระดับรองลงมาเพื่อที่จะใหกําหนดการตัดสินใจเก่ียวกับระดับและองคประกอบของ

รายไดของพวกเขาเอง ประโยชนเหลาน้ีสามารถถูกจัดไดเปน 4 กลุม คือ (Bonet & Cibils, 2013, p. 66) 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนส่ิงที่ที่ดีกวาที่จะถายโอนภาษีและคาธรรมเนียม (Charges) ตางๆ ไปยังรัฐบาล

ทองถิ่นที่พวกเขาสามารถที่จะบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวารัฐบาลกลาง ตัวอยางเชน ในกรณีของภาษีทรัพยสิน 

(Taxes on Property) และภาษีลอเล่ือน (Motor Vehicles) ที่รัฐบาลทองถิ่นสามารถรูและจัดการกับฐานภาษีไดดีกวา โดย

หลักการเดียวกันที่นําไปประยุกตใชกับคาธรรมเนียมสําหรับบริการตางๆ ที่รัฐบาลทองถิ่นเปนผูจัดการ 

ความสามารถในการทํานายได (Predictability) การไดเงินมาจากรายไดที่มาจากทรัพยากรของทองถิ่นเองทําให

รัฐบาลทองถิ่นสามารถที่จะทํานายรายไดของตัวเองไดมากขึ้น ในทางตรงกันขามกับเงินโอน, ซ่ึงมักจะเปล่ียนแปลงอยางไม

สามารถคาดการณไดมากกวา (โดยเฉพาะเม่ืออยูบนฐานของทรัพยากรธรรมชาติ) ยิ่งกวาน้ัน ฐานภาษีทองถิ่นที่มีความเขมแข็ง

กวาทําใหสามารถเตรียมความพรอมของงบประมาณที่สอดคลองกับความจริงมากกวา เชนเดียวกับการตอบสนองตอความ

ตองการบริการของทองถิ่น 

ความสามารถในการตรวจสอบได (Accountability) การเก็บภาษีของรัฐบาลทองถิ่นยังมีแนวโนมที่จะมี

ความสามารถในการตรวจสอบไดตอชุมชนมากกวา เพราะไดสรางแรงจูงใจสําหรับกลเมืองในจะทําการตรวจสอบเหนือการใช

ทรัพยากร โดยการกําหนดตนทุนของบริการและการลงทุนของรัฐบาลทองถิ่นที่มีความชัดเจนตอผูมีสิทธิเลือกตั้ง นักการเมือง
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จะรูสึกถึงแรงกดดันที่จะตองรายงานสารสนเทศที่เก่ียวกับรายไดและรายจายอยางโปรงใสมากขึ้น ผลก็คือ ความโปรงใสชวย

สงเสริมการปรับปรุงการจัดการทางการคลังและการจัดหาบริการสาธารณะของทองถิ่น  

ความพึงพอใจ (Preferences) ประการสุดทาย การเก็บภาษีของรัฐบาลทองถิ่นนําไปสูการจัดสรรทรัพยากรที่นํา

ความพึงพอใจของพลเมืองเขามาพิจารณาอยางใกลชิดมากขึ้น 

 

แนวทางพื้นฐานในการพัฒนาเปนอิสระของรัฐบาลทองถิ่น  

มีแนวทางสองแนวทางในการพัฒนาเปนอิสระของรัฐบาลทองถิ่น แนวทางหน่ึง คือ การระดมทรัพยากรของตนเอง

จากชุมชนทองถิ่นและลดการพึ่งพาทางการเงินจากรัฐบาลกลาง ทางเลือกเปนมีความสอดคลองกับความเปนจริงและเปนไปได

ในทางปฏิบัติในสถานการณที่ซ่ึงชุมชนทองถิ่นมีความร่ํารวยและมีฐานรายไดที่ศักยภาพ แตอํานาจหนาที่ของรัฐบาลทองถิ่นมี

ความสามารถที่จะจํากัดการประเมินและจัดเก็บรายได  

แนวทางที่สองเปนการพิจารณาถึงรัฐบาลทองถิ่นที่ไดรับเงินโอนจากรัฐบาลกลางแตลมเหลวที่จะอธิบายการใชเงิน

งบประมาณน้ัน ซ่ึงเปนสาเหตุใหรัฐบาลเขามาแทรกแซงกิจการของทองถิ่น และดังน้ันจึงลดระดับความเปนอิสระที่เปนรัฐบาล

ทองถิ่นควรจะบรรลุระดับของการจัดการทางการเงินที่สูงจะสงเสริมระดับของความเปนอิสระของรัฐบาลทองถิ่น (Katorobo, 

2005, p. 17) 

 

สรุป 

จากการดําเนินนโยบายการกระจายอํานาจน้ันประกอบไปดวยการกระจายอํานาจที่สําคัญสามประการ คือ การ

กระจายอํานาจทางการเมือง การกระจายอํานาจทางการบริหาร และการกระจายอํานาจทางการคลังที่ผานน้ันจะพบทั้ง

ความสําเร็จและปญหาโดยเฉพาะการกระจายอํานาจทางการคลังที่ถือเปนองคประกอบสําคัญที่สงผลตอการกระจายอํานาจใน

ดานอ่ืนๆ ซ่ึงการกระจายอํานาจทางการคลังอาจจะพิจารณาไดเปนสามดานที่สําคัญ คือ ดานรายได ดานรายจาย และการ

กูยืม จะพบวาแมจะมีการใหอํานาจแกรัฐบาลทองถิ่น หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในกรณีของประเทศไทย แตไมไดสราง

ความเปนอิสระอยางแทจริงในการดําเนินการ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองหันใหความสําคัญกับการพิจารณาความเปนอิสระ

ทางการคลังมากขึ้น โดยจากทฤษฎีของความเปนอิสระของทองถิ่นไดใหกรอบในการพิจารณาสองกรอบที่ สําคัญ คือ 

ความสามารถในการริเริ่มหรือความเปนอิสระในการตัดสินใจของรัฐบาลทองถิ่น และการมีภูมิคุมกันจากตรวจสอบของรัฐบาล

ในระดับที่สูงกวา ซ่ึงจะพบวายังมีขอจํากัดหลายประการที่ทําใหรัฐบาลทองถิ่นไมมีอิสระอยางเต็มที่ในทางการคลัง เชน การ

กําหนดฐานภาษี อัตราภาษี รวมถึงการกระจายฐานภาษีที่ไมมีประสิทธิภาพในการในสรางรายไดจากรัฐบาลสวนกลาง การใช

เงินโอนระหวางรัฐบาลที่ผูกมากับเง่ือนไข หรือการใชขอจํากัดทางดานกฎหมายในการควบคุมการกูยืม ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีเปนส่ิงที่

จะตองพิจารณาและแกไขหากตองการที่จะสรางความเปนอิสระในการบริหารงานของรัฐบาลทองถิ่นภายใตกรอบของการ

กระจายอํานาจที่สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดดีกวาการดําเนินงานของสวนกลาง มี

ความสามารถรับผิดรับชอบตอประชาชนในพื้นที่ ซ่ึงเปนขอดีของการกระจายอํานาจทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ดังน้ัน ใน

การวิจัยในอนาคตเก่ียวกับการกระจายอํานาจโดยเฉพาะประเทศไทยจึงควรกันมาใหความสนใจและความสําคัญกับความเปน

อิสระขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะความเปนอิสระทางการคลังใหมากขึ้นเพื่อไมใหการกระจายอํานาจเปนเพียง

การกระจายอํานาจแตเพียงในนามแตไมใชการกระจายอํานาจที่แทจริง 
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บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตัวแบบในการวางแผนเชิงยุทธศาสตรระดับจังหวัด  โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  

การศึกษาครั้งน้ีเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณตัวแทนภาครัฐในจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 5 คน เพื่อวิเคราะห สังเคราะห

และพัฒนารางตัวแบบ และจากการสนทนากลุม (Focus Group) กับตัวแทนภาคประชาชน จํานวน 12 คน เพื่ออภิปราย

แสดงความคิดเห็นตอรางตัวแบบพรอมทั้งหาแนวทางพัฒนาตัวแบบรวมกัน จากน้ันผูวิจัยนําขอคนพบที่ไดมาพัฒนาและ

ปรับปรุงตัวแบบการวางแผนเชิงยุทธศาสตรของจังหวัดบึงกาฬ ผลการวิจัยนํามาซ่ึงขอเสนอแนะในการพัฒนาตัวแบบ ซ่ึงขอมูล

ที่ไดสามารถนํามาปรบัปรุงกระบวนการทํางานและพัฒนาจังหวัดใหมีคุณภาพเกิดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนาอยางมี

เสถียรภาพและเกิดความยั่งยืน 

 ผลการศึกษาพบวา ตัวแทนภาครัฐและภาคประชาชน เห็นดวยกับรางตัวแบบที่นําเสนอ ซ่ึงมีประโยชนตอการพัฒนา

จังหวัด  และมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา จังหวัดควรปรับปรุงกลไกการจัดทําแผนใหทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวมทุก

ขั้นตอนการดําเนินงาน  โดยเนนการสงเสริมและใหความสําคัญกับประชาชนใหมีสวนรวมมากขึ้น  อน่ึง ผูวาราชการจังหวัด

ควรใหความสําคัญและกําหนดใหจัดอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน พรอมทั้งศึกษาขอมูลและรวบรวมขอมูลใหละเอียดเพื่อเตรียม

ความพรอมกอนการดําเนินงาน จากน้ันนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคการ รวมถึงวิเคราะห

ปญหาความตองการของประชาชน และศักยภาพของจังหวัด  เพื่อเปนขอมูลในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กล

ยุทธ ประเด็นยุทธศาสตรใหสอดคลอง ชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบัติได แลวนํามากําหนดกลยุทธ/ยุทธศาสตรใหสอดรับกับ

สถานการณในปจจุบัน พรอมทั้งพิจารณาใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนบริหารราชการแผนดิน แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เม่ือไดแผนแลวจากน้ันก็นําไปสูการทบทวนและอนุมัติกลยุทธ/แผนยุทธศาสตร โดยจังหวัดควรมี

การทบทวนแผนอยางเปนระยะๆ ใหสอดรับกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป ที่สําคญัในการจัดประชุมทบทวนแผน ควรเชิญ

ทุกภาคสวนในสังคมเขามามีสวนรวมระดมความคิดเห็น เพื่อนําขอคนพบที่ไดมาปรับปรุงแผน  ซ่ึงในการนําแผนไปสูการ

ปฏิบัติใหบรรลุเปาประสงคที่ตั้งไว จะตองมีการส่ือสารและถายทอดแผนเพื่อนําแผนไปสูการปฏิบัติ  โดยจังหวัดควรจัด

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหเกิดความเขาใจและสามารถนําแผน

ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งถายทอดแผนดวยแผนที่ยุทธศาสตร ซ่ึงเปนเครื่องมือที่ชวยในการส่ือสารและ

ถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติให ชัดเจนขึ้น และขั้นตอนสุดทายการควบคุม ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน โดย

กําหนดใหจัดทําปฏิทิน ระยะเวลาการดําเนินการตามแผนอยางชัดเจน รวมทั้งกําหนดตัวช้ีวัด ผลลัพธ ผลผลิต และ

ความสําเร็จของแผน/โครงการ เพื่อประเมินและรายงานความกาวหนา ผลการดําเนินงาน จากน้ันทบทวนผลการดําเนินงาน

เพื่อนําไปปรับปรุงจัดทําแผนในปตอไป   
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คําสําคัญ: การวางแผนเชิงยุทธศาสตร, จังหวัดบึงกาฬ 

 

Abstract 

This Study aims to develop the strategic planning model in the level of province by using 

qualitative research methodology. The data were collected from interview of the 5 public agents in Bueng 

Kan Province to analyze, synthesize, and develop a draft model, and from Focus Group with 12 public 

sector agents to discuss and express opinions towards the draft model, including to find mutual 

guidelines for model development. Afterwards, the Researcher developed and improved the strategic 

planning model of Bueng Kan Province, based upon the findings. The result of the Research shall provide 

recommendations on the model development. The data so obtained can be used in improving the 

operating processes and developing the Province to be of good quality and to achieve the stabilized and 

sustainable development goals. 

 According to the results of this Study, the public sector and people sector agents agreed with the 

draft model so presented, which was beneficial for Province development and express, at the same 

direction, their opinion that the Province should improve the planning mechanism in order for every 

sector to participate in every procedure by emphasizing the promotion and taking into account causing 

people to take participating action more than ever. Besides, the Provincial Governor ought to take into 

consideration and provide trainings to the operating officers, including to study and collect detailed data 

to be ready prior to operations. Subsequently, the data were used in analyzing internal and external 

environments, including analyzing the problems on demands from people and the potentiality of the 

Province as data used in determining visions, missions, goals, strategies, and tactics to be in accordance 

with one another, to be clear, and to be implemented. Furthermore, the strategies / tactics shall be 

determined in accordance with current situations, inclusive of government policies, public administration 

plans, and national economic and social plans, afterwards leading to reviewing and approving the 

strategic / tactic plans. The Province ought to review the plans from time to time to be in line with the 

changing situations. Importantly, upon holding a meeting to review the plans, every sector in society 

should be invited to take part in brainstorming to improve the plans, based upon the findings. The plan 

implementation to achieve the goals set forth must be communicated and conveyed, whereby the 

Province should arrange workshops to explain the guidelines for operations to the operating officers to be 

able to understand and implement the plans in an efficient manner, including to convey the plans by 

tactic maps which are the tools used in assisting in communicating and implementing the plans to be 

clearer. In the last procedure, the performance control, follow-up, and evaluation should be conducted 

by clearly preparing a calendar for operating period in compliance with the plans, including determining 

indicators for plan/project results, outputs, and achievements so as to evaluate and report the progresses 
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and performances, afterwards reviewing the performances in order to improve planning in the following 

year. 

 

Keyword: Strategic Planning, Bueng Kan Province  
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บทนํา 

กระแสแนวความคิดสมัยใหมดําเนินการปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินของตนอยางจริงจังและตอเน่ือง โดย

มุงเนนการปรับเปล่ียนปรัชญาความคิดเก่ียวกับภาครัฐใหมีขนาดเล็กลงและทบทวนบทบาทภารกิจหนาที่ใหม การปรับปรุง

และออกแบบกระบวนการบริหารราชการแผนดินใหมีความชัดเจน โปรงใส สามารถตรวจสอบวัดผลสําเร็จได การให

ความสําคัญตอความคุมคาของทรัพยากร ตอบสนองตอความตองการของประชาชน และการเปดกวางรับฟงความคิดเห็น           

ใหประชาชนเขามีสวนรวม เม่ือกลาวถึงการปฏิรูประบบราชการไทยจากอดีตถึงปจจุบันรัฐบาลแตละชุดตางใหความสําคัญและ

ดําเนินการมาโดยตลอด อยางไรก็ตามการปฏิรูประบบราชการไทยในชวงที่ผานมายังไมปรากฏผลสําเร็จที่ชัดเจนเปนรูปธรรม

มากนัก อันเน่ืองมาจากขาดการมองภาพที่เปนองครวม ตลอดจนไมมีองคกรที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ปญหาดังกลาวจึงเปน

จุดออนและขอจํากัดที่สําคัญประการหน่ึงที่ทําใหการปฏิรูประบบราชการเคล่ือนที่ไปอยางไมชัดเจนดานผลสัมฤทธ์ิของงานที่

เปนรูปธรรม  ปจจุบันโครงสรางการบริหารและการปกครองในรูปแบบเดิมเริ่มเกิดปญหา หลายตอหลายรัฐบาลพยายามแกไข

ปญหา  แตก็ยังไมสามารถลดปญหาที่เกิดขึ้นในทองถิ่นได ซ่ึงเกิดจากการบริหารราชการแผนดินไทย เนนไปที่การรวมศูนย

มากกวาการกระจายอํานาจ เพราะตองรักษาความม่ันคงของชาติจึงทําใหเกิดปญหาตามมา ดังจะเห็นไดชัดเจนในระดับ

ทองถิ่น ไดแก 1) ปญหาทางดานโครงสรางองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน ปญหาทางดานอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นซอนทับกับการบริหารราชการสวนภูมิภาค ทั้งเรื่องอํานาจ ภารกิจ งบประมาณและการประสานงาน ปญหาดาน

การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากเกินไป โดยเฉพาะปญหาทางดานการกําหนดนโยบายและแผนที่ไมสอดคลองกับ

สภาพของปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่ 2) ปญหาทางดานการบริหารการเงินการคลังและการดําเนินภารกิจ

ตางๆ ซ่ึงมักจะไมเพียงพอที่จะนําไปใชจายในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนไดครบถวนตามภารกิจที่กฎหมาย

กําหนด 3) ปญหาทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษย ยังไมมีประสิทธิภาพและไมสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางเต็มที่ และ 4) 

ปญหาทางดานการมีสวนรวมของประชาชนมีคอนขางนอย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดพลัง ขาดความรวมมือ และ

ขาดความสนใจจากประชาชนอันเปนผลใหการปกครองทองถิ่นซ่ึงเปนการปกครองของคนในทองถิ่นเองไมคอยประสบ

ความสําเร็จเทาที่ควร 

การปรับปรุงและการปฏิรูประบบราชการมีความจําเปนและมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศอยางมาก ประเด็น

สําคัญที่สุดคือการแกปญหาและการพัฒนาการบริหาร ในสวนของจังหวัดเปนหนวยบริหารงานสวนภูมิภาคที่จะตองดําเนินงาน

รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหบรรลุภารกิจขององคการ โดยเครื่องมือที่ใชบูรณาการดําเนินงานคือแผนยุทธศาสตร 

ที่เช่ือมประสานการทํางาน ซ่ึงกระบวนการวางแผนยุทธศาสตรมีขั้นตอน ดังน้ี 1) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 2) การนํา

ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ และ 3) การควบคุมเชิงยุทธศาสตร  ซ่ึงในการจัดทําแผนยุทธศาสตร จังหวัดจะเปดใหหนวยงาน

ราชการตางๆ รวมกันจัดทําแผนยุทธศาสตรภายใตการควบคุมและกํากับดูแลของจังหวัด จากน้ันจะจัดสรรงบประมาณและ

กําลังคน นําแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหน่ึงที่มีสวนรวมจัดทําแผนยุทธศาสตร 

จากผลการพัฒนาที่ผานมาเกิดปญหาตางๆ เชนอํานาจในการบริหารจัดการที่ยังรวมศูนยอยูที่จังหวัด ทําใหการใหบริการ

สาธารณะดานตางๆแกประชาชนเกิดปญหาขัดของเพราะรอการส่ังการจากจังหวัด  ซ่ึงในปจจุบันจังหวัดไมไดทําหนาที่ในการ

สงเสริมความเขมแข็งของทองถิ่นอยางเต็มที่ และขณะเดียวกันกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรที่แตละจังหวัดดําเนินการก็

อาจจะมีจุดออนเน่ืองจากขาดการนําแผนไปสูการปฏิบัติในดานการจัดบริการสาธารณะไมเปนรูปธรรม ซ่ึงสาเหตุหลักอาจจะ

มาจากบุคลากร ที่ไมมีความเขาใจถึงแนวทางการนําแผนไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งขาดเครือขายและหนวยงานที่รับผิดชอบใน

ดานการจัดบริการสาธารณะโดยตรง และที่สําคัญทุกภาคสวนตองใหความสําคัญและเขามามีสวนรวมในการวางแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดรวมกันอยางแทจริง จะเห็นไดวาการวางแผนเชิงยุทธศาสตร เปนตัวแบบการวางแผนที่สอดรับ

กับการกระจายอํานาจ ซ่ึงเปนกระแสหลักในการบริหารภาครัฐในปจจุบัน หากจังหวัดปรับปรุงวิธีการทํางานหรือปฏิรูประบบ
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ราชการโดยจังหวัดทําหนาที่เปนผูใหการสนับสนุนดานตางๆ เชน สนับสนุนองคความรู  สนับสนุนงบประมาณ และสนับสนุน

บุคลากรเพื่อใหแผนยุทธศาสตรถูกนําไปปฏิบัติและบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจ รวมถึงใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเปนกลไกหลักในการใหบริการสาธารณะ เน่ืองจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่ใกลชิดกับประชาชน

มากที่สุด  ยอมทราบดีวาประชาชนมีปญหาอะไรและตองแกไขอยางไร ดังน้ันปญหาและความตองการของประชาชนก็จะไดรับ

การแกไขตรงจุด ไมทําใหเกิดความเหล่ือมลํ้าในสังคม จะสงผลใหการบริหารงานของจังหวัดบริหารจัดการภาครัฐอยางมี

ประสิทธิภาพ ดังน้ัน การหาตัวแบบในการวางแผนยุทธศาสตรจังหวัดที่มุงเนนการสนับสนุนสงเสริมมากกวาการควบคุมส่ังการ

ควรมีการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรแบบมีสวนรวมและจังหวัดเปนเพียงหนวยงานที่ใหการสนับสนุนสงเสริมเทาน้ัน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปนผูนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถิ่นของ

ตนเองที่รับผิดชอบ เน่ืองจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่อยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด  ทําใหทราบถึง

ปญหาและความตองการที่แทจริง ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ทั้งน้ี จังหวัดบึงกาฬเปนจังหวัดที่เกิดขึ้นใหมลาสุด จึงจําเปนที่จะตองมีการวางแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อใหเกิดการ

พัฒนาทัดเทียมกับจังหวัดอ่ืนๆ และที่สําคัญจังหวัดบึงกาฬมีสภาพทางภูมิศาสตรที่โดดเดนคือมีพื้นที่ภูมิศาสตรติดกับ สปป.

ลาว โดยมีแมนํ้าโขงเปนแนวพรมแดน ซ่ึงเปนประเทศเพื่อนบานที่ใกลชิดทั้งในเชิงประวัติศาสตร เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา 

วัฒนธรรม และดานเศรษฐกิจ รวมถึงเปนจุดเช่ือมตอดานคมนาคมขนสงจากบึงกาฬไปลาว  ซ่ึงจังหวัดบึงกาฬมีแผนในการ

สรางสะพานมิตรภาพไทย - ลาวขามแมนํ้าโขงแหงที่ 5 บึงกาฬ - ปากซัน เพื่อการคมนาคมขนสงที่สะดวก การเปนสมาชิกของ

ประชาคมอาเซียนมีแนวโนมที่การซ้ือขายแลกเปล่ียนจะเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงทางจังหวัดบึงกาฬมีแผนสรางตลาดอินโดจีน เปนการ

ขยายตลาดสินคาไทยสูตลาดอินโดจีนแหงใหมกับประเทศในกลุมอาเซียน รวมทั้งมีแผนพัฒนาเปนเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีลักษณะ

โครงสรางพื้นฐานการตั้งโรงงานทั้งขายและผลิต เปนนิคมอุตสาหกรรมแหงใหมของจังหวัดบึงกาฬ ที่เปนแหลงทองเที่ยงและ

แหลงการคา การลงทุนแหงใหมที่สามารถสรางรายไดใหกับจังหวัดบึงกาฬ  รวมทั้งพืชเศรษฐกิจที่สรางช่ือใหกับจังหวัดบึงกาฬ 

คือ ยางพารา เปนแหลงวัตถุดิบในการผลิตอุตสาหกรรมจากยางพาราที่มากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเอ้ือตอการ

พัฒนาเศรษฐกิจทางดานการคา การลงทุนในอนาคต โดยจังหวัดมีเปาหมายที่จะเปนศูนยกลางยางพาราและประตูสูการ

ทองเที่ยว ซ่ึงจะครอบคลุมไปการคาชายแดนเพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพแกจังหวัดบึงกาฬทั้งในแงการคา การลงทุนและการ

ทองเที่ยว และเปนจุดสําคัญในการพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการคมนาคมของจังหวัดบึงกาฬ ดังน้ันเครื่องมือที่จะใชในการ

พัฒนาหรือแผนที่ใชในการบูรณาการพัฒนาจังหวัด ใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน คือแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด เพราะแผน

ยุทธศาสตรจะเปนตวัเช่ือมประเทศลาว ประเทศเพื่อนบาน รวมถึงเปนการสรางการมีสวนรวมของหนวยงานในจังหวัดไดเขา

มามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาจังหวัดและนําแผนพัฒนาที่ไดไปสูการปฏิบัติ อีกทั้งแผนยุทธศาสตรเปนหัวใจหลักในการ

พัฒนาจังหวัดเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

จากขอมูลความสําคัญและปญหาดังกลาวมาขางตน ผูศึกษาจึงตองการศึกษาตัวแบบการวางแผนเชิงยุทธศาสตร: 

กรณีศึกษาจังหวัดบึงกาฬ ขอมูลที่ไดสามารถนํามาปรับปรุงกระบวนการทํางานและพัฒนาจังหวัดใหมีคุณภาพเกิดความสําเร็จ

ตามเปาหมายการพัฒนาอยางมีเสถียรภาพและเกิดความยั่งยืน 

 

ปญหาของการวิจัย 

ตวัแบบในการวางแผนเชิงยุทธศาสตรของจังหวัดบึงกาฬควรเปนอยางไร 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนาตัวแบบในการวางแผนเชิงยุทธศาสตรระดับจังหวัด 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 จังหวัดบึงกาฬไดตัวแบบในการวางแผนเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริการ

สาธารณแกประชาชนสามารถนําแผนยุทธศาสตรจังหวัดไปปฏิบัติ รวมถึงการนําผลการศึกษาไปปรับปรุงวิธีการทํางานที่เนน

การมีสวนรวมของทุกภาคสวนใหการบริการเปนไปในทิศทางที่ตองการของประชาชน เม่ือการปฏิบัติเกิดความสําเร็จทําใหเกิด

ความเช่ือม่ันตอจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย   

 จากแนวคิดการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของ ตลอดจนแนวทางการวางแผน กลยุทธหรือยุทธศาสตร

ทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนไดแสดงใหเห็นถึงจุดดีและจุดดอย รวมถึงแนวทางการพัฒนาตัวแบบการวางแผนกลยุทธ

หรือยุทธศาสตรระดับจังหวัดนอกจากน้ียังไดช้ีใหเห็นถึงแนวทางแกไข ปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับตัวแบบการวางแผนกลยุทธ

หรือยุทธศาสตร  โดยผูวิจัยไดวิเคราะห สังเคราะห เปรียบเทียบปจจัยแหงความสําเร็จ/ปจจัยแหงความลมเหลวในการวางแผน

ยุทธศาสตรของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน พรอมทั้งวิเคราะหตัวแบบการวางแผนกลยุทธเพื่อหาจุดดีและจุดดอยในการ

วางแผนกลยุทธเพื่อนํามาสังเคราะหจัดทํา (ราง) ตัวแบบการวางแผนกลยุทธหรือยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ประยุกตมา

จากตัวแบบวางแผนกลยุทธหรือยุทธศาสตรตามแนวคิดของ Bryson, Osborn และ Gaebler และ Harvard Businessc 

School ผสมผสานกับกรอบแนวคิดของผูวิจัยที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของ วิเคราะหหาแนว

ทางแกไขจุดดอยในการวางแผน เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาตัวแบบการวางแผนกลยุทธหรือยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  

จากการหาแนวทางพัฒนาตัวแบบการวางแผนกลยุทธหรือยุทธศาสตรที่เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อใหการบริการ

สาธารณะเปนไปในทิศทางที่ตอบสนองความตองการของประชาชนโดยแทจริง ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยเพื่อรวบรวม

ประมวลความคิดเห็นและพัฒนาตัวแบบใหเปนฉบับสมบูรณไว 

ทั้งน้ี กรอบแนวคิดจากการศึกษาตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน (Independent Variable: IV) คือ รางตัวแบบการ

วางแผนเชิงยุทธศาสตรของจังหวัดบึงกาฬ จากการรางตัวแบบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนทําใหผูวิจัยทราบวา กระบวนการ

วางแผนตองอาศัยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนมารวมพัฒนาตัวแบบการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด โดยมี

กระบวนการวางแผน 7 ขั้นตอนดังน้ี 

1. ขั้นการเตรียมการ ซ่ึงขั้นน้ีจะทําใหผูศึกษาเห็นถึงความจําเปนที่ตองมีการเตรียมความพรอมกอนดําเนินการ

วางแผนเพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุเปาประสงคของจังหวัด 

2. การวิเคราะหจุดเดน จุดดอย โอกาสและอุปสรรค ซ่ึงขั้นน้ีจะทําใหทราบถึงสถานการณของจังหวัดวาเปนอยางไร 

รวมถึงประเมินปจจัยสภาพแวดลอมตางๆทั้งภายในและภายนอกวาจะกอใหเกิดโอกาสและขอจํากัดอยางไรตอจังหวัด ทําใหผู

ศกึษาทราบสถานะในดานตางๆ รวมทั้งปจจัยที่จะเขามาสงผลกระทบตอจังหวัด ที่สําคัญขอมูลที่นํามาวิเคราะหตองทันสมัย

และเปนปจจุบัน ภายใตการวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis)  เพื่อกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดตอไป 
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3. กําหนดวิสัยทัศนรวม ซ่ึงในขั้นน้ีทําใหทราบถึงความคาดหวังและแนวทางความสําเร็จในอนาคตของจังหวัด 

4. กําหนดกลยุทธ/ยุทธศาสตรใหสอดรับสถานการณในปจจุบันซ่ึง ในขั้นน้ีทําใหผูศึกษาทราบวา การกําหนดแผนกล

ยุทธ/ยุทธศาสตรเปนการกําหนดกรอบการนํากลยทุธ/ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ดวยการจัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรม

ภายใตนโยบาย ขอกฎหมายหรือขอระเบียบที่เก่ียวของ เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของจังหวัดบึงกาฬ

อยางมีประสิทธิภาพ 

5. ทบทวนและอนุมัติกลยุทธ/แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงในขั้นน้ีทําใหผูศึกษาทราบถึงแผนยุทธศาสตรที่มี

ความเหมาะสมกับความตองการในพื้นที่อยางแทจริง เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้ง

ไว 

6. การถายทอดแผนกลยุทธ/ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ซ่ึงในขั้นน้ีทําใหทราบวาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดจะ

ประสบความสําเร็จไดน้ัน ประเด็นสําคัญคือการส่ือสารและถายทอดแผนเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ คือถายทอดแนวทางการ

ดําเนินการใหอยูในรูปที่สามารถทําความเขาใจไดงายแกบุคลากรทุกระดับในจังหวัด เพื่อใหเปนแนวทางสําหรับการแปลง

ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติตอไป 

7. ควบคุม การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ซ่ึงในขั้นน้ีทําใหทราบวาถึงความกาวหนาในการดําเนินการ 

และเปนการผลักดัน สนับสนุนบุคลากรใหปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรใหตรงตามเปาประสงคของแผนพัฒนา อีกทั้งทําใหทราบ

ถึงปญหาและอุปสรรคเม่ือนําแผนไปสูการปฏิบัติ สามารถนําไปเปนขอมูลทบทวนแผนยุทธศาสตรในปหนาตอไป   ในการ

วิเคราะห สังเคราะหและพัฒนาตัวแบบที่รางขั้น เพื่อหาคาความเหมาะสมและความเปนไปไดของตัวแบบที่รางขั้น เพื่อนําขอ

คนพบที่ไดมาปรับตัวแบบการวางแผนเชิงยุทธศาสตรของจังหวัดบึงกาฬตอไป 

ตัวแปรตาม (ตัวแปรตาม,Dependent Variable: DV) โดยมีกระบวนการดําเนินการ 2 ขั้นตอน ดังน้ี  

ขั้นที่ 1 การวิเคราะห/สังเคราะหและพัฒนาตัวแบบโดยการสัมภาษณตัวแทนภาครัฐ โดยนํารางตัวแบบที่ไดจาก

การศึกษามากําหนดกรอบคําถามเพื่อนําไปสัมภาษณตัวแทนภาครัฐในจังหวัดบึงกาฬ จะทําใหทราบถึงปญหา อุปสรรค และ

ขอแนะแนะ ตลอดจนหาแนวทางการพัฒนารูปแบบการวางแผนเชิงยุทธศาสตรรวมกัน นอกจากน้ียังแสดงใหเห็นถึงการสราง

กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตรที่เนนการมีสวนรวมในการพัฒนารปูแบบการวางแผนเชิงยุทธศาสตร  

ขั้นที่ 2 ประมวลความคิดเห็นตอตัวแบบที่สรางขึ้น โดยการสนทนากลุมแบบเจาะจง (Focus Group) กับตัวแทน

ภาคประชาชน ซ่ึงประเด็นน้ีจะทําใหทราบแนวความคิดเห็นเก่ียวกับการวางแผนเชิงยุทธศาสตรของจังหวัดบึงกาฬในทัศนะ

ของประชาชน พรอมทั้งขอเสนอแนะในมิติใหมๆ  กลาวโดยสรุปจากการศึกษาเอกสาร เพื่อนํามากําหนดตัวแปรตนคือ (ราง) 

ตัวแบบการวางแผนเชิงยุทธศาสตร  จากน้ันนําไปวิเคราะห/สังเคราะหโดยผูเช่ียวชาญเพื่อหาความเที่ยงตรงของตัวแบบที่สราง

ขึ้นมาวา (ราง) ตัวแบบการวางแผนเชิงยุทธศาสตรตัวแทนภาครัฐและภาคประชาชนในจังหวัดบึงกาฬเห็นดวยมากนอยเพียงใด 

จากน้ันนําขอคนพบที่ได รวมทั้งขอเสนอแนะมาสรางตัวแบบการพัฒนาการวางแผนยุทธศาสตรของจังหวัดบึงกาฬ   จากการ

พัฒนาตัวแบบเชิงยุทธศาสตรระดับจังหวัด ทําใหทราบวา การวางแผนตองอาศัยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนมารวมคิด รวม

ทํา และระดมสมองหาแนวทางการวางแผนพัฒนาจังหวัดใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอบสนองความตองการของประชาชนการ

ทํางานเปนทีมจะชวยขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดใหประสบผลสําเร็จไดมากยิ่งขึ้น 

 จากกรอบแนวคิดและตัวแปรทั้งหมดดังที่ไดกลาวมาขางตนจะนําไปสูการกําหนดวิธีการดําเนินงานวิจัยในบทที่ 3 

ตอไป 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยดําเนินการวิจัย 3 ขั้นตอนดังน้ี ขั้นที่ 1 วิเคราะหและสังเคราะหตัวแบบการวางแผนเชิงยุทธศาสตร โดยผูวิจัย

ศึกษาคนควาการพัฒนารูปแบบ  การวางแผนยุทธศาสตร การมีสวนรวม การวางแผนยุทธศาสตรที่ดีตลอดจนตัวแบบการ

วางแผนกลยุทธ แลวนํามาวิเคราะหหาจุดดี/จุดดอยในการวางแผนจากน้ันทําการสังเคราะหผลการศึกษาเอกสารเพื่อกําหนด

กรอบแนวคิดรางตัวแบบฯ ขั้นที่ 2 วิเคราะห สังเคราะหและพัฒนาตัวแบบที่รางขึ้นโดยตัวแทนภาครัฐ ผูวิจัยนํารางตัวแบบที่

ไดจากการสังเคราะหขึ้นจากขั้นที่ 1 กําหนดประเด็นคําถามโดยใชแบบสัมภาษณ จากน้ันนําไปสัมภาษณกลุมเปาหมายเพื่อ

วิเคราะหและพัฒนาตัวแบบที่สรางขึ้น แลวนําขอคนพบที่ไดมาพัฒนาตัวแบบการวางแผนเชิงยุทธศาสตรของจังหวัดบึงกาฬ  

ในการศึกษาครั้งน้ี ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลสําคัญ 2 แหลง คือ 

1. ขอมูลปฐมภูมิ คือ ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณตัวแทนภาครัฐ ซ่ึงกลุมตัวแทนกลุมน้ีจะใหขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาตัวแบบการวางแผนยุทธศาสตรจังหวัด รวมทั้งเปนผูวิเคราะหและรวมพัฒนาตัว

แบบ จํานวน 5 คน 

2. ขอมูลทุติยภูมิ คือ ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเอกสารรายงานตางๆเก่ียวกับการวางแผนยุทธศาสตร รวมถึง

เอกสารตางๆ 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดแก แบบการสัมภาษณความคิดเห็นของตัวแทนภาครัฐตอตัวแบบการวางแผนเชิง

ยุทธศาสตรจังหวัด และผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือโดยการนํารางตัวแบบการวางแผนเชิงยุทธศาสตร ที่ไดจากขั้นตอนที่

1. สรางแบบสัมภาษณ และสรุปเปนประเด็นขอคําถาม 2. นําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบความตรง

เชิงเน้ือหา (Content Analysis)  คือตรวจสอบความสอดคลอง ระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของการวิจัยใหมีความ

ครอบคลุมขอคําถามและความชัดเจนของภาษา  พรอมทั้งหาประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัยโดยนําเครื่องมือวิจัยเสนอตอ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา ใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3  คน 

ตรวจสอบ ความตรงเชิงเน้ือหา ทําการทดสอบแบบสัมภาษณ โดยการลงพื้นที่ไปสัมภาษณกลุมเปาหมาย 3 คน และนําแบบ

สัมภาษณทําการปรับปรุงแกไข และจัดพิมพเปนแบบสัมภาษณฉบับสมบูรณ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

ตอไป  

ทั้งน้ี ผูศึกษาไดทําการทดสอบเครื่องมือโดยการลงพื้นที่ไปสัมภาษณกลุมเปาหมาย 3 คน เพื่อดูวากลุมเปาหมาย

ดังกลาวมีความเขาใจในขอถามมากนอยเพียงใด จากการประมวลผลพบวา ผลการตอบคําถามมีความสอดคลองกัน 

กลุมเปาหมายดังกลาวมีความเขาใจในขอคําถาม การรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณตัวแทนภาครัฐโดยนํา

แบบสัมภาษณไปสัมภาษณตัวแทนภาครัฐ  โดยการประสานงานทางโทรศัพทเพื่อนัดหมายและเดินทางไปพบผูเช่ียวชาญดวย

ตนเอง และในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณตัวแทนภาครัฐ ไปวิเคราะหเน้ือหา (Content 

Analysis) แลวนํามาสังเคราะหแนวทางการพัฒนาตัวแบบ โดยใชโปรแกรมประมวลคํา (Word Processing Program) เพราะ

เปนโปรแกรมที่ใชงาย ไมซับซอน โดยการคัดลอก (Copy) ขอความที่มีรหัสเดียวกัน แลวนํามาวาง (Paste) รวมไวในกลุม

เดียวกันในแฟมเอกสารอีกแฟมหน่ึง ทําใหงายแกการวิเคราะหในขั้นตอไป (ชาย โพธิสิตา, 2549) 

ขั้นที่ 3 ประมวลความคิดเห็นตอตัวแบบการวางแผนเชิงยุทธศาสตรของจังหวัดบึงกาฬ โดยการสนทนากลุมแบบ

เจาะจง (Focus Group) กับตัวแทนภาคประชาชนในจังหวัดบึงกาฬ กลุมเปาหมาย คือ ภาคประชาชน จํานวน 12  คน โดย

ผูวิจัยใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คัดเลือกตัวแทนภาคประชาชนที่สะทอนโครงสรางของ

ประชากรในจังหวัดบึงกาฬ ซ่ึงตัวแทนที่เลือกเปนผูที่มีความหลากหลายตามชวงอายุ สถานภาพการทํางาน และมีความรูความ
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เขาใจในการวางแผน สงผลใหไดขอมูลในมิติตางๆที่หลากหลายเก่ียวกับการพัฒนาตัวแบบฯ ในทัศนะของประชาชน  โดย

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบบันทึกการสนทนา (Flipchart) เทปบันทึกเสียง และใบงานเก่ียวกับตัวแบบการ

วางแผนเชิงยุทธศาสตรที่สรางขึ้นจากขั้นที่ 2 และผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมและขอมูลโดยการทําหนังสือขอความรวมมือ 

จากมหาวิทยาลัยถึงกลุมตัวอยางตัวแทนภาคประชาชนสงหนังสือถึงตัวแทนภาคประชาชน เพื่อขอเชิญเขารวมสนทนากลุม 

(Focus Group) และทําการลงทะเบียนผูเขารวมสนทนากลุม แนะนําตนเอง ช้ีแจงปญหา ความสําคัญ วัตถุประสงคและ

ผลลัพธที่ไดจากการวิจัย พรอมทั้งวัตถุประสงคของการจัดสนทนากลุม เพื่อสรางเขาใจกอนดําเนินการสนทนากลุม  ช้ีแจง

วัตถุประสงคการรวบรวมขอมูลการดําเนินการวิจัยในขั้นที่ 3 จากน้ันทําการสนทนากลุม โดยผูวิจัยดําเนินการแจกใบงานให

ผูเขารวมไดแสดงความคิดเห็นตอตัวแบบน้ี นํากรอบแนวคิดที่ไดจากมติที่สนทนากลุมบันทึกสรุปลงในกระดาษ Flipchart และ

ในการวิเคราะหขอมูล จึงใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis)  และมติเอกฉันทที่สนทนา สรุปลงในกระดาษ 

Flipchart  ผูวิจัยจะพิจารณาและวิเคราะหขอมูล เพื่อนํามาตีความขอมูลเชิงพรรณนา เพื่อจับประเด็นสําคัญตามประเด็น

ปญหาที่กําหนดไว และนํามาวิเคราะหเน้ือหา สรุปกรอบแนวคิดการพัฒนาตัวแบบ พรอมทั้งหาความเช่ือมโยงของขอมูล

ดังกลาวเทียบเคียงกับงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

ผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย ผูวิจัยสามารถจําแนกขั้นตอนการดําเนินวิจัย 3 สวน ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

สวนท่ี 1 วิเคราะหและสังเคราะหรางตัวแบบการวางแผนยุทธศาสตร จากการศึกษาเอกสารที่มีเน้ือหาเก่ียวกับ

การพัฒนารูปแบบ การวางแผนยุทธศาสตรการวางแผนกลยุทธ การมีสวนรวม การวางแผนยุทธศาสตรที่ดีของหนวยงานตางๆ  

ตลอดจนศึกษาตัวแบบการวางแผนกลยุทธ จากน้ันสังเคราะหผลการศึกษาเอกสารเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดรางตัวแบบการ

วางแผนเชิงยุทธศาสตรของจังหวัดบึงกาฬ 

สวนท่ี 2 วิเคราะห สังเคราะหและพัฒนาตัวแบบท่ีรางข้ึน จากการสัมภาษณตัวแทนภาครัฐเพื่อวิเคราะห 

สังเคราะหและพัฒนาตัวแบบที่รางขึ้นภาพรวม พบวา ตัวแทนภาครัฐเห็นดวยกับรางตัวแบบที่นําเสนอ โดยมองวา “ตัวแบบน้ี

มีความเหมาะสมและเปนไปไดตอการนําไปพัฒนาตัวแบบการวางแผนเชิงยุทธศาสตรของจังหวัดบึงกาฬ รวมทั้งแสดงใหเห็นถึง

การเช่ือมโยงการปฏิบัติรวมกัน และมีความเปนเอกภาพ” ผลการทบทวนตัวแบบการวางแผนเชิงยุทธศาสตรแตละ

กระบวนการในภาพรวมเห็นวา  ผูใหขอมูลมีความคิดเห็นที่สอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากน้ีขอมูลที่ไดทําให

ทราบถึงความคิดเห็นในเชิงลึกพรอมทั้งแนวทางการพัฒนากระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแตละขั้น มี

รายละเอียด ดังน้ี 

1. ขั้นเตรียมการ จากการสัมภาษณตัวแทนภาครัฐ มองวา การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ควรเชิญทุก

ภาคสวนในสังคมเขามามีสวนรวมดําเนินการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดรวมกัน  พรอมทั้งศึกษาขอมูลและรวบรวม

ขอมูลที่เก่ียวของใหละเอียด โดยตองศึกษาวิเคราะหขอมูลใหครบทุกมิติ เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนสมบูรณ นอกจากน้ียังพบวา 

ในการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดใหประสบผลสําเร็จน้ัน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตองเปนผูที่มีความรู ความเขาใจ

และทักษะในการปฏิบัติอยางถองแท  โดยจังหวัดควรกําหนดใหจัดอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพรอมกอน

ดาํเนินการ 

2. ขั้นการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคการ เพื่อคนหาจุดเดน จุดดอย โอกาสและอุปสรรค 

ภายใตการวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis)  จากการสัมภาษณตัวแทนภาครัฐ มองวา ขอมูลในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในจังหวัดที่มีกระบวนการดําเนินการชัดเจนอยูแลว  แตส่ิงที่ควรปรับปรุงเพื่อใหการ

ดําเนินการดีขึ้น คือกลุมเปาหมายผูเขารวมประชุมจะตองเนนผูรับผิดชอบงานเก่ียวกับแผนงานสวนราชการโดยตรง  พรอมทั้ง

จัดอบรมเจาหนาที่ ผูปฏิบัติงานช้ีแจงแนวทางการดําเนินงาน  ที่สําคัญควรวิเคราะหปญหาความตองการของประชาชน 

ศักยภาพของจังหวัดและแนมโนมที่เก่ียวของโดยศึกษาขอมูลใหครบถวนทุกมิติ นอกจากน้ียังพบวาเพื่อใหไดแนวทางการจัดทํา

แผน จังหวัดควรกําหนดใหศึกษากระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรของจังหวัดตางๆ ที่ประสบความสําเร็จ รวมถึงให

ประชาชนไดเขามามีสวนรวมจัดทําประชาวิจารณการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดอยางแทจริง 

3. ขั้นการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ ประเด็นยุทธศาสตร และคานิยมของจังหวัด (Vision, 

Mission and Strategic issues) จากการสัมภาษณตัวแทนภาครัฐ มองวา ในการกําหนดวิสัยทัศนรวม จังหวัดควรนํา

ฐานขอมูลผลการวิเคราะห SWOT มาดูรายละเอียด ศึกษาทิศทางการพัฒนาจังหวัดเพื่อเปนขอมูลในการกําหนดวิสัยทัศน 

พันธกิจ เปาประสงค  กลยุทธ ประเด็นยุทธศาสตรใหสอดคลอง ชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบัติได ที่สําคัญควรปรับปรุง

กลไกการจัดทําแผนใหทุกภาคสวนในสังคมเขามามีสวนรวม ทั้งภาคราชการ ผูนําทองที่ ผูนําทองถิ่น ภาคเอกชน และภาค

ประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวมทุกขั้นตอนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  รวมถึงสงเสริมและให

ความสําคัญกับภาคประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น 

4. ขั้นการกําหนดกลยุทธ/ยุทธศาสตรใหสอดรับสถานการณในปจจุบัน (Strategy/strategies in line with the 

current situation) จากการสัมภาษณตัวแทนภาครัฐ มองวา ในการกําหนดกลยุทธ/ยุทธศาสตร จังหวัดควรนําฐานขอมูลที่ได

จากการวิเคราะห SWOT มาวิเคราะหศักยภาพของจังหวัดเพื่อกําหนดกลยุทธ/ยุทธศาสตรใหสอดรับกับสถานการณในปจจุบัน 

พรอมทั้งพิจารณาใหสอดคลองกับนโยบายของรฐับาล แผนบริหารราชการแผนดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

แผนพัฒนากลุม  นอกจากน้ีควรนําเครื่องมือ (Value Chain) มาชวยวิเคราะห ในแตละประเด็นยุทธศาสตร เพื่อใหหนวยงาน

ที่เก่ียวของไดมีสวนรวมในการบูรณาการแผนงาน/โครงการ  รวมถึงนําฐานขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห มากําหนดกลยุทธเชิง

รุก เชิงรับ และเชิงปองกัน  วิเคราะหความเปนไปไดของทางเลือกในแตละทาง เปรียบเทียบทางเลือกและตัดสินใจเลือก

ทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อกําหนดเปนกลยุทธ/ยุทธศาสตรการพัฒนา 

5. ขั้นการทบทวนและอนุมัติกลยุทธ/แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด (Review and approval of the 

Strategic) จากการสัมภาษณตัวแทนภาครัฐ มองวา ในการทบทวนและอนุมัติกลยุทธ/แผนยุทธศาสตรจังหวัดควรมีการ

ทบทวนแผนอยางเปนระยะๆ ใหสอดรับกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป  และในการจัดประชุมทบทวนแผน จังหวัดควรเชิญ

ทุกภาคสวนในสังคมเขามามีสวนรวมระดมความคิดเห็น เพื่อทบทวน พิจารณาเห็นชอบแผน ยืนยัน และใหขอเสนอแนะ เพื่อ

นําขอคนพบที่ไดมาปรับปรุงแผนใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว  นอกเหนือจากน้ียังพบวา จังหวัดควรรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปสู

ขั้นทบทวน และพิจารณาใหครบถวนครอบคลุม โดยแสดงใหเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับเม่ือนําไปสูการปฏิบัติ พรอมทั้ง

กําหนดใหจัดประชุมคณะทํางาน/หัวหนาสวนราชการที่เก่ียวของ เพื่อนําเสนอรางแผนยุทธศาสตรใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม

กอนที่จะประกาศใชแผนยุทธศาสตรฉบับจริง 

6. ขั้นการถายทอดแผนกลยุทธ/ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ (Relay Strategy into action) จากการสัมภาษณตัวแทน

ภาครัฐ มองวา ในการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนน้ัน จะตองประกอบไปดวยการมีแผนที่ดี

และความสามารถในการนําแผนไปสูการปฏิบัติ โดยในการนําแผนไปสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาประสงคที่ตั้งไว จะตองมีการ

ส่ือสารและถายทอดแผนเพื่อนําแผนไปสูการปฏิบัติ  ซ่ึงถาเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไมสามารถเขาใจแนวทางการดําเนินการตาม

แผน ยอมยากที่จะทําใหปฏิบัติตามแผนได ดังน้ันจังหวัดควรจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ช้ีแจงถายทอดแนว

ทางการดําเนินงานแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เพื่อสรางความเขาใจใหเกิดการเรียนรูแผนและนําแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ รวมทั้งถายทอดแผนดวยแผนที่ยุทธศาสตร โดยนําเปาประสงคของแตละกลยุทธมาเรียงกันตามหลักเหตุและผล 

เพื่อเปนเครื่องมือที่ชวยในการส่ือสารและถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติใหชัดเจนขึ้น 

7. ขั้นการควบคุม ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน (Monitor and evaluate the work carries) จากการ

สัมภาษณตัวแทนภาครัฐ มองวา ในการดําเนินการจังหวัดควรกําหนดใหจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อใชในการติดตามผล

การดําเนินงานใหสามารถบรรลุเปาหมายตามแผนไดสําเร็จ โดยประกอบไปดวยปฏิทินการปฏิบัติ ระยะเวลาการดําเนินการ

ตามแผนอยางชัดเจน รวมทั้งกําหนดตัวช้ีวัด ผลลัพธ ผลผลิต รวมถึงความสําเร็จของแผน/โครงการ โดยใหรายงาน

ความกาวหนาผลการดําเนินงานเปนประจําทุกวันที่ 25 ของเดือน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเน่ือง นอกจากน้ียัง

พบวา ในการดําเนินการควบคุม ติดตามและประเมินผลตามแผนจังหวัดมีกระบวนการที่ชัดเจนอยูแลว  แตคนที่ตรวจสอบไดดี

ที่สุดคือประชาชน เพราะประชาชนคือผูที่ไดรับผลประโยชนโดยตรง ฉะน้ัน จังหวัดควรกําหนดใหประชาชนรวมตรวจสอบและ

ตดิตามผลการดําเนินงาน พรอมทั้งทบทวนผลการดําเนินงานเพื่อนําไปปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อจัดทําแผนในปตอไป 

ทั้งน้ี ปจจัยแหงความสําเร็จในการวางแผนเชิงยุทธศาสตรของจังหวัดที่ตัวแทนภาครัฐในจังหวัดบึงกาฬไดใหไวมี

ความสอดคลองกันในเรื่องการวางแผนยุทธศาสตรแบบมีสวนรวม คือ ทุกภาคสวนตองเขามีสวนรวมวางแผนยุทธศาสตรอยาง

แทจริง ความรวมมือของทุกภาคสวนในสังคมในการกําหนดยุทธศาสตรจังหวัด จะนําไปสูยุทธศาสตรการพัฒนาที่สามารถ

ปฏิบัตไิดจริง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชนกับประชาชนโดยรวมอยางแทจริง สงผลใหประชาชนเกิดความ

ผาสุก มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกกจากน้ีในการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเพื่อนําสูความสําเร็จที่ตั้งไว  ควรผาน

กระบวนการประชาวิจารณจากระดับหมูบาน/ชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด จึงจะไดขอสรุป/ขอปญหาที่จะตองแกไขใหถูก

ทิศทาง และตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางแทจริง 

สวนที่ 3 ประมวลความคิดเห็นตอตัวแบบการวางแผนเชิงยุทธศาสตรของจังหวัดบึงกาฬ จากการสนทนากลุม 

(Focus Group) กับตัวแทนภาคประชาชน เก่ียวกับตวัแบบการวางแผนเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ตามประเด็นคําถาม

ในใบงานที่สรางขึ้นจากขั้นที่ 2 แสดงใหเห็นถึง แนวความคิดเห็นเก่ียวกับตัวแบบการวางแผนเชิงยุทธศาสตรในทัศนะของ

ประชาชน พรอมทั้งไดขอเสนอแนะในมิติใหมๆ มาพัฒนาตัวแบบฯ โดยผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมประชาชนเห็นดวยตอตัว

แบบที่นําเสนอทุกประเด็นคําถามตามใบงาน  พรอมทั้งขอเสนอแนะที่ตัวแทนภาคประชาชนไดใหไวมีแนวคิดเห็นที่สอดคลอง

กันในเรื่องของการนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติใหเห็นเปนรูปธรรมน้ัน ผูขับเคล่ือนแผนตองเปนผูที่มีความรูความเขาใจใน

ดานการวางแผนเชิงยุทธศาสตรโดยตรง ที่สําคัญผูวาราชการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการควรใหความสําคัญกับทุก

กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร รวมถึงกําหนดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัดมากขึ้น    ผลการศึกษาสะทอนใหเห็นวา ตัวแบบการวางแผนเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดบึงกาฬในดานการมีสวน

รวมของประชาชนมีคอนขางนอย ซ่ึงกลไกการมีสวนรวมของประชาชนเปนเพียงกระบวนการใหประชาชนเขารวมรับฟงผลการ

ดําเนินงานและเสนอความตองการในเวทีประชาคมระดับตําบลเทาน้ัน ไมไดเปนการใหประชาชนเขามามีสวนรวมแสดงความ

คิดเห็นเสนอปญหา ความตองการ และแนวทางการพัฒนาในเวทีระดับจังหวัด จึงสงผลใหการดําเนินงานไมสามารถตอบสนอง

ความตองการของประชาชนไดตรงจุด 

ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาประสงค ตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง จังหวัดควร

สงเสริมและกําหนดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดทุกกระบวนการดําเนินงาน พรอม

ทั้งใหการสนับสนุนดานองคความรู เพื่อเปนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชนกอนดําเนินการ นอกจากน้ี ผลการศึกษา

ยังช้ีใหเห็นวา ตัวแทนภาคประชาชนที่เขารวมสนทนากลุมน้ีเปนผูที่มีพื้นฐานองคความรูดานการวางแผนเปนอยางดี สามารถ

รวมดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดใหบรรลุเปาประสงคตั้งไว ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้น
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ไดอยางแทจริง และทราบถึงความตองการที่อยากใหจังหวัดเล็งเห็นสําคัญกําหนดใหประชาชนเขามามีสวนรวมวางแผนพัฒนา

จังหวัดเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงจะสอดคลองกับงานวิจัยของกนิษฐา สายดี (2554) ที่ไดศึกษาเรื่องพัฒนาวิธีการจัดทําแผนยุทธศาสตร

และแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลพนมทวน อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ที่ระบุวา การจัดทําแผนของ

องคการบริหารสวนตําบลพนมทวนจะมีกิจกรรมการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานที่กําหนดไว แตก็ยังพบจุดออนดานการมี

สวนรวมของประชาชนนอย และขาดการมีสวนรวมในการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน โดยแนวทางการพัฒนาคือ ให

ประชาชนเขามาสวนรวมมากขึ้น โดยใชเทคนิคการประชุมที่กอใหเกิดการทํางานรวมกันเพื่อจัดทําแผน  ผลลัพธที่ไดใน

การศึกษาคือ จังหวัดบึงกาฬจะไดตัวแบบการวางแผนเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่มีความเหมาะสมและเปนไปไดในการ

นํามาปรับและสังเคราะหตัวแบบการวางแผนเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดใหตอบสนองความตองการของประชาชนใน

พื้นที่ พรอมทั้งไดตัวแบบที่มีนาเช่ือถือ เน่ืองจากผานการพิจารณา เห็นชอบแผน จากตัวแทนภาครัฐและตัวแทนภาคประชาชน

ในจังหวัดบึงกาฬ 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ และเชิงนโยบาย  

 1. จากการศึกษา พบวา จังหวัดบึงกาฬควรนําตัวแบบการวางแผนเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ที่ไดจาก

ผลการวิจัยนําไปปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม โดยนําตัวแบบไปประยุกตใชประกอบการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

ในแตละป จากน้ันนําผลการใชตัวแบบและขอมูลที่ไดไปปรับปรุงแกไขตัวแบบใหเกิดประสิทธิภาพเพื่อใชตอไป 

 2. การศึกษากระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตรของจังหวัดบึงกาฬ พบวา ตัวแบบการวางแผนเชิงยุทธศาสตรการ

พัฒนาจังหวัดบึงกาฬในดานการมีสวนรวมของประชาชนมีคอนขางนอย จึงควรเพิม่บทบาทภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวม

ในการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมากขึ้น กลาวคือภาคประชาชนควรมีสวนในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัด เชน มีการทําประชาพิจารณในประเด็นการพัฒนาที่มีผลกระทบกับประชาชนในวงกวาง มีการคัดเลือกตัวแทนภาค

ประชาชนที่สะทอนโครงสรางของประชากรในจังหวัดบึงกาฬเขามาเปนคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดทุก

กระบวนการดําเนินงาน เพราะประชาชนเปนผูไดรับผลประโยชนโดยตรง  

 3. การศึกษาผลสําเร็จของการนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ พบวา ในการนําแผนไปสูการปฏิบัติดานการ

จัดบริการสาธารณะน้ันไมเห็นเปนรูปธรรมเทาที่ควร เน่ืองจาก ขาดหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ดังน้ัน จังหวัดบึงกาฬควร

ผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนกลไกหลักในการใหบริการสาธารณะคือเปนผูนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติใน

การใหบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถิ่นของตนเองที่รับผิดชอบ เน่ืองจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่

อยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด ทําใหทราบถึงปญหาและความตองการที่แทจริง โดยจังหวัดควรสงเสริมและสนับสนุนในดาน

งบประมาณ ดานการถายทอดความรูแนวทางการดําเนินงานใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการจัดอบรมสัมมนาเพื่อ

ถายทอดแผน และช้ีแจงแนวทางการดําเนินงาน มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินการดําเนินงาน พรอมทั้งแนะนําและให

ขอเสนอแนะการดําเนินงานโดยผูบริหารระดับสูงของจังหวัด เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน   

 ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งตอไป  

 1. การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ แตในการวิจัยครั้งตอไป ควรจะมีการเก็บรวบรวมขอมูลทั้ง

เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  เพื่อใหไดเน้ือหาที่ครบถวนสมบูรณ และครอบคลุม 
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 2. ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับจังหวัดขางเคียง โดยนําตัวแบบการวางแผนเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

ไปประยุกตใชกับจังหวัดอ่ืน และเปรียบเทียบผลที่ไดรับวามีความแตกตางกันหรือไม อยางไร เพื่อใหเปนประโยชนในการนําไป

ปรับใชเปนแนวทางการวางแผนพัฒนาจังหวัดตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป  

 3. นอกจากน้ีควรมีการศึกษาแบบวรรคซํ้า (Replication) ประเด็นดังกลาวในโอกาสตอไปเพื่อเปรียบเทียบผล

การศึกษา ดูความยืนยาวของผลการศึกษาวาผลจะเปนเหมือนเดิมหรือไม เพื่อใหขอมูลเกิดความเช่ือถือมากขึ้น 
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บทคัดยอ 

ที่ผานมาสังคมโดยทั่วไปยังมีความเขาใจกับความหมายของนโยบายสาธารณะในรูปแบบของการประกาศนโยบาย

จากรัฐบาล ซ่ึงเปนนโยบายสาธารณะที่มีลักษณะเปนเสนตรงจากบนลงลาง (top-down policy) จึงมีการเกิดกระแสความ

ขัดแยงในการดาํเนินโครงการตางๆ ในหลายๆพื้นที่ของประเทศ สวนหน่ึงเกิดกระบวนการในการกําหนดนโยบาย ซ่ึงทําโดย

ภาคการเมืองและภาคราชการ ขาดการเขามามีสวนรวมจากภาคสวนอ่ืนๆ ของสังคม เชน ภาคประชาชน นักวิชาการ เปนตน 

รวมทั้งยังขาดการบูรณาการ การทํางานรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกันเอง และดวยวิถีชีวิตการดํารงชีพของ

ประชาชนที่เปล่ียนแปลงไปอยางมาก การดําเนินการนโยบายสาธารณะตางๆมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมและบุคคลอัน

กระทบตอสุขภาพ สุขภาวะ ทั้งทางตรงและทางออม ดังน้ัน สังคมจึงควรใหความสําคัญกับกระบวนการนโยบายสาธารณะที่

เปดโอกาสใหทกุภาคสวนของสังคม เขามามีสวนรวมในกระบวนการนโยบาย 

เม่ือบริบททางการเมืองเปล่ียนไป นํามาสูการเรียกรองใหทบทวนแนวคิดในการกําหนดนโยบายสาธารณะแบบ

เสนตรงหรือแบบบนลงลางเพื่อปรับเปล่ียนมาเปนการวิเคราะหนโยบายสาธารณะแบบปรึกษาหารือ (Deliberative policy 

analysis) หรือการวิเคราะหนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม (Participatory policy analysis) ซ่ึงเปนกระบวนการกําหนด

นโยบายสาธารณะที่มีลักษณะเปนกระบวนการสนทนาปรึกษาหารือหรือถกแถลงของผูคนในชุมชน ที่เก่ียวของกับการจัดการ

เรื่องราวในชีวิตของตนเอง ภายใตความมุงหวังตองการแสวงหาวสังคมและชีวิตที่ดี ซ่ึงเปนพลวัตของกระบวนการเรียนรูภายใน

พื้นที่สาธารณะ มากกวาภาพการกําหนดนโยบายโดยนักเทคนิควิเคราะหนโยบาย  

    ในการกําหนดนโยบายสาธารณะในปจจุบันมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยการเปล่ียนกระบวนทัศนในเรื่อง

นโยบายสาธารณะ ผานกระบวนการสนทนาปรึกษาหารือของผูคน ชุมชนทองถิ่น และเครือขายในสังคม โดยการยกระดับ

ขึ้นมาถกแถลงกับนโยบายสาธารณะของรัฐที่สรางปญหา ในมุมมองที่วาการจัดการการสังคมชุมชนทองถิ่นที่ดี  วิถีชีวิตที่ดีของ

ประชาชนควรจะเปนไปในทิศทางเชนไร  น่ันหมายความวา การปรับเปล่ียนฐานคิดจากการกําหนดนโยบายสาธารณะแบบ

เสนตรงโดยรัฐ มาสูนโยบายสาธารณะแบบถกแถลง และมีความจําเปนตองอาศัยการจัดทํานโยบายสาธารณะ โดยผาน

กระบวนการมีสวนรวมจากภาคสวนอ่ืนๆ ของสังคม   

 

คําสําคัญ: นโยบายสาธารณะดานส่ิงแวดลอม แนวทางการปรึกษาหารือ 
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Abstract 

In the past, the people understand the meaning of public policy from  the government’s ‘linear 

model’ or ‘top-down policy’ resulting in confliction to perform many projects in several areas.   

Other social sectors such as public sector, academician, and integration together with coordination 

between government sector do not take part in policy’s decision-making process which is taken by 

political and government sector. In addition, due to people’s extreme lifestyle change, public policy’s 

decision-making directly and indirectly affects environment and people’s health, so it is important to 

enhance public policy’s decision-making process with participation from all sectors. 

The change in political context leads to the reconsideration to decrease linear model or top-

down policy-making method and then increases ‘deliberative policy analysis’ or ‘participatory policy 

analysis’ (Ka te su w an  2009 ). T h is is the  pub lic  policy-making process which requires the public in 

consultation  and focuses on people’s own life management in community to seek for good community 

and well-being. This is the dynamic of learning process in public area rather than policy’s decision-making 

by policy analyst. 

In the present, public policy’s decision-making crucially requires public policy’s paradigm shift by 

sharing idea of people, community, and social network. Wh a t good community management and well-

being will look like. That is, the change from linear model of public policy to deliberative approach 

necessarily needs public policy’s decision-making to involve public participation from other sectors in the 

community.  

 

Keyword:  Environmental Public Policy, Deliberative Approach 
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บทนํา 

ในรัฐประศาสนศาสตรกระแสหลักน้ันมักนิยามหรือใหความหมายของนโยบายสาธารณะโดยสวนใหญใหคําจํากัด

ความถึงการใหนโยบายจากภาครัฐลงสูภาคสาธารณะหรือภาคประชาชนเสมอ (Anderson,1979; Donald and Carl, 1975; 

Dye, 2004; Easton, 1960) น่ันหมายถึงที่ผานมาสังคมโดยทั่วไปยังมีความเขาใจกับความหมายของนโยบายสาธารณะใน

รูปแบบของการประกาศนโยบายจากรัฐบาล ซ่ึงเปนนโยบายสาธารณะที่มีลักษณะเปนเสนตรงจากบนลงลาง (top-down 

policy) จึงมีการเกิดกระแสความขัดแยงในการดําเนินโครงการตางๆ ในหลายๆพื้นที่ของประเทศ สวนหน่ึงเกิดกระบวนการใน

การกําหนดนโยบาย ซ่ึงทําโดยภาคการเมืองและภาคราชการ ขาดการเขามามีสวนรวมจากภาคสวนอ่ืนๆ ของสังคม เชน  ภาค

ประชาชน นักวิชาการ เปนตน รวมทั้งยังขาดการบูรณาการ การทํางานรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกันเอง และดวย

วิถีชีวิตการดํารงชีพของประชาชนที่ เปล่ียนแปลงไปอยางมาก การดําเนินการนโยบายสาธารณะตางๆมีผลกระทบตอ

สภาพแวดลอมและบุคคลอันกระทบตอสุขภาพ สุขภาวะ ทั้งทางตรงและทางออม ดังน้ัน สังคมจึงควรใหความสําคัญกับ

กระบวนการนโยบายสาธารณะที่เปดโอกาสใหทุกภาคสวนของสังคม เขามามีสวนรวมในกระบวนการนโยบาย  และเนนการ

สรางกระบวนการเรียนรูรวมกันของคนในสังคม และจากการเคล่ือนไหวในการกําหนดนโยบายในลักษณะของการ

ปรึกษาหารือ (Deliberative Approach) น้ัน จะเปนแนวทางในการสรางความรูความเขาใจในการขับเคล่ือนนโยบาย

สาธารณะมาจากความตองการของประชาชนอยางแทจริงและยังมีแนวโนมใหเกิดความยั่งยืนของนโยบายในอนาคต 

 

แนวคิดการปรึกษาหารือ (Deliberative Approach) 

แนวคิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือไมใชเรื่องใหมสําหรับสังคมไทย แตในทางปฏิบัติ รูปธรรมของประชาธิปไตย

แบบปรึกษาหารือคืออะไร หากพูดถึงนโยบายสาธารณะตางๆ ที่มีอยูในปจจุบัน ไมวาจะเปนการสรางเขื่อนแมวงก มาตรการ

ลงทุนจัดการระบบนํ้าของประเทศ การปฏิรูปการศึกษา หรือการประกันสินคาเกษตร จะมีวิธีการใดที่จะทําใหกระบวนการ

กําหนดนโยบายเหลาน้ีมีความเปนประชาธิปไตยในแบบปรึกษาหารือไดบาง  พื้นฐานสําคัญของการปรึกษาหารือทางนโยบาย  

คือ การเปดพื้นที่ใหกลุมคนตางๆ ในสังคมไดเขามาแลกเปล่ียนแสดงความเห็น แตปญหาหน่ึงที่มักเกิดขึ้นเสมอ คือ เสียงจาก

สาธารณะหรือประชาชนทั่วไป  มักขาดนํ้าหนัก  และไมไดรับการรับฟง เม่ือเทียบกับเสียงจากผูเช่ียวชาญ หรือนักวิชาการ 

นักการเมือง หรือกลุมผลประโยชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่มีนโยบายมีความซับซอนทางเทคนิค ที่มักสันนิษฐานวาคน

ธรรมดาทั่วไปไมสามารถเขาใจได และไมมีขอมูลสําคัญในเรื่องราวประเด็นเหลาน้ีเพียงพอที่จะสามารถใหแสดงความคิดเห็นที่

นาเช่ือถือและถูกตองได  ในการกําหนดนโยบายสาธารณะตามแนวทางการปรึกษาหารือ ไดมีนักวิชาการไดนิยามความหมาย

ไวหลากหลาย อาทิ John Kingdon (2003) ไดอธิบายการกําหนดนโยบายตามแนวทางการเจรจาตอรองโดยไดเสนอทฤษฎี

หลายกระแส (Multiple streams theory) ซ่ึงอธิบายกระบวนการตัดสินใจกําหนดนโยบายสาธารณะในสภาวะความ

คลุมเครือ (Ambiquity) คือสภาวะที่สังคมมีวิถีความคิด เน่ืองจากความไมสมบูรณของขอมูลหรือความรู กระบวนการตัดสินใจ

กําหนดนโยบายสาธารระในสถานการณดังกลาวจะเกิดขึ้นจากอิทธิพลของ 3 กระแส ไดแก กระแสปญหา (Problem 

stream) กระแสนโยบาย (Policy stream) และกระแสการเมือง (Political stream) หากทั้ง 3 กระแสมาบรรจบกันดวย

เง่ือนไขและกิจกรรมของผูผลักดันนโยบาย จะทําใหเกิดการเปดหนาตางนโยบาย (Policy window) ขึ้นในสังคมทําใหเกิดการ

ตัดสินใจหรือเปล่ียนแปลงนโยบายเกิดขึ้น เอนก เหลาธรรมทัศน (2523) กลาววา การกําหนดนโยบายโดยกระบวนการ

ปรึกษาหารือ (Deliberative approach) เปนแนวทางใหมในกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ อันเปนผลจากการ

เปล่ียนแปลงในสังคมการเมืองเปนการเมืองรูปแบบของประชาธิปไตยสมัยใหมซ่ึงมีตัวแสดงใหมๆ ทั้งที่เปนตัวแสดงจากภาครัฐ

และภาคที่มิใชรัฐ อาทิ “ภาคประชาสังคม” ในฐานะองคกรนอกภาครัฐ ที่ไดเขามามีบทบาทในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
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อยางกวางขวางมากขึ้นในสังคมไทยมิใชเปน “รัฐราชการ” (Riggs, 1966) ที่ระบบราชการครอบครองอํานาจในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะแตเพียงกลุมเดียว หรือแมการยอมรับวา ภาคธุรกิจเขามามีบทบาทในกระบวนการนโยบายสาธารณะโดยมี

สวนแบงอํานาจกับภาคราชการในลักษณะของ “ภาคีรวมรัฐสังคมแบบเสรี” (เอนก เหลาธรรมทัศน, 2539) ก็คงไมเพียงพอ   

ซ่ึงตัวแสดงทั้งหลายเหลาน้ีตองพยายามหาวิธีการสรางขอตกลงรวมกันทางการเมืองอยางมีประสิทธิผล (Effective political  

agreement) เพื่อหาทางออกที่ เปนที่ยอมรับของทุกหมูทุกเหลาที่ เขามารวมประชาธิปไตยรูปแบบใหมน้ีใหคุณคากับ

กระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ (Deliberative  process) ที่มีสวนชวยพัฒนาศักยภาพความเปนพลเมือง ทําใหพวกเขา

สมารถตอบโตกับปญหาความขัดแยงทางสังคมและความไมแนนอนตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม ไมได

หมายความวาสถาบันแบบดังเดิมที่มีลักษณะสายการบังคับบัญชาจะหายไป หากแตเปนการปรับวิธีการทํางานมาเปนการ

ทํางานในลักษณะปลายเปด ไมเปนทางการ การจัดการแบบเปนครั้งคราว เปนตน แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการแกไข

ปญหาและเปดโอกาสการเรียนรูและปรับตัวกับการเปล่ียนแปลง นักวิชาการเรียกประชาธิปไตยแบบใหมน้ีวา ประชาธิปไตย

แบบปรึกษาหารือ (Deliberative democracy) (พัชรี สิโรรส, 2550; Fischer, 2003) 

เม่ือบริบททางการเมืองเปล่ียนไป นํามาสูการเรียกรองใหทบทวนแนวคิดในการกําหนดนโยบายสาธารณะแบบ

เสนตรงหรือแบบบนลงลางเพื่อปรับเปล่ียนมาเปนการวิเคราะหนโยบายสาธารณะแบบปรึกษาหารือ (Deliberative policy 

analysis) หรือการวิเคราะหนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม (Participatory policy analysis) (เรืองวิทย เกษสุวรรณ , 

2552) ซ่ึงเปนกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะทีมีลักษณะเปนกระบวนการสนทนาปรึกษาหารือหรือถกแถลงของผูคน

ในชุมชน ที่เก่ียวของกับการจัดการเรื่องราวในชีวิตของตนเอง ภายใตความมุงหวังตองการแสวงหาสังคมและชีวิตที่ดี ซ่ึงเปน

พลวัตของกระบวนการเรียนรูภายในพื้นที่สาธารณะ มากกวาภาพการกําหนดนโยบายโดยนักเทคนิควิเคราะหนโยบายหรืออาจ

เปนการระดมกลุมกอนของผูคนเพื่อเขามาผลักดันใหรัฐออกคําประกาศนโยบายและนํานโยบายไปปฏิบัติภายใตเหตุผลที่วา

เพื่อชีวิตที่ดีของผูคนในสังคม ในขณะที่ Hajer & Wagenaar (2003) ไดอธิบายแนวทางการกําหนดนโยบายสาธารณะโดย

กระบวนการปรึกษาหารือวาเปนวิวัฒนาการของกระบวนการนโยบายที่มุงใหความสําคัญกับการวิเคราะห การใหความหมาย 

และการใหเหตุผลที่แตกตางกันในกระบวนการนโยบาย เพื่อใหสามารถรวบรวมแนวคิดที่แตกตางกัน หรือเปนขั้วตรงขามกัน

เขามาเพื่อประมวลสําหรับศึกษาแลวิเคราะหรวมกัน เพื่อการนําไปสูการกําหนดนโยบายที่ไดรับฉันทามติหรือการยอมรับจาก

ผูเก่ียวของในทุกภาคสวน 

จากนิยามของการกําหนดนโยบายตามแนวทางสาธารณะในการเชนน้ี สามารถเปดพื้นที่ใหประชาชนเขามามีอิทธิพล

ตอกระบวนการนโยบายสาธารณะได  ซ่ึงผลลัพธสําคัญของการจัดกระบวนการเชน การประชุมเอกฉันท อาจไมใชการมี

อิทธิพลตอการกําหนดนโยบายโดยตรง ถึงแมวาจะมีบางกรณีที่ความคิดเห็นจากการประชุมนําไปสูนโยบายที่เปนรูปธรรม  

เชน  การหามไมใหบริษัทอางสิทธิในขอมูลพันธุกรรม ในประเทศเดนมารก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความสามารถในการเช่ือมตอกับผู

กําหนดนโยบาย และการใหความสําคัญกับผลของการประชุม ประสบการณการจัดการประชุมเอกฉันทในหลายประเทศ

ช้ีใหเห็นวา ส่ิงสําคัญที่ไดจากกระบวนการหาใชผลกระทบโดยตรงตอการกําหนดนโยบาย แตเปนการนําเสนอมุมมองที่ไมเคย

เปนที่รับรูมากอนจากภาคประชาชนสูกระบวนการกําหนดนโยบายและสูสาธารณะ ทําใหผูกําหนดนโยบายรับรูวาประชาชน

ทั่วไปคิดอยางไรบาง และชวยใหสังคมเกิดการเรียนรู เกิดการถกเถียงแลกเปล่ียนกันมากขึ้น และปจจุบันแนวทางการกําหนด

นโยบายโดยกระบวนการปรึกษาหารือไดขยายตัวและถูกนํามาใช  โดยเฉพาะในระดับชุมชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่

ตางๆ ที่มุงกอใหเกิดการสรางนโยบายสาธารณะแผนงาน หรือแนวทางในการที่จะจัดการปญหาของชุมชนของตนเอง 

โดยเฉพาะในประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตส่ิิงแวดลอมในชุมชน การจัดการสุขภาวะของชุมชน เปนตน 
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แนวทางการกําหนดนโยบายสาธารณะดานส่ิงแวดลอมตามแนวทางการปรึกษาหารือ ( Deliberative Approach ) 

“…คดีมาบตาพุดนับเปนจุดเปล่ียนของประวัติศาสตรการคุมครองส่ิงแวดลอมไทย กลาวคือ ประชาชนไมยินยอมให

รัฐสวนกลางผูกขาดอํานาจในการกําหนดนโยบายส่ิงแวดลอม และใชกฎหมายส่ิงแวดลอมแตเพียงฝายเดียวอีกตอไป…”  

จากปรากฏการณดังกลาวที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง สะทอนใหเห็นวานโยบายสาธารณะดานส่ิงแวดลอมควรจะเกิด

ขึ้นมาจากสวนลางของสังคมหรือประชาชน เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการส่ิงแวดลอมในชุมชนโดยชุมชนและ

เพื่อชุมชนเอง มิใชการใหนโยบายจากภาครัฐลงมาสูภาคสาธารณะหรือภาคประชาชนซ่ึงมักไมตรงตอความตองการปจจุบัน

นโยบายสาธารณะส่ิงแวดลอมภาคประชาชนมีจํานวนมากขึ้น สาเหตุมาจากส่ิงแวดลอมที่เริ่มจะเสียไปกอนซ่ึงอาจจะเกิดจาก

การใชจากนโยบายของภาครัฐ หรือเกิดจากการใชอยางไมรูคุณคาของภาคประชาชนเอง ชุมชนเริ่มมองเห็นความเปล่ียนแปลง

ของส่ิงแวดลอม จึงเริ่มมาเคล่ือนไหวและปกปองการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและหันมาชวยกันรักษามากขึ้น และหาก

พิจารณาแนวทางแตละดานไมวาจะเปนดานกฎหมายและนโยบายดานสังคมและดานการบริหารจัดการ จะสามารถอธิบายได

ตามประเด็นดังกลาวไดดังน้ี  

1. แนวทางดานกฎหมาย ซ่ึงหากพิจาณาธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดกําหนดใหเปนหนาที่ของรัฐ

ที่จะตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมถึงการยอมให

ประชาชนใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพดวย และการใชประโยชนน้ันตองคํานึงถึง

ความสมดุลแหงธรรมชาติและใหคงมีเหลือใหชนรุนอนาคตไดใชประโยชนดวย การบัญญัติเชนน้ีนอกจากจะเปนการสราง

หนาที่ใหแกประชาชนดวย โดยมีรัฐเปนฝายสนับสนุนสงเสริมดังปรากฏในมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 290 (สํานักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2555) 

อยางไรก็ตามทิศทางของการกําหนดนโยบายสาธารณะจะถูกกํากับภายใตรัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐบาลที่

เสนอตอรัฐสภา นอกจากน้ี ยังมีการกําหนดทิศทางไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายสาธารณะของไทยมี

การบังคับใชผานกฎหมายในระดับช้ันตางๆ เชน พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรี ฯลฯ ซ่ึงเปนกฎหมายของหนวยงานราชการจากสวนกลาง เทศบัญญัติและขอบัญญัติ ฯลฯ ของหนวย

ราชการสวนทองถิ่น แตในความเปนจริง กระทรวง ทบวง กรม ของประเทศไทยตางก็ถือกฎหมายคนละฉบับเพื่อรองรับอํานาจ

การจัดการของตนตามหนาที่ที่ ได รับมอบหมายความเปน  “เอกเทศ” หรือ “การแยกสวน” การจัดการ น้ีทําให

ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญๆของไทย ไดแก ดิน นํ้า ปา อยูภายใตการกํากับของหนวยงานหลายสิบหนวยงานดวยกัน แตละ

หนวยงานก็มีอํานาจที่กําหนดขอบเขตเสียจนแทบไมมีที่วางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนหนวยงานที่เกิดขึ้นภายหลัง

สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได (ม่ิงสรรค ขาวสะอาด และคณะ, 2555) รวมถึงประชาชนไมไดเขามามีสวนรวมในการ

จัดการทรัพยากรในพื้นที่ของตัวเอง ชาวบานจะเรียนรูและสนใจนโยบายของรัฐ เม่ือเปนเรื่องที่สงผลกระทบตอชีวิตของตนเอง

โดยตรง นโยบายรัฐบางอยาง ชาวบานอาจจะไมรับรูถึงผลกระทบตอตนเองก็จะไมสนใจ อยางไรก็ตาม ควรใหชุมชนไดเขา

มารวมตัดสินใจในนโยบายที่เก่ียวของหรือสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของพวกเขา (ม่ิงสรรค ขาวสะอาด และคณะ, 2555) อีกทั้ง

นโยบายและกฎหมายควรมีการปรับปรุง แกไข หรือเพิ่มเติมกฎหมายที่มีอยูและที่ควรจะเกิดขึ้นใหม เพื่อทําใหเกิดการรับรอง

สิทธิชุมชนในทางปฏิบัติ รัฐควรมีการปรับปรุงกฎหมายบางฉบับที่เก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมี

ความสอดคลองกับเจตนารมณสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ตลอดจนมีการทบทวนความซํ้าซอนและขัดกันกับ

กฎหมายฉบบัอ่ืนๆ เชน หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของมารวมกันทบทวนรางพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน หรือรางพระราชบัญญัติ 

องคกรอิสระดานส่ิงแวดลอมกับกฎหมายเดิมที่มีอยูแลว นอกจากน้ีรัฐควรมีการจัดทํากฎหมายหรือนโยบาย แผนงาน หรือ

โครงการจัดการทรัพยากรรวมกันกับชุมชนบางแหงซ่ึงมีความพรอม เพื่อสรางความเขาใจรวมกันระหวางเจาหนาที่รัฐกับภาค
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ประชาชน และยังเปนการสงเสริมการมีสวนรวมอยางแทจริงตามระบอบประชาธิปไตย อาทิดังตัวอยางการดําเนินนโยบาย

จัดการปาไมของประเทศอินเดียที่เรียกวา Joint Forest Management ที่รัฐและชุมชนไดทําขอตกลงรวมกันในการบริหาร

จัดการปาไม ซ่ึงผูที่ไมใชสมาชิกชุมชนหรือไมไดทําขอตกลงรวมกันจะไมสามารถมีสวนในการบริหารจัดการ ทรัพยากรปาไม 

หรือตัวอยาง  การกระจายอํานาจทางกฎหมายใหแกรัฐบาลทองถิ่นฟลิปปนส ทําใหหนวยงานทองถิ่น เชนเทศบาล Cordova 

สามารถเก็บภาษีและคาธรรมเนียมจากผูที่เขามาใชประโยชนในพื้นที่ โดยแบงรายไดใหกับรัฐบาลทองถิ่นรอยละ 70 สวน

ชุมชนไดรับรายไดรอยละ 30 ทั้งน้ี ซ่ึงกระบวนการเชนน้ีจะทําใหคนในชุมชนและองคกรทองถิ่นไดรวมมือกันกันวางแผนการ

บังคับใชกฎหมาย และคนในชุมชนเองก็จะมีความเช่ือม่ันในการจัดการทรัพยากรดวยตนเองจึงทําใหการดําเนินการดังกลาว

ประสบผลสําเร็จ 

2. แนวทางดานสังคม หากพิจารณานโยบายการพัฒนาของประเทศจะใหความสําคัญดานเศรษฐกิจและเนนการ

เจริญเติบโตของภาคอุสาหกรรมเปนหลักมากกวาการคุมครอง ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สงผลใหความอุดม

สมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมถูกทําลายอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะการพัฒนาเมืองและชุมชนอยางไมเปน

ระบบ ทําใหมีส่ิงกีดขวางทางระบายนํ้า มีการทับถมของตะกอนในลํานํ้า ทําใหความสามารถในการระบายนํ้าไมเพียงพอที่จะ

รับปริมาณนํ้าหลากได ช้ีใหเห็นวากอใหเกิดปญหาขึ้นมากมาย อีกทั้งภาครัฐยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอในการจัดการกับ

ปญหาดังกลาว ซ่ึงสวนใหญเก่ียวของกับความเดือดรอนของประชนของประเทศเปนจํานวนมาก และเก่ียวของกับหลาย

หนวยงาน อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนตน และการแกไขปญหาของ

ภาครัฐที่ผานมาเปนการแยกสวน ตางคนตางทํา การดําเนินการไมเปนระบบ เนนการแกไขปญหาเฉพาะหนา ประกอบกับมี

หนวยงานรับผิดชอบหลายหนวยงานภายใตกฎหมายฉบับตางๆ ทําใหเกิดปญหาการประสานงานและเอกภาพในการใช

กฎหมาย อีกทั้งในกรณีการถายโอนภารกิจจากสวนราชการสวนกลางไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตไมไดถายโอน

งบประมาณหรือบุคลากร ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถปฏิบัติตามภารกิจที่ไดรับการถายโอนมาไดนอกจากน้ี

ปญหาที่สําคัญประการหน่ึงคือ การบริหารจัดการเปนการดําเนินการโดยภาครัฐ ประชาชนมีสวนรวมไมมากนัก (ฉัตราภรณ 

วิวัฒนวานิช, 2557) 

3. แนวทางดานการบริหารจัดการ ปจจุบันนโยบายส่ิงแวดลอมของประเทศไทยน้ันยังไมสามารถที่แกไขปญหาและ

ทําใหเกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่ประสิทธิภาพได ซ่ึงหาพิจารณาตามแนวความคิดการจัดการ

ส่ิงแวดลอมใหมีคุณภาพที่ เอ้ืออํานวยตอการดํารงชีวิตของมนุษยจึงเปนภาระหนาที่ของทุกภาคสวนที่จะตองรวมมือกัน   

โดยเฉพาะองคกรภาคประชาชน ที่รัฐตองใหความสําคัญ เน่ืองจากภาคประชาชนจะมีสวนชวยดําเนินการนโยบายของรัฐได

อยางมีประสิทธิภาพดวยความสําคัญขององคกรประชาชนน้ีในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 

2535 ไดบัญญัติรับรองสิทธิใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 สําหรับนักเศรษฐศาสตรการมีสวนรวมของประชาชนทางการเมืองเปนเง่ือนไขสําคัญ

ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีคุณภาพ (Amartya Sen 1999 และ Dani Rodrik 2007, 2554) ประชาธิปไตยและ

การมีสวนรวมของประชาชนจะเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิผลในการกํากับการพัฒนาของรัฐใหประชาชนไดรับประโยชนอยาง

แทจริง หรือจะเปนส่ิงที่ประภาส ปนตบแตง (2541) และตอมาอภิชาต สถิตนิรามัย (2554) เรียกวา “ประชาธิปไตยที่กินได” 

ดังน้ัน จึงไดเกิดแนวคิดใหมในการกระจายอํานาจ (Decentralization) ที่ไมใชแคมอบหมายอํานาจจากสวนกลางใหทองถิ่นไป

ทําแทน แตเปนการมอบอํานาจใหทองถิ่นสามารถตัดสินใจในหลายเรื่อง ซ่ึงเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในทองถิ่น โดยสามารถมี

นโยบายและกฎหมายทองถิน่ของตนเองเปนการกระจายอํานาจที่ภาษาอังกฤษเรียกวา (Devolution) ซ่ึงสอดคลองกับฐานคิด

นโยบายสาธารณะจากเบื้องลางที่กลาววา บริบทของสังคมโลกาภิวัตน รัฐสมัยใหมมีสภาพไรพรมแดน และสังคมมีความ

ซับซอนแยกยอยแตละกลุมผูคนมีความแตกตางหลากหลายในการเลือก “วิถี” การใชชีวิต ปญหาที่เผชิญความตองการ 
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คานิยมใหมๆ และอัตลักษณของกลุมคนเฉพาะที่เฉพาะถิ่น ทําใหบทบาทของรัฐในการจัดการชีวิตที่หลากหลายของผูคนใน

สังคมลดความสําคัญลง  ระบบการเมืองแบบดั้งเดิมที่กระบวนการนโยบายสาธารณะมีจุดเนนอยูที่รัฐและสถาบัน เปนผูรู นัก

เทคนิควิเคราะหนโยบายจึงไมเพียงพอที่จะจัดการชีวิตสาธารณะของผูคนที่เปล่ียนแปลงและซับซอนในปจจุบันได (ประภาส 

ปนตบแตง ,2556) ควรจะมีสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมจากภาคประชาชนในพื้นที่เพื่อการกําหนดนโยบายสาธารณะที่มี

ประสิทธิภาพสามารถสนองตอบสภาพปญหาของชุมชนทองถิ่นได 

แนวปฏิบัติฐานคติของรัฐประศาสนศาสตรแนวใหม จึงเนนเรื่องการสรางทางเลือกและการจัดการชีวิตสาธารณะใน

ระดับทองถิ่นชุมชน ที่ผูคนมุงสรางนโยบายสาธารณะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชนทองถิ่นของตนเอง ดังที่ 

เสกสรร ประเสริฐกุล (2546) ไดกลาววา คือ  “การเคล่ือนไหวอยางมีจิตสํานึกทางการเมืองของกลุมประชาชน เพื่อลดฐานะ

การครอบงํา รวมทั้งเพื่อโอนอํานาจบางสวนมาใหประชาชนใชดูแลชีวิตตนเองโดยตรง” เปนปฏิกิริยาตอบโตการใชอํานาจรัฐ 

เพื่อถวงดุอํานาจการครอบงําของระบบตลาดเสรีในภาคประชาชน เปนกระบวนการใชอํานาจทางตรงของประชาชนที่มากไป

กวาการเลือกตั้ง เพื่อเขาไปสูกระบวนการทางนโยบายทุกขั้นตอน โดยมีจุดหมายสําคัญ คือ ลดระดับการปกครองโดยรัฐ จํากัด

ขอบเขตอํานาจรัฐ ใหสังคมดูแลตนเอง ถวงดุลอํานาจรัฐดวยประชาสังคมโดยไมมุงยึดอํานาจรัฐ 

 

บทสงทาย 

แนวคิดเรื่องประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (Deliberative democracy) เปนแนวคิดที่ใหความสําคัญกับ “พื้นที่

เปด” เพื่อใหผูคนใหรวมอภิปราย ถกแถลงและช้ีแจงเหตุผลเพื่อการตัดสินใจรวมกันในประเด็นที่เก่ียวกับชีวิตสาธารณะของ

ผูคนในสังคม การอภิปรายถกแถลงอยางเพียงพอตอความเขาใจในแงมุมตางๆ ของปญหา และรวมกันตัดสินใจดวยเหตุผลที่ได

ไตรตรองรวมกันมาน้ีเปนส่ิงที่ขาดหายไปจากระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่เปนอยูในปจจุบัน เพราะระบบตัวแทนน้ี 

ประชาชนจะมีสิทธิแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจเฉพาะการเลือกตั้งผูแทนราษฎร หลังจากน้ันอํานาจการตัดสินใจตางๆ ก็ถูก

ถายโอนใหกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ใหทําหนาที่แกไขปญหาการเมืองและกําหนดนโยบายสาธารณะ    

โดยเฉพาะ “การกําหนดนโยบาย” ที่สงผลตอวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปที่มีการมีสวนรวมไดอยางจํากัด อีกทั้งการกําหนด

นโยบายสาธารณะตามแนวทางประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ เปนการตัดสินใจเชิงนโยบายเก่ียวกับระบบนิเวศและปญหา

ส่ิงแวดลอมซ่ึงมีความสลับซับซอนในเชิงเทคนิคสูง มีความเปนเหตุเปนผลสูง และตองอาศัยขอมูลและความเช่ียวชาญ อีกทั้ง

กระบวนการมีสวนรวมจากภาคประชาชน และประเด็นที่สําคัญก็คือ รูปแบบการจัดการเพื่อใหกระบวนการปรึกษาหารือใน

การการกําหนดนโยบายจะเปนไปอยางเคารพความคิดเห็นซ่ึงกันและกันน้ันจะตองดําเนินการอยางไร และมีกระบวนการ

ขั้นตอนอยางไรจึงเหมาะสมโดยเฉพาะในบริบทสังคมไทย 

ดังน้ันกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะในปจจุบันมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยการเปล่ียนกระบวน

ทัศนในเรื่องนโยบายสาธารณะ ผานกระบวนการสนทนาปรึกษาหารือของผูคน ชุมชนทองถิ่น และเครือขายในสังคม โดยการ

ยกระดับขึ้นมาถกแถลงกับนโยบายสาธารณะของรัฐที่สรางปญหา ในมุมมองที่วาการจัดการการสังคมชุมชนทองถิ่นที่ดี วิถีชีวิต

ที่ดีของประชาชนควรจะเปนไปในทิศทางเชนไร น่ันหมายความวา การปรับเปล่ียนฐานคิดจากการกําหนดนโยบายสาธารณะ

แบบเสนตรงโดยรัฐ มาสูนโยบายสาธารณะแบบถกแถลง และมีความจําเปนตองอาศัยการจัดทํานโยบายสาธารณะ โดยผาน

กระบวนการมีสวนรวมจากภาคสวนอ่ืนๆ ของสังคม ในการผลักดันสูเปล่ียนกระบวนทัศนในเรื่องนโยบายสาธารณะผาน

กระบวนการสรางความรวมมือจากหลากหลายภาคสวน มารวมกันสรางนโยบายสาธารณะที่ใหความสําคัญกับส่ิงที่เกิดขึ้นใน

พื้นที่สาธารณะของชุมชนทองถิ่น และรวมกันผลักดันนโยบายสาธารณะใหนําไปสูการหาทางออกรวมกันอยางเปนรูปธรรม 
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ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของโครงการพัฒนาสงเสริมการออกกําลังกาย ลดพุง ลดโรค เพื่อสุขภาพท่ีแข็งแรงใน

ยุทธศาสตรดานสุขภาพชุมชนของพื้นท่ีตําบลในเมือง อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน 

Influenced Factors to the Successfulness of Improvement of Promoting Exercise Project; Getting 

Abdomen and Illness Reduction to Stay Healthy, Embodying in Community Health Care Strategy: A 

Case Study in Naimuang Sub-District, Wiangkao District, Khon Kaen Province 

 

ยุทธศาสตร หนอแกว 

อาจารย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

yutasat.nk@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 

โครงการพัฒนาสงเสริมการออกกําลังกาย ลดพุง ลดโรค เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงมุงเนนใหชาวบานในชุมชนเปาหมายมี

การออกกําลังกายและปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางดานสุขภาพใหแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย 

พรอมทั้งประเมินผลกิจกรรมควบคูกันไป ดังน้ัน ผูวิจัยจึงตองการศึกษา 1. ปจจัยภายในและภายนอกที่สงผลตอความสําเร็จ

ของโครงการ 2. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดําเนินกิจกรรม โดยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพใชวิธีการศึกษาขอมูลเอกสาร 

การสัมภาษณเชิงลึกผูมีสวนรวมกับโครงการ ตลอดจนการสังเกตการณอยางมีสวนรวม 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยภายในเกิดมาจากความตองการของชาวบาน ปจจัยภายนอกมี 2 ลักษณะ ไดแก การเขา

มามีบทบาทของวิทยาลัยการปกครองทองถิ่นและการไดรับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแกน สําหรับปญหา

และอุปสรรค แบงออกเปน 2 ประการ ไดแก การสรางความยั่งยืนใหกับโครงการและการขาดงบประมาณสนับสนุนอยาง

ตอเน่ือง ขอเสนอแนะ ควรขยายขอบเขตของการศึกษาไปยังโครงการอ่ืนๆ ที่อยูนอกเหนือจากยุทธศาสตรทางดานน้ี 

 

คําสําคัญ: ปจจัย ความสําเร็จ โครงการพัฒนาสงเสริมการออกกําลังกาย ยุทธศาสตรดานสุขภาพชุมชน 

 

Abstract 

The improvement of promoting exercise project; getting abdomen and illness reduction to stay 

healthy, aims to encourage local people in targeted areas of study for doing exercises and changing their 

behaviors to build up healthiness. It means to both exercise activities and its assessment. Hence, the 

researcher would like to study on firstly both external and internal factors which are influenced to the 

project successfulness. Secondly, the researcher would like to study about problems and obstacles 

emerged during implementation phase. Moreover, this study is a qualitative research which studying and 
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reviewing all related documents, using in depth interview project’s stakeholders and applying 

participatory observation. 

The keys findings of the research found that there are one kinds of internal factors as willingness 

of local people. In addition, there are two kinds of external factors as seen through the roles of College 

of Local Administration toward villages, likely getting financial supports from Khon Kaen University. 

Moreover, there are two categories of problems and obstacles such as sustainability of project, and 

insufficiency of continuing financial supports. Finally, there are some suggestions to be proposed through 

scaling up scopes of study to both others project and strategy. 

 

Keyword: Factors, Successfulness, Improvement of Promoting Exercise Project, Community Health Care 

Strategy
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บทนํา 

โครงการแกไขปญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม เปน

โครงการหลักของมหาวิทยาลัยขอนแกนที่มุงเนนความเทาเทียมและความเสมอภาคในสังคม โดยแบงออกมาเปน 4 โครงการ

ยอย ไดแก โครงการแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ของนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการเสริมไอโอดีนเสริมไอคิว โครงการแกไขปญหาความยากจนตามแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงโครงการที่ปรากฏน้ี ทางมหาวิทยาลัยขอนแกนไดเชิญชวนใหคณะตางๆ และหนวยงานที่อยูภายในสังกัด

รวมกันนําองคความรูที่มีอยูมาปรับใชในโครงการดังกลาว เพื่อแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในแตละพื้นที่ตามความเหมาะสมจน

นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่อยางยั่งยืน (คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2558) 

วิทยาลัยการปกครองทองถิ่นเปนองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัยขอนแกน จึงมีความประสงคที่จะรับโครงการแกไข

ปญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเขามาอยูในความรับผิดชอบ ดวยเหตุน้ี รองศาสตราจารย ดร. ศุภวัฒนากร 

วงศธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น จึงไดเสนอตัวขอรับโครงการน้ีจาก รองศาสตราจารย ดร. กฤตพล สมมาตย 

หัวหนาโครงการแกไขปญหาความยากจนฯ ปงบประมาณ 2557 เพื่อนํามาดําเนินการ โดยใหเหตุผลถึงความสอดคลองของ

โครงการกับศักยภาพของเครือขายความรวมมือที่มีอยูทั้งประเทศของวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่ง พื้นที่

ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน ซ่ึงมีศิษยเกาดํารงตําแหนงเปนนายกเทศมนตรีอยูในขณะน้ัน คือ นายศิริเชษฐ 

ภาโนชิต (ศิษยเการัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุนที่ 7) เปนเครือขายความรวมมือและยังเปนผูนําทองถิ่นที่มีวิสัยทัศน

กวางไกลในการพัฒนาพื้นที่ของตนใหเกิดความยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จึงถือเปนโอกาสอันดีที่จะไดนําโครงการน้ี

เขามาเสริมเพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพของเครือขายในการพัฒนารวมกัน (สาธิญา ภูทํานอง, 2558) 

ทั้งน้ี ภายหลังจากที่วิทยาลัยการปกครองทองถิ่นไดรับโครงการน้ีเขามาอยูในความรับผิดชอบและลงพื้นที่ศึกษา

ขอมูลแลว คณะทํางานจึงไดนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและจัดทําเปนโครงการยอย แบงออกเปน 5 ดานตามยุทธศาสตรตางๆ 

ที่ปรากฏในโครงการ โดยในปงบประมาณ 2557 คณะทํางานไดมีการดําเนินงาน/กิจกรรม ประกอบไปดวย 13 โครงการ 

ดังตอไปน้ี 

1. ยุทธศาสตรดานองคกรชุมชน สรุปโครงการยอยในยุทธศาสตรทางดานองคกรชุมชนออกมาได 3 โครงการ ไดแก 

1.1 โครงการพัฒนาเสริมสรางองคความรูเพื่อความเขมแข็งของชุมชนโดยภาคีเครือขาย 

1.2 โครงการพัฒนาเสริมสรางองคความรูเพื่อความเขมแข็งของชุมชนโดยภาคีเครือขาย (ชวงไตสมาสที่ 2) 

1.3 โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูและศูนยขอมูล 

2. ยุทธศาสตรดานสุขภาพชุมชน สรุปโครงการยอยในยุทธศาสตรทางดานสุขภาพชุมชนออกมาได 2 โครงการ ไดแก 

2.1 โครงการพัฒนาสงเสริมการออกกําลังกาย ลดพุง ลดโรค เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง (โครงการที่ผูวิจัยใชศึกษา) อยูใน

ความรับผิดชอบของ ผศ.ดร. จิตภินันท ศรจัีกรโคตร มีวัตถุประสงค คือ เพื่อใหชาวบานในชุมชนมีการออกกําลังกายมากขึ้น

และมีการปรับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนใหมีสุขภาพที่แข็งแรง โดยการจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย พรอมทั้ง

ประเมินผลกิจกรรมควบคูกันไป ซ่ึงไดดําเนินการรวมกันทั้ง 3 หมูบานเปาหมาย (วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น, 2557) 

2.2 โครงการจัดหานํ้าสะอาด  
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3. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการชุมชน สรุปโครงการยอยในยุทธศาสตรทางดานองคกรชุมชนออกมาได 2 โครงการ ไดแก 

3.1 โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน 

3.2 โครงการพัฒนาปรับปรุงที่อยูอาศัยใหแกผูยากไร 

4. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจพอเพียงและความม่ันคงทางอาหาร สรุปโครงการยอยในยุทธศาสตรทางดานเศรษฐกิจ

พอเพียงและความม่ันคงทางอาหาร ออกมาได 4 โครงการ ไดแก 

4.1 โครงการเกษตรผสมผสาน 

4.2 โครงการปรับเปล่ียนระบบปลูกพืชในที่ดอน 

4.3 โครงการสงเสรมิการผลิตผลไม 

4.4 โครงการสงเสริมการเล้ียงไกพื้นเมืองสายพันธุดี 

5. ยุทธศาสตรดานดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สรุปโครงการยอยในยุทธศาสตรทางดานเศรษฐกิจพอเพียง

และความม่ันคงทางอาหาร ออกมาได 2 โครงการ ไดแก 

5.1 โครงการสรางจิตสํานึกรักษปาชุมชน เพื่อฟนฟูพัฒนาแหลงนํ้าชุมชน 

5.2 โครงการศึกษาระบบการจัดการมลพิษจากแหลงทิ้งขยะ (สาธิญา ภูทํานอง, 2558) 

อยางไรก็ดี ผูวิจัยมีความสนใจศึกษายุทธศาสตรดานสุขภาพชุมชนในโครงการพัฒนาสงเสริมการออกกําลังกาย ลด

พุง ลดโรค เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง เน่ืองจากมีความคิดเห็นวาเรื่องของสุขภาพเปนปจจัยสําคัญของการดํารงชีพของปจเจก

บุคคล ถาจุดเริ่มตนมาจากการที่ชาวบานสุขภาพดีและแข็งแรง ก็จะสงผลทําใหการดําเนินชีวิตของประชาชนภายในทองถิ่น

ทางดานอ่ืนๆ สามารถประสบความสําเร็จตามไปดวย อีกทั้งโครงการน้ียังเปนโครงการที่ประสบความสําเร็จและไดรับเสียง

ตอบรับจากชาวบานเปนอยางมาก โดยพิจารณาไดจากเสียงสะทอนของ วัฒนาพร สิทธิเดช (2558 อางถึงใน สาธิญา ภูทํานอง

, 2558) ผูชวยผูใหญบานหมูที่ 15 บานหนองคู ที่ระบุวา 

“อยางที่ไดประโยชนจริงๆ มีโครงการแกจน อันที่ลดพุง ลดโรค ไดประโยชนจริง แลวก็เห็นผล อยางคนแก เขาก็

สนใจที่จะดูแลสุขภาพ พอทําแลวดีขึ้น แลวอีกอยางหน่ึง โครงการที่มหาวิทยาลัยขอนแกนรวมกับ (กศน.) อําเภอ อันน้ันเห็น

ผลมาก แลวมีผลตอบรับอยางดีเยี่ยม แลวก็ อยากไดโครงการตอเน่ือง” เช่ือมโยงไดกับคํากลาวของ ผูชวยศาสตราจารย ดร. 

จิตภินันท ศรีจักรโคตร (2558 อางถึงใน สาธิญา ภูทํานอง, 2558) ผูรับผิดชอบโครงการ ที่ระบุวา 

“ถือวาประสบความสําเร็จนะคะ เริ่มตนดวยการดูแลสุขภาพ การกิน การออกกําลังกาย จิตใจของเขา เราก็ปรับ

ทัศนคติ คิดวานาจะประสบความสําเร็จไปไดดวยดี” (สาธิญา ภูทํานอง, 2558) 

ดังน้ัน โครงการพัฒนาสงเสริมการออกกําลังกาย ลดพุง ลดโรค เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง จึงเปนโครงการที่ประสบ

ความสําเร็จในยุทธศาสตรดานสุขภาพชุมชนของโครงการแกไขปญหาความยากจนดวยเศรษฐกิจพอเพียงเปนอยางมาก ทั้งน้ี 

ผูวิจัยจึงตองการทราบถึงปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของโครงการแกไขปญหาความยากจนฯ ซ่ึงวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 

มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนผูรับผิดชอบโครงการในพื้นที่ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน ทําใหสามารถทราบได

วามีปจจัยใดบางที่สงผลตอความสําเร็จ รวมถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับโครงการดังกลาว พรอมกันน้ี ผูวิจัยจึงไดกําหนด

กรอบการศึกษา โดยแบงวัตถุประสงคออกเปน 2 ขอ ไดแก 
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1. เพื่อศึกษาปจจัยภายในและภายนอกที่สงผลตอความสําเร็จของโครงการพัฒนาสงเสริมการออกกําลังกาย ลดพุง 

ลดโรค เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง 

2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและสงผลกระทบตอการดําเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนาสงเสริมการออก

กําลังกาย ลดพุง ลดโรค เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง 

 

วิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูล 

บทความน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพใชวิธีการศึกษาขอมูลเอกสาร ไดแก เอกสารของทางราชการ งานวิชาการ 

บทความ วิทยานิพนธ และรายงานการศึกษาอิสระ นอกจากน้ี ผูวิจัยยังไดลงพื้นที่รวมกับ สาธิญา ภูทํานอง ซ่ึงเปนผู

ประสานงานโครงการในพื้นที่ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน โดยไดศึกษาจากการสัมภาษณเชิงลึกผูมีสวนรวม

และเก่ียวของกับโครงการโดยตรง ไดแก ผูบริหารโครงการ ผูรับผิดชอบโครงการ (ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิตภินันท ศรีจักร

โคตร) ผูบริหารทองถิ่น ผูนําชุมชน และตัวแทนประชาชนในหมูบานเปาหมาย ตลอดจนศึกษาจากการสังเกตการณอยางมีสวน

รวมในระหวางดําเนินงาน/กิจกรรม เน่ืองดวยผูวิจัยไดเขามาชวยเปนหน่ึงในคณะทํางานของโครงการแกไขปญหาความยากจน

ของวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น ในพื้นที่ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน 

 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษา โดยแบงประเด็นสําคัญๆ ออกมาได 2 ประเด็น คือ 

ปจจัยภายในและภายนอกที่สงผลตอความสําเร็จของโครงการ รวมถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดําเนินกิจกรรม โดยมี

รายละเอียดที่สําคัญ ดังตอไปน้ี 

1. ปจจัยภายในและภายนอกท่ีสงผลตอความสําเร็จของโครงการ โดยแบงออกเปน 2 ปจจัย คือ 

1.1 ปจจัยภายใน จากผลการศึกษาพบวา โครงการตางๆ ที่อยูในยุทธศาสตรของโครงการแกไขปญหาความยากจน

ดวยเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน ซ่ึงมีจํานวน 5 ดาน ไดแก ดานองคกรชุมชน 

ดานสุขภาพชุมชน ดานสวัสดิการชุมชน ดานเศรษฐกิจพอเพียงและความม่ันคงทางอาหาร ดานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม เกิดมาจากความตองการของชาวบานและผูนําชุมชนที่ไดมีสวนรวมในการกําหนดโครงการตางๆ ขึ้นมา เพื่อให

ตอบสนองตอบริบททองถิ่นของตนมากที่สุด ทั้งน้ี วิทยาลัยการปกครองทองถิ่นไดลงพื้นที่สํารวจสํามะโนประชากร (census) 

และประชาคมหมูบาน ทําใหทราบไดถึงความตองการของประชาชนและผูนําชุมชนกลุมเปาหมาย ทั้ง 3 หมูบาน ไดแก หมูที่ 8 

บานแดง, หมูที่ 11 บานหนองคอง, หมูที่ 15 บานหนองคู ในดานตางๆ ดังกลาว โดยมีรายละเอียดที่ไดมาจากการประชาคม

หมูบาน ดังตอไปน้ี 

1.1.1 ชุมชน จากการศึกษาความรวมมือระหวางกันภายในหมูบานน้ันอยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ี ภาพรวมของ

หมูบานเปาหมายยังไมมีการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรชุมชนและไมมีการสรางเครือขายความรวมมือทั้งจากภายในและ

ภายนอกชุมชน เพื่อที่จะแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณระหวางเครือขาย รวมถึงไมมีการถายทอดองคความรูใหขอมูลและ

ประสานกับองคกรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมและเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืนของกลุมตางๆ ดังน้ัน ผูนําชุมชน

และชาวบานจึงตองการใหมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนตัวกลางในการประสานงานกับองคกรอ่ืนๆ ทั้งภายในชุมชนและภายนอก

ชุมชน เพื่อจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูและประสบการณ รวมถึงสานสัมพันธใหกลายเปนกลุมภาคีเครือขายรวมกัน อีกทั้ง 
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ชาวบานตองการใหมหาวิทยาลัยขอนแกนพัฒนาระบบศูนยเรียนรูเพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียนและศูนยขอมูลชุมชน 

เพื่อรวมพฒันาระบบการทําแผนแมบทผานกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน (วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น, 2557) 

1.1.2 พื้นที่ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเกา ยังไมมีโรงพยาบาลประจําอําเภอ สงผลทําใหชาวบานตองเดินทางไปรักษา

อาการเจ็บปวยยังโรงพยาบาลอําเภอภูเวียง ซ่ึงอยูไมหางไกลมากนัก อยางไรก็ตาม ถาหากพบวาไมสามารถรักษาผูปวยไดจะ

สงตอไปยังโรงพยาบาลศูนยขอนแกน เพื่อทําการรักษาในขั้นตอนตอไป ดังน้ัน ผูนําชุมชนและชาวบานจึงตองการใหนักศึกษา

แพทยหรือพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเขาไปตรวจสุขภาพ และแนะนําวิธีการดูแลตัวเองใหมากขึ้น นอกจากน้ี ยัง

พบวาชาวบ านบริ โภคและอุป โภคนํ้าฝน ซ่ึงไม มีกระบวนการทํ าให นํ้ าสะอาดกอนนํามาบริ โภค  จึงตองการให

มหาวิทยาลัยขอนแกน สงคณะทํางานเขามารวมช้ีแนะแนวทางการจัดหานํ้าสะอาดจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น กอปรกับ

ชาวบานโดยสวนใหญไมชอบออกกําลังกายและมีพฤติกรรมการดื่มสุรา ซ่ึงพบมากในกลุมวัยรุน อีกทั้งจากการสอบถามพบวา

รายจายตอเดือนที่เสียไปกับคาสุราและบุหรี่เฉล่ียประมาณ 200-500 บาท/เดือน ชาวบานจึงตองการใหมหาวิทยาลัยขอนแกน

หาแนวทางเพื่อสงเสริมและหามาตรการมาปองกันโรคภัยไขเจ็บ เชน พัฒนากิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย มาตรการลด

พุง ลดโรค เพื่อสุขภาพที่ดีและการบูรณาการองคความรูที่มีอยูกับการใชประโยชนจากพืชผักสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง 

(วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น, 2557) 

1.1.3 การประชาคมหมูบานเปาหมายดานสวัสดิการชุมชน การเขารวมสวัสดิการชุมชนตางๆ พบวา ชาวบานให

ความรวมมือกันนอยมาก ทั้งน้ี สวนใหญชาวบานจะเขารวมกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห เน่ืองจากยังไมเห็นความสําคัญของ

สวัสดิการชุมชนทางดานอ่ืนๆ มากนัก จึงไมมีการเขารวมและไมมีการพัฒนาระบบสวัสดิการดแูลคนในชุมชน ผูนําชุมชนและ

ชาวบานจึงตองการใหมหาวิทยาลัยขอนแกนรวมพัฒนาระบบการบริหารจัดการของกลุมที่มีอยูในชุมชนใหเข็มแข็งมากกวาน้ี 

อีกทั้ง นอกจากกองทุนฌาปนกิจสงเคราะหแลว ควรมีการพัฒนาระบบกองทุนออมวันละบาท กองทุนยา กองทุนพัฒนา

หมูบาน กองทุนสวัสดิการอ่ืนๆ สําหรับผูสูงอายุ คนชรา เด็ก ผูปวยโรคเรื้อรัง รวมถึงคนพิการ ที่อาศัยอยูภายในหมูบาน ซ่ึง

บุคคลเหลาน้ีขาดคนดูแลเอาใจใสเน่ืองจากบุคคลในครอบครัวตองไปทํางานตางจังหวัด และยังไมไดรับการดูแลเอาใจใสในดาน

ของสวัสดิการดูแลคนในชุมชน สงผลทําใหคนพิการ ผูปวยโรคเรื้อรังมีอาการไมดีขึ้นและผูสูงอายุมีสุขภาพที่ไมแข็งแรง จนไม

สามารถพึ่งพาตนเองได ชาวบานจึงตองการใหมหาวิทยาลัยขอนแกนชวยแนะนําระบบดูแลบุคคลเหลาน้ีอยางม่ันคงและ

ดํารงชีวิตอยางมีความสุข อน่ึง ยังพบอีกวาผูยากไรไมมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง จึงตองการใหทางมหาวิทยาลัยขอนแกน

ประสานหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อมาชวยพัฒนาปรับปรุงที่อยูอาศัยและจัดการดูแลกลุมคนเหลาน้ี ซ่ึงทางคณะทํางานได

ประสานความรวมมือกับทางสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) หรือ พอช. ไปในเบื้องตนแลว (วิทยาลัยการ

ปกครองทองถิ่น, 2557) 

1.1.4 การประชาคมหมูบานเปาหมายดานเศรษฐกิจพอเพียงและความม่ันคงทางอาหาร ชาวบานสวนใหญประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม (ทํานา) โดยจะใชพื้นที่สวนใหญปลูกขาวเปนหลัก สําหรับการปลูกออย มันสําปะหลัง มีบางเล็กนอยเพียง

บางสวน ซ่ึงผลผลิตของขาวที่ปลูกไดประมาณ 100 - 200 ถัง/ป ถือวามีปริมาณนอยมาก อีกทั้ง ตนทุนการผลิตสูง แตผลผลิต

ทางการเกษตรกลับมีราคาต่ํา ทําใหชาวบานขาดทุน (เม่ือคํานวณจากรายรับและรายจาย) และเกิดหน้ีสินเพิ่มขึ้น เน่ืองจาก

ชาวบานสวนใหญขาดอุปกรณในการทําการเกษตร ทําใหตองจางผูที่มีอุปกรณทางการเกษตรกรรมมาเขามาทํานาให เชน การ

จางไถนา สงผลใหตนทุนในการทํานาเพิ่มสูงขึ้น แตผลผลิตที่ไดกลับไมคุมทุน เพราะมีพื้นที่ทํานานอยทําใหตองไปเชาพื้นที่ผูอ่ืน

ทําการเกษตร นอกจากน้ี ยังตองแบงผลผลิตระหวางผูทํานากับเจาของที่ดิน ลักษณะ 1 ใน 3 หรือแบงครึ่งตอครึ่งก็มีหรือ

แลวแตจะตกลงกันเอง และบางครัวเรือนถึงกับไปกูเงินจากทั้งในและนอกระบบ เพื่อมาจับจายใชสอยในการซ้ือเคมีภัณฑ และ

จายคาเชาพื้นที่ในการทําการเกษตร บางครัวเรือนมีจํานวนสมาชิกมากแตคนทํางานจริงๆ มีเพียง 1 ใน 3 เทาน้ัน ทําให

รายจายมากกวารายรับ ทั้งน้ี รายไดเฉล่ียภายในครัวเรือนอยูระหวาง 2,500 - 5,500 บาท/เดือน แตรายจายเฉล่ียภายใน
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ครัวเรือนอยูระหวาง 1,500 - 5,000 บาท/เดือน อีกทั้ง เม่ือไปดูภาวะหน้ีสินโดยเฉล่ียภายในครัวเรือนพบวาอยูระหวาง 

35,000 - 75,000 บาท/ครัวเรือน แตยังมีบางครัวเรือนที่ยังพอมีเงินออมไวบางเฉล่ีย 500 - 1,500 บาท/เดือน ดังน้ัน นํา

ชุมชนและชาวบานจึงตองการใหมหาวิทยาลัยขอนแกนรวมหาทางเลือกในการพัฒนาการผลิตและแกไขปญหาความยากจน 

โดยแนะนําการทําบัญชีครัวเรือน มุงเนนใหถายทอดองคความรูการทําเกษตรกรรมปลอดสารเคมีและการเกษตรแบบ

ผสมผสานรวมถึง สงเสริมการพัฒนาเกษตรตามภูมินิเวศ การผลิตขาวพันธุใหมๆ ซ่ึงสรางสามารถเพิ่มรายไดใหแกชาวบาน 

โดยมีขาวหอมนิลเปนหลัก และการปลูกมะละกอเวียงเกา ตลอดจนรวมพัฒนาเปน green market ตลาดปลอดสารเคมี

มาตรฐาน organic farm ซ่ึงมีอยูแลวในตําบล และสรางโฮมสเตยประจําหมูบานเพื่อสรางเปนอาชีพเสริมและเพิ่มรายไดแก

ครัวเรือน เปนตน (วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น, 2557) 

1.1.5 การประชาคมหมูบ าน เป าหมายด านทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิ งแวดลอม ชาวบ านต องการให

มหาวิทยาลัยขอนแกนรวมพัฒนาระบบนํ้าเพื่อแกไขปญหาความแหงแลงและปญหาในการผลิต ซ่ึงโครงการที่ทางพื้นที่เสนอให

ทํา คือ การจัดใหมีกิจกรรมทําความสะอาดทอระบายนํ้าเพื่อใหนํ้าไหลไปสูพื้นที่การเกษตรไดอยางสะดวก โดยเปนกิจกรรม

รวมกันระหวางชาวบานกับมหาวิทยาลัยขอนแกน นอกจากน้ี ยังพบปญหาหมูบานเปาหมายอยูติดกับเขตปาสงวน ซ่ึงมีการ

ลักลอบตัดไมทําลายปา ดังน้ัน จําเปนตองหาระบบ รวมถึงมาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดและปองกันการตัดไมทําลายปา 

ตลอดจนปญหามลพิษที่มาจากการจัดการระบบขยะที่ไมถูกสุขอนามัย ชาวบานจึงตองการใหมหาวิทยาลัยขอนแกนรวม

ประสานกับองคกรที่เก่ียวของเพื่อพัฒนาระบบการจัดการมลพิษของแหลงทิ้งขยะอยางเหมาะสมและยั่งยืนตอไป (วิทยาลัย

การปกครองทองถิ่น, 2557) 

ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาปจจัยภายในรวมกับวิธีการศึกษาของ ไกรลาศ พลไชย (2544) พบวามีลักษณะแตกตางกัน 

เน่ืองจากไดใชวิธีการสังเกตการณแบบมีสวนรวม (participant observation) โดยการใชชีวิตในชุมชนเปนเวลา 6 เดือน ทํา

การสัมภาษณแบบเจาะลึก ซ่ึงถือเปนการทําวิจัยชุมชนเชิงลึก ทําใหสามารถทราบความตองการของชาวบานไดอยางชัดเจน 

อน่ึง ขอแตกตางในเรื่องของการดําเนินงานที่เดนชัด คือ วิทยาลัยการปกครองทองถิ่นใชการประชาคมหมูบานเพียง

แค 1 วัน แตการศึกษาของ ไกรลาศ พลไชย (2544) ใชการฝงตัวอยูกับชาวบานหลายเดือน ถึงกระน้ัน ก็ยังพบวามีสวน

คลายคลึงกับวิธีการศึกษาของ สุเมธ แกนมณี และคณะ (2546) ซ่ึงมีขั้นตอนโดยใชการศึกษาเชิงเอกสารและการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากทางสถิติจากหนวยงานตางๆ แลวนํามาจัดเก็บ หลังจากน้ัน จึงไดนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุของความ

ยากจน 

1.2 ปจจัยภายนอก มี 2 ประการ ไดแก การเขามามีบทบาทของวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น การไดรับ

งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแกน 

1.2.1 การเขามามีบทบาทของวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น วิทยาลัยการปกครองทองถิ่นมีความสนใจและยินดีเปน

อยางยิ่งที่จะรวมเปนสวนหน่ึงของโครงการแกไขปญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พรอมทั้งตองการขับเคล่ือน

และดําเนินงานในโครงการดังกลาวใหไปสูเปาหมายที่ไดวางไวรวมกันกับมหาวิทยาลัยขอนแกน ทั้งน้ี รองศาสตราจารย ดร. 

ศุภวัฒนากร วงศธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงไดประสานงานไปยัง รองศาสตราจารย 

ดร. กฤตพล สมมาตย หัวหนาโครงการแกไขปญหาความยากจนฯ ปงบประมาณ 2557 เพื่อขอรับโครงการดังกลาวมาดูแล

และรับผิดชอบพื้นที่ โดยใหเหตุผลสนับสนุนเพื่อโนมนาวใหทางมหาวิทยาลัยเห็นชอบ ในเรื่องศักยภาพของวิทยาลัยการ

ปกครองทองถิ่น ซ่ึงมีภาคีเครือขายอยูเปนจํานวนมาก และโดยสวนใหญจะเปนศิษยเกาและศิษยปจจุบันที่ไดปฏิบัติงานอยู

ภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังน้ัน วิทยาลัยการปกครองทองถิ่นจึงมีความเช่ือม่ันวาสามารถนําโครงการดังกลาวมา

เช่ือมโยงกับแผนแมบทชุมชนที่มีอยูใหไปสูเปาหมายที่วางไวรวมกันได พรอมทั้ง ไดเลือกพื้นที่ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเกา 
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จังหวัดขอนแกน เปนพื้นที่ตั วแบบในการพัฒนาทองถิ่น เน่ืองจากปรากฏวา นายศิริ เชษฐ  ภาโนชิต (ศิษยเก ารัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุนที่ 7) เปนเครือขายความรวมมือและเปนผูนําทองถิ่นที่มีวิสัยทัศนกวางไกล จึงถือเปนโอกาส

อันดีที่จะไดนําโครงการน้ีเขามาเพิ่มศักยภาพของเครือขายในการพัฒนาทองถิ่นรวมกัน ดังที่ รองศาสตราจารย ดร. ศุภวัฒนา

กร วงศธนวสุ (2558) คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น ไดกลาวไววา 

“เราก็เลยประสานกับผูชวยอธิการ คือ รองศาสตราจารย ดร. กฤตพล สมมาตย ณ เวลาน้ันวา วิทยาลัยการปกครอง

ทองถิ่นสนใจในการขับเคล่ือนเรื่องน้ีดวย เชนเดียวกัน และวิธีการหน่ึงที่เราโนมนาวเขาก็คือ วิทยาลัยน้ีมีลูกศิษย มีศิษยเกา 

ศษิยปจจุบันที่อยูในองคการปกครองสวนทองถิ่นซ่ึงเปนกลไกหลักในการขับเคล่ือนในการเปล่ียนแปลง ไมวาจะเปนเรื่องของ

การแกไขปญหาความยากจน เรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเราเช่ือม่ันวาองคการปกครองสวนทองถิ่น คือ องคกร

หลัก เพราะฉะน้ันเราก็ใชแนวคิดน้ี โนมนาวกับทานอาจารยกฤตพลใหเห็นวา ถาวิทยาลัยชวยในการขับเคล่ือน ก็จะสามารถ

เขาถึงทองถิ่นไดงาย เพราะเรามีเครือขาย มีความสัมพันธ เช่ือมตอกับองคการปกครองสวนทองถิ่นแลว ยังไดเสนออีกวา พื้นที่

ทุกพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยจะดําเนินการ วิทยาลัยจะขอคัดกรองพื้นที่ โดยเริ่มตนในพื้นที่ของศิษยเกาของวิทยาลัยการปกครอง

ทองถิ่นกอน เพราะมันไมเพียงแตเปนการขับเคล่ือนโครงการแกไขปญหาความยากจน แตมันเปนการประเมินคุณภาพบัณฑิต 

และมหาบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยขอนแกนไปวาสามารถที่จะเปนผูนําการเปล่ียนแปลงไดไหม นึกภาพออกไหมคะ อยางน้ี 

เปนตน น่ีคือส่ิงที่เราใหเหตุผล กับทานผูชวยอธิการบดีในเวลาน้ัน แลวเราพูดเลยบอกวาทานอาจารยกฤตพล ถาวิทยาลัยไม

ขับเคล่ือน เรื่องน้ียากจะสําเร็จได เพราะวิทยาลัยมีความสัมพันธเหนียวแนนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ทุกพื้นที่ใน

ประเทศไทย” 

ขณะที่ ดร.เสรี พิจิตรศิริ (2558) รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น ไดใหเหตุผลในการเลือก

พื้นที่เปาหมาย โดยระบุวา 

“สวนเหตุใดที่เลือกเวียงเกา เพราะวาที่เวียงเกามีความพรอม เน่ืองจากมีลูกศิษยเปนผูนํา แลวก็การมีสวนรวมของ

ประชาชนก็อาจจะดี สภาพภูมิประเทศมันอาจจะเหมาะสม” 

กอปรกับเม่ือชวงป พ.ศ. 2556 วิทยาลัยการปกครองทองถิ่นไดมีการลงนามความรวมมือกับทางเทศบาลตําบลใน

เมือง อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน ไวเปนที่เรียบรอยแลว และยังไดมีการลงนามในความรวมมือระหวางกัน 4 คณะ ไดแก 

คณะวิศวกรรมศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร คณะพยาบาลศาสตร และวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น เพื่อรับทราบแนวทาง

ของการดําเนินโครงการรวมกัน ดังน้ัน การที่ไดโครงการแกไขปญหาความยากจนฯ เขามาอยูภายในความรับผิดชอบ จึงเปน

การสนับสนุนสงเสริมโครงการที่วิทยาลัยการปกครองทองถิ่นไดทําไวกอนหนาน้ีใหประสบผลสําเร็จมากยิ่งขึ้น 

ทั้งน้ี พบวาสอดคลองกับแนวคิดการจัดการเครือขายโดยเช่ือมโยงกับแนวคิดการจัดการเครือขายของกลุม 

“พันธมิตรแหงดวงดาว” ในยุทธศาสตร ที่ระบุวา การจัดระบบขอมูลขาวสารเปนระบบการติดตอส่ือสารและสารสนเทศที่มี

ความสําคัญยิ่งตอความยั่งยนืของเครือขาย เพราะจะชวยใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู และทราบถึงกิจกรรมความเคล่ือนไหว

ของเครือขาย (ปาริชาติ สถาปตานนท และชัยวัฒน ถิระพันธุ, 2546 อางถึงใน ธวัชชัย เพ็งจิต และคณะ, 2554) ทํานอง

เดียวกับแนวคิดของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2543) ในเรื่ององคประกอบของเครือขาย คือ การรับรูมุมมองรวมกัน 

(common perception) และการมีสวนรวมของสมาชิกเครือขายอยางกวางขวาง (all stakeholders’ participation) ที่ระบุ

วา การที่สมาชิกที่เขามาอยูในเครือขาย ตองมีความรูสึกนึกคิดและการรับรูรวมกันถึงเหตุผลการเขารวมเปนเครือขาย รวมถึง

การมีสวนรวมของสมาชิกมีความสําคัญตอการพัฒนาความเขมแข็งของเครือขายเปนเง่ือนไขที่ทําใหเกิดการรวมรับรู รวมคิด 

รวมตัดสินใจ และรวมลงมือกระทําอยางแข็งขัน 
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1.2.2 การไดรับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแกน จุดเริ่มตนของโครงการแกไขปญหาความยากจน

ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เปนสวนหน่ึงของโครงการแกไขปญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม โดยผูที่มีบทบาทสําคัญในการริเริ่มโครงการขึ้นมา คือ ศาสตราจารย ดร. กนก วงศตระหงาน 

(อดีตกรรมการสภาของมหาวิทยาลัยขอนแกน) ไดมีสวนผลักดันงบประมาณจากภาครัฐมอบใหแกมหาวิทยาลัยขอนแกน ทั้งน้ี 

มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงไดจัดทําโครงการขึ้นมาและแบงปญหาหลักๆ ที่พบปรากฏชัดเจนภายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(ภาคอีสาน) ออกเปนประเด็นตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องความเจ็บปวยและสาธารณสุข สติปญญา การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

ศึกษาของนักเรียน รวมถึงความเหล่ือมลํ้าของสังคม ภายหลังจากไดพิจารณาอยางถี่ถวน จึงไดแบงโครงการตางๆ ออกมาเปน 

4 โครงการยอย ไดแก 

1) โครงการแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2) โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3) โครงการเสริมไอโอดีนเสริมไอคิว 

4) โครงการแกไขปญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคลองกับคํากลาวของ รองศาสตราจารย ดร. กฤตพล สมมาตย (2558) หัวหนาโครงการแกไขปญหาความ

ยากจนฯ ปงบประมาณ 2557 ที่กลาววา 

“กรอบ 20 ลานตอป 5 ป มันมีขอบขายงานอยู 4 สวน สวนแรกน่ีเปน คณิตศาสตร สวนสองเปนพยาธิใบไมในตับ 

สวนสามเปน ไอโอดีน สวนที่ส่ีเปน โครงการแกไขปญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง โครงการน้ีเปนชุด

โครงการใหญ แลวก็ใหญแบบตอบสนอง ประเด็นของภาคอีสานดวย” 

ทั้งน้ี พบวาสอดคลองกับแนวคิดของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2543) ในเรื่ององคประกอบของเครือขาย ไดแก 

การมีวิสัยทัศนรวมกัน (common vision) เปนการมองเห็นจุดมุงหมายในอนาคตรวมกันระหวางสมาชิกในกลุม การรับรูเขาใจ

ถึงทิศทางเดียวกัน และการมีเปาหมายที่จะดําเนินไปดวยกัน รวมถึงมีกระบวนการเสริมสรางซ่ึงกันและกัน (complementary 

relationship) เปนการที่สมาชิกในเครือขายตางก็ตองเสริมกระบวนการทํางานของกันและกัน โดยที่ใชจุดแข็งของฝายหน่ึงไป

ชวยเหลืออีกฝายหน่ึงที่มีจุดออน ซ่ึงจะทําใหเกิดการประสานผลประโยชนรวมกัน การเสริมสรางตอกันน้ันเกิดจากการรวมตัว

เปนเครือขายซ่ึงมีผลดีมากกวาการไมรวมเปนเครือขาย ตลอดจนการมีการพึ่งอิงรวมกัน (interdependence) เปนการเติม

เต็มในสวนที่ขาดของแตละฝาย เน่ืองจากทุกฝายตางก็มีขอจํากัดในกระบวนการทํางาน มีความรู และประสบการณที่แตกตาง

กัน ดังน้ัน สมาชิกจึงตองมีการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันภายในเครือขายความรวมมือ 

 

2. ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินกิจกรรม แบงออกเปน 2 ประการ ไดแก การสรางความยั่งยืนใหกับโครงการ 

และการขาดงบประมาณสนับสนุนอยางตอเน่ือง 

2.1 การสรางความยั่งยืนใหกับโครงการ เรื่องความยั่งยืนของโครงการ สืบเน่ืองมาจากงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด 

จึงทําใหสามารถดําเนินงาน/กิจกรรมโครงการไดเพียงเทาน้ี ดังน้ัน การจะทําใหเกิดความยั่งยืนไดน้ัน ชาวบานจะตองเปนผู

สานตอเจตนารมณและกิจกรรมดวยตนเองภายหลังจากที่วิทยาลัยการปกครองทองถิ่นไดออกไปจากพื้นที่ เพื่อทําใหกลายเปน

กิจวัตรประจําวันและกลายเปนแหลงพบปะสนทนาระหวางกันของคนในชุมชนทองถิ่น สอดคลองกับคํากลาวของ ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.จิตภินันท ศรีจักรโคตร (2558) ที่แสดงความคิดเห็นวา 
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“จริงๆ โครงการน้ีเปนโครงการที่ดีมาก แตถาอยากจะใหยั่งยืน เราควรจะทําอยางตอเน่ือง ชวงแรกอาจจะใสใหเขา

เยอะหนอย ไปดูเขา หลังจากน้ันเราปลอยได แตกิจกรรม มันมีขอจํากัดนิดหนอย ดวยเรื่องงบประมาณ มันเลยทําไดแคน้ี มอง

วาถาเราจะยั่งยืน ชวงแรกในชวงที่เขาหัดเดิน เราควรจะใสใจเขาใหมาก ในสวนของบุคลากรก็ไมนาจะมีปญหา เรามีคนที่ทํา

อยูภายในชุมชนอยูแลว สวนคนเกษียณอายุราชการ ก็มาเปนสวนชวยเรา อีกทั้ง ทีมงานของวิทยาลัยการปกครองทองถิ่นก็

เขมแข็ง ทําใหงานดีมาก ชาวบานก็สุข” 

ทั้งน้ี พบวาการจะแกปญหาทางดานความยั่งยืนตองมาจากการพึ่งพาตนเองใหไดกอนสอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับ

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่เนนการพัฒนาใหประชาชนและชุมชนในชนบทมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

และสามารถพึ่งตนเองได อันเปนแนวทางการพัฒนาสูความยั่งยืนไดอยางแทจริง โดยยึดหลักการในการพัฒนาตามโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ ประการที ่3 ที่ระบุวา การพัฒนาตองเริ่มตนจาก “การพึ่งตนเอง” ใหไดกอน โดยรูจักประมาณตน

และดําเนินการดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง และ “ทําตามลําดับขั้น” ตองสรางพื้นฐานความเปนอยูของประชาชนและ

ครอบครัวใหพอมี พอกิน พอใชกอน โดยใชวิธีการที่ประหยัดและถูกตองตามหลักวิชาการเม่ือพัฒนาตนเองใหเขมแข็งและเปน

อิสระแลว จึงคอยพัฒนาขึ้นมาเปนการแลกเปล่ียน การรวมกลุมชวยเหลือพึ่งพากันและรวมกันพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งสามารถ

พึ่งตนเองไดแลว จึงพัฒนาเครือขายเช่ือมสูสังคมภายนอกเพื่อความเจริญกาวหนาในลําดับตอไป ดังที่ทรงใชคําวา “ระเบิดจาก

ขางใน” (วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ, 2547 อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ, 2548) 

2.2 การขาดงบประมาณสนับสนุนอยางตอเน่ือง โครงการที่ปรากฏออกมาถือวาประสบความสําเร็จเปนอยางมาก 

เพราะไมไดมีเพียงชาวบานกลุมเปาหมายเทาน้ันที่เขารวมกิจกรรม แตยังไดรับความสนใจจากบุคคลทุกเพศวัยในพื้นที่ตําบลใน

เมือง อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน ซ่ึงรูสึกมีความสุขและสนุกสนานตอกิจกรรมที่ไดจัดทําขึ้น ดังที่ ผูชวยศาสตราจารย ดร. 

จิตภินันท ศรีจักรโคตร (2558) ไดกลาววา 

“ถือวาประสบความสําเร็จ เริ่มตนดวยการดูแลสุขภาพ การกิน การออกกําลังกาย ใจของเขา เราปรับทัศนคติ คิดวา

นาจะประสบความสําเร็จไปไดดวยด”ี เช่ือมโยงไดกับเสียงสะทอนของชาวบาน ดังที่ บัวลี ชาเวียง (2558) ผูใหญบาน หมูที่ 11 

บานหนองคอง ที่ระบุวา 

“รําไมพลอง ฝกไมพลอง ทําใหคน เม่ือกอนคนจะมีกลามเน้ือติด แตพอไดรําไมพลองก็ดีขึ้น อยางนอยๆ สุขภาพ

แข็งแรง สองไดรูหลัก การเลน แลวก็จะไดรูถึงประโยชนของแตละทาวา มันไดอะไรบาง มีทุกวัยนะ ในบานหนองคอง ตั้งแต

อายุนอยๆ ถึงผูสูงอายุ ไดพบปะพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณกับเพื่อนที่มาออกกําลังกายรวมกัน” 

อยางไร ก็ตาม โครงการพัฒ นาส งเสริมการออกกําลังกาย  ลดพุ ง ลด โรค  เพื่ อสุขภาพที่ แข็ งแรง ทาง

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดใหงบประมาณเพียงแคไตรมาสเดียว จึงไมสามารถลงไปในพื้นที่ เพื่อติดตามความเคล่ือนไหวของ

กิจกรรมไดอีก เน่ืองจากในงบประมาณป 2558 จะดําเนินงาน/กิจกรรมทางดานการเกษตรเพียงอยางเดียว ดังน้ัน โครงการ

ดงักลาวจะประสบความสําเร็จตอไปไดหรือไมน้ัน จึงขึ้นอยูกับคนในชุมชนวาสามารถนํามาสานตอเพื่อทําใหเกิดความยั่งยืน

ของโครงการไดมากนอยเพียงใด อาจจะมาจากการระดมทุนหรือขอความชวยเหลือจากหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับกิจกรรม

ของชาวบานทางดานน้ี 

ทั้งน้ี พบวาสอดคลองกับแนวคิดเครือขายสนับสนุนทุน ซ่ึงส่ิงหน่ึงที่มีความจําเปนมาก คือ จะตองมีทุน ที่มาของทุน

เพื่อดําเนินกิจกรรมการพัฒนา อาจมาจากการระดมทุนภายในหมูบาน โดยการระดมหุนจากสมาชิก เชน กองทุนรานคา กลุม
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ออมทรัพย ธนาคารขาว การทอดผาปา หรืออาจเปนทุนที่มาจากภายนอก (สมพันธุ เตชะอธิก และคณะ, 2537, หนา 89 - 91 

อางถึงใน ธวัชชัย เพ็งจิต และคณะ, 2554) 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป ควรขยายขอบเขตของการศึกษาไปยังโครงการอ่ืนๆ ที่อยูนอกเหนือจาก

ยุทธศาสตรทางดานสุขภาพชุมชน ไดแก ดานองคกรชุมชน ดานสวัสดิการชุมชน ดานเศรษฐกิจพอเพียงและความม่ันคงทาง

อาหาร และดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยนําผลการศึกษาที่ไดมาวิเคราะหเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของ

ผูวิจัย เพื่อใหไดผลการศึกษาในมิติตางๆ ที่มีความแปลกใหมหรือมีความแตกตางกัน นอกจากน้ี ยังเปนการแตกแขนงองค

ความรูเดิมที่มีอยูใหสามารถนําไปพัฒนาตอยอดโครงการอ่ืนๆ ไดตอไป 

 

ขอสรุป 

“โครงการพัฒนาสงเสริมการออกกําลังกาย ลดพุง ลดโรค เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง” เปนสวนหน่ึงใน “โครงการแกไข

ปญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน” ซ่ึงอยูในความ

รับผิดชอบของวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มีจุดมุงหมายพัฒนาทองถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหเกิดความยั่งยืน

โดยอาศัยภาคีเครือขายความรวมมือ ทั้งน้ี โครงการดังกลาวยังอยูภายในโครงการหลักของมหาวิทยาลัยขอนแกน คือ 

“โครงการแกไขปญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม” ที่มุงเนนการ

สรางความเทาเทียมและความเสมอภาคในสังคม ดังน้ัน โครงการที่ปรากฏออกมาจึงมีความเช่ือมโยงกันเปนนัยยะสําคัญอยาง

แยกไมออก กระน้ันก็ตาม โครงการตางๆ ที่ปรากฏออกมาก็ใชวาจะประสบความสําเร็จรวมกันทั้งหมด เน่ืองจากมีปจจัยใน

หลายๆ ดานที่สงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอโครงการ 

อยางไรก็ตาม โครงการพัฒนาสงเสริมการออกกําลังกาย ลดพุง ลดโรค เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง เปนโครงการที่ประสบ

ความสําเร็จโดยเกิดขึ้นจากความตองการของชาวบานและผูนําชุมชน แตกระน้ัน ก็ยังพบปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการ

ดําเนินกิจกรรม ในเรื่องการสรางความยั่งยืนใหกับโครงการและการขาดงบประมาณสนับสนุนอยางตอเน่ือง ซ่ึงก็สงผลตอ

โครงการเพียงเล็กนอย เพราะโครงการที่เกิดขึ้นประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวแลว ดังน้ัน การจะทําใหโครงการ

ดังกลาวเกิดความยั่งยืนตอไปไดจะตองเปนหนาที่ของชาวบานที่จะตองรับภาระในการสานตอความสําเร็จใหคงอยูภายหลังจาก

ที่วิทยาลัยการปกครองทองถิ่นไดออกจากพื้นที่ไป ทั้งน้ี ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จจะตองเกิดจากภายในชุมชนเปนสําคัญ จึง

จะทําใหเกิดความยั่งยืนของโครงการไดอยางถาวร 

 

กติติกรรมประกาศ 

บทความวิจัยช้ินน้ีจะสําเร็จลุลวงดวยดีมิได ถาหากขาดความชวยเหลือจาก นางสาวสาธิญา ภูทํานอง ที่ไดแบงปน

ขอมูลที่เปนประโยชนตอการนํามาเขียนในบทความใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ทั้งน้ี ขาพเจารูสึกเปนเกียรติที่ไดมีโอกาส

รวมงานและลงพื้นที่กับคณะทํางานในโครงการน้ี อีกทั้งยังไดรับขอมูลเพิ่มเติมในการนํามาเขียนบทความจากวิทยาลัยการ

ปกครองทองถิ่น ดังน้ัน ขาพเจารูสึกซาบซ้ึงตอความกรุณา จึงขอกลาวคําขอบคุณทุกทานไว ณ โอกาสน้ี 

 

 

The 2nd Khon Kean University International Conference on Public Administration (2015) 



215 

เอกสารอางอิง 

กฤตพล สมมาตย . (2558). สัมภาษณ . หัวหนาโครงการแกไขปญหาความยากจนตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. (2543). การจัดการเครือขายกลยุทธสําคัญสูความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ: 

บริษัท ซัดเซสมีเดีย จํากัด. 

ไกรลาศ พลไชย. (2544). ปญหาในการดําเนินงานโครงการแกไขปญหาความยากจน: กรณีศึกษาบานโนนศิลาในเขต

จั งหวัดสกลนคร . ขอนแกน : วิท ยานิพนธปริญ ญ าศิ ลปศ าสตรมห าบัณ ฑิ ต  สาขาวิชาพัฒ นาสังคม 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. (2557). เปดตัวโครงการแกไขปญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่ อลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม [ออนไลน ]. คนเม่ือ 29 มิถุนายน 2558, จาก 

http://ednet.kku.ac.th/dataheadnewsdetail.php?headnews_ID=2220 

จิตภินันท ศรีจักรโคตร. (2558). สัมภาษณ. อาจารยประจํา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

ธวัชชัย เพ็งพินิจ และคณะ. (2554). การพัฒนารูปแบบการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเครือขายปราชญ

ชาวบานและพหุภาคีภาคอีสาน. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 

วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน. (2558). แบบเสนอโครงการพัฒนาโมเดลตําบลประกอบการนําเสนอ

ของบประมาณโครงการแกไขปญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแกน พื้นท่ี

ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ 2558. ขอนแกน: วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

ศุภวัฒนากร วงศธนวสุ. (2558). สัมภาษณ. คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

สาธิญา ภูทํานอง. (2558). บทบาทของวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีมีตอโครงการแกไขปญหา

ความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง. ขอนแกน: วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

ปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

สุเมธ แกนมณ.ี (2546). การพัฒนายุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. 

ขอนแกน: ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

เสรี พิจิตรศิริ. (2558). สัมภาษณ. รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ . (2548). หลักการทรงงานใน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. กรุงเทพฯ: เซ็นจูรี่. 

The 2nd Khon Kean University International Conference on Public Administration (2015) 



216 

การศึกษาผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตําบล กรณีศึกษา: ตําบลโนนยาง อําเภอหนองสูง 

จงัหวัดมุกดาหาร 

The Study on a Performance of a Project on Promoting the Potentiality of a Family at a Parish 

Level Case Study: Nonyang Sub-district, Nongsung District, Mukdahan Province 

 

อนงคฤทธ์ิ พรมสอน (1) ดร.วีระกุล ชายผา (2) 

(1) นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

(2) อาจารย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการณการดําเนินงานโครงการสงเสริมศักยภาพครอบครัวระดับ

ตําบล เพื่อศึกษาผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินงานโครงการสงเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตําบล และเพื่อศึกษาแนว

ทางการพัฒนาการดําเนินงานโครงการสงเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตําบล  กลุมเปาหมาย 2 กลุม คือ คณะผูบริหาร

โครงการสงเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตําบลจากศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 42 จังหวัดมุกดาหาร และ คณะทํางาน

โครงการสงเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตําบลจังหวัดมุกดาหาร จํานวน 51 คน การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช

วิธีการสัมภาษณกลุมเพื่อรวบรวมขอมูลนํามาวิเคราะหแลวอธิบายเชิงพรรณนาถึงปรากฎการณที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงคของ

การวิจัย 

ผลการวิจัยพบวา โครงการมีวัตถุประสงคที่มีความชัดเจน พรอมทั้งมีรูปแบบในการดําเนินงานโครงการที่ชัดเจน 

ผูบริหารงานโครงการมีแนวคิดในการนํานโยบายสูการปฏิบัติในลักษณะการดําเนินงานโครงการ เชน การวางแผนงาน การจัด

โครงสรางองคกร การควบคุมงาน การประสานงาน การบริหารงบประมาณ การรายงานผลการดําเนินงาน และการติดตาม

ประเมินผล ผลผลิตและผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานโครงการ ไดแก  เปนแหลงเผยแพรการใหความความรูเก่ียวกับ

ครอบครัว  เปนศูนยใหคําปรึกษาแนะนําครอบครัวในชุมชน  เปนเวทีพัฒนาความรูความเขาใจพอแมดวยกระบวนการเรียนรู  

เปนแกนกลางการประสานงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  ศูนยพัฒนาสังคม  บานพักเด็กและครอบครัว  และ

ภาคีเครือขาย แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานโครงการ ไดแก สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการโครงการและ

องคกรในชุมชนใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพครอบครัวในชุมชน ปรับปรุงโครงการเนนการมีสวนรวม

ของสมาชิกโครงการมากขึ้นเพื่อสงเสริมใหสมาชิกไดมีสวนรวมกับหนวยงานภาครัฐมากขึ้น ปรับปรุงพัฒนาระบบขอมูล

สารสนเทศของสมาชิกโครงการใหมีความชัดเจนมากขึ้น  พัฒนารูปแบบกิจกรรมใหมีความหลากหลายมากขึ้น 

 

คําสําคัญ: ผลการดําเนินงานโครงการ, ผลผลิต, ผลลัพธ, แนวทางการพัฒนา 
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Abstract 

The objectives of this study were 1) to examine the operation of a project on promoting 

potentiality of a family at a parish level, 2) to examine the result of the operation, 3) to examine the 

development guidelines of the operation. The sample consisted of 51 people from the executive group 

of a project from social development center unit 42, Mukdahan province and a working group of a project 

from Mukdahan province. The qualitative research was applied by using group interview and the data 

collected was analysed. The results based on the objectives of the study were then described. 

The results of the study were as follows 

1) The project had clear objectives and operation pattern. The project executive planned to put 

ideas in action (e.g., planning, organizational structure, supervision, coordination, budget management, 

operation report) 

2) Monitoring and Evaluation of a project showed the result of the operation (e.g., to be an 

information source about family, to be a consulting center for a family in a community, to be a cognitive 

development platform with learning process for parents, to be a coordinator between social 

development and human security and social development center, shelter for children and families and 

party network) 

3) The development guidelines of the operation showed the promotion of project board and 

community organization to understand family development in a community, improvement of a project by 

emphasising on project members’ participation with government agencies, development of information 

system and activity formats. 

 

Keyword: Performance Project, Output, Outcome, Development Guidelines 
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บทนํา 

ปจจุบันสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วจากอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนไดสงผลกระทบทําใหบริบท

ของสังคมไทยจากเดิมเปนสังคมเกษตรกรรมเปล่ียนแปลงเปนสังคมอุตสาหกรรมที่มุงเนนระบบทุนนิยมสงผลกระทบทําให

บริบทของสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงในดานตางๆหลายดาน เชน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี วัฒนธรรม และคานิยมของ

สังคมสมัยใหม เปนตน ซ่ึงไดสงผลกระทบตอวิถีการดํารงชีวิตของสังคมไทยและสะทอนสภาพของปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย 

เชน ปญหาอาชญากรรม  ปญหายาเสพติด ปญหาความเล่ือมลํ้าทางสังคม  ปญหาครอบครัวการหยาราง ปญหาเด็กและ

เยาวชนตั้งครรภกอนวัยอันควร เปนตน  

รัฐบาลจึงกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร แผน แผนงาน และโครงการพัฒนาดานตางๆเพื่อการพัฒนาประเทศและ

แกไขปญหาทางสังคมที่เขามาพรอมกับการเปล่ียนแปลงของสังคมทุนนิยม ซ่ึงจะเห็นไดจากในสมัยอดีตจนถึงปจจุบันรัฐบาลได

นําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาใชในการเปนแนวทางขับเคล่ือนนโยบาย โดยหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ซ่ึงเปนกลไกขบัเคล่ือนในการดําเนินงานของภาครัฐในการสนองนโยบายดําเนินการพัฒนาตามแผนงานของรัฐที่ไดวางแผนไว

น้ัน 

สํานักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เพื่อสนอง

นโยบายรัฐบาลในการแกไขปญหาของครอบครัวในสังคมจึงไดริเริ่ม “โครงการสงเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตําบล” เพื่อ

เปนศูนยบริการใหคําปรึกษาแนะนําดานครอบครัวและเพื่อเสริมสรางความสัมพันธในครอบครัวและการพัฒนาครอบครัวอยาง

เปนองครวมใหสามารถดํารงชีวิตภายใตการเปล่ียนแปลงของสังคม 

ผูวิจัยซ่ึงทํางานเก่ียวกับการพัฒนาสังคมมีความตระหนักถึงปญหาของครอบครัวในสังคมไทยจึงมีความสนใจศึกษา

ผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตําบล เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานโครงการใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งจะทําใหกลุมเปาหมายที่เปนครอบครัวในชุมชนไดมีความเปนอยูที่ดีขึ้นและมีศักยภาพในการพึ่งพา

ตนเองไดอยางยั่งยืน ซ่ึงผูวิจัยไดใชแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารโครงการเพื่ออธิบายปรากฎการณในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี 

เชน แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหาร แนวคิดเก่ียวกับการวางแผน แนวคิดเก่ียวกับการกํากับติดตามประเมินผลโครงการ 

เปนตน 

 

คําถามวิจัย 

 จะมีแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานโครงการสงเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตําบลเปนอยางไร  

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการณการดําเนินงานโครงการสงเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตําบล 

2. เพื่อศึกษาผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินงานโครงการสงเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตําบล 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานโครงการสงเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตําบล 
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ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตดานเน้ือหา ประกอบดวย 

1. ศึกษาสภาพการณการดําเนินงานโครงการสงเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตําบล 

2. ศึกษาผลผลิตและผลลัพธโครงการสงเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตําบล 

3. ศกึษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานโครงการสงเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตําบล 

ขอบเขตดานพื้นท่ี ประกอบดวย 

 พื้นที่ในการศึกษาครั้งน้ี คือ พื้นที่ชุมชนในอาณาเขตขององคการบริหารสวนตําบลโนนยาง ตําบลโนนยาง อําเภอ

หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 10 หมูบาน และพื้นที่ในอาณาเขตเทศบาลตําบลบานเปา ตําบลบานเปา อําเภอหนองสูง 

จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 6 หมูบาน   

ขอบเขตดานประชากรท่ีศึกษา ประกอบดวย 

 กลุมผูบริหารจากศูนยพัฒนาสังคม คือ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หัวหนากลุมพัฒนาสังคมและสงเสริม

สวัสดิการสังคม ครูฝกอาชีพสงเคราะห ผูจัดการรายกรณี 

 กลุมคณะทํางานโครงการ คือ นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล นักวิชาการ

เกษตร นักพัฒนาชุมชน ผูอํานวยการโรงเรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ผูใหญบาน ผูนําชุมชน 

 

เคร่ืองมือและวิธีการ 

 เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณกลุมซ่ึงผูวิจัยสรางตามขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ดังน้ี 

 1. ศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 2. กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 3. สรางแบบสัมภาษณกลุมเพื่อการวิจัย โดยกําหนดประเด็นใหครอบคลุมและตรงประเด็นตามกรอบแนวคิดในการ

วิจัยที่ไดกําหนดไว 

 4. แบบสัมภาษณเสนออาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญ รับคําแนะนําเพื่อนําไปปรับปรุงรูปแบบและเน้ือหาให

ถูกตองตรงตามวัตถุประสงคในการสัมภาษณกลุม 

 

วิธีการวิจัย  

 ผูวิจัยและนักวิจัยผูชวยไดดําเนินการจัดเตรียมขอมูลเน้ือหาและจัดทําหนังสือประสานงานกลุมเปาหมายในพื้นที่ 

โดยใชกระบวนการสัมภาษณกลุมตามวันและเวลาที่กําหนดไวแบงกลุมสัมภาษณเปน 2 กลุม 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. จัดทําหนังสือราชการ ประสานไปยังศูนยพัฒนาสังคม องคการบริหารสวนตําบล เทศบาลตําบล โรงเรียน 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ผูนําชุมชนและผูที่เก่ียวของโครงการสงเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตําบล 

 2. ดําเนินการสัมภาษณกลุม จากกลุมตัวอยางตามพื้นที่เปาหมายในการศึกษา จํานวน 2 แหง คือ ตําบลบานเปา 

อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร และตําบลโนนยาง อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ดําเนินการในเดือนกุมภาพันธ 2558  

 3. นําขอมูลมาวิเคราะหประมวลผลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุมแลวนําไปสรุปเน้ือหาของขอมูล 

 4. จัดเสนอรางผลการวิเคราะหขอมูลสงใหอาจารยที่ปรึกษาและจัดสงใหกลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมแลว

จึงนํามาสรุปเสนอ 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 รวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมในสวนของการจดบันทึกและการถอดเทปจากการบันทึกในการสนทนา

กลุมของแตพื้นที่เปาหมายมาวิเคราะหแลวสรุปตามประเด็นของวัตถุประสงคการวิจัยที่ผูวิจัยศึกษา และนําขอมูลในแตละพื้น

ที่มาเปรียบเทียบความแตกตางที่เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการสงเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตําบล แลวเขียนบรรยายใน

แตละพื้นที่เพื่อสงใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ แลวสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลเช่ือมโยงเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของซ่ึง

มีความสอดคลองหรือขัดแยงกับแนวคิดทฤษฎี และผลการวิจัยของผูอ่ืนเปนอยางไร 

 

ผลการวิจัย 

 ในการศึกษาครั้งน้ีผูเขารวมใหสัมภาษณ 2  กลุม ไดแก กลุมผูบริหารจากศูนยพัฒนาสังคม คือ ผูอํานวยการศูนย

พัฒนาสังคม หัวหนากลุมพัฒนาสังคมและสงเสริมสวัสดิการสังคม ครูฝกอาชีพสงเคราะห ผูจัดการรายกรณี  กลุมคณะทํางาน

โครงการ คือ นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล นักวิชาการเกษตร นักพัฒนาชุมชน 

ผูอํานวยการโรงเรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ผูใหญบาน ผูนําชุมชน มีรายละเอียดดังน้ี 

 1. สภาพการณในการบริหารโครงการสงเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตําบลจังหวัดมุกดาหาร ในสวนของการ

วางแผนงานโครงการ ไดมีการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการและเปาหมายของโครงการชัดเจน มีการกําหนดหนาที่ความ

รับผิดชอบของเจาหนาที่ในองคการเพื่อเปนผูขับเคล่ือนงานโครงการและประสานงานระหวางหนวยงานกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ผูนําชุมชนและภาคีเครือขายในชุมชน ในสวนของของกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวในชุมชนมีการแตก

ออกเปนงานกิจกรรมยอยๆ ในสวนของแผนงานการจัดองคการในการบริหารโครงการไดมอบหมายหัวหนากลุมพัฒนาสังคม

และสงเสริมสวัสดิการสังคมเปนผูรับผิดชอบโครงการและเจาหนาที่ผูจัดการรายกรณี 2 คนเปนผูชวยงานของโครงการ ในสวน

ตารางเวลางานใหดําเนินงานโครงการตามกรอบระยะเวลาของปงบประมาณโครงการ 

โดยรูปแบบในการดําเนินการจะมุงเนนการใชแนวทาง “สายใยรักแหงครอบครัว” มี  5  แนวทางตามพระราชดําริ 

ไดแก 1) การเล้ียงลูกดวยนมแมและสุขอนามัยในครัวเรือน 2) เสริมสรางครอบครัวอบอุน 3) พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 4)สรรสรางการจัดการส่ิงแวดลอมที่ดี 5) สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  การจัดโครงสรางองคกรโดยจัดใหมี

คณะทํางานโครงการในพื้นที่  แบงงานตามบทบาทหนาที่ของแตละบุคคล เชน ประธานคณะทํางาน รองประธาน เลขานุการ 
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คณะทํางาน  เปนตน   การควบคุมโครงการมีการใหเจาหนาที่โครงการที่อยูในพื้นที่ชุมชนเขาไปตรวจสอบงานแตละกิจกรรมมี

ความกาวหนาทุกอาทิตยและรายงานผูบังคับบัญชาตอไป  มีการประสานงาน 2 แบบ คือ การประสานงานแบบเปนทางการ

และการประสานงานแบบไมเปนทางการ ไดมีการแบงงบประมาณของโครงการออกเปน 2  สวน ไดแก งบดําเนินงาน และ งบ

จางบุคลากร  

 2. ผลผลิตและผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานโครงการสงเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตําบลจังหวัดมุกดาหาร  

ในสวนของผลผลิตจากโครงการ ไดแก มีคณะทํางานโครงการอยูในพื้นที่ชุมชน มีแนวทางในการดําเนินโครงการเพื่อนํามาเปน

แบบอยางในการดําเนินงานกิจกรรมดานการพัฒนาศักยภาพครอบครัว มีจํานวนเครือขายในชุมชนมากขึ้น ผูนําชุมชนมีทักษะ

ในการใหคําแนะนําปรึกษาเก่ียวกับปญหาครอบครัวมากขึ้น เกิดการประสานงานระหวางพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย ศูนยพัฒนาสังคม บานพักเด็กและครอบครัว ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน และภาคีเครือขาย  ในสวนของผลลัพธจาก

โครงการ ไดแก สมาชิกโครงการสามารถเขาถึงแหลงของขอมูลเก่ียวกับครอบครัวมากขึ้น สมาชิกโครงการไดมีความรูความ

เขาใจในบทบาทหนาที่ของสมาชิกครอบครัว ชุมชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการและตระหนักถึงความสําคัญของ

ปญหาครอบครัวมากขึ้น เกิดความรวมมือของกลุมตางๆในชุมชนและมีเครือขายในการดําเนินงานดานพัฒนาสังคมมากขึ้น 

 3. แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานโครงการสงเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตําบลจังหวัดมุกดาหาร   ควรใหคน

ในพื้นที่เริ่มมีการทบทวนบทเรียนที่ผานมาในการดําเนินงานโครงการคลินิกครอบครัว สรุปบทเรียนที่เปนเชิงรูปธรรม พรอมทั้ง

จัดทํารายงานนําเสนอกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เพื่อใหผูที่มีสวน

เก่ียวของไดเสนอแนะความคิดเห็นการบริหารโครงการรวมกัน ซ่ึงจะสงผลทําใหโครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน การจัด

ประชุมประจําเดือน การประชุมเพื่อถอดบทเรียน การจัดเวทีประชาคมทุก 3 เดือนในการรับฟงความคิดเห็นของคนในชุมชน 

เปนตน เนนการประชาสัมพันธโครงการคลินิกครอบครัวใหชุมชนไดรับรูและชองทางการชวยเหลือจัดทําส่ือส่ิงพิมพเพื่อที่จะ

สะทอนปญหาและสรางความตระหนักใหกับชุมชน  เชน แผนพับ โปสเตอร ปายไวนิล เดินรณรงค เสียงตามสาย  เปนตน จัด

ใหมีการอบรมใหความรูในดานบทบาทหนาที่และสิทธิตามหลักกฎหมายประชาชนเพื่อที่จะทําใหคนในชุมชนมีพื้นฐานความ

เขาในกฎหมายและหนาที่ของตนเองมากขึ้น อีกทั้งสิทธิที่จะไดรับการชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐมีอะไรบางและชองทาง

ในการติดตอประสานทางหนวยงานราชการมีขั้นตอนทําอยางไร มีการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรในการดาํเนินงานใหมีการ

พัฒนาศักยภาพมากยิ่งขึ้น  เชน การจัดฝกอบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ ผูประสบปญหาทางสังคม เพื่อที่คนในชุมชน

จะไดเพิ่มศักยภาพในการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการติดตามผลจากการดําเนินงาน

โครงการคลินิกครอบครัวแลวนําผลลัพธที่ไดมาปรับปรุงการใหบริการกลุมเปาหมายตอไป ควรสงเสริมกลุมคนในชุมชนที่จะ

สรางครอบครัว หรือคูชีวิตใหม ซ่ึงกลุมคนเหลาน้ีในชุมชนยังไมไดรับความสนใจเทาที่ควรเพราะคนในชุมชนมองเปนเรื่อง

สวนตัว แตถาหากกลุมคนเหลาน้ีไมไดรับเหลียวอาจสงผลกระทบตอชุมชนและสังคมได เชน ปญหาการตั้งครรภไมพรอมใน

วัยรุน  ควรที่จะผลักดันการพัฒนาใหความรูคนเหลาน้ีตามหลักการโครงการคลินิกครอบครัว และวางแผนแนวทางในการ

พัฒนาและสงเสริมใหคูชีวิตใหมมีศักยภาพมากขึ้น 

ตารางท่ี 1: ผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพการณโครงการ,ผลผลิตและผลลัพธโครงการ,แนวทางการพัฒนาโครงการ 

ดาน โครงการสงเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตําบลจังหวัดมุกดาหาร 

สภาพการณ - ดานการวางแผนงาน มีการวางแผนงานใหมีความสอดคลองตามวัตถุประสงคของโครงการ 

- ดานการดําเนินงาน มีการคัดเลือกกลุมเปาหมายจากสภาพปญหา 7 ดาน โดยใชแนวทาง

ตามพระราชดํารํา สายใยรักแหงครอบครัว ในการดําเนินงานโครงการ 

- ดานการจัดโครงสรางองคกร มีการจัดคณะทํางานโครงการรวมกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในพื้นที่เปาหมาย 
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ดาน โครงการสงเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตําบลจังหวัดมุกดาหาร 

- ดานการตดิตามประเมินผล มีการจัดประชุมคณะทํางานโครงการเพื่อถอดบทเรียนในการ

ดาํเนินงาน 

ผลผลิตและผลลัพธ ผ ล ผ ลิ ต 

ไดแก 

- มีแนวทางในการดําเนินโครงการเพื่อนํามาเปนแบบอยาง 

- มีคณะทํางานโครงการอยูในพื้นที่ชุมชน 

- มีจํานวนเครือขายในชุมชนมากขึ้น 

- ผูนําชุมชนมีทักษะในการใหคําแนะนําปรึกษาเก่ียวกับปญหาครอบครัวมากขึ้น 

ผลลัพธ ไดแก 

- สมาชิกโครงการสามารถเขาถึงแหลงของขอมูลเก่ียวกับครอบครัว 

- สมาชิกโครงการไดมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของครอบครัว 

 - ดานการวางแผนงาน มีการวางแผนงานใหมีความสอดคลองตามวัตถุประสงคของโครงการ 

- ดานการดําเนินงาน มีการคัดเลือกกลุมเปาหมายจากสภาพปญหา 7 ดาน โดยใชแนวทาง

ตามพระราชดํารัส สายใยรักแหงครอบครัว ในการดําเนินงานโครงการ 

- ดานการจัดโครงสรางองคกร มีการจัดคณะทํางานโครงการรวมกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในพื้นที่เปาหมาย 

- ดานการติดตามประเมินผล มีการจัดประชุมคณะทํางานโครงการเพือ่ถอดบทเรียนในการ

ดาํเนินงาน 

ผลผลิตและผลลัพธ - ชุมชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการและตระหนักถึงความสําคัญของปญหา

ครอบครัว 

- เกิดความรวมมือของกลุมตางๆในชุมชนและมีเครอืขายในการดําเนินงานดานพัฒนาสังคม 

แนวทางการพัฒนา - ใหคนในพื้นที่เริ่มมีการทบทวนบทเรียนที่ผานมาในการดําเนินงานโครงการ 

- เนนการประชาสัมพันธโครงการใหชุมชนไดรับรูและชองทางการชวยเหลือจัดทําส่ือส่ิงพิมพ 

เชน แผนพับ โปสเตอร ปายไวนิล เดินรณรงค เสียงตามสาย  เปนตน 

- จัดใหมีการอบรมใหความรูในดานบทบาทหนาที่และสิทธิตามหลักกฎหมายประชาชน 

- สงเสริมการพัฒนาบุคลากรในการดําเนินงานใหมีการพัฒนาศักยภาพมากยิ่งขึ้น  เชน การ

จัดฝกอบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ ผูประสบปญหาทางสังคม 

- สงเสริมศักยภาพกลุมคนในชุมชนที่จะสรางครอบครัว หรือ คูชีวิตใหม 

- พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของสมาชิกโครงการใหมีความชัดเจนมากขึ้น 

- พัฒนารูปแบบกิจกรรมใหมีความหลากหลายมากขึ้น 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัย พบวา โครงการสงเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตําบลจังหวัดมุกดาหาร มีความสอดคลองกับ

แนวคิดรัตนา สายคณิต กลาวคือ เปนลักษณะของการบริหารโครงการออกเปน 3 ระยะไดแก การบริหารโครงการแบบเฉาพะ

กิจเปนการตั้งคณะทํางานขึ้นมาเฉพาะกิจใหทําโครงการใดโครงการหน่ึงอาจเปนโครงการที่ตองผลงานหรือตองควบคุมการ

ทํางานใหเสร็จ  การบริหารโครงการอยางมีแบบแผน เปนระยะที่ตองใหความสนใจตองฝกอบรมใหรูแนวคิดวิธีการปฏิบัติงาน

และในการทําโครงการผูบริหารยังไมมีบทบาทในการบรหิารจัดการมากนัก การบริหารโครงการอยางเต็มรูปแบบ เปนระยะ
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การบริหารโครงการขององคการที่ขับเคล่ือนดวยโครงการ ผูบริหารระดับสูงขององคการจะตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนด

กลยุทธขององคการ จัดลําดับความสําคัญใหสอดคลองกับแผนกลยุทธมีระบบติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบโครงการ มีระบบ

เพิ่มแรงจูงใจใหผูบริหารโครงการและผูรวมทีมงานทุมเทความพยายามใหกับโครงการอยางเต็มที่ (รัตนา สายคณิต,2547) อีก

ทั้งในดานกระบวนการบริหารโครงการสงเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตําบลจังหวัดมุกดาหาร มีความสอดคลองกับแนวคิด

ของมยุรี อนุมานราชธน กลาวคือ กระบวนการบริหารโครงการประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ วัตถุประสงคของโครงการ 

กระบวนการบริหาร และระดับการบริหารพื้นฐาน ซ่ึงวัตถุประสงคของโครงการเปนผลลัพธที่คาดหวังจะเกิดขึ้นเม่ือการ

ดาํเนินงานโครงการเก่ียวของกับวัตถุประสงคดานใดดานหน่ึงใน 5 ดาน ไดแก ดานขอบเขต ดานองคการ ดานคุณภาพ ดาน

ตนทุนหรือดานเวลา กระบวนการบริหารในการบรรลุวัตถุประสงคแตละดานของโครงการกระบวนการบริหารที่นํามาใชตอง

สอดคลองกับโครงการที่มีลักษณะช่ัวคราว ระดับการบริหารพื้นฐานโครงการหน่ึงๆในองคการเก่ียวของกับบทบาทและความ

รับผิดชอบของผูบริหารระดับตางๆ3 ระดับ คือ ระดับบูรณาการ ระดับกลยุทธ และระดับยุทธวิธี (มยุรี อนุมานราชธน, 2546) 

 

สรุปผลการวิจัย 

สภาพการณของการบริหารโครงการสงเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตําบลจังหวัดมุกดาหาร   มีการวางแผนงานให

มีความสอดคลองตามวัตถุประสงคโครงการ คือ 1) เปนแหลงเผยแพรและเสริมความรูเก่ียวกับครอบครัวและพัฒนาการเด็ก

ทุกชวงวัยในชุมชน 2) เปนศูนยบริการใหคําปรึกษาแนะนําดานครอบครัวและบริการเพื่อเสริมสรางความสัมพันธในครอบครัว

และการพัฒนาสมาชิกครอบครัวอยางเปนองครวม 3) เพื่อสรางเวทีพัฒนาความรู ความเขาใจของพอแมกลุมตางๆในพื้นที่

ระดับตําบลดวยกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม  4) เพื่อเปนแกนกลางในการประสานดําเนินงาน ระหวางสํานักงานพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด  ศูนยพัฒนาสังคม  บานพักเด็กและครอบครัว  ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนและ

ภาคีเครือขายที่เก่ียวของเพื่อประโยชนของสมาชิกครอบครัวและคนในชุมชน  ในสวนการบริหารวางแผนงานงบประมาณ มี

การแบงงบประมาณในการบริหารงานโครงการ  2  สวน ไดแก 1) คาจางเหมาเจาหนาที่ผูจัดการรายกรณี  2) งบดําเนินงาน

การทํากิจกรรม  

มีการรวมดําเนินการกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคีเครือขาย ในสวนวิธีการจัดโครงสรางองคกรในการ

ดาํเนินงานโครงการ กลาวคือ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผูจัดการรายกรณี(Case manager) เพื่อซักซอมการดําเนินงาน

คลินิกครอบครัว  มีการจัดเวทีตําบลเพื่อคนหาครอบครัวเปาหมาย เตรียมเก็บขอมูลครัวเรือนเปาหมาย  โดยใชการวิเคราะห

ขอมูลจากขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) คือ ขอมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงความจําเปนของคนในครัวเรือนดานตางๆ 

เก่ียวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและขอมูล กชช. 2 ค เปนขอมูลที่แสดงใหเห็นสภาพปญหาของหมูบาน ไดแก โครงสราง

พื้นฐาน สภาพทางเศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย การศึกษา การมีสวนรวมและความเขมแข็งของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม และสรุปตามแบบฟอรมของหนวยงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย 

ผลผลิตและผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานโครงการสงเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตําบลจังหวัดมุกดาหาร 

โครงการสามารถเปนแหลงเผยแพรการใหความความรูเก่ียวกับครอบครัว ซ่ึงลักษณะจะเปนการมุงเนนการจัดกิจกรรมสงเสริม

ศักยภาพครอบครัวในชุมชนใหตะหนักถึงปญหาความรุนแรงในครอบครัวพรอมทั้งใหสมาชิกที่รวมกิจกรรมไดมีสวนรวมในการ

ทํากิจกรรมเก่ียวกับครอบครัว เชน การใหครอบครัวที่เปนแบบอยางที่ดีในชุมชนมาใหคําแนะนําการใชชีวิตรวมกันของ

ครอบครัวใหมีความสุขและอบอุน เปนผูขับเคล่ือนการใหคําแนะนําคนในชุมชนและใหความชวยเหลือเก่ียวกับครอบครัวที่

ประสบปญหาในชุมชน ผูที่เขารวมกิจกรรม มีความรูความเขาใจสามารถนําไปถายทอดใหบุตรหลานมีความเขาใจในบทบาท
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หนาที่ของตนเองมากขึ้น เกิดเปนแกนกลางในการดําเนินงานและการประสานงานระหวางผูบริหารหนวยงานรัฐ  เจาหนาที่ 

และภาคีเครือขายในพื้นที่เปนการสรางเครือขายในการดําเนินงานรวมกัน รวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติ เพื่อพัฒนาและ

สงเสริมใหครอบครัวในชุมชน 

แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานโครงการสงเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตําบลจังหวัดมุกดาหาร  สงเสริมการ

พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการโครงการและองคกรในชุมชน  ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพ

ครอบครัวในชุมชนบนพื้นฐานบริบทของสภาพของปญหาทางสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยใหม ปรับปรุงโครงการ

เนนการมีสวนรวมของสมาชิกโครงการเพื่อสงเสริมใหสมาชิกไดมีสวนรวมกับหนวยงานภาครัฐมากขึ้น พัฒนารูปแบบกิจกรรม

ใหมีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อใหสมาชิกโครงการมีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 
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ขอถกเถียงวาดวยการเมืองกับการบริหารเพื่อตอกยํ้ากระบวนทัศน 

The Political Context of Public Administration in Perspective 

 

บัญชา พุฒิวนากุล 

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน 

bbhutwanakul@yahoo.com 

 

บทคัดยอ 

ภายใตบริบทของคําวา “การเมืองการบริหาร” มีการถกเถียงกันในประเด็นที่วาการเมืองและการบริหารจะแยกจาก

กันไดหรือไม นับแตการเสนอบทความเรื่อง “The Study of Administration” ของ Woodrow Wilson จนถึงปจจุบัน  จาก

ปรากฏการณเชิงประจักษที่ผานมาสนับสนุนการลงความเห็นของบทความน้ีวา การเมืองและการบริหารไมสามารถแยกจากกัน

ได เน่ืองจากในกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะน้ัน แมฝายการเมืองที่ถืออํานาจบริหารจะเปนผูกําหนดโดยนิตินัย  แต

ในทางพฤตินัยน้ัน สารสนเทศ และขอมูลรายละเอียดตางๆ กลับไดรับการสนับสนุนจากขาราชการประจําเปนสวนใหญ ดวย

เหตุน้ีอาจลงความเห็นไดวา ทั้งสองฝายจึงมีสวนเปนผูกําหนดนโยบายสาธารณะโดยปริยาย  จึงกลาวไดวา การเมืองไมสามารถ

แยกออกจากการบริหารได 

 

คําสําคัญ: การเมือง การบริหาร 

 

Abstract 

Within the context of the word “polity”, there have wildly been strong controversies, over a long 

period, that could politics and administration be separated from each other?; since Woodrow Wilson’s 

article entitled “The study of administration” has been proposed - until now a days.  Remarkably, the 

conclusions of this article has been supported by empirical phenomena, however. Accordingly, politics 

could not be separated from administering, and vice ver sa. In legal point of view, say, though the 

governments who hold executive power, and, relatively, have rights to initiate and formulate their own 

public policies; various detailed information and/or data have nearly almost been supported from civil 

servants, in practice. It may thus be concluded that both of them take the same participatory 

responsibility for simply creating such public policies. Certainly, politics and administration could not 

therefore be separated, inevitably. 

 

Keyword: Politics, Administration 
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บทนํา 

สังคมมนุษยเริ่มตนจากการอยูรวมกันเปนกลุมกอนเล็กๆ คอยพัฒนาเปนชุมชนใหญ มีการจัดการชุมชนเพื่อความอยู

รอดแหงการดํารงชีวิต อันเก่ียวของกับ “การเมืองและการบริหาร” จึงเปนมิติของปรัชญาแหงการสรางสรรค (Creative of 

Philosophy) ในการสรางอารยธรรมของตัวเองและโลก จะเห็นวา สังคมชาวกรีกไดเปนผูกอกําเนิดการตั้งคําถามในขอสงสัย 

การแสวงหาความรูความจริงที่ปรากฏในงานที่ช่ือวา “Politics” เขียนโดยอริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญผูมีช่ือกองโลกที่

ไดกลาววา “มนุษยเปนสัตวสังคม” เพื่ออธิบายถึงความจําเปนในการบริหารจัดการสังคมใหสงบสุข ซ่ึงคําวา การเมือง 

“Politics” คือ กระบวนการและวิธีการที่จะนําไปสูการตัดสินใจของกลุมคน คําน้ีมักจะถูกนําไปประยุกตใชกับรัฐ หรือศาสตร

ที่วาดวยอํานาจ ซ่ึงก็คือ “การเมือง” น่ันเอง ในที่น้ีผูเขียนมองวา การเมืองเปนเรื่องของการจัดสรรปนสวนในทรัพยากรซ่ึงกัน

และกัน อันสอดคลองกับทัศนะของเดวิด อิสตัน (David Easton,1986) สวนการบริหารน้ันจึงเปนเทคนิคในการแบงหนาที่

ความรับผิดชอบที่เปยมดวยความชอบธรรมที่สังคมมนุษยไดรวมกันสรางขึ้น และเปนการแบงช้ันระดับของการควบคุมสังคม

เพื่อใหสมาชิกพึงรับรูในสิทธิ และหนาที่ ตลอดจนความรับผิดชอบที่เกิดขึ้น ซ่ึงบทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจขอ

ถกเถียงในเรื่องการเมืองการบริหาร โดยมีประเด็นหัวขอดังน้ี  1. แนวคิดการเมืองการบริหาร 2. นักวิชาการบริหารรัฐกิจ 

(กลุมสนับสนุนและกลุมวิพากษ) 3. บทวิเคราะห  และ 4. บทสรุป 

 

1. แนวคิดการเมืองและการบริหาร   

การศึกษาการเมืองกับการบริหารเปนเรื่องที่มีการถกเถียงกัน ในวิธีการ การนิยาม และมิติการนําไปใชที่ยังไมมี

ขอสรุป แตก็มีการนิยามที่เหมือนและแตกตางกัน แตก็ไดรับการยอมรับกันแลวในระดับหน่ึง สําหรับการเมือง (Politics) หรือ

รัฐศาสตร (Political Science) เปนการจัดองคการทางการเมืองหรือศาสตรที่วาดวยรัฐโดยมีนักวิชาการไดใหความหมายไว 

ดังน้ี  

Aristotle บิดาแหงรัฐศาสตรไดนิยามการเมืองวา การใชอํานาจหนาที่เพื่อสาธารณประโยชน และมนุษยเปนสัตว

การเมืองที่ตองอยูรวมกัน  

สําหรับ Max Weber นักสังคมวิทยาองคการชาวเยอรมันไดกลาวถึงการเมืองวา เปนกิจกรรมหรือแนวทางของรัฐ 

การตอสูเพื่อใหไดมาซ่ึงอํานาจ เพื่อแบงสรรอํานาจหนาที่ระหวางบุคคลภายในรัฐ 

Niccolo Machiavelli บิดาแหงปรัชญาการเมืองสมัยใหมชาวอิตาเล่ียนกลาวถึงการเมืองวา เปนการตอสูเพื่อ

แสวงหาอํานาจและการใชอํานาจอยางมีศิลป (สุพจน บุญวิเศษ, 2537) ผูที่คิดจะเปนผูปกครองควรมีลักษณะของความเปน

ผูนําในสองแบบ กลาวคือ ความจําเปนตองใชเลหเหล่ียมสองดานของพละกําลังดัง “สิงโต” และกําลังใจอยางฉลาดเหมือนดัง 

“สุนัขจ้ิงจอก” 

ในขณะที่ Harold Lasswell นักวิชาการชาวอาเมริกันที่สําคัญอีกคนหน่ึงกลาว “การเมืองเปนเรื่องของผูมีอิทธิพลใช

อิทธิพล และนักรัฐศาสตรสมัยใหมอยาง David Easton ที่กลาวในงานของตนเองที่ช่ือการเมืองเชิงระบบ “System Theory” 

มองวา การเมืองเปนเรื่องการใชอํานาจหนาที่ในการจัดสรรส่ิงที่มีคุณคาในสังคม (อานนท อาภาภิรม, 2528)  

อาจกลาวไดวา การเมืองจึงเก่ียวของกับบุคคลหรือกลุมบุคคล โดยการเมืองน้ันเปนเรื่องของการใชอํานาจในการเขา

มาชวงชิงทรัพยากรเชิงคุณคาเพื่อจะสรางความชอบธรรม โดยผานการสรางรูปแบบที่ใหคนสวนใหญยอมรับ หรือถือเปนการ

สรางหลักการปฏิบัติรวมกันในสังคม 
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ในสวนของการบริหาร (Administration) คือ การดําเนินการวางแผน การจัดองคการ หรือการบริหารภาครัฐ 

(Public Administration) ในภาษาอังกฤษใชตัวพิมพตัวใหญและตัวเล็ก โดยที่ตัวพิมพใหญ PA เปนสาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร เปนศาสตรการบริหารงานภาครัฐ ศาสตรแหงการบริหารที่อยูในแขนงหน่ึงในวิชาการดานสังคมศาสตร และตัวพิมพตัว

เล็ก p.a. เปนเพียงกิจการภาครัฐ หรือกิจกรรม โครงการ นโยบาย การดําเนินงานของรัฐ เม่ือทราบความหมายเบื้องตนของ

การเมืองกับการบริหารในขางตน ในขณะเดียวกันขอถกเถียงเชิงวิชาการ จึงสะทอนการตั้งคําถามเชิงปรัชญาเพื่อคนหาคําตอบ 

อันจะเห็นวาทัศนะของนักวิชาการบริหารหรือนักปรัชญาทางสังคมศาสตร คําวา “ศาสตร”(Science) จะมีความเห็นที่แตกตาง

กันดวยกระบวนทัศน (Paradigm) และวิธีวิทยา (Methodology) หรือกระบวนการหาความรูทางปรัชญาเพื่อได “องค

ความรู” โดยเฉพาะขอถกเถียงถึงระเบียบวิธีวิทยาในการไดมาซ่ึงทฤษฎีความรู ซ่ึงเราอาจเรียกไดวา เปนสงคราม ที่นัก

สังคมศาสตรบางกลุมมองวาตองไดมาโดยวิทยาศาสตรอยางเครงครัด การเขาใจทฤษฎีตองผานการพรรณนาและอธิบายการ

กระทําของสังคมมนุษย เพื่อพยากรณปรากฏการณเหลาน้ันไปสูความจริงในอนาคต เชน กลุมประจักษนิยม กลุมพฤติกรรม

นิยม หรือกลุมปฏิฐานนิยม เปนตน (สถิต วงศสวรรค, 2540:70)  ในขณะที่นักวิชาสังคมศาสตรอีกกลุมหน่ึงอาจเห็นแตกตาง

หรือไมเครงครัดในวิธีวิทยา แตพยายามทําความเขาใจบริบททางสังคมใหมากที่สุด เชน กลุมโพสตโมเดิรนนิยม หรือกลุมที่มอง

วิธีการหาความรูแบบ คนรากเหงา (Hermeneutics) หรือการตีความ (Interpretation) ในวิธีการที่หลากหลาย  

แมกระน้ันก็ตาม แนวความคิดทางการเมืองและการบริหารแลว หากสะทอนในตัวของมันเองวา กระบวนการทาง

การเมืองจะไมอาจปฏิเสธการบริหารไดเลย ไมวาจะเปนภาคปฏิบัต ิเทคนิค และวิธีการในการทํางาน ซ่ึงเม่ือ Wilson ไดจุด

ประเด็นการแบงแยกการเมืองการบริหารดังกลาวจึงนําไปสูการวิพากษวิจารณ จนสามารถหลุดออกมาเปนศาสตรหรือวิชาการ

อีกแขนงหน่ึงในที่สุด ซ่ึงอยางไรก็ตามจนถึงปจจุบัน ในการบริหารภาครัฐหรือวิชาการบริหารรัฐกิจกําลังเขาหาจุดศูนยกลาง

เพื่อสรางความเปนศาสตรที่เปนตัวของตัวเอง แตการบริหารรัฐกิจยังคงตองสะสมองคความรูในหลากหลายสาขาทีเ่ปนลักษณะ

สหวิทยาการ จึงเปนทั้งจุดแข็งและจุดออนในตัว  ซ่ึงน่ันก็แสดงความเปนธรรมชาติเชิงปรัชญาของการแสวงหาความรูในโลกที่

เปล่ียนผัน จะเห็นไดวา ปจจุบันศาสตรที่มาเนนในเรื่องขององคความรูที่หลากหลายกลายเปนที่นาสนใจมากยิ่งขึ้น เพราะ

ตองการบูรณาการความรูเพื่อพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตที่เปนองครวม จุดเนนที่เดนของการบริหารรัฐกิจคือ การบริการ

สาธารณะหรือเนนภาคประชาชนในการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ดังน้ัน การบริหารรัฐกิจจึงเกิดขึ้นมาจากความพยายามของ

นักวิชาการในการสรางเอกลักษณ  ในขอบขายการศึกษาที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา (Waldo, 1965) 

 

2. ขอวิพากษ “การเมืองการบริหาร”  

2.1 กลุมการเมืองกับการบริหารแยกออกจากกัน 

กลุมนักวิชาการที่เสนอการเมืองกับการบริหารแยกออกจากกัน เชน Woodrow Wilson, Frank J. Goodnow 

(1900, pp. 10 - 11) Leonard D. White (Leonard D. White, 1936, pp. 22) และ William F. Willoughby (William 

F. Willoughby, 1927) สนับสนุนแยกการบริห ารออกจากการเมืองอย างเด็ ดขาด  (The Politics/Administration 

Dichotomy) (บุญทัน ดอกไธสง, 2553, หนา 1 และ Fesher, J.W., 1980) 

  แนวคิดน้ีไดเริ่มตนขึ้นในป 1887 จากการที่ Woodrow Wilson นักการเมืองชาวอเมริกันไดเขียนงานเรื่อง “The 

study of Administration” เปนผูที่จุดประกายใหเกิดการศึกษาทางการบริหารภาครัฐ โดยประมวลจากปญหาและสภาพ

ทางการเมือง และการทํางานของขาราชการๆ ที่มีอํานาจในการบริหาร ตลอดจนความซับซอน ทับซอน ชวงชิง แทรกแซง

กิจการงานราชการในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงไดตั้งขอสงสัยวา “ถาจะใหอเมริกาเจริญกาวหนาที่ดีขึ้นน้ันจะตองวางระบบ
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ราชการที่มีประสิทธิภาพ” ดังน้ัน เม่ือราชการในยุคน้ีประสบความสําเร็จแลว จึงสามารถสรางหลักการบริหารที่ดีอันนําไปใช

กับทุกรัฐบาลได (one rule of good administration for all government alike) โดยไดเสนอการบริหารที่แบงหนาที่

ออกเปนสองฝาย กลาวคือ การเมือง จะตองทําหนาที่ในสวนของการกําหนดนโยบายสาธารณะ และในสวนของฝายบริหาร

หรือขาราชการประจําทําหนาที่ปฏิบัติตามนโยบายหรือการนํานโยบายสูการไปปฏิบัติ (Implementation) ในทัศนะของ 

Wilson ดังกลาวช้ีใหเห็นวา การบริหารภาครัฐคลายคลึงกับการบริหารธุรกิจ ที่มีเทคนิค แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม

บางอยางของการบริหารงานธุรกิจของภาคเอกชนสามารถปรับมาใชในภาครัฐได การนําการเมืองกับการบริหารที่แยกออกจาก

การน้ันจะทําใหนักบริหาร (ขาราชการ) ประจําไมถูกแทรกแซงกอใหเกิดการทํางานที่มีอิสระ ความคลองตัว และสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชนมากที่สุด จึงสรุปแนวคิดดังกลาวไดดังน้ี (สุรพล ลีลาเลิศแกว, 2546) 

1. การใหฝายบริหารทํางานประจําหรือนํานโยบายไปปฏิบัติ ในขณะที่ฝายการเมืองเปนผูกําหนดนโยบายหรือราง

กฎหมายเพื่อใหบังคับใช มองการบริหารภาครัฐเหมือนบริหารธุรกิจเอกชน และเช่ือวา บริหารธุรกิจมีประสิทธิภาพกวาภาครัฐ 

2. การปฏิรูประบบการบริหาร (Administrative Reform) ผลสืบเน่ืองมาจากการผลักดันแนวคิดการบริหารแยก

ออกจากการเมืองอยางเด็ดขาด เพื่อใหการบริหารบานเมืองที่ดี เพื่อประสิทธิภาพของงานสูภาคสาธารณะที่คลองตัวมากขึ้น 

3. การจัดรูปแบบองคการมีสายบังคับบัญชา โดยมีโครงสรางที่ลดหล่ันกันลงมา อันเปนการบริหารองคการที่มีลําดับ

ขั้นตอน มีการส่ังการ เพื่อการปฏิบัติหนาที่ใหเปนสัดสวนเหมาะกับงานที่ไดรับผิดชอบ และขับเคล่ือนองคการไปพรอมๆ กัน 

หรือพัฒนาองคการตามภาระหนาที่ และการจัดการสรรหาบุคลากรที่มีความชํานาญงานพอสมควร 

ในขณะที่ Frank Goodnow ป ค.ศ. 1900 นักวิชาการรัฐศาสตรสายนโยบายสาธารณะ เขียนงาน Politics and 

Administration (Hyde, 1992, pp. 25 - 28) กลาวคือ การปกครอง ซ่ึงเปนหนาที่ของรัฐบาล 2 ประการ คือ ทางดาน

การเมือง ไดแก พวกนิติบัญญัติหรือฝายกฎหมาย เปนผูวางนโยบายหรือทําหนาที่เก่ียวกับนโยบายการบริหารของรัฐ และ

ทางดานการบริหาร ไดแก นักบริหารหรือขาราชการเปนผูปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายที่ไดวางเอาไว ซ่ึงตอกย้ําวาการ

ปฏิรูปการบริหารตองยอมรับความจริงที่วาการเมืองสามารถแยกอํานาจหนาที่ทางการบริหารได ในขณะเดียวกันการบริหารไม

ควรอยูภายใตการเมืองและผลประโยชน การบริหารภาครัฐเปนเรื่องของการจัดการระบบราชการโดยตรง ในขอเสนอของ 

Leonard D. White ที่ ป ร ากฏ ในงาน  “ Introduction to the study of Public Administration” ซ่ึ งสอด คลองกับ 

Goodnow เห็นวาวิชาทางดานการบริหารสามารถเปนวิทยาศาสตรได การศึกษาดังกลาวจะเปนสากลไดถาปราศจากการเมือง

อางในคํากลาวที่วา “There is no republican way to build a road” กลาวคือ การสรางถนนน้ันมีวิธีการวิธีเดียว (พิทยา 

บวรวัฒนา, 2541) ไมวานักการเมืองจะสังกัดพรรคใด หรือกลุมใดจะมีวิธีสรางถนนวิธีที่ดีที่สุดมีวิธีเดียว  

ดังน้ัน อาจกลาวไดวา การบริหารถือเปนเรื่องการจัดการคน และมีวัตถุประสงคเพื่อใหบรรลุเปาหมายในนโยบาย

ทางบริหารบางประการ ในขณะเดียวกันการเมืองไมควรเขามาแทรกแซงกิจการทางการบริหาร จะเห็นไดวา การทําความ

เขาใจเรื่องการบริหารและการจัดการคนไดโดยอาศัยเครื่องมือหรือวิธีวิทยาทางวิทยาศาสตร กลาวคือ การศึกษาวิชาการ

บริหารภาครัฐ (รัฐประศาสนศาสตร) จะปราศจากอคติ (Value-free) เน่ืองจากการบริหารเปนเรื่องการคนหาขอเท็จจริง 

(fact) แตสําหรับการเมืองแลวจึงเปนเรื่องของคานิยม (values) และการอุปมาอุปมัย ดังจะเห็นไดวาขอเสนอเรื่อง Fact 

value dichotomy ใหเขากับ Politics administration dichotomy ซ่ึงแนวคิดเหลาน้ันมีผลตอการศึกษาในระยะตอๆ มา

จึงเปนสาเหตุสําคัญหน่ึงในความพยายามนําหลักการบริหารใหมขึ้นมาที่ เนนการใชทรัพยากรอยางประหยัด และมี

ประสิทธิภาพสูงสุด จึงอาศัยหลักการบริหารธุรกิจในภาคเอกชนมาประยุกตใชใหดียิ่งขึ้น (พิทยา บวรวัฒนา, 2541:อางแลว) 
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  โดยสามารถกลาวไดวา การบริหารภาครัฐตามทัศนะขางตนจึงพยายามสรางรูปแบบบริหารแบบวิทยาศาสตร โดย

มององคกรภาครัฐที่มีจุดศูนยกลางอยูที่ระบบราชการระหวางรัฐบาลกับนโยบายที่มีการดําเนินงาน โดยแบงอํานาจหนาที่ไว

อยางชัดเจน โดยการสรางจุดยืนทางการบริหารที่หลุดพนจากพันธนการภายใตอํานาจระหวางกัน จึงมีลักษณะเหมือนฝายนิติ

บัญญัติกับตุลาการมีหนาที่ที่เก่ียวของทางดานการบริหารดวยขอมูลเช่ือมตอกัน กลาวคือ ฝายนิติบัญญัติมีหนาที่รางหรือออก

กฎหมาย ในสวนของฝายตุลาการรับผิดชอบในการนํากฎหมายมาบังคับใชเพื่อพิจารณาคดีความโดยยึดบทกฎหมายที่ยกราง

จากฝายนิติบัญญัติ ดังน้ันทั้งสองฝายจึงตองอาศัยหลักการความรับผิดชอบรวมกัน จึงมีความสัมพันธที่เก่ียวกับการกําหนดและ

เจตจํานงแหงรัฐ Nicholas Henry ไดกลาวถึงขอเสนอของ Frank J. Goodnow วายังคงเปนส่ิงที่มีความสับสนอยูมากแต 

Dwight Waldo มองวา “การเมืองไมควรเก่ียวของกับการบริหาร และการบริหารควรเปนแบบวิทยาศาสตรน้ันจะตองยึดหลัก

ในเรื่องการประหยัด (Economy) และประสิทธิภาพ (Efficiency) ซ่ึงเปนผูสนับสนุนแยกการเมืองการบริหารอยางเต็มที่  

จากแนวคิดของ Woodrow Wilson, Nicholas Henry, Frank J. Goodnow และ Dwhight Waldo ตอมามีนัก

ทฤษฎีสังคมศาสตรที่ใหความสนใจในการนําหลักการบริหารแบบวิทยาศาสตรมาใชในภาครัฐ อยางเชน Frederick W. Taylor 

ไดสรางหลักเกณฑตางๆ ขึ้นมาเรียกวา “การบริหารที่มีหลักเกณฑ หรือการบริหารแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร” (Scientific 

Management) จึงประกอบดวยหลักการทํางานที่เปนวิทยาศาสตรแบบการทดลองหาวิธีที่ดีที่สุด (one best way) เชน การ

คดัเลือกคนทํางานตามกฎเกณฑวิทยาศาสตร การพัฒนาคนทํางานตามหลักวิทยาศาสตร และการสรางความรวมมือในการ

ทํางาน (friendly cooperation) ระหวางนายจางกับลูกจาง เปนตน ซ่ึงเขาไดเสนอหลักเกณฑที่สําคัญ 4 ประการดังน้ี 

1. พัฒนาวิธีการทางวิทยาศาสตรมาใชกับการทํางานของคน แทนที่จะทํางานโดยวิธีการแบบเกาๆ ที่ไมมีหลักเกณฑ 

2. จะตองมีการคัดเลือก การฝกอบรม และการพัฒนาคนงานดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ซ่ึงในอดีตที่ผานมาน้ัน

คนงานจะเลือกงานและฝกอบรมโดยตัวของเขาเองใหดีที่สุดเทาที่จะทําได 

3. จะตองมีการทํางานรวมกับคนงาน เพื่อเปนหลักประกันวางานตางๆ ไดกระทําถูกตองตามหลักการทาง

วิทยาศาสตรที่ไดพัฒนาแลว 

4. มีการแบงหนาที่และความรับผิดชอบระหวางฝายบริหารและฝายคนงาน ฝายบริหารจะตองรับผิดชอบงาน

ทั้งหมดที่เหมาะสมดีกวาคนงาน ซ่ึงในสมัยกอนน้ันงานและความผิดชอบเกือบทั้งหมดจะอยูที่ฝายคนงาน 

นอกจากน้ีแลว วิธีการบริหารที่มีหลักเกณฑ (Scientific Management) ดงักลาวเปนประโยชนในการปรับปรุงการ

ทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงจะกระทําไดดวย คือ การคนหาวิธีการทํางานที่ดีที่สุด เช่ือวามีอยูเพียงวิธีเดียวเทาน้ัน การ

กําหนดเวลาที่เหมาะสมกับการทํางานดังกลาวใหเสร็จส้ินไป และจายคาจางที่ยุติธรรมสําหรับการทํางานดังกลาวภายใน

ระยะเวลาทีกํ่าหนดไว 

แมกระน้ันก็ตาม ภายใตแนวคิดการเมืองการบริหารดังกลาว จึงเปนเพียงภาพลวงตา การจะยอมรับวา ขาราชการ

ประจําในระดับบริหารสามารถเขาไปมีสวนเก่ียวของ มีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายได และครอบงําฝายการเมือง โดยที่ฝาย

การเมืองยากที่จะเขามายุงเก่ียวก็ได ประการสําคัญขาราชการประจําเขายุงการเมืองไดโดยไมรับผิดชอบกับผลลัพธที่เกิดขึ้น 

หรือหากมีความผิด/ความเสียหายเกิดขึ้นนักการเมืองจะถูกตัดสินโดยประชาชนในการเลือกตั้งครั้งตอไปที่อาจไมไดรับเลือกตั้ง

เขามาอีก ในขณะที่ฝายราชการประจําอยูในตําแหนงตอไป ภาพลวงตา/ความเขาใจน้ีเปนความเขาใจที่ผิด หากพิจารณาใน

เรื่องความรับผิดชอบที่ มีตอประชาชนผูเสียภาษี ขาราชการประจําตองรับผิดชอบตอการกระทําเหลาน้ันเชนกัน จึง

เปรียบเสมือนเปนเจาของบริษัทราชการ  ดังน้ันทั้งฝายขาราชการประจําและฝายการเมืองตางก็มีนายคนเดียวคือ ประชาชนผู

เสียภาษี โดยถือวาขาราชการประจํามีหนาที่เพียงรับคําส่ัง การนํานโยบายจากฝายการเมืองไปปฏิบัติ จึงนับไดวาเปนการขาด
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ความรับผิดชอบตอสังคม และความจริงขาราชการประจําเช่ือเชนน้ันก็เปนผูที่หลอกลวงตนเอง เพราะรูอยูแกใจวา ฝายตนเอง

มีขอมูล/ครองขอมูลสําคัญ และมีขอวินิจฉัยตามลักษณะความชํานาญของตนที่ฝายการเมืองไมมี หรือมีแตไมสามารถเทียบได 

ขอมูลและขอวินิจฉัยเหลาน้ันฝายขาราชการประจําสามารถเลือกเสนอใหนักการเมืองเพื่อใหนักการเมืองตดัสินกําหนดนโยบาย

ไปในแนวทางที่ตนตองการได (วรเดช จันทรศร, 2543, pp. 141) 

จากขอสังเกตดังกลาวอาจสรุปวา แนวคิดที่แบงแยกดังกลาวกับการเสนอหลักการบริหารแบบวิทยาศาสตรจึงมุงที่จะ

เนนประสิทธิภาพ และการนํานโยบายไปปฏิบัติที่คลองตัว อันจะกอใหเกิดการบริการสาธารณะที่ประชาชนไดรับประโยชน

สูงสุด ซ่ึงตรงน้ีเปนกระบวนทัศนเชิงวิชาการชุดหน่ึงที่เปนจุดประกายประเด็นทางความคิดที่นาสนใจ เกิดขอถกเถียงทาง

วิชาการใหมๆ และนําไปสูการศึกษาการบริหารวิธีแบบอ่ืนๆ มากขึ้น 

 

นักคิดท่ีมองการเมืองไมสามารถแยกจากการบริหาร 

กาลเวลาเปล่ียนไป การบริหารภาครัฐตกอยูในสภาวะทิ้งตัวไมสามารถสรางความเปนอัตลักษณตัวตนได จึงเกิด

คําถามวาการบริหารรัฐกิจจะพัฒนาเปนศาสตรไดอยางไร จึงเปนไดเพียงสวนหน่ึงของวิชารัฐศาสตรหรือไมอยางไร ตั้งแต 

1880- 1945 เปนตนมา ประเทศตางๆ ทั่วโลกไดเผชิญกับปญหาความยากจน ความอดยาก และการตอสูเพื่อความอยูรอด จึง

ทําใหการแสวงหาทรัพยากรของชาติมหาอํานาจพยายามสรางบทบาททางเศรษฐกิจ การเมือง และขยายอิทธิพลในกลุม

ประเทศโลกที่ 3 โดยบีบบังคับทั้งทางตรงทางออม โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหมภายใตทุนนิยมที่ถาโถมเขามา

กอใหเกิดปญหาตางๆ มากมาย การจัดองคกรหรือการบริหารแบบเดิมคงไมไดอีกตอไปแลว ในขณะเดียวความตองการการ

จัดการแนวใหมๆ สะทอนถึงโครงสรางสังคม และระบบสวนยอยของสังคมในยุคกอนๆ หรือพาราไดมเดิม (Old paradigm) มี

ความบกพรอง ซ่ึงอาจใชไมไดแลว นักวิชาการจึงเริ่มวิพากษวิจารณการบริหารแบบเดิม และเสนอแนวใหมอยางเชน Chester 

Barnard, Herbert Simon, Robert Dahl ซ่ึงนักวิชาการกลุมน้ีมองวา การเมืองกับการบริหารไมสามารถแยกออกจากกันได

โดยที่ Chester Barnard เห็นวา การบริหารเปนกิจกรรมทางสังคมที่ตองการความรวมมือจากทุกฝาย อํานาจหนาที่ขึ้นอยูกับ

ความยินยอมของผูใตบังคับบัญชา และนักบริหารควรทําความเขาใจกิจกรรมการบริหารทั้งระบบ ซ่ึงแนวคิดเดิมของ Max 

Weber ในการบริหารองคกรใหญ (Bureaucracy) ที่มีอํานาจบริหารระดับสายบังคับบัญชา และแบงงานกันตามความชํานาญ  

Barnard ใหความสนใจกับพฤติกรรมของคนในองคการมากขึ้น จึงสรางปรากฏการณในวงการรัฐประศาสนศาสตรในยุคตอๆ 

มา (สุรพล ลีลาเลิศแกว, 2546, หนา 14) ในขณะที่ Avery Leiserson เสนอวา การบริหารควรหันมาสนใจสภาพแวดลอม

ทางการบริหารงานของภาครัฐที่อยูทามกลางกลุมผลประโยชนตางๆ ที่ไมอาจหลีกเล่ียงได ในขณะที่ Herbert Simon กลับ

มองวา หลักการบริหารแมจะนําไปใชไดในบางเรื่องเทาน้ัน แตถานําหลักเกณฑน้ันแกปญหาเดียวอาจขัดกันได และยังเห็นวา 

หลักหรือทฤษฎีเหลาน้ีไมอาจเรียกไดวาเปนทฤษฎีแตเปนแคสุภาษิต สําหรับ Robert Dahl มีทัศนะวา การบริหารจะกระทํา

ไดใน 3 ประการ คือ คานิยม บุคลิกภาพของบุคคล และสภาพแวดลอมทางสังคม ซ่ึง Dwight Waldo จึงกลาวโจมตีการ

บริหารวาไมมีลักษณะเปนวิทยาศาสตรอยางที่ Frederick Taylor หรือ Luther H. Gulick เขาใจ ดังน้ัน การบริหารภาครัฐ

ค ว ร ส น ใ จ เ รื่ อ ง ค า นิ ย ม  (Values)  โด ย เฉ พ า ะ ส น ใจ ก า ร เ มื อ ง แ ล ะ ค า นิ ย ม ใน ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไต ย 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , หนวยที่  1-7:1-44) สวน Paul Henson Appleby แสดงทัศนะอยางสุดโตงวาการ

บริหารงานภาครัฐน้ันแทจริงเปนเรื่องของการเมือง ซ่ึงการบริหารจะตองเก่ียวของกับการเมือง โดยใหกลุมตางๆ เขามาแขงขัน

ในการกําหนดนโยบายสาธารณะ (Administrative Pluralism) และนักบริหารจะตองมีจรรยาบรรณ (Administrative 

Platonism) ในการบริการสาธารณะดวย สวน Norton E. Long มองวา การบริหารก็คือการเมืองโดยไดเรียกรองใหมี

การศึกษารัฐประศาสนศาสตรที่เก่ียวของกับรัฐธรรมนูญระบบการเมือง และหนาที่การกําหนดนโยบาย 
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จากการศึกษาขอโตแยงของนักวิชาการที่ไดนําเสนอไปแลวน้ันช้ีใหเห็นถึงจุดออนของการบริหารกับการเมืองที่

ซอนทับกัน จึงเปนเรื่องปกติในปรัชญาการแสวงหาความรู ความจริงที่ตองถกเถียงกันทางวิชาการเพื่อแกปญหาสังคม 

ตลอดจนเปนการแสดงการแสวงหาแนวทางหรือหลักการที่ดีที่สุด อยางนอยที่สุด วงวิชาการดานการเมืองการบริหาร หรือภาค

สาธารณะไดเพิ่มพื้นที่การวิพากษมากขึ้น และที่สําคัญก็ตองยอมรับวา ความเปนวิชาทางดานสังคมศาสตรเกิดจากปรัชญาใน

การแสวงหาความรูความจริงที่จะยังไมมีที่ส้ินสุด ดังน้ัน ขอถกเถียงจึงพัฒนาเปนศาสตรที่สําคัญทางการบริหารภาครัฐ หรือ

เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตร” โดยที่ Robert Mitchels ไดวิเคราะหปรากฏการณองคการหันเหทิศทางที่บายเบี่ยงจาก

เปาหมายเดิมขององคการ (Goal Displacement) กระบวนการที่มีเปาหมายที่บายเบี่ยงไปจากความตองการสถาปนาระบบ

ประชาธิปไตยในตอนแรกไปสูระบบการปกครองแบบเผด็จการในตอนหลังน้ี Michels เรียกวา “Iron Law of Oligarchy” 

(พิทยา บวรวัฒนา, 2546, หนา 66 - 67) และ Robert Merton กลาววา ระบบราชการเปนปจจัยสําคัญในการปนบุคลิกภาพ

ของสมาชิก สงเสริมใหสมาชิกองคการนิยมหันไปยึดถือกฎระเบียบตางๆ ของระบบราชการมากเกินไป คือถือวากฎระเบียบ

ตางๆ เหลาน้ันเปนเปาหมายขององคการแทนที่จะยึดถือวาแทที่จริงแลวกฎระเบียบเหลาน้ันถูกกําหนดขึ้นเพื่อเปนมรรควิธีใน

การบรรลุเปาหมายขององคการอีกที่หน่ึงเทาน้ัน (พิทยา บวรวัฒนา, 2546, หนา 67)  

ในขณะที่ Alvin N. Gouldner ศึกษากระบวนการทําใหเปนระบบราชการในโรงงานผลิตแรยิปซัมแหงหน่ึง ผลสรุป

วา พฤติกรรมของคนงานเหมืองเปนตัวอยางที่ดีที่แสดงใหเห็นวาเรื่องความสัมพันธสวนตัวและรูปแบบองคการแบบไมเปน

ทางการที่ปรากฏซอนอยูในโครงสรางที่เปนทางการน้ันมีความสําคัญมาก ในการที่เราจะเขาใจเรื่องกลไกการทํางานของ

องคการตางๆ ในทางปฏิบัติ (พิทยา บวรวัฒนา, 2546, หนา 70)  

Phillip Selznick - Grass-Root Democracy คือ การที่รัฐบาลทองถิ่นไมบังคับใหคนในทองถิ่นปฏิบัติตามนโยบาย

ของรัฐ แตกลับใหคนในทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารงานหนวยงานของรัฐตางๆ ซ่ึงเรียกกลยุทธน้ีวา Cooptation คือ การ

สรางศัตรูใหเปนมิตร เปนวิธีที่จะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงพัฒนาที่ดี แตอยางไรก็ตามก็ยังมีปญหาที่นักอนุรักษนิยมบางกลุม

ไมยอมทําตามแตกลับใชเปนเครื่องมือในการทําในส่ิงที่ตรงกันขามกับฝายรัฐบาล (พิทยา บวรวัฒนา, 2546, หนา 71) กลุม

นักวิชาการเหลาน้ีใหความสําคัญกับเรื่องระบบการบริหารเพื่อใหไดซ่ึงกิจกรรม การรวมแรงรวมใจกันทํางาน เพื่อบรรลุ

เปาหมายขององคการน้ันๆ โดยมีรูปแบบที่ยึดหลักการปฏิบัติและความซํ้าซอนที่กอใหเกิดปญหา และแสวงหาแนวทางที่

เหมาะสมตอไป ดังน้ัน ความซับซอน ซอนทับ ดังกลาวก็พิสูจนใหเห็นวาการเมืองการบริหารจึงมิอาจแยกออกจากกันโดย

เด็ดขาดก็เปนไดมากที่สุด 

 

3. บทวิเคราะห 

การเมืองการบริหารจึงปรากฏใหเห็นในพฤติกรรมของในการจัดการสังคมมนุษยที่แสดงออกในรูปแบบตางๆ อยู

ตลอดเวลาตราบใดที่มีการปฏิสัมพันธระหวางกัน ตางตองการเพื่อการเขาถึง และจัดการกับส่ิงซ่ึงทรงคุณคา แขงขัน แยงชิง 

ประนีประนอม ซ่ึงการกระทําเหลาน้ี โดยภาพรวมแลวจะตองแสดงออกมาในรูปความชอบธรรมเทาน้ัน จึงจะเปนที่ยอมรับกัน

ในสังคม กลาวคือ ตองไมใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบกันจนเกินไป อันจะเปนการบริหารบานเมืองที่ดีหรือกลาวอีกนัยหน่ึง

วา แนวคิดการบริหารที่เปนอุดมคติเพื่อจะใหไดเขาถึงมันใหมากที่สุดเทาที่จะกระทําได ถึงแมวาการศึกษาการเมืองกับการ

บริหารตลอดในชวงที่ผานมาจะยังไมมีรูปแบบที่ดีที่สุด ทั้งในเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติก็ตาม สะทอนความจริงกับความถูกตอง

ที่คลุมเครืออยูไมนอย แตก็ไดประจักษความพยายามที่ไมเคยหยุดหยอนของนักสังคมศาสตรทางดานบริหารในความพยายาม

แสวงหาหลักการบริหารที่ดีเพื่อเปนตนแบบการบริหารแลวก็ตาม ยิ่งกวาน้ันดูราวกับวาปญหาการสรางรูปแบบสังคม การ

ปกครอง หรือการบริหารที่ดีจึงมีอุปสรรคหรือมีตัวแปรแทรกซอนอยูเสมอ ซ่ึงตัวแปรที่วาน้ันก็คือ “เวลากับพื้นที่” การที่ไม
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สามารถที่จะควบคุมธรรมชาติของเวลาและสถานที่ไดเปนนามธรรมและรูปธรรม เหมือนกับส่ิงที่เราสามารถรับรูได แตไมอาจ

สัมผัสได เพราะเวลาเปนส่ิงสมมติและจึงมีความสําคัญที่ทําใหบริบทกิจการหรือสภาพแวดลอมในที่ตางๆ ไดเปล่ียนไป แมกระ

ทั้งความตายก็ไมสามารถหยุดเวลา ดูราวกับวาเวลากับความตายของมนุษยมันคนละแนวคิด (Concept) ในการรับรูที่แตกตาง

กัน แตก็มีความเช่ือมโยงกันได ถามีความเช่ือวาสามารถควบคุมเวลาไดก็สามารถที่จะสรางส่ิงที่เหนือปรากฏการณที่เปน

ธรรมชาติได หากสามารถควบคุมไดก็สามารถหารูปแบบไดเชนกัน 

อยางไรก็ดี ความพยายามหารูปแบบบริหารหรือระบบการเมืองที่ดีที่สุด จึงไมเกิดผลตามเจตนาที่ตองการวาดีที่สุดได 

เพียงแตช้ีใหเห็นวา สามารถเขาความเหมาะสมหรือดีกวาเดิมเทาน้ันเอง ดังปรากฏในปรัชญาโซฟสต (Sophist Philosophy) 

ที่ไดกลาวไววา “ไมมีอะไรเปนส่ิงสัมบูรณแนแท” (Benton T. and Craib I. 1988, สถิต วงศสวรรค, 2540) เชนเดียวกับ

ความพยายามที่จะนําเสนอรูปแบบการเมืองการบริหารตองแยกออกจากกัน หรืออยูเพียงลําพัง (Woodrow Wilson,1988) 

ซ่ึงเปนวิธีการมองแบบที่ไดเขาสูจุดหักเหของขอถกเถียงทางวิชาการที่แตกตาง เพื่อสะทอนวาการเมืองการบริหารไดเคล่ือนตัว

และควรปรับเน้ือหาใหสอดคลองกับสภาพสภาวะแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจที่แปรเปล่ียน โดยการเสนอกระบวนทัศน 

เทคนิคการแกปญหาก็เทาน้ันเอง ทั้งน้ีในเชิงทฤษฎีแลวทฤษฎีเดิมจึงถูกทาทายและหักลางโดยนักวิชาการรุนใหมๆ เพื่อที่จะช้ี

ใหแนวคิด/ทฤษฎีเดิมตกอยูในชวงอ่ิมตัวและการกาวขามสูองคความรูใหม 

 จากขอถกเถียงจึงแสดงจุดยืนของตนเอง โดยใหเหตุผลถึงลักษณะการเมืองกับการบริหารเปนอยางไร มีขอดีและ

ขอดอยอยางไร ซ่ึงในความเปนจริงภาคปฏิบัติจะกระทําไดมากนอยเพียงใดน้ันก็ตองมีการศึกษากันตอก็ขึ้นอยูกับภาคทฤษฎี

เชนกัน  ซ่ึงในบทความน้ีจึงพยายามตีกรอบความสัมพันธระหวางการเมืองกับการบริหารในมิติกระบวนการทางนโยบาย 

(Policy Process) และการแสวงหาภววิทยา (Ontology) ที่ทับซอนกันดังน้ี  

การเมืองกับการกําหนดนโยบาย 

นโยบายสาธารณะหมายถึง อะไรก็ตามที่รัฐจะกระทําหรือไมกระทําและใหเห็นผลวาทําไมจึงเลือกหรือไมเลือกทํา

เชนน้ัน (Thomas R. Dye) ซ่ึงการกําหนดนโยบายเปนอํานาจหนาที่ของรัฐบาลฝายการเมืองที่มีตอกระทําเม่ือเขามาสูอํานาจ

บริหารประเทศ สามารถที่จัดการกับทรัพยากรและผลประโยชนของสาธารณะ แตการจะกําหนดนโยบายสาธารณะน้ันไดรัฐ

จําเปนที่จะตองคํานึงถึงปญหาความตองการของประชาชน และผลประโยชนแหงชาติ ซ่ึงการบริหารงานของฝายการเมืองมี

ขอจํากัดในเรื่องระยะเวลา และขอมูลสารสนเทศที่มีนอย ตองอาศัยขอมูลจากขาราชการประจําที่ปฏิบัติงานมาโดยตลอด 

ทราบถึงปญหาความตองการที่แทจริงของประชาชน อาจกลาวไดวา ฝายการเมืองมีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย และ

ขาราชการประจํามีหนาที่สนับสนุนสารสนเทศ และรายเอียดของปญหาใหกับผายการเมือง ตลอดจนการนํานโยบายไปปฏิบัติ

สูประชาชน 

การกําหนดนโยบายกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ  เม่ือมีการกําหนดนโยบายสาธารณะแลว 

กอนที่จะมีการนํานโยบายไปปฏิบัติจะตองมีการแปลงนโยบายสูการไปปฏิบัติโดยการวางแผน (Planning) ซ่ึงรัฐบาล

มีขอมูล สารสนเทศ และรายงานผลการปฏิบัติงานของขาราชการมาวางแผนดําเนินงานตามโครงการ หรือวาระที่สอดคลองกับ

ผลประโยชนแหงชาติ หรือปญหาสาธารณะ จะเห็นไดวา การกําหนดนโยบายเปนหนาที่ของฝายการเมือง และสวนการนํา

นโยบายไปปฏิบัติน้ันเปนหนาที่ของฝายขาราชการประจําในหนวยงานหรือองคกรตางๆ จึงทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติ

เก่ียวของโดยตรงกับระบบราชการ ความสําเร็จหรือลมเหลวของนโยบายและแผนที่วางไวเกิดจากสาเหตุตางๆ ปจจัยทาง

การเมือง คือ ความสามารถในบริหารจัดการทรัพยากรและผลประโยชน ความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแยง 

ความสามารถในการเจราจาตอรอง และการสนับสนุนจากหนวยงานหรือกลุมองคกรที่เก่ียวของกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
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และความสําเร็จของนโยบายและแผนที่วางไวจึงขึ้นอยูกับระบบราชการเชนเดียวกัน โดยอาจมองวาสมรรถนะขององคกร 

โครงสรางองคกร งบประมาณ สถานที่วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช ความเพียงพอของความรูและความสามารถของบุคลากร 

ซ่ึงถาองคกรมีสมรรถนะสูง การนํานโยบายไปปฏิบัติยอมประสบความสําเร็จ ในขณะเดียวกันถาองคกรมีสมรรถนะต่ํา การนํา

นโยบายไปปฏิบัติยอมประสบความลมเหลวเชนกัน จะเห็นไดวา การนํานโยบายไปปฏิบัติจะตองพึ่งพาระบบราชการเปนอยาง

มากจึงจะบรรลุผลสําเร็จ ขณะที่ประสิทธิภาพของการบริหารงานในระบบราชการจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง (Herbert A. 

Simon)  ในประเทศไทยขาราชการมักไมสนใจในเรื่องประสิทธิภาพในการทํางาน แตนักการเมืองที่ทําหนาที่บริหารจําเปนตอง

คํานึงถึงประสิทธิภาพในการทํางานเพื่อใหนโยบายที่กําหนดไวประสบความสําเร็จ เพราะจะมีผลตอคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซ่ึง

นักการเมืองมักวิจารณวาขาราชการบริหารงานไมมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานลาชา ไมฉับไว ไมทันตอขอเรียกรองของ

ประชาชน ขาราชการมักอางขอจํากัดดานกฎหมายและระเบียบแบบแผน บางทีกลัวจนไมกลาทําในส่ิงใหมๆ ไมคอยคํานึงถึง

ประชาชน ไมรูความตองการที่แทจริงของประชาชน และการบริหารจึงเปนแบบเชาชามเย็นชาม 

ปญหาระบบราชการกับการเมือง  ในสังคมตะวันตกมองระบบราชการเปนเคร่ืองมือหรือ 

อุปกรณสําหรับการบริหารนโยบายที่สรางมาจากสถาบันไมใชราชการ กลาวคือ สถาบันการเมือง Fred W. Riggs 

ช้ีใหเห็นวา โครงสรางทางการเมืองซ่ึงประกอบดวยพรรคการเมือง การเลือกตั้ง ผูบริหารระดับสูงและรัฐมนตรี กําหนดมา

เพื่อใหสรางกฎระเบียบ และการตั้งเปาหมาย สวนโครงสรางทางการบริหารมีหนาที่ในการนํากฎหมายและเปาหมายไปปฏิบัติ 

ความสัมพันธระหวางการเมืองกับการบริหารกอใหเกิดระบบราชการในรูปแบบตางๆ เชน ระบบที่มีลักษณะเปนตัวแทนของ

ประชาชน ระบบน้ีฝายการเมืองมีอิทธิพลเหนือระบบราชาการ ขาราชการเปนเครื่องมือของระบบการการเมือง ระบบราชการ

ที่ถูกครอบครองโดยทหาร เปนระบบที่คณะทหารที่ควบคุมตําแหนงสําคัญทางราชการเอาไวแทนขาราชการ และระบบ

ราชการที่ทําหนาที่ทางการเมือง แนวคิดดังกลาวช้ีใหเห็นวาระบบราชการกับการเมืองมีอิทธิพลซ่ึงกันและกัน  

 

บทสรุป 

แนวคิดการเมืองกับการบริหารที่หยิบยกขึ้นมาครั้งน้ีเพื่อทําความเขาใจขอถกเถียงพียงบางประการ กลาวคือ 

การเมืองกับการบริหารที่แยกออกจากกัน และการเมืองคือรัฐประศาสนศาสตร (การเมืองกับการบริหารที่ไมสามารถแยกออก

จากกันได) และปจจุบันก็พิสูจนแลววา แนวคิดการเมืองกับการบริหารไมสามารถที่จะแยกออกจากกัน ภายใตอิทธิพล อํานาจ

หนาที่ ความเช่ือมโยง และขอมูลสารสนเทศที่ตองอาศัยซ่ึงกันและกัน ซ่ึงในความเปนจริงแลวกระบวนทัศนหรือพาราไดม 

(Paradigm) ที่นักวิชาการไดถกเถียงกันถึง 5 ประเด็น คือเริม่ตั้งแตพาราไดมการแยกการบริหารจากการเมือง หลักการบริหาร 

รัฐประศาสนศาสตรคือรัฐศาสตร (การเมืองไมอาจแยกออกจากการบริหาร) รัฐประศาสนศาสตรคือการบริหาร และรัฐ

ประศาสนศาสตรคือรัฐประศาสนศาสตร (การบริหารรัฐกิจก็คือ ศาสตรแหงการบริหารภาครัฐ) ซ่ึงเหตุผลที่หยิบยกเพียงพารา

ไดมทั้ง 2 ประเด็นน้ีเพื่อเนนเรื่องการเมือง “Political Context” ในการศึกษารัฐประศาสนศาสตรที่มีนักคิด/นักวิชาการใน

กลุมที่ถกเถียงกัน เพื่อจะนําไปสูขอสรุปที่เปนวิทยาการแหงความเปนศาสตรการบริหาร และคิดวานาจะมีการสราง “ปรัชญา

รัฐประศาสนศาสตร” ในอนาคตเหมือนกับสาขาวิชาอ่ืนๆ 
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อาจารย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

runboo@kku.ac.th 

 

บทคัดยอ 

บทความฉบับน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษากระบวนการนําโครงการบานม่ันคงไปปฏิบัติในระดับจุลภาค ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (2) เพื่อศึกษาปจจัยที่ เก่ียวของกับความสําเร็จของโครงการบานม่ันคงในระดับจุลภาค ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และ(3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงการบานม่ันคงในระดับจุลภาคเพื่อใหเกิดความยั่งยืน โดย

ใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีการวิจัยแบบกรณีศึกษา มีหนวยในการวิเคราะหเปนบุคคลและพื้นที่โครงการในจังหวัด

อุดรธานี ขอนแกน และนครราชสีมา รวม 3 โครงการ ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึกและการสนทนากลุม รวม 32 คน และใช

ขอมูลทุติยภูมิ พบวา  

 1. กระบวนการนําโครงการบานม่ันคงไปปฏิบัติในระดับจุลภาค ในภาคตะวันออก-เฉียงเหนือ มีลักษณะเปนความ

รวมมือกันทุกฝายในการผลักดันโครงการใหบรรลุวัตถุประสงค โดยใชแนวคิดการจัดการบานเมือง ไดคนพบองคความรู ความ

รวมมือระหวางองคการในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เปนการบูรณาการเช่ือมโยง 3 สวน คือ การเช่ือมโยงกลุมบุคคล 

องคการ และระบบงานใหประสานเขาดวยกัน  มีลักษณะเปนการแลกเปล่ียนทรัพยากรและการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันใน

การปฏิบัติงาน โดยในกระบวนการนําโครงการไปปฏิบัติเปนลักษณะการปรับตัวรวมกันระหวางนโยบายกับการปฏิบัติ 

กระบวนการนําโครงการไปปฏิบัติทั้ง 3 โครงการ มีดังน้ี ขั้นตอนกอนนําโครงการไปปฏิบัติ ไดแก ปจจัยการประสานงาน 

ปจจัยการระดมพลัง ขั้นตอนระหวางการนําโครงการไปปฏิบัติ ไดแก ปจจัยโครงสรางองคการและสมรรถนะบุคลากร ปจจัย

การวางแผนกลยุทธในการนําโครงการไปปฏิบัติ ปจจัยการควบคุมและการติดตามแกไขปญหา ขั้นตอนหลังนําโครงการไป

ปฏิบัติ ไดแก ปจจัยการประเมินผลโครงการ ปจจัยการปรับเปล่ียนโครงการ ปจจัยการสรางความเปนปกแผน  

2. ปจจัยที่เก่ียวของกับความสําเร็จของโครงการบานม่ันคงในระดับจุลภาค ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา 

ชุมชนสามเหล่ียม 3 (ไดนาโม) ขอนแกน และชุมชนทาตะโกสําโรงจันทร นครราชสีมา มีปจจัยคลายกัน คือ มีปจจัยที่สําคัญ

ที่สุดที่นําไปสูความสําเร็จของโครงการ คือ โครงการบานม่ันคง คณะกรรมการพัฒนาเมือง และประธานโครงการ สวนชุมชน

โพธิวราราม อุดรธานี มีปจจัยความรวมมือของชุมชน นายกเทศมนตรีสนับสนุนโครงการ และสภาพปญหาชุมชนแออัดใน

ระดับเมือง  

เม่ือทําการศึกษาเปรียบเทียบความสําเร็จของโครงการ พบวา วัตถุประสงค ขอ 1 ในดานการแกไขปญหาและพัฒนา

ชุมชนแออัด สําเร็จในทุกชุมชน ดานระบบขอมูลและแผนรวมของการพัฒนาชุมชนแออัด ลมเหลวในทุกชุมชน ขอ 2 ในดาน

ชุมชนม่ันคง คุณภาพชีวิตคนจน ความม่ันคงและสิทธิการครอบครองที่ดิน ความม่ันคงและสิทธิการครอบครองที่อยูอาศัย 

สําเร็จในทุกชุมชน ยกเวนชุมชนโพธิวราราม ที่ดานความม่ันคงและสิทธิการครอบครองที่ดิน ลมเหลว ขอ 3 ในดานรูปแบบ
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การแกไขปญหาที่อยูอาศัยของชุมชนแออัด การจัดการรวมกันของชุมชนทองถิ่น สําเร็จในทุกชุมชน ขอ 4 ในดานสรางความ

พรอมความสามารถและองคความรู สรางกระบวนการเรียนรู สําเร็จในทุกชุมชน ขอ 5 ในดานการปรับปรุง ผอนปรนระเบียบ 

สําเร็จในทุกชุมชน ขอ 6 ในดานการแกไขปญหาและพัฒนาที่อยูอาศัย การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและส่ิงแวดลอม 

รูปแบบสอดคลองกับวิถีชีวิต ความสามารถในการจาย สําเร็จในทุกชุมชน ขอ 7 ในดานแผน การพัฒนาชุมชนอยางบูรณาการ 

การออมทรัพยเพื่อการสรางทุนของชุมชน สําเร็จในทุกชุมชน ขอ 8 ในดานสถานภาพของชุมชน  สถานภาพของคนจน สําเร็จ

ในทุกชุมชน ขอ 9 ในดานโครงสรางการทํางาน แผนปฏิบัติการ การประสานงาน การรายงานผล สําเร็จในทุกชุมชน ขอ 10 

ในดานโครงสรางคณะทาํงานระดับเมือง สําเร็จในทุกชุมชน  

สวนการประเมินผลของโครงการ พบวา ผลผลิต ในดานปริมาณ คุณภาพ สําเร็จในทุกชุมชน ผลลัพธ ในดานการตรง

กลุมเปาหมาย ลมเหลวในทุกชุมชน ในดานเสมอภาค ลมเหลวในชุมชนสามเหล่ียม 3 (ไดนาโม) แตสําเร็จในชุมชนโพธิวราราม 

และชุมชนทาตะโก-สําโรงจันทร และในดานเปนธรรม สําเร็จในทุกชุมชน สวนผลลัพธสุดทาย ในดานที่อยูอาศัย สําเร็จใน

ชุมชนสามเหล่ียม 3 (ไดนาโม) และชุมชนทาตะโก-สําโรงจันทร แตลมเหลวในชุมชนโพธิวราราม ในดานสภาพแวดลอม สําเร็จ

ในทุกชุมชน ในดานสังคม สําเร็จในทุกชุมชน ในดานการจัดการชุมชน ลมเหลวในชุมชนสามเหล่ียม 3 (ไดนาโม) และชุมชนทา

ตะโก-สําโรงจันทร แตสําเร็จในชุมชนโพธิวราราม ในดานสวัสดิการชุมชน สําเร็จในทุกชุมชน ในดานเศรษฐกิจ สําเร็จในชุมชน

สามเหล่ียม 3 (ไดนาโม) และชุมชนทาตะโก-สําโรงจันทร แตลมเหลวในชุมชนโพธิวราราม   

3. แนวทางการพัฒนาโครงการบานม่ันคงในระดับจุลภาค ควรควบคุมโครงการ โดยกําหนดมาตรฐานงานและมี

แผนปฏิบัติการ ควรประเมินโครงการทั้งระบบ ในการถายโอนโครงการ ควรจัดทําคูมือและทําการฝกอบรมใหเจาหนาที่ ควร

ติดตามสนับสนุนชุมชนโดยใหชุมชนปรับแผนและนําแผนแมบทมาปฏิบัติ  

ขอเสนอแนะ ในการจะนํา โครงการบานม่ันคงไปขยายผลใหเปนลักษณะ นโยบายสวนเพิ่ม ควรใชองคความรูดาน

การวิเคราะหนโยบาย เพื่อปรับปรุงเง่ือนไขและขอกําหนดโครงการกอนนําโครงการมาปฏิบัติ โดยตองวิเคราะหกลุมเปาหมาย

ผูมีรายไดนอยพรอมทั้งกําหนดเกณฑการวัดคุณสมบัติใหชัดเจน วิเคราะหทางเลือกของรูปแบบการพัฒนา        ที่อยูอาศัย 

วิเคราะหผลกระทบทางบวกและทางลบตอนโยบายหรือโครงการอ่ืนๆ นอกจากน้ี ควรนําแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม ใน

รูปแบบการทําสัญญาจางมาใชในการบริหารงานกอสรางในชุมชน ควรนําทฤษฎีเครือขายนโยบายมาใชในกระบวนการนํา

โครงการไปปฏิบัติ เพื่อใหผูมีสวนเก่ียวของกับการนําโครงการไปปฏิบัติไดรวมมือ พึ่งพาอาศัย และแลกเปล่ียนทรัพยากรในการ

ทํางาน และนําไปใชกับชุมชนพรอมทั้งทําการพัฒนาศักยภาพใหเกิดความเขมแข็งเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองในการพัฒนาได

อยางยั่งยืน  

 

คําสําคัญ: โครงการบานม่ันคง ระดับจุลภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

Abstract 

In this article, the researcher studies (1) the implementation process of Ban Mankhong Project at 

a micro level as a case study of the northeastern region. The researcher also examines (2) factors related 

to the success of Ban Mankhong project at a micro level in the northeastern region. The researcher 

additionally presents (3) guidelines for bringing about sustainability in the development of the Ban 

Mankhong project. 
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 The researcher employed a qualitative research approach using a case study research 

methodology. Units of analysis were residents and project areas in Udon Thani, Khon Kaen, and Nakhon 

Ratchasima for a total of three projects.  The researcher conducted in-depth interviews with 32 subjects 

in addition to conducting in-depth interviews. Relevant secondary data were also analyzed. 

 Findings are as follows: 

1. A characteristic of the implementation process for the Ban Mankhong project at a micro level 

was the fact that all parties cooperated with one another, thereby providing impetus for reaching the 

objectives of the project. The concept of governance was used to establish the body of knowledge 

utilized in the projects and to analyze organizational cooperation in public policy processes.  This was 

done through integrating three components: the connections of groups of people, organizations, and work 

systems such that they would be viewed in holistic cointegration. In respect to work performance, the 

researcher considered the exchange of resources and interdependence.  In the implementation process, 

the major characteristic was mutual adaptation between policy and practice.   

The process of implementation of the three projects unfolded after the following fashion:  

The step prior to project implementation consisted of the factor of coordination and the factor 

of power mobilization. 

 The step taken during the implementation of the project consisted of the factor of organizational 

structure and personnel competencies; the factor of strategic planning for project implementation; the 

factor of control and monitoring. 

 The step after the project implementation was completed consisted of the factor of project 

evaluation; the factor of project change; and the factor of institutionalization. 

 2. The factors related to the success of the Ban Mankhong project at a micro level in the 

northeastern region found the following: Sam Liam 3 (Dynamo) community, Khon Kaen and Tha Tako-

Samrongchan community, Nakhon Ratchasima involved similar factors with the most important factors 

leading to the project success in the Ban Mankhong project were the City Development Committee and 

the project chairperson. In Phothiwararam community, Udon Thani, the factor of community cooperation 

was the major supporting factor for the project, and the condition of congested community at a city 

level. 

 In comparing project success by reference to Objective One: The aspects of monitoring and 

developing congested community were successful in all communities.  The aspect of information system 

and a total plan of the development of congested community exhibited failure in all communities.  

 Objective Two: Community security, the quality of life of the poor, security in the right to possess 

land, and security in the right to possess accommodations were successfully implemented in all 
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communities except Phothiwararam community which failed in the aspect of security in the right to 

possess land. 

 Objective Three: Solving the problem of accommodations in congested communities and the 

mutual management of local communities were successfully implemented in all communities. 

 Objective Four: The building of readiness, capacity, a body of knowledge and the creation of a 

learning process were successfully implemented in all communities. 

 Objective Five: Improvements and flexibility in applying regulations were successfully 

implemented in all communities. 

 Objective Six: Monitoring and developing accommodations, the development of utility systems 

and the environment in a pattern compatible with community ways of life, and expenditures were 

successfully implemented in all communities. 

 Objective Seven: Integrated community development plans and savings used in augmenting 

community capital were successfully implemented in all communities. 

 Objective Eight: Improved community conditions and the conditions of the poor were 

successfully implemented in all communities. 

 Objective Nine: Improved work structures, operational plans, coordination, and reports of results 

were successfully implemented in all communities. 

 Objective Ten: Working committee structures at the urban level were successfully implemented 

in all communities. 

 In evaluating the project, the researcher found that outcomes in the aspect of quantity and 

quality were successfully in all communities. Outcomes in the aspect of reaching target groups failed in 

all communities. The aspect of equality failed in Sam Liam 3 community (Dynamo), but succeeded in 

Phothiwararam community and Tha Tako-Samrongchan community. The aspect of fairness showed 

success in all communities.  The last outcome in the aspect of accommodations was successful in Sam 

Liam 3 community (Dynamo) and Tha Tako-Samrongchan community, but failed in Phothiwararam 

community.  The aspect of the environment was successful in all communities. The aspect of society was 

successful in all communities. The aspect of community management failed in Sam Liam 3 community 

(Dynamo) and Tha Tako-Samrongchan community, but was successful in Phothiwararam community.  The 

aspect of community welfare was successful in all of the communities.  The aspect of economy was 

successful in Sam Liam 3 community (Dynamo) and Tha Tako-Samrongchan community, but failed in 

Phothiwararam community. 

3. Suggested guidelines for the development of Ban Mankhong project at a micro level are as 

follows: 
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The control of the project should be by reference to work standards and operational plans.  An 

evaluation of the whole project as a system should be conducted.  In project transfers, there should be a 

manual for work performance and personnel should be trained.  Follow-ups should be conducted and 

support should be provided for communities by allowing communities to adjust plans and use the master 

plan in their performance. 

 In regard to recommendations, the extension of Ban Mankhong project as a supplementary policy 

should be as follows: The body of knowledge in policy analysis should be used to improve the conditions 

and regulations for the project before implementation.  The conditions of the target groups with low 

income should be analyzed.  Criteria to measure qualifications should be clearly determined. Putative 

alternatives for the patterns for developing accommodations should be analyzed.  Positive and negative 

effects on the policy or projects should be analyzed. In addition, new public sector management 

concepts involving the forms employment contracts should take should be applied to the management 

of community development.  The theory of policy network should be employed in the project 

implementation process in order to ensure all concerned with project implementation to participate in, 

depend on, and exchange resources in their work as well as to use with communities.  Potential should 

be developed to build strength for self-sufficiency in sustainable development. 

 

Keyword:  Ban Mankhong Project, Micro Level, Northeast Region 
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บทนํา 

ในชวงตอนปลายศตวรรษที่ 20 มีการเปล่ียนแปลงของโลก (Global) เปนไปทั้งระบบไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ 

การเมือง สังคม และส่ิงแวดลอม ซ่ึงสงผลใหเกิดการเจริญเติบโตของเมืองใหญและการเพิ่มขึ้นของประชากรในเขตเมืองไปใน

ทิศทางเดียวกันทั่วโลก ในสวนของประเทศไทย การกระจายตัวของประชากรไดเปล่ียนแปลงไปเปนอยางมาก ประมาณป 

2566 สัดสวนของประชากรเมืองในประเทศไทยมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นถึงรอยละ 54 เปนอยางนอย ยอมช้ีใหเห็นวาสังคมไทย

กําลังกลายเปนสังคมเมือง ดังน้ันปญหาของเมืองใหญไมวาจะเปนเรื่องของความแออัดของการอยูอาศัย ปญหาส่ิงแวดลอมใน

เมือง การกําจัดขยะและนํ้าเสีย ปญหาความยากจน อาชญากรรม ยาเสพติด ฯลฯ จะกลายเปนส่ิงทาทายองคการและผูบริหาร

การปกครองทองถิ่นตอไป (ปราโมทย ประสาทกุล, 2551, หนา 1)  

จากการสํามะโนประชากรและเคหะ ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ครั้งที่ 11 (ลาสุด) พบวา การกระจายตัวของ

ประชากร ในป พ.ศ. 2553 มีประชากรทั้งส้ิน 65.5 ลานคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาคที่มีประชากรมากที่สุด 18.8 

ลานคน คิดเปนรอยละ 28.7 และในป 2546 กอนจะมีการทําโครงการบานม่ันคงนํารองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี

ประชากรทั้งส้ิน 63,079,765 คน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนพื้นที่มีประชากรมากที่สุด คือ 21,659,698 (สํานักงาน

สถิติแหงชาติ, 2546) ดังน้ันภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงเปนพื้นที่ที่มีจํานวนประชากรมากที่สุด นับเปนกลุมเปาหมายสําคัญใน

การพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูมีรายไดนอยหรือคนจนซ่ึงเปนผูขาดโอกาสทางสังคม อีกทั้งยังเปนกลุมที่มีความสัมพันธ

กับปญหาตางๆ มากมายในการดํารงชีวิต ดังน้ันการกําหนดนโยบายสาธารณะประเภทกระจายผลประโยชน (Distributive 

Policy) โดยจัดสรรบริการหรือผลประโยชนแกประชาชนบางสวนอยางเจาะจง (Anderson, 1994, p.11) เพื่อยกระดับให

บุคคลเหลาน้ีมีสิทธิและความเสมอภาคในคุณภาพชีวิตและความม่ันคงมนุษยใหเทาเทียมกันในสังคมมากขึ้น จึงมีความจําเปน

อยางยิ่ง  

จากสถิติคาใชจายของปจเจกบุคคลในการไดมาซ่ึงอาหารและสินคาบริการที่จําเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต ป พ.ศ. 

2545 - 2554 พบวา จํานวนคนจนและอัตราสวนรอยละคนจนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมากที่สุด อยูในชวงรอยละ 

44.35% - 18.11% และในชวง 10 ปที่ผานมาน้ี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคาใชจายของปจเจกบุคคลในการไดมาซ่ึงอาหาร

และสินคาบริการที่จําเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตต่ําที่สุดในประเทศไทยอยางตอเน่ือง คนจนในเขตเมืองมีรายจายประมาณ 

1,625 - 2,366 บาท/คน/เดือน และในเขตชนบท 1,283 - 2,028 บาท/คน/เดือน 

จากการสํารวจขอมูลชุมชนแออัดทั่วประเทศ พบวา ชุมชนผู มีรายไดนอยทั้งหมด 6,334 ชุมชน 1,630,447 

ครัวเรือน มีผูที่เดือดรอนดานที่อยูอาศัยจํานวน 728,639 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 44.69 ของชุมชนผูมีรายไดนอยทั้งหมด 

(สถาบันพัฒนาองค กร ชุมชน (องค การมหาชน), 2551, หน า 2) ข อ มูล ชุมชนที่ เดื อดรอนด านที่ อยูอาศั ยภ าค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวนผูที่เดือดรอนทั้งส้ิน 1,225 ชุมชน 87,651 ครัวเรือน ใน 175 ชุมชนเมือง ทั้งน้ีพบวาจังหวัดที่มี

ผูเดือดรอนสูงสุด คือ จังหวัดขอนแกน 13,819 ครัวเรือน จังหวัดนครราชสีมา 8,736 ครัวเรือน และจังหวัดกาฬสินธุ 12,536 

ครัวเรือน และจํานวนผูมีรายไดนอยหรือคนจนก็มีตัวเลขที่สอดคลองกัน คือ จังหวัดขอนแกน 78,860 ครัวเรือน จังหวัด

นครราชสีมา 51,687 ครัวเรือน และจังหวัดกาฬสินธุ 23,462 ครัวเรือน (สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน), 

2551,หนา 27-28)    

ที่ผานมาไดมีการแกไขปญหาที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอยในเขตเมืองโดยการเคหะแหงชาติมาตั้งแต พ.ศ. 2520 

เชน มีโครงการปรับปรุงชุมชนแออัด โครงการฟนนคร โครงการสรางที่อยูอาศัยใหมแทนการถูกรื้อยายไลที่ รวมทั้งมีการ

แกปญหาโดยองคกรชุมชนเองหลายๆ โครงการ เชน ในที่ดินริมคลอง ที่ดินการรถไฟ เปนตน และในชวงป พ.ศ. 2535 ไดมี

การดําเนินโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยโดยองคกรชุมชนเอง เปนการใหสินเช่ือที่อยูอาศัยรวมประมาณ 50 โครงการ ซ่ึง
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พัฒนาการทั้งหมดน้ีไดเกิดรูปแบบแนวทางประสบการณการแกปญหาโดยชุมชนที่หลากหลายอยางมาก อยางไรก็ตาม

โครงการเกือบทั้งหมดเปนการพัฒนาหรือการแกปญหาลักษณะกระจัดกระจายไมเปนระบบองครวม แมจะทําใหเกิดองค

ความรูและประสบการณในการแกปญหาที่ดี แตพบวาไมมีความสัมพันธกับขนาดของปญหาที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นและกําลัง

สะสมอยูในปจจุบันได (สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน), 2554)    

ในป พ.ศ. 2546 รัฐบาลภายใตการบริหารงานของนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ไดกําหนดนโยบายการพัฒนาที่อยู

อาศัยของคนจนขึ้น พรอมทั้งมอบหมายใหสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) พิจารณาแนวทางและแกไขปญหา

ดังกลาว ในการน้ีจึงมีโครงการพัฒนาความม่ันคงที่อยูอาศัยในชุมชนแออัด หรือ โครงการบานม่ันคง สําหรับผูมีรายไดนอยหรือ

คนจนที่มีรายไดตอครัวเรือนต่ํามาก โดยไดกําหนดเง่ือนไขรายไดตอครัวเรือนต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือน (ตอมาแกไขใหม

เปนไมเกิน 20,000 บาท ในป พ.ศ. 2550) ซ่ึงกําหนดใหมีโครงการนํารองจํานวน 10 โครงการ แตยังไมมีในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนือ และจากการดําเนินโครงการบานม่ันคง ในป พ.ศ. 2546 พบวา ชุมชนและทองถิ่นมีความตื่นตัวอยางมาก 

ในการที่จะรวมกันแกไขปญหาของเมืองตามแนวทางโครงการบานม่ันคง ทั้งยังเกิดรูปแบบการพัฒนาชุมชนที่หลากหลายอยาง

เปนรูปธรรม มีการเช่ือมโยงองคกรชุมชนใหเกิดการพัฒนาองคความรูและการเรียนรูรวมกันอยางกวาง ขวางอันแสดงถึง

ศักยภาพและความพรอมของชุมชนและทองถิ่นในการแกไขปญหาของเมืองรวมกัน ดังน้ัน พ.ศ. 2547  สถาบันพัฒนาองคกร

ชุมชน (องคการมหาชน) จึงไดขยายผลจากการดําเนินโครงการนํารองมาสู “เมืองนํารองโครงการบานม่ันคง” โดยไดรับความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2546 มีเปาหมายดําเนินการจํานวน 15,016 ครัวเรือน 174 ชุมชน ใน 

42 เมือง/เขต 30 จังหวัดทั่วประเทศ  

ประกอบกับเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนแหงชาติ ไดอนุมัติ

งบประมาณกลางป พ.ศ. 2547 สําหรับดําเนินงานโครงการแกไขปญหาความยากจนและปญหาสังคมดานที่อยูอาศัย จํานวน 

149.5 ลานบาท โดยมีวัตถุประ สงคเพื่อสนับสนุนใหกลุมคนดอยโอกาสหรือคนจนที่สุดในสังคม เชน คนเรรอน คนชรา คน

พิการ ฯลฯ รวมถึงผูที่ไดรับความเดือดรอนเรงดวนเฉพาะหนาจากกรณีเพลิงไหม  ไลที่  ใหไดรับการดูแลและไดรับโอกาสใน

การพัฒนา โดยใหชุมชนและทองถิ่นเปนแกนหลักในการดําเนินการ จึงไดผนวกกลุมเปาหมายน้ีลงไปรวมกับโครงการบาน

ม่ันคง (สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน), 2551, หนา 8) 

นโยบายที่อยูอาศัย “บานม่ันคง” ซ่ึงมีโครงการบานม่ันคงเมือง และตอมาจึงมี โครงการบานม่ันคงชนบท มี

เปาหมายเพื่อตองการสรางความม่ันคงในการครอบครองที่ดินสําหรับการอยูอาศัย และสรางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่

อยูอาศัย การพัฒนาองคกร และชุมชนดานอ่ืนๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สวัสดิการ ใหเช่ือมโยงกันในชุมชนแออัดเดิม โดยมี

รูปแบบการพัฒนาที่หลากหลายตามลักษณะปญหาความตองการและเง่ือนไขที่เก่ียวของ รวมทั้งความยินยอมพรอมใจของผูที่

เก่ียวของ ทั้งชุมชน เจาของที่ดิน และหนวยงานที่เก่ียวของ โดยมีหลักสําคัญที่องคกรชุมชนเปนแกนหลักและเปนผูมีสวนรวม

สําคัญ โครง การบานม่ันคงมีแนวทางสําคัญที่จะทําใหองคกรชุมชนรวมทั้งหนวยงานตางๆ ในแตละเมืองไดเขามามีสวนรวมใน

การสํารวจขอมูลของเมืองเพื่อนําไปสูการวางแผน รวมถึงการจัดการเพื่อแกปญหาที่อยูอาศัยของชุมชน และยังเปนขบวนการที่

กลไกตางๆ ในทองถิ่นไดพัฒนาความรูจากเรื่องที่อยูอาศัยเช่ือมโยงไปสูการพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม อันเปนแนวทางการ

พัฒนาเมืองนาอยู ชุมชนนาอยูตอไป (สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน, 2554) 

การพัฒนาที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอยหรือคนจนเปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก โดยไดถูกกําหนดไวในทิศทางระดับ

โลก เชน องคการสหประชาชาติ (UN) ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนา วา ภายในป ค.ศ. 2020 จะสรางแหลงที่อยูอาศัยที่ถูก

สุขลักษณะโดยการกําจัดปญหาสลัมแออัดในเมืองใหหมดไป เพื่อใหคนสลัมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และในรูปแบบใหมของการ

พัฒนาโครงการบานม่ันคงน้ี ไดรับความสนใจอยางมากจากหนวยงานระหวางประเทศ ทั้งจากสํานักงานพัฒนาที่อยูอาศัยแหง
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ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ  (UN Habitat / Nairobi), Cities Alliance (Cities without Slum), UN Global Task Force On 

Millennium Target เพื่อจะเปนตัวแบบการดําเนินงานในระดับนานาชาติ ที่นําไปสูการสรางความม่ันคงในชีวิตที่ดีของคนจน

ในเมือง (คณะสังคมสงเคราะหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548, หนา 1-1) ในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2547 โครงการบาน

ม่ันคงไดรับเชิญไปนําเสนอแนวทางการพัฒนา ในการประชุม “World Urban Forum” ที่เมือง Barcelona ประเทศสเปน 

และในชวง 3-8 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ไดรวมกับ UN Habitat จัดงานวันที่อยูอาศัยโลกขึ้นในประเทศไทย มีชุมชนจาก 17 

ประเทศเขารวมงาน โดยไดศึกษาเรียนรูแนวทางโครงการบานม่ันคงเปนกรณีศึกษาการแกไขปญหาที่อยูอาศัยของโลก 

(สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องค การมหาชน), 2551, หนา 17) และตอมา  มูลนิธิศูนยศึกษาที่อยูอาศัยแหงเอเซีย (ACHR) 

ไดใชรูปแบบและแนวคิดของบานม่ันคงในประเทศไทย ขยายการทํางานออกไปยัง 167 เมือง 18 ประเทศในเอเซีย ไดแก 

กัมพูชา อินโดนีเซีย เนปาล พมา เกาหลี ฟลิปปนส เวียตนาม ศรีลังกา มองโกเลีย ฟจิ อินเดีย ลาว ปากีสถาน จีน ญ่ีปุน บัง

คลาเทศ มาเลเซีย และอาฟกานิสถาน (สํานักขาวอิสรา, 2557) ดังน้ัน รูปแบบกระบวนการปฏิบัติงานโครงการบานม่ันคงที่

ไดมาจากการศึกษาทางวิชาการจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง  

ในป พ .ศ. 2548  ในการประเมินผลโครงการบานม่ันคง 10 จังหวัด ใน 26 ชุมชน โดยผสมผสานระหวางการ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงคของโครงการบานม่ันคง 6 ประการ การประเมินผลกระทบของโครงการตอคนจน และ

การศึกษาเรียนรูเพื่อมุงเนนการพัฒนาปรับปรุงโครงการอันจะสงผลใหเกิดความยั่งยืนตอไป พบวา โครงการบานม่ันคงประสบ

ความสําเร็จในการดําเนินงานเปนสวนใหญ เกิดรูปธรรมการแกไขปญหาอยางชัด เจนในทุกภูมิภาค เกิดกลไกชุมชนเครือขาย

ทองถิ่นในเมืองตางๆ ที่มีความหลากหลายขึ้นกับเง่ือนไขและศักยภาพของพื้นที่ เกิดกลไกเมืองที่เขามาสนับสนุนทรัพยากรและ

เสริมสรางกระบวนการเรียนรู เมืองที่มีพัฒนาการของกลไกระดับสูง ไดแก อุดรธานี ขอนแกน แตโครงการเริ่มดําเนินงานได

เพียง 2 ปยังไมสามารถวิเคราะหความยั่งยืนของโครงการได (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548) 

จากการศึกษางานวิจัยการนํานโยบายไปปฏิบัติในประเทศไทย สวนใหญเปนแนวทางการศึกษาจากบนลงลางและยัง

ไมพยายามแสวงหากรอบแนวคิดที่ใหมกวา ยังไมปรากฏแนวทางใหมๆ ในการศึกษา สวนใหญพยายามพิสูจนความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรโดยใชวิธีเชิงปริมาณ ซ่ึงไมไดอธิบายถึงขอจํากัดและฐานคิดของการใชตัวแบบ มุงวิเคราะหองครวมเปนระบบ 

มิไดวิเคราะหในระดับที่เล็กกวา และแนวทางอนุมาน (Deductive) น้ีเรียกวาแนวทางระบุปจจัย (Determinant approach) 

ซ่ึงแทนที่จะสรางคําอธิบายกลับระบุเพียงวา มีปจจัยอะไรมีความสัมพันธกับความสําเรจ็ มิไดอธิบายวากระบวนการเกิดขึ้น

อยางไร (How) และทําไมถึงเปนเชนน้ัน (Why)  เปนเพียงการประเมินผลกระทบ (Impact evaluation) โดยยึดตัวแบบ

จุดมุงหมาย (Goal model) หรือแนวทางใชวัตถุประสงคเปนฐาน (Objective-base approach) สงผลใหตกอยูใตกับดักของ

วัตถุประสงค ไมไดมองความลมเหลวหรือปญหาอ่ืนที่เปนรายละเอียดและไมไดเก่ียวของกับวัตถุประสงคโดยตรง นอกจากน้ียัง

มีสมมุติฐานที่ผิด เน่ืองจากเช่ือวานโยบายมีความสัมพันธโดยตรงกับผลลัพธหรือผลกระทบ (เรืองวิทย เกษสุวรรณ, 2551, 

หนา 276) แตในโลกของความเปนจริงนโยบายมิไดสัมพันธกับผลลัพธของนโยบาย แตเปนปจจัยอ่ืนมากกวา โดยเฉพาะการนํา

นโยบายไปปฏิบัติซ่ึงมีรายละเอียดที่ซับซอนกวาตัวนโยบาย (Instumental) ดังน้ัน McLaughlin จึงเสนอใหศึกษาที่ระบบการ

นํานโยบายไปปฏิบัติ (Implementing system) มากกวาตัวนโยบาย (McLaughlin, 1987, pp 82-93) และในการประมวล

องคความรูเชิงวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตรที่เก่ียวของกับโครงการบานม่ันคง ไดมีการศึกษาในประเด็น การศึกษาปจจัยที่

สงผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ศึกษาปญหาอุปสรรคในการนํานโยบายไปปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) ศึกษาผลของ

การนํานโยบายการพัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติโดยเปรียบเทียบผลของการนํานโยบายการพัฒนาที่อยู

อาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติของโครงการบานเอ้ืออาทรและโครงการบานม่ันคง โดยที่ผานมายังไมมีการศึกษาเชิง 

กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติและศึกษาความยั่งยืน  
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จากสภาพบริบทที่มีความเปนสังคมเมืองมากขึ้น สงผลใหเกิดปญหาที่อยูอาศัยในเขตเมือง และการใหความสําคัญ

กับผูมีรายไดนอยหรือคนจนเปนกลุมเปาหมายสําคัญในการพัฒนาประเทศเพื่อนําไปสูการลดชองวางในดานคุณภาพชีวิตและ

ความม่ันคงมนุษยในประเทศ โดยกําหนดนโยบายประเภทกระจายผลประโยชน (Distributive Policy)โครงการบานม่ันคงขึ้น

เพื่อแกไขปญหา โครงการน้ีเปนงานยากและทาทาย เน่ืองจากขอจํากัดดานตางๆ ของกลุมเปาหมายผูมีรายไดนอย ราคาที่ดิน

ในเขตเมืองสูง เปนการเปล่ียนกระบวนทัศนในการทํางานพัฒนาครั้งใหญ โครงการบานม่ันคงมีวัตถุประสงคหลายขอ มี

รูปแบบการพัฒนาที่หลากหลายตามลักษณะปญหาความตองการและเง่ือนไขที่เก่ียวของ ตองมีผูเก่ียวของใหความยินยอม

พรอมใจหลายฝาย และมีหลักสําคัญใหองคกรชุมชนเปนแกนหลักและเปนผูมีสวนรวมสําคัญในการพัฒนา ประกอบกับยังมีขอ

ถกเถยีงทางวิชาการนโยบายสาธารณะดานระเบียบวิธี คอื ศึกษาเชิงคุณภาพนอยและตัวแปรหรือปจจัยในการศกึษาอาจมีตัว

อ่ืนๆ นอกจากตัวของนโยบายที่สงผลตอความสําเร็จ การใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพในพื้นที่กรณีศึกษาจะเปนเครื่องมือสําคัญ

ในการคนหาตัวแปรหรือปจจัยใหมๆ ได ทําใหผูศึกษามีความสนใจศึกษากระบวนการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติระดับจุลภาค 

(Micro Implementation) หรือระดับพื้นที่สวนทองถิ่น ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนที่แทจริงของการนํานโยบายไปปฏิบัติ  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการนําโครงการบานม่ันคงไปปฏบิัติในระดับจุลภาค ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

2. เพื่อศึกษาปจจัยที่เก่ียวของกับความสําเร็จของโครงการบานม่ันคงในระดับจุลภาค ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงการบานม่ันคงในระดับจุลภาคเพื่อใหเกิดความยั่งยนื 

 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการศึกษาน้ี ไดนําแนวคิด ทฤษฎี ตัวแบบ มาใชเปนแนวทางในการศึกษา ดังน้ี  

 แนวคิดการจัดการบานเมือง (governance) มองวานโยบายสาธารณะเปนความรวมมือภายนอกขององคการตาง 

ๆ มีลักษณะเปนเครือขายและไมเปนทางการมากกวาเปนทางการ เพราะการนํานโยบายไปปฏิบัติไมสามารถส่ังการไดโดยตรง

การมององคการแหงเดียวโดยไมสัมพันธกับองคการอ่ืนและพิจารณาเฉพาะโครงสรางที่เปนทางการน้ันไมมีความหมายใดๆ อีก

ตอไป ในทางทฤษฎีถือวาเครือขายนโยบายเชนน้ี เปนแนวคิดของสถาบันแนวใหม (new institutionalism) (Rose, 1987) 

ดงัน้ันแนวคิดการจัดการบานเมือง จึงนําเอารูปแบบการองคการแบบใหมมาใชแทนที่ระบบราชการ และดึงเอาภาคธุรกิจและ

ประชาสังคมเขามามีสวนรวม ฉะน้ันพรมแดนของการบริหารระหวางภาครฐัธุรกิจและประชาสังคมจึงเลือนลาง การบริหาร

โดยวิธีการใหมๆ เชน การพึ่งพาอาศัยกัน การแลกเปล่ียนทรัพยากรกับภาคอ่ืน การมีกติกาใหมๆ ในการติดตอกัน และการเปน

อิสระจากกัน ดังน้ัน แนวคิดใหม ในการวิเคราะหและนํานโยบายไปปฏิบัติจึงไมไดอาศัยทฤษฎีองคกรแหงเดียว แตมององคกร

ในฐานะที่เปนการติดตอกันภายนอกตามฐานคติระหวางองคการ (inter-organizational assumption) (Bogason, 2006, 

pp. 105-107) ในการวิจัยน้ีไดนํามาศึกษาวิเคราะหองคประกอบ การจัดโครงสรางองคการ และหนาที่ของคณะกรรมการเมือง

และคณะกรรมการโครงการ 

ทฤษฎีการวางแผน มีหลักการวางแผน (principle of planning) ดังน้ี ประการที่ 1 ระบุภารกิจ (mission) 

วัตถุประสงค (objective) ความตองการ (need) หรือเปาหมาย (target) ใหชัดเจน ประการที่ 2 กําหนดแนวทางปฏิบัติที่ดี

ที่สุดที่จะบรรลุวัตถุประสงค  ประการที่ 3 จัดทําแผนงานหรือโครงการตามแนวทางที่ไดเลือกไว ประการที่ 4 ส่ังการหรือ
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มอบหมายใหมีการดําเนินการตามแผนหรือโครงการ ประการที่ 5 ติดตาม ควบคุม ประเมินผล และศึกษาสถานการณการ

เปล่ียนแปลงอยูเสมอ และประการที่ 6 ปรับปรุงแกไขแผน (Holt, 1993, p. 164) ในการวิจัยน้ีไดนํามาศึกษาวิเคราะห

กระบวนการนําโครงการไปปฏิบัติ  และยังใชแนวคิดการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค ของ Berman (1978) เขามา

ประกอบการวางกระบวนการ ซ่ึงมี 3 ขั้นตอนหลักที่ตองปฏิบัติ คือ ขั้นตอนการระดมพลัง เปนขั้นตอนที่หนวยงานระดับ

ทองถิ่นจะตองพิจารณารับนโยบาย และแสวงหาความสนับสนุนนโยบายจากทองถิ่น ขั้นตอนการปฏิบัติ ครอบคลุมถึง

กระบวนการในการปรับเปล่ียนโครงการที่ไดรับการยอมรับแลวออกมาในรูปของการปฏิบัติจริง และขั้นตอนการสรางความ

ตอเน่ือง ครอบคลุมถึงการแสวงหาวิธีการที่จะทําใหนโยบายถูกปรับเปล่ียนและไดรับการยอมรับเขาเปนหนาที่ประจําวันของผู

ปฏิบัติ  

 ทฤษฎีเครือขายนโยบาย (policy network) มีลักษณะการรวมตัวของสมาชิกในเครือขาย 3 ประเภท คือ 

เครือขายภาครัฐซ่ึงสวนใหญจะอยูในระดับชาติ เครือขายเอกชนหรือสังคมเปนลักษณะกลุมผลประโยชน และเครือขาย

ผสมผสานระหวางรัฐเอกชนสังคมซ่ึงมีขอบเขตของนโยบายไมชัดเจน (Composton, 2009, pp. 19-21) และในทฤษฎี

เครือขายนโยบายมีขอบขายเก่ียวกับการแลกเปล่ียนทรัพยากรและการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ในกระบวนการนโยบาย 

(Composton, 2009, p. 35) และลักษณะของความสัมพันธระหวางสมาชิกหรือองคการแกนหลัก ไมเพียงแคเรื่องทรัพยากร

แตรวมถึงกลยุทธและเทคนิค การทํางานที่ทําใหนโยบายบรรลุประสิทธิผล (Smith, 2000, p. 27) ในการวิจัยน้ีไดนํามาศกึษา

วิเคราะหลักษณะการทํางานของผูมีสวนเก่ียวของกับการนําโครงการไปปฏิบัติในขั้นตอนและกิจกรรมตางๆ 

 นอกจากน้ีแนวคิดการประเมินผลโครงการพัฒนาของรัฐ ของ วรเดช จันทรศร (2548) การประเมินผล 3 ระดับ คือ 

ผลผลิต ผลลัพธ และผลสุดยอดหรือผลลัพธขั้นสุดทาย และ แนวคิดความพึงพอใจของผูรับบริการ การสรางการยอมรับใน

คุณคาของโครงการใหเกิดขึ้นอยางจริงจังและการใชประโยชน ของ Cleland (1995) ในการวิจัยน้ีไดนํามาเปนตัวแปรในการ

ประเมินผลความสําเร็จโครงการ  และใชตัวช้ีวัดความม่ันคงมนุษย ของ UNDP (United Nation Development Program) 

เปนตัวช้ีวัดความสําเร็จโครงการ   

 ในสวนของตัวแบบตางๆ น้ันในการวิจัยน้ีไดนํามาเปนตัวแปรในการศึกษาดังน้ี 1. ศึกษากระบวนการนําโครงการไป

ปฏิบัติ ไดแก ตัวแบบของ Hambleton (1980) องคประกอบสําคัญของกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติถึง 5 ปจจัย คือ (1) 

ปจจัยดานการส่ือความของนโยบาย (2) ปจจัยดานความหลากหลายของหนวยงานที่ปฏิบัติ (3) ปจจัยดานมุมมองและอุดมคติ

ของผูปฏิบัติ (4) ปจจัยดานทรัพยากร (5) ปจจัยดานการเมืองที่เก่ียวของกับการวางแผนนโยบาย และ 2. ศึกษาปจจัยที่มีสวน

เก่ียวของกับความสําเร็จในการนําโครงการไปปฏิบัติ ไดแก ตัวแบบของ Edwards (1980) คือ (1) การติดตอส่ือสาร (2) 

โครงสรางของระบบราชการ (3) ทาทีของผู นํานโยบายไปปฏิบัติ  ตัวแบบของ G. Shabbir Cheema & Dennis A. 

Rondinelli (1983) มี 4 กลุม คือ (1) เง่ือนไขทางสภาพแวดลอม (2) ความสัมพันธระหวางองคการ (3) คุณลักษณะและ

สมรรถนะของหนวยปฏิบัติ ตัวแบบของ Meter and Horn (1975) มี 3 ปจจัยหลัก คือ (1) กระบวนการในการส่ือความ ไดแก 

ความชัดเจนของนโยบาย กิจกรรมตางๆ ที่มีสวนชวยใหเกิดความรูความเขาใจตลอดจนความพรอมที่จะใหความรวมมือของ

ผูปฎิบัติ (2) สมรรถนะขององคการ ไดแก การมีทรัพยากรที่เพียงพอในการสนับสนุนกิจกรรม คุณภาพของบุคลากร ภาวะผูนํา 

(3) ความรวมมือสนับสนุนของผูปฏิบัติ และตัวแบบทั่วไป ของ วรเดช จันทรศร (2527) คือ ขีดสมรรถนะของหนวยงานที่

รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบาย ความชัดเจนของนโยบายและกระบวนการในการติดตอส่ือสาร และการใหความรวมมือ

สนับสนุนจากผูปฏิบัติงาน นอกจากน้ี ยังใหความสําคัญตอปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง และ

สังคม วาการเปล่ียนแปลงของปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกดังกลาวอาจสงผลกระทบตอความสําเร็จในการนํานโยบายไป

ปฏิบัติ สรุปดังในกรอบแนวคิดการวิจัย 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย “กระบวนการนําโครงการบานม่ันคงไปปฏิบัติในระดับจุลภาค: กรณีศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ” 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยไดเลือกรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เน่ืองจากเปนแนวทางการศึกษาเพื่อทําความ

เขาใจปรากฏการณ โดยใชวิธีการวิจัยแบบกรณีศึกษา (case study) เปนแนวทางหลักที่สําคัญ โดยมีหนวยในการวิเคราะห

เปนบุคคลและพื้นที่โครงการ ศึกษาในชุมชนสามเหล่ียม 3 (ไดนาโม) จังหวัดขอนแกน ชุมชนโพธิวราราม จังหวัดอุดรธานี 

ชุมชนทาตะโก-สําโรงจันทร จังหวัดนครราชสีมา รวม 3 โครงการ ขอมูลที่ไดมาจากแหลงทุติยภูมิและปฐมภูมิ ขอมูลปฐมภูมิใช

การสัมภาษณแบบเจาะลึกและการสนทนากลุม มีผูใหขอมูลประกอบดวยเจาหนาที่สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 5 คน 

คณะกรรมการเมือง 7 คน ประธานหรือคณะกรรมการชุมชน จํานวน 5 คน และตัวแทนผูมีรายไดนอย 15 คน รวมทั้งส้ิน 32 

คน และไดศึกษาโครงการนํารองที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2547  

 

ผลการศึกษา 

ชุมชนสามเหล่ียม 3 (ไดนาโม) จังหวัดขอนแกน พบวา มีกิจกรรมการบริหารรวม 26 กิจกรรม โดยใชความรวมมือ

รวมใจของบุคลากรและทรัพยากรจากองคการภาคสวนตางๆ มารวมเขาอยูในโครงสรางการทํางานคณะกรรมการพัฒนาเมือง

สภาพปญหาในพืน้ท่ีชุมชน 

- ประวัติความเปนมาของชุมชน  

- สภาพแวดลอม 

และโครงสรางพืน้ฐาน 

- เศรษฐกิจ  

- สังคม  

- การเมือง  

ขั้นตอนกอนนําโครงการไปปฏบิัติ 

ปจจัยการประสานงาน  

 - บุคคลและทิศทางการประสานงาน  

 - การสื่อสารขอมูลโครงการไปยังผูนําโครงการไปปฏบิัติ 

ปจจัยการระดมพลัง โดยการกระตุนใหเกิดการยอมรับและไดรบัการสนับสนนุจากบุคลากรและหนวยงานตาง ๆ  

ขั้นตอนระหวางการนําโครงการไปปฏิบัติ 

ปจจัยโครงสรางและสมรรถนะบุคลากร 

 - คุณสมบัติหนวยงานปฏิบัติ องคประกอบ โครงสราง บทบาทหนาท่ี 

 - ลักษณะบุคลากรท่ีเขารวมดําเนินโครงการ ทัศนะคติตอโครงการ ทักษะการปฏิบัติงาน ความ

เพียงพอของบุคลากร ภาวะผูนํา 

ปจจัยการวางแผนกลยุทธในการนําโครงการไปปฏบิัติ 

 - การวิเคราะหสถานการณ 

 - กําหนดวัตถุประสงคเปาหมาย และการเขียนแผนงานโครงการ 

ปจจัยการควบคุม ติดตามผลการปฏบิัติงาน 

 - การวางระบบควบคมุโครงการ  

 - การติดตามงานและการแกไขปญหา  

ขั้นตอนหลังการนําโครงการไปปฏิบัติ 

ปจจัยการประเมนิผลโครงการ  

 - วิธีการประเมนิผลโครงการ  

 - สภาพความสําเร็จ การประเมนิโครงการตามวัตถุประสงคบานมัน่คง 10 ขอ และ การประเมนิผล

ของโครงการ ดานผลผลิต (outputs) ผลลัพธ (outcomes) ผลลัพธสุดทาย (ultimate outcomes)  

ปจจัยการปรับเปลี่ยนโครงการ โดยการแกไขหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดหรือเง่ือนไขโครงการ  

ปจจัยการสรางความเปนปกแผน 

 - การปรับโครงสรางองคกร บุคคลากร 

 - การมแีผนงานโครงการ งบประมาณสนบัสนนุในองคกรอยางตอเนื่อง 
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ขอนแกนและคณะกรรมการโครงการ ในการประเมินภาพรวมโครงการบานม่ันคงตามวัตถุประสงคโครงการ 10 ขอ 

วัตถุประสงค ขอ 1 บรรลุวัตถุประสงค 50% ขอ 2-10 บรรลุวัตถุประสงค 100%  สวนผลของโครงการ ดานผลผลิต สําเร็จ 

100% ดานผลลัพธ สําเร็จ 33.33%  ดานผลลัพธสุดทาย สําเร็จ 83.30% มีปจจัยที่ สําคัญที่สุดที่นําไปสูความสําเร็จของ

โครงการ คือ โครงการบานม่ันคง คณะกรรมการพัฒนาเมืองขอนแกน ประธานโครงการชุมชนสามเหล่ียม 3 (ไดนาโม) และ

แนวทางการพัฒนาโครงการ คือ การถายโอนโครงการบานม่ันคงไปยังผูรับผิดชอบในเทศบาลนครควรจัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงานและมีการฝกอบรม ควรติดตามสนับสนุนชุมชนอยางตอเน่ืองใหมีการปรับและนําแผนแมบทชุมชนมาปฏิบัติ การ

กระตุนใหเขาไปชวยเหลือผูมีรายไดนอยที่ไมสามารถเขารวมโครงการได ควรมีการติดตามควบคุมการคัดเลือกผูมีรายไดนอยที่

จะเขารวมโครงการเพื่อใหประโยชนของโครงตรงกลุมเปาหมาย ควรมีการปรับบทบาทหนาที่ของอนุกรรมการฝายติดตาม

ประเมินผลการดําเนินการและใหมีการประเมินผลโครงการทั้งระบบ และผลกระทบทางบวกและลบของโครงการตอนโยบาย

อ่ืนๆ 

ชุมชนโพธิวราราม จังหวัดอุดรธานี พบวา พบวา มีกิจกรรมการบริหารรวม 26 กิจกรรม โดยใชความรวมมือรวมใจ

ของบุคลากรและทรัพยากรจากองคการภาคสวนตางๆ มารวมเขาอยูในโครงสรางการทํางานคณะกรรม การเมืองบานม่ันคง

เทศบาลนครอุดรธานีและคณะกรรมการโครงการ ในการประเมินภาพรวมโครงการบานม่ันคงตามวัตถุประสงคโครงการ 10 

ขอ วัตถุประสงค ขอ 1 บรรลุวัตถุประสงค 50% ขอ 2 บรรลุวัตถุประสงค 75%  ขอ 3-10 บรรลุวัตถุประสงค 100%  สวนผล

ของโครงการ ดานผลผลิต สําเร็จ 100% ดานผลลัพธ สําเร็จ 66.66%  ดานผลลัพธสุดทาย สําเร็จ 66.64% มีปจจัยที่สําคัญ

ที่สุดที่นําไปสูความสําเร็จของโครงการ คือความรวมมือของชุมชนในทุกขั้นตอน นายกเทศมนตรีไดสนับสนุนโครงการ สภาพ

ปญหาชุมชนแออัดในระดับเมือง และแนวทางการพัฒนาโครงการ คือ การประสานงานขอเชาพื้นที่วัดในระยะยาวกับกรมการ

ศาสนา ควรหามาตรการและติดตามหน้ีสินที่ยืมมาจากกองทุนหมูบานและการไมผอนจายบานรายเดือน  

ชุมชนทาตะโกสําโรงจันทร จังหวัดนครราชสีมา พบวา พบวา มีกิจกรรมการบริหารรวม 25 กิจกรรม โดยใชความ

รวมมือรวมใจของบุคลากรและทรัพยากรจากองคการภาคสวนตางๆ มารวมเขาอยูในโครงสรางการทํางานคณะกรรม 

การเมืองนครราชสีมาและคณะกรรมการโครงการ ในการประเมินภาพรวมโครงการบานม่ันคงตามวัตถุประสงคโครงการ 10 

ขอ วัตถุประสงค ขอ 1 บรรลุวัตถุประสงค 50% ขอ 2-10 บรรลุวัตถุประสงค 100%   สวนผลของโครงการ ดานผลผลิต 

สําเร็จ 100% ดานผลลัพธ สําเร็จ 66.66% ดานผลลัพธสุดทาย สําเร็จ 83.30% มีปจจัยที่สําคัญที่สุดที่นําไปสูความสําเร็จของ

โครงการ คือโครงการบานม่ันคง ความรวมมือของคณะกรรมการเมืองนครราชสีมาประธานโครงการชุมชนทาตะโก-สําโรง

จันทร และแนวทางการพัฒนาโครงการ คือ ควรมีการกําหนดบทบาทหนาที่การประเมินผลและประเมินผลโครงการทั้งระบบ 

ในคณะกรรมการเมืองนครราชสีมา ควรติดตามสนับสนุนชุมชนอยางตอเน่ืองใหมีการปรับและนําแผนแมบทชุมชนมาปฏิบัติ  

 

อภิปรายผล 

 ผลการศึกษา พบวา 1. กระบวนการนําโครงการบานม่ันคงไปปฏิบัติในระดับจุลภาค ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี

ลักษณะเปนความรวมมือกันทุกฝายในการผลักดันโครงการใหบรรลุวัตถุประสงค โดยใชแนวคิดการจัดการบานเมือง 

(Governance) ทฤษฎีองคการ ทฤษฎีการวางแผน และทฤษฎีเครือขายนโยบาย ไดคนพบองคความรู “ความรวมมือระหวาง

องคการในกระบวนการนโยบายสาธารณะ” เปนการบูรณาการเช่ือมโยง 3 สวน คือ การเช่ือมโยงกลุมบุคคล องคการ และ

ระบบงานใหสอดประสานกัน และมีลักษณะเปนการแลกเปล่ียนทรัพยากรและการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันในการทํางาน โดย

ในกระบวนการนําโครงการไปปฏิบัติเปนลักษณะ “การปรับตัวรวมกันระหวางนโยบายกับการปฏิบัติ” (mutual adaptation) 

ทําใหการนําโครงการบานม่ันคงไปปฏิบัติในระดับจุลภาคประสบความสําเร็จ และกระบวนการทั้ง 3 โครงการ มีความคลายกัน 
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คือ 1.1 ขั้นตอนกอนนําโครงการไปปฏิบัติ ปจจัยการประสานงาน ผูประสานงานและทีมประสานงาน ทําใหผูมีสวนเก่ียวของ

ในระดับตางๆ ไดเขาใจวัตถุประสงคและวิธีการทํางาน ปจจัยการระดมพลัง มี 3 รูปแบบ คือ การลงนามบันทึกความรวมมือ 

การลงพื้นที่ชุมชนโดยฝายการเมืองทองถิ่น และการจัดเวทีในชุมชนอยางไมเปนทางการ ซ่ึงทั้ง 3 รูปแบบไดสรางขอตกลงใน

ความรวมมือระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ รวมถึงไดรับการสนับสนุนทรัพยากรจากเทศบาลนคร 1.2 ขั้นตอนระหวางการนํา

โครงการไปปฏิบัติ ปจจัยโครงสรางองคการและสมรรถนะบุคลากร มีองคประกอบแบบประชาสังคม (civil society) และมี

โครงสราง 2 สวน คือ คณะกรรมการเมือง และคณะกรรมการโครงการ ทั้ง 2 สวนมีรูปแบบการจัดโครงสรางที่แตกตางกัน แต

มีบทบาทหนาที่บริหารโครงการ โดยชวยใหชุมชนดําเนินกิจกรรมตางๆ ได รวมถึงชวยขจัดปญหาและอุปสรรคตางๆ รวมกัน 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานสวนใหญมีทัศนคติที่ดีตอโครงการบานม่ันคงและมีความเช่ือสวนตัวที่สอดคลองกับแนวคิดการทํางาน

โครงการ และสวนใหญ มีประสบการณความรูและทักษะที่เหมาะสม มีจํานวนบุคลากรเพียงพอ และบุคลากรทั้ง 2 สวนมี

ภาวะผูนําและมีคุณลักษณะผูนํา  ปจจัยการวางแผนกลยุทธในการนําโครงการไปปฏิบัติ ไดประยุกตใชความรูในกระบวนการ

วางแผน เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับกลุมเปาหมายผูมีรายไดนอยและการนําขอมูลเพียงบางสวนไปใชประโยชน ซ่ึงสะทอน

ถึงความเช่ือในปรัชญาการวางแผนแบบมุงความพึงพอใจระดับหน่ึง ในการวางแผนมีผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายเขามามีสวนรวม 

ปจจัยการควบคุม และการติดตามแกไขปญหา ไดวางระบบโดยใชโครงสรางของคณะกรรมการเมือง และคณะกรรมการ

โครงการเปนกลไกการควบคุม และไดวางระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานในเวทีการประชุมคณะกรรมการเมืองในทุกๆ 

เดือน 1.3 ขั้นตอนหลังนําโครงการไปปฏิบัติ ปจจัยการประเมินผลโครงการ คณะกรรมการเมืองและคณะกรรมการโครงการ 

ไมไดทําการประเมินผลโครงการ ปจจัยการปรับเปล่ียนโครงการ ไมใชเกณฑรายไดตอครัวเรือน ซ่ึงเปนรูปแบบ “การยอมรับ

สภาพในการปฏิบัติ” (cooptation)  เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของคณะกรรมการโครงการ ปจจัยการสรางความเปนปกแผน มี

การปรับโครงสรางองคการ มีโครงการและงบประมาณตอเน่ืองในหนวยงานหลักที่เก่ียวของ  

2. ปจจัยที่เก่ียวของกับความสําเร็จของโครงการบานม่ันคงในระดับจุลภาค ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.1 สภาพ

ความสําเร็จของโครงการ มีดังน้ี (1) การประเมินผลภาพรวมโครงการบานม่ันคงตามวัตถุประสงคโครงการ 10 ขอ พบวา ใน

วัตถุประสงค ขอ 1 “เกิดการแกไขปญหาชุมชนแออัดอยางเปนระบบและมีระบบขอมูลและแผนรวมของการพัฒนาชุมชน

แออัด” บรรลุวัตถุประสงค 50% ในทุกชุมชน ขอ 2 “คนจนในเมืองมีชุมชนม่ันคง คุณภาพชีวิตดี ครอบคลุมมิติการพัฒนา

ดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม เกิดความม่ันคงและสิทธิการครอบครองที่ดินและที่อยูอาศัย” บรรลุวัตถุประสงค 100% ใน

ชุมชนสามเหล่ียม 3 (ไดนาโม) และทาตะโกสําโรงจันทร บรรลุวัตถุประสงค 75% ในชุมชนโพธิวราราม สําหรับ “ขอ 3 เกิด

รูปธรรมและรูปแบบการแกปญหาที่อยูอาศัยของชุมชนแออัดอยางหลากหลาย และเกิดการจัดการรวมกันของชุมชน ขอ 4 

สรางความพรอมและกระบวนการเรียนรูใหกับชุมชนและทองถิ่น ขอ 5 เกิดการปรับปรุง ผอนปรนกฎระเบียบใหเอ้ือตอการ

พัฒนา ขอ 6 เกิดการพัฒนาที่อยูอาศัยใหมีความม่ันคง สวยงาม สอดคลองกับวิถีชีวิตและความ สามารถในการจาย ขอ 7 เกิด

แผนและทิศทางการพัฒนาชุมชนอยางบูรณาการ ขอ 8 เกิดสถานภาพของชุมชนและคนจนที่ไดรับการยอมรับ ขอ 9 เกิด

ระบบการจัดการของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได และเช่ือมโยงกับการพัฒนาภายในและภายนอกชุมชน ขอ 10 เกิด

กลไกการพัฒนาที่มีสวนรวมหลายฝาย” บรรลุวัตถุประสงค 100% ในทุกชุมชน (2) การประเมินผลของโครงการ พบวา ดาน

ผลผลิต “ปริมาณ คุณภาพมาตรฐาน” ในทุกชุมชนสําเร็จทุกตัวช้ีวัด สําเร็จ 100% ดานผลลัพธ “การตรงกลุมเปาหมาย เสมอ

ภาค เปนธรรม” ในชุมชนสามเหล่ียม 3 (ไดนาโม) สําเร็จ 33.33% ในชุมชนโพธิวราราม สําเร็จ 66.66% และในชุมชนทา

ตะโก-สําโรงจันทร สําเร็จ 66.66% ดานผลลัพธสุดทาย  “ที่อยูอาศัย สภาพแวดลอม สังคม การจัดการชุมชน สวัสดิการชุมชน 

เศรษฐกิจ” ในชุมชนสามเหล่ียม 3 (ไดนาโม) สําเร็จ 33.33% ในชุมชนโพธิวราราม สําเร็จ 66.66% และในชุมชนทาตะโก-

สําโรงจันทร สําเร็จ 66.66% 2.2 ปจจัยที่เก่ียวของกับความสําเร็จของโครงการบานม่ันคงในระดับจุลภาค ทั้ง 3 พื้นที่มีปจจัยที่

คลายกันที่สําคัญ คือ ปจจัยโครงการบานม่ันคง เชน มีวัตถุประสงคตรงกับปญหาและความตองการ มีกิจกรรมที่สงเสริมการมี

สวนรวมของทุกฝายทั้งคณะกรรมการเมือง คณะกรรมการโครงการ และผูมีรายไดนอย  ปจจัยความรวมมือของคณะกรรมการ
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เมือง โดยเฉพาะมีผูแทนสถาบัน การศึกษาในทองถิ่นและนายกเทศมนตรีใหการสนับสนุน และมีเจาหนาที่สถาบันพัฒนา

องคกรชุมชนสนับสนุนการทํางานอยางเพียงพอ ปจจัยประธานชุมชนหรือประธานคณะกรรมการโครงการ เปนผูนําและตั้งใจ

มุงม่ันทํางานเพื่อสวนรวม ปจจัยนายกเทศมนตรีใหการสนับสนุนโดยใชอํานาจทั้งทางตรงและทางออมในการบริหารโครงการ 

ปจจัยความรวมมือของคนในชุมชนในทุกขั้นตอน ปจจัยสภาพปญหาชุมชนแออัดในเขตเมือง ซ่ึงเปนปญหารวมของจังหวัดทํา

ใหทุกฝายเขามารวมมือในโครงการ  

3. แนวทางการพัฒนาโครงการบานม่ันคงในระดับจุลภาคเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ในการควบคุมโครงการ ควรมีการ

กําหนดมาตรฐานงานและมีแผนปฏิบัติการ ในการประเมินผล ควรมีการประเมินโครงการทั้งระบบและผลกระทบทางบวกและ

ลบตอโครงการหรอืนโยบายอ่ืน ในการถายโอนโครงการใหกับเทศบาลนคร ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงานและทําการฝกอบรม

ใหเจาหนาที่ ในการติดตามสนับสนุนชุมชนควรใหชุมชนนําแผนแมบทมาปฏิบัติเพื่อใหเกิดการพัฒนาชุมชนอยางตอเน่ือง  

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในทางวิชาการ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ควรวิเคราะหกลุมเปาหมายผูมีรายไดนอยที่เปนคนจนอยาง

แทจริง พรอมทั้งกําหนดเกณฑการวัดคุณสมบัติอยางชัดเจน และควรเพิ่มกิจกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ พรอมทั้ง

มอบหมายอํานาจหนาที่ผูรับผิดชอบใหชัดเจนไวในโครงการ ควรกําหนดทางเลือกของรูปแบบการพัฒนาที่อยูอาศัยรูปแบบ

ตางๆ เพื่อมีใหมีการใชพื้นที่การกอสรางในเขตเมืองใหมีประสิทธิภาพอยางเกิดประโยชนสูงสุดในระยะยาว ควรมีการวิเคราะห

ผลกระทบทางบวกและทางลบตอนโยบายหรือโครงการอ่ืนๆ เชน กองทุนหมูบาน บานเอ้ืออาทร  ควรนําทฤษฎีเครือขาย

นโยบายไปใชกับองคกรชุมที่เคยเขารวมโครงการบานม่ันคงพรอมทั้งทําการพัฒนาศกัยภาพเครือขายเพื่อใหเกิดการพึ่งตนเอง

ในการพัฒนา ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ขอกฎหมายที่เปนอุปสรรคเก่ียวกับการใชพื้นที่ภายในวัด สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

ควรตั้งคณะทํางานเพื่อรวมมือกันในการเชาที่ดินระยะยาวใหแกชุมชน และควรมีการประสานงานกับฝายการเมืองระดับชาติ

เพื่อนําเขาสูระบบการเมืองเพื่อใหมีการแกไขหรือตรากฎหมายใหมที่เหมาะสมตอไป สวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรนํา

รูปแบบและกระบวนการทํางานของโครงการบานม่ันคงไปประยุกตใชในการแกไขปญหาหรือการพัฒนาอ่ืนๆ  
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Collaborative Public Management: Concept and Application 
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บทคัดยอ 

 บทความน้ีมีจุดมุงหมายในการนําเสนอแนวคิดและการประยุกตใชการจัดการภาครัฐเชิงความรวมมือ  ซ่ึงเปน

แนวคิดที่อธิบายถึงกระบวนการของการอํานวยความสะดวกและการดําเนินการขององคการหลายองคการที่เช่ือมโยงกันในการ

แกไขปญหาซ่ึงไมสามารถแกได หรือแกไดงายโดยองคการเพียงองคการเดียว เปนวิธีการในการใชกําลังคนรวมกัน เพื่อจะ

ประสบความสําเร็จในเปาหมายรวมกัน เปนการทํางานขามขอบเขต เปนความสัมพันธกันในหลายภาคสวน และหลากหลาย

ตัวแสดง  การจัดการภาครัฐเชิงความรวมมือตั้งอยูฐานทฤษฎีการจัดการปกครอง เน่ืองจากการจัดการปกครองไดกลาวถึงการ

เช่ือมโยงขององคการภาครัฐในการดําเนินกิจกรรมสาธารณะ แนวคิดของการจัดการภาครัฐประกอบดวย 1) การประสานงาน

โดยปราศจากลําดับช้ัน 2) การปกครองคือการจัดการปกครอง 3) การใชตรรกะยอนกลับในการปฏิบัติ 4) การพึ่งพาทาง

อํานาจ 5) ความสามารถในการรวมมือระหวางกัน 6) การกระจายสารสนเทศ 7) การจัดการกิจกรรมที่ทําใหเกิดความแตกตาง 

8) การปรับปรุงความสามารถในการรวมมือ 9) การเรียนรูรวมกัน 10) โครงสรางที่เหมาะสมกับการรวมมือ 11) การควบคุมใน

เครือขาย 12) การไดเปรียบเชิงความรวมมือ การประยุกตใชในการนําแนวคิดการจัดการภาครัฐเชิงความรวมมือ คือ กิจกรรม

เชิงความรวมมือที่ประกอบดวย กิจกรรมเชิงแนวดิ่ง คือ การแสวงหาสารสนเทศ การแสวงหาการปรับเปล่ียน และกิจกรรมเชิง

แนวนอน คือ การกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร  การแลกเปล่ียนทรัพยากร  การทํางานแบบโครงการ อยางไรก็ตามสําหรับ

ประเทศไทยการนําการจัดการภาครัฐเชิงความรวมมือมาใชมีปจจัยที่สงเสริม คือ ประเด็นปญหาที่ซับซอน ความหลากหลาย

ของตัวแสดงและผูมีสวนไดสวนเสีย ทรัพยากรที่ขาดแคลน สวนปจจัยที่เปนอุปสรรค คือ การรวมอํานาจและการักษาขอบเขต

ของภาครัฐ  กฎระเบียบ  ความแตกตางระหวางวัฒนธรรมและคานิยม 

 

คําสําคัญ: การจัดการภาครัฐเชิงความรวมมือ การจัดการปกครองเชิงความรวมมือ การจัดการความรวมมือ 

 

Abstract 

 This article aimed to present concept and application of Collaborative Public Management. 

Collaborative Public Management was a concept that describes the process of facilitating and operating in 

multi-organizational arrangements to solve problems that cannot be solved or easily solved by single 
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organizations. Collaborative means to co-labor, to achieve common goals, often working across 

boundaries and in multi-sector and multi-actor relationships. Collaborative Public Management based on 

Governance because Governance was often used to describe a wide range of organization types that were 

linked together and engaged in public activities, enlarging the domain of government. Concept of 

Collaborative Public Management was 1) coordination without hierarchy  2) governing as governance 3) 

reversing the logic of implementation 4) power dependence 5) interagency collaborative capacity 6) 

Information diffusion 7) managing activities that make a difference 8) improving collaborative capacity 9) 

joint learning 10) structure as collaborarchy 11) control in networks 12) collaborative advantage. 

Applications of Collaborative were Collaborative Activities: Vertical Activities are referred to as information 

seeking, adjustment seeking and Horizontal Activities are referred to as policymaking and strategy-making, 

resource exchange, project-based activities. In Thailand, promoting factors for Collaborative Public 

Management were complex issues, multi-actor and lack of resource. Constrained factors were 

centralization and expanded boundaries of public sector, regulation, cultural difference 

 

Keyword: Collaborative Public Management, Collaborative Governance, Collaborative Management 
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บทนํา 

ในอดีตการบริหารองคการภาครัฐยังคงเปนการบริหารที่มีภารกิจเฉพาะของแตละหนวยงาน หรือเปนการแบงตาม

ความเช่ียวชาญเฉพาะ มีลําดับช้ัน (Hierarchy) เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ (Gulick, 1937; Weber, 1946) แตสําหรับในปจจุบัน

สภาพแวดลอมไดเปล่ียนแปลงไป  ทําใหการจัดการองคการภาครัฐแตละองคการตองเก่ียวของกับหนวยงานภาครัฐที่อยูใน

โครงสรางตามแนวดิ่งเดียวกัน  หนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ  รัฐบาลกลาง  องคการปกครองทองถิ่นหรือองคการบริหารทองถิ่น  

ภาคเอกชน  องคการพัฒนาเอกชน  องคการประชาสังคม  รวมทั้งหนวยงานระหวางประเทศ  และหนวยงานตางประเทศ 

เปนตน  เห็นไดวาองคการภาครัฐไมไดทํางานเก่ียวของกับหนวยงานตามโครงสรางลําดับช้ัน ตามความสัมพันธเชิงแนวดิ่ง

ภายในขอบเขตหรืออาณาเขตของตนเพียงเทาน้ัน  แตตองทํางานขามขอบเขต (cross boundary) โดยขอบเขต คือ ส่ิงที่

องคการตองรับผิดชอบที่จะกระทําและเปนหนาที่ ขอบเขตจึงมีความสําคัญเน่ืองจากเปนศูนยกลางของกระบวนการบริหาร 

(Kettl, 2006) หรือกลาวไดวาการทํางานขามขอบเขตจะไปเก่ียวของกับองคการอ่ืนตามความสัมพันธแนวนอน เชน ตอง

ทํางานเก่ียวของกับองคการที่เปนภาครัฐ และภาคเอกชน ในรูปแบบของ หุนสวน  เครือขาย  การทําสัญญารวมมือ  การทํา

สัญญาวาจาง  คณะกรรมการรวม  หรือทีมงานในโครงการเดียวกัน  ที่อยู ในลักษณะของความรวมมือ  (Agranoff & 

McGuire, 2003) ดังน้ัน การจัดการภาครัฐเชิงความรวมมือจึงเปนแนวคิดที่นํามาใชเปนแนวทางการจัดการภาครัฐที่เหมาะสม

กับสภาพแวดลอมในปจจุบันและอนาคต   

สําหรับในกระแสดานวิชาการของแนวคิดการจัดการภาครัฐเชิงความรวมมือในชวงแรกไดมีนักวิชาการที่สนใจ

แนวคิด น้ี  ได แก  Robert Agranoff, Michael McGuire และได ถูก นํามาให ความ สําคัญยิ่ งขึ้ น เม่ือวารสาร Public 

Administration Review ฉบับประเด็นพิเศษในเดือนธันวาคมป 2006 และ วารสาร International Public Management 

Journal ป 2007 ในฉบับที่ 1 ไดกําหนดหัวขอเฉพาะที่วาดวยประเด็นของการจัดการภาครัฐเชิงความรวมมือ นอกจากน้ัน 

Denhardt and Denhardt (2015) ที่ เปนเจาของแนวคิด New Public Service (NPS) ก็ไดกลาวสนับสนุนแนวคิดการ

จัดการภาครัฐเชิงความรวมมือวาเปนแนวคิดที่สนับสนุนการสรางความผูกพันของพลเมือง (citizen engagement) เพราะ

กระบวนการของความรวมมือทําใหพลเมืองไววางใจภาครัฐ  การจัดการภาครัฐเชิงความรวมมือเปนไดเก่ียวของกับการศึกษา

การจัดการและความสัมพันธของหนวยงานภาครัฐที่มีมากกวาหน่ึงหนวยงานที่มีความสัมพันธซ่ึงกันและกันหรือในการศึกษา

การนํานโยบายไปปฏิบัติ (McGuire, 2006) 

นิยามของการจัดการภาครัฐเชิงความรวมมือ หมายถึง แนวคิดที่อธิบายถึงกระบวนการของการอํานวยการและการ

ดําเนินการขององคการหลายองคการที่เช่ือมโยงกันในการแกไขปญหาซ่ึงไมสามารถแกได หรือแกไดงายโดยองคการเพียง

องคการเดียว (Agranoff & McGuire, 2003) นิยามน้ีไดถูกอางอิงจากนักวิชาการ เชน O'Leary and Vij (2012), O‘Leary, 

Gerard, and Bingham (2006), O‘Leary et al. (2006), Geddes (2012) เปนตน สอดคลองกับ O‘Leary et al. (2006) 

ที่ไดขยายความเพิ่มวา การจัดการภาครัฐเชิงความรวมมือเปนวิธีการในการใชกําลังคนรวมกัน เพื่อจะประสบความสําเร็จใน

เปาหมายรวมกัน เปนการทํางานขามขอบเขต เปนความสัมพันธกันในหลายภาคสวน และความรวมมืออยูบนฐานของคานิยม

ในการปฏิ สัมพันธไปมาระหวางกัน  นอกจากน้ัน Agranoff & McGuire ไดอธิบายถึงความแตกตางระหวางคําว า 

“Collaboration” กับคําวา “Cooperation” ที่มีความใกลเคียงกัน โดยคําวา “Cooperation” เปนการทํางานรวมกับผูอ่ืน

ในบางเปาหมาย ทําเปนรูปแบบ เปนการแสวงหาการชวยเหลือ แตคําวา “Collaboration” เปนการทํางานที่มีความผูกพัน

กับผูอ่ืนทั้งในดานวัตถุประสงค ดานความเปนหุนสวน ดานการมีสัญญารวมกัน รวมทั้ง Collaboration มีความเปนพลวัต มี

ลักษณะเปนกระบวนการ แต Cooperation จะมีความคงที่ไมมีการพัฒนาการ (O’Leary, Gazley, McGuire, & Bingham, 

2009) กลาวไดวา Collaboration จะมีระดับความเขมขนในความสัมพันธ ในความรับผิดชอบรวมกันในเปาหมาย และความ

ผูกพันกันมากกวา Cooperation 
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 บทความน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อที่จะอธิบายแนวคิดของการจัดการภาครัฐเชิงความรวมมือและนําเสนอการประยุกตใช 

และอภิปรายถึงปจจัยที่สงเสริมและเปนอุปสรรคของประเทศไทยในการนําแนวคิดการจัดการภาครัฐเชิงความรวมมือมาใช 

 

ท่ีมาของแนวคิดการจัดการภาครัฐเชิงความรวมมือ: การจัดการปกครอง (Governance) 

การจัดการภาครัฐเชิงความรวมมือไดตั้งอยูบนฐานของทฤษฎีการจัดการปกครอง(Governance) เน่ืองจากแนวคิด

ของการจัดการภาครัฐเชิงความรวมมือไดสอดรับกับทฤษฎีการจัดการปกครองซ่ึงกลาวถึงดังตอไปน้ี 

 Rhodes (1996) ไดเสนอลักษณะของการจัดการปกครองมี 6 ลักษณะ คือ 1) เปนรัฐที่มีขนาดเล็ก โดย

การใชระบบตลาดและก่ึงตลาด (quasi-markets) ในการจัดหาบริการสาธารณะ ดวยการทําใหเปนเอกชน (privatization) 2) 

บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ประกอบดวยหลักการยอย 3 หลักการ คือ การเปดเผยขอมูลที่เปนจริง  ความ

ซ่ือสัตย(integrity)  ความรับผิดชอบ(accountability) เปนความรับผิดชอบในการกระทําตอสาธารณะ 3) เปนการจัดการ

ภาครัฐแนวใหม ที่นําแนวคิดการจัดการนิยม (Managerialism) และเศรษฐศาสตรสถาบันใหม โดยแนวคิดการจัดการนิยม คือ 

การนําวิธีการจัดการของภาคเอกชนมาใชในภาครัฐ ไดแก การจัดการผลการปฏิบัติงาน  การจัดการที่เนนผลลัพธ  การวัดโดย

การคิดมูลคาเปนตัวเงิน การใกลชิดกับลูกคา สําหรับเศรษฐศาสตรสถาบันใหม คือ การจัดโครงสรางส่ิงจูงใจ เชน การแขงขัน

ตามกลไกตลาด เปนตน การจัดหาสินคาสาธารณะทําใหเกิดการแขงขันเพิ่มขึ้น ผานการทําสัญญาจาง (contracting out) 

และกลไกก่ึงตลาด (quasi-markets) รวมทั้งทําใหลูกคาเลือกได หรือกลาวไดวาภาครัฐตองมีการจัดการแบบผูประกอบการที่

ใหความสําคัญกับการแขงขัน  กลไกตลาด  เนนลูกคา  และผลลัพธ ลักษณะของของการจัดการภาครัฐแนวใหมและการ

จัดการปกครอง  ทั้งสองแนวคิดยังคงประเด็นในการปฏิรูปการจัดการตามบริบทความสัมพันธระหวางภาครัฐกับสังคม 

(Frederickson & Smith, 2003)  4) เปนการจัดการปกครองที่ดี (Good Governance) มีความสอดคลองกับการจัดการ

ภาครัฐแนวใหม ประกอบดวยลักษณะยอย 3 ประการ คือ ระบบ  การเมือง  การบริหาร โดยระบบมีความหมายกวางกวา

รัฐบาล องคการภาครัฐ ครอบคลุมไปถึงส่ิงตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการกระจายอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ  ประการถัดมา 

การเมืองเปนการที่รัฐมีทั้งความชอบธรรมทางกฎหมาย (legitimacy) และความชอบธรรมเน่ืองมาจากตําแหนง (authority) ที่

ไดมาจากแนวทางประชาธิปไตย  สุดทายคือการบริหารเปนความสําเร็จในประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ สนับสนุนการ

แขงขันและระบบตลาดไมวาจะเปนการทําโครงการการรวมมือระหวางภาครัฐกับเอกชน การปฏิรูประบบราชการโดยการลด

อัตรากําลังที่เกินความจําเปน การมีวินัยทางการคลังและงบประมาณ  การกระจายอํานาจการบริหาร  5) ระบบการ

ปฏิสัมพันธทางสังคม (socio-cybernatic system) ผลลัพธของนโยบายไมใชเกิดจากผลผลิตจากกิจกรรมของรัฐบาลกลาง 

แมวาสวนกลางเปนผูผานรางกฎหมายก็ตาม แตผลที่เกิดมาจากปฏิสัมพันธและดําเนินการโดยรัฐบาลทองถิ่น องคการ

อาสาสมัคร ภาคเอกชน  ดังน้ัน นโยบายจึงไมไดถูกบังคับหรือกําหนดจากสวนกลางแตเกิดจากการเจรจาของหลายฝายที่

เก่ียวของและผูแสดงตาง ๆ ในนโยบาย หรือกลาวไดวารัฐบาลกลางไมไดมีอํานาจสูงสุด แตเปนลักษณะหลายศูนยอํานาจ 

(polycentric state) คอืมีหลายศูนยกลาง  ทําใหการจัดการภาครัฐจะเก่ียวของกับการปฏิสัมพันธเชิงการเมืองและสังคมที่มี

องคการมากมายและหลากหลายเขามารวมกันในการแกไขปญหา มีการพึ่งพาระหวางกันของผูแสดงไมวาจะมาจากภาคสังคม 

ภาคการเมือง หรือภาคการบริหาร  มีการแบงปนเปาหมายรวมกัน มีความคลุมเคลือระหวางขอบเขตของภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคองคการอาสาสมัคร เชน หุนสวนรวมระหวางภาครัฐและเอกชน (public-private partnerships) การจัดการความ

รวมมือ การลงทุนรวมกัน 6) เปนเครือขายการจัดการตนเอง ในปจจุบันการจัดหาสินคาสาธารณะมีความเก่ียวของระหวาง

ภาครัฐและภาคเอกชน ภาครัฐมีบทบาทในการจัดหาสินคาและบริการสาธารณะ แตผูดําเนินการอาจจะไมใชภาครฐั  อาจจะ

เปนภาคเอกชนที่เปนผูผลิตและดําเนินการ  และการเช่ือมโยงระหวางองคการจะเปนการทํางานเปนทีมแบบเครือขาย จะมีผู
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แสดงที่หลากหลายเก่ียวของกับการจัดหาสินคาหรือบริการสาธารณะ ซ่ึงจุดแข็งของการเขามารวมเปนเครือขาย คือ การ

แลกเปล่ียนทรัพยากรระหวางกัน เชน เงิน สารสนเทศ ความเช่ียวชาญ เพื่อเปาหมายที่จะบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงค   

หรือกลาวไดวาการจัดการปกครองเปนการจัดการเครือขายและการจัดการเครือขายไมไดมีเพียงเฉพาะหนวยงานภาครัฐ

เทาน้ัน  แตเปนเครือขายที่มีขอบเขตกวางขวางครอบคลุมไปถึงหนวยงานอ่ืนที่ไมใชภาครัฐ เชน ภาคเอกชน  ส่ิงที่สําคัญของ

การจัดการเครือขาย คือ การจัดการตนเอง เปนการจัดการเครือขายที่มีความเปนอิสระ และตองสามารถจัดการตนเองได  โดย

ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการเครือขาย คือ ช่ือเสียงองคการ  ความไววางใจ  ความสัมพันธหรือการแลกเปล่ียนซ่ึง

กันและกัน การพึ่งพารวมกัน   

โดยเฉพาะในประเด็นของการเปนอิสระและการจัดการตนเองของเครือขายเปนส่ิงที่ Stoker (1998) ระบุไวใน

ลักษณะ 5 ประการของ การจัดการปกครอง เชนเดียวกัน คือ 1) ชุดของสถาบันและผูแสดงที่เปนมากกวารัฐบาล  ภาครัฐจะมี

ความเก่ียวของกับภาคเอกชน องคการอาสาสมัครในการสงมอบบริการ 2) ความคลุมเคลือในขอบเขตและความรับผิดชอบตอ

ปญหาสังคมและเศรษฐกิจ คือ ความรับผิดชอบของภาครฐัจะถูกกระจายไปสูภาคเอกชน ภาคอาสาสมัคร และพลเมือง   3) 

การพึ่งพาอํานาจในความสัมพันธระหวางสถาบันที่มารวมกลุมกัน การพึ่งพาอํานาจที่องคการหน่ึงตองพึ่งพาองคการอ่ืนในการ

ที่จะบรรลุเปาหมายขององคการหรือตองมีการแลกเปล่ียนทรัพยากร  ทําใหแตละองคการมีการเจรจาระหวางกันและมีการ

ประสานงานอยางเปนระบบ 4) เครือขายที่มีความเปนอิสระและจัดการตนเองไดของผูแสดง เครือขายจะมีความเปนอิสระ แต

ไมไดแยกตัวออกไปมีอํานาจเฉพาะตน ประโยชนจากเครือขาย คือ ทําใหเกิดการเพิ่มและแบงปนสานสนเทศระหวางกัน  ลด

ตนทุนธุรกรรม (Transaction cost)  5) ความสามารถในการทําส่ิงตาง ๆ โดยไมไดอาศัยอํานาจที่เปนคําส่ังจากรัฐ หรือใช

อํานาจที่เปนอํานาจบังคับบัญชา (authority) เพียงอยางเดียว แตเปล่ียนกรอบแนวคิดจากการใชอํานาจตามโครงสรางลําดับ

ช้ัน มาเปนการใชแนวคิดเครือขายที่เปนความสัมพันธตามแนวนอน 

นอกจากน้ัน แนวคิดของการทํางานในรูปแบบเครือขาย ไดถูกแนะนําในการจัดการภาครัฐ (Frederickson, 1999)  

เครือขายเปนโครงสรางที่พึ่งพากันของหลายองคการ ไมเปนเพียงการพึ่งพาระหวางโครงสรางที่อยูในลําดับช้ันเดียวกันเทาน้ัน 

(O’TooleJr, 2014)   แตเปนองคการที่มีผลประโยชนรวมกัน มีการเช่ือมโยงทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ มีการ

แลกเปล่ียนทรัพยากรระหวางกัน เชน สารสนเทศ เปนตน  ในปจจุบันการแกไขปญหาสาธารณะเปนปญหาที่ซับซอน ดังน้ันจึง

จําเปนที่ตองการโครงสรางแบบเครือขายจากหลากหลายองคการที่เขามาจัดการปญหาที่ซับซอน (O'TooleJr, 1997) การ

จัดการภาครัฐเชิงความรวมมือจึงเหมาะสมและสงเสริมกับการทํางานในรูปแบบเครือขาย (Agranoff, 2006)  ทําใหการจัดการ

เชิงความรวมมือจึงเขามามีบทบาทสําคัญในการจัดการภาครัฐ (McGuire, 2006) 

 

แนวคิดการจัดการภาครัฐเชิงความรวมมือ  

 จากที่กลาวมาขางตนถึงแนวคิดการจัดการปกครอง และการทํางานในรูปแบบเครือขาย ไดมีนักวิชาการไดเสนอ

แนวคิดการจัดการภาครัฐเชิงความรวมมือ (Agranoff, 2012) ดังน้ี 

1. การประสานงานท่ีปราศจากลําดับช้ัน (coordination without hierarchy) 

ในอดีตการบริหารราชการแบบประเพณีนิยม จะใชโครงสรางที่เปนลําดับช้ันมีอํานาจตามตําแหนงในการส่ังการ หรือ

เปนลักษณะของขอบเขตที่เปนแนวดิ่ง แตเม่ือ Lipsky ไดเสนอรูปแบบการบริหารราชการแบบ Street-level ที่เปนลักษณะ

ของขอบเขตที่เปนแนวนอน ดังน้ันการทํางานระหวางองคการตองมีทั้งแนวนอนและแนวดิ่ง  ในปจจุบันความซับซอนใน

ประเด็นปญหาสาธารณะสงผลใหการทํางานในภาครัฐตองมีการเช่ือมโยงกับองคการตาง ๆ ทําใหเกิดความคลุมเคลือใน
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ขอบเขตหรือเสนแบงระหวางองคการที่ชัดเจน (Kettl, 2006; Stoker, 1998) ดังที่ไดกลาวมา การทํางานจึงเปนลักษณะของ

องคการที่มีความหลากหลาย (Multi-organization) เช่ือมโยงกันในรูปแบบของเครือขายที่มี 1) ความสัมพันธเชิงแนวดิ่ง 

(Vertical Relation) เปนความสัมพันธระหวางรัฐบาลกลางกับรัฐบาลทองถิ่น หรือรัฐบาลกลางกับมลรัฐ และ 2) 

ความสัมพันธเชิงแนวนอน (Horizontal Relation) เปนความสัมพันธระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน องคการอาสาสมัคร  ในการ

จัดการภาครัฐเชิงความรวมมือหน่ึงหนวยงานจะมีความสัมพันธทั้งแนวดิ่ง และแนวนอน หรือเปนการทํางานขามขอบเขต 

(cross boundaries) ระหวางภาคสวนตาง ๆ เชน ภาคเอกชน ภาคองคการไมแสวงหากําไร ภาคประชาสังคม โดยการ

ประสานงานมีทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ  (McGuire, 2006) 

2. การปกครองเปนการจัดการปกครอง (governing as governance) 

บทบาทของภาครัฐที่เพิ่มขึ้นควรเปนบทบาทการอํานวยความสะดวกและรวมมือกับหุนสวน  มากกวาที่จะพยายาม

เปล่ียนบทบาทของรัฐ  เพราะรัฐจะเขาไปเก่ียวของปฏิสัมพันธกับตัวแสดงทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม ที่มีความหลากหลาย 

ซับซอน เปนพลวัต และมีการปฏิสัมพันธกันขามขอบเขตของภาครัฐ (Kooiman, 2003) จากแนวคิดของการจัดการปกครอง 

คือ การเปนระบบปฏิสัมพันธทางสังคม และเปนเครือขายจัดการตนเอง ที่ตองเก่ียวของเช่ือมโยงกับภาคสวนตาง ๆ ดังน้ัน 

แนวคิดของการจัดการภาครัฐเชิงความรวมมือจึงอยูภายใตแนวคิดการจัดการปกครองดังที่ไดกลาวมาแลว 

3. การใชตรรกะยอนกลับของการปฏิบัติ (reversing the logic of implementation) 

ในอดีตการบริหารองคการภาครัฐเปนลักษณะโครงสรางลําดับช้ัน มีทิศทางการส่ือสารจากบนลงลาง (Top-down) 

ตามอํานาจของตําแหนง (Authority) เนนการใชวิธีควบคุมเขมขน แตในปจจุบันมีความซับซอนในตัวแสดงที่เขามาเก่ียวของ

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคองคการอาสาสมัคร ภาคประชาสังคม ทําใหตองมีการเปล่ียนตรรกะในการปฏิบัติจากแนวคิดบนลง

ลาง มาเปนแนวคิดลางขึ้นบน (Bottom-up)  โดยใหความสําคัญกับหนวยงานที่สงมอบบริการสาธารณะที่ตองติดตอโดยตรง

กับประชาชน มากกวาใหความสําคัญกับหนวยงานที่เปนผูออกกฎ หรือหนวยงานประเมินผล หรือหนวยงานที่เปนศูนยกลาง 

4. การพึ่งพาอํานาจ (power dependence) 

การที่องคการตาง ๆ มารวมกันเปนหุนสวนจะมีการตอรองระหวางองคการ  ตองมีการกระจายทางอํานาจภายใน

เครือขาย ถามีองคการใดมีอํานาจมากกวาองคการอ่ืน ๆ อยางมากอาจจะนําไปสูความขัดแยงในระหวางหุนสวนภายใน

เครือขายได หรือในกรณีที่มีจํานวนของหุนสวนมากก็อาจจะนําไปสูความขัดแยงได การพึ่งพาอํานาจจึงเปนการกระจายอํานาจ

ภายในและภายนอกเครือขายใหเกิดความเหมาะสมตอการทํางานรวมกัน และปจจัยสําคัญอยางหน่ึงที่สามารถลดปญหาความ

ขัดแยงไดภายในเครือขาย คือ ความไววางใจ (McGuire, 2006) 

5. ความสามารถในการรวมมือระหวางกัน (interagency collaborative capacity) 

การที่จะมีความสามารถในการรวมมือระหวางกันได แตละองคการตองมีความยืดหยุน และหาจุดเช่ือมโยงระหวาง

กัน  ความสามารถในการรวมมือระหวางกันประกอบดวย 1) สรางโอกาส ตองมีสถานการณหรือประเด็นที่นํามาสูผลประโยชน

รวมกัน 2) ทุนทางปญญา คือ ตองมีความรูในส่ิงที่จะตองทํา 3) มีเครือขายในการปฏิบัติ มีหุนสวนเช่ือมโยงกันเปนเครือขายใน

การปฏิบัติงานตามนโยบายหรือแผน 4) การมีกลุมสนับสนุน 5) การสรางความไววางใจ 6) การยอมรับของผูนํา วาจะรวมมือ

กัน 7) เปนเครือขายที่มีการส่ือสาร 8) ความสามารถในการปรับปรุงพัฒนา 9) มีระบบการดําเนินการยอย 10) การเรียนรู

อยางตอเน่ือง (Bardach, 1998)  

6. การกระจายขอมูล (Information diffusion) 
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ความรวมมือเปนการปฏิสัมพันธทั้งในชองทางแนวดิ่งและแนวนอน ตามความสัมพันธขององคการที่เปนหุนสวน ส่ิง

หน่ึงที่จะมีการแลกเปล่ียนกันคือสารสนเทศ  การกระจายสารสนเทศมีความสําคัญตอการตัดสินใจภายในเครือขาย เพราะการ

กระจายขอมูลจะทําใหทุกองคการในเครือขายไดรับขอมูลเพียงพอ เทาเทียมกัน จะทําใหการตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

การนํานโยบายไปปฏิบัติจะมีแนวโนมที่จะบรรลุความสําเร็จมากขึ้น 

7. กิจกรรมการจัดการท่ีทําใหเกิดความแตกตาง (managing activities that make a difference) 

McGuire (2006) ไดเสนอกิจกรรมทางการจัดการประกอบดวย 1) การกระตุน (Activation) คือการกําหนดและ

รวมบุคลากรและทรัพยากรที่เหมาะสมในการทําใหแผนงานประสบความสําเร็จ  ซ่ึงเปนส่ิงที่ตองการสําหรับความสําเร็จในการ

กอรูปนโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติ 2) การกําหนดกรอบ (Framing) เปนการสรางขอตกลงอันนําไปสูการกําหนด

วัฒนธรรมและความเปนตัวตนของเครือขาย  และถาการกําหนดกรอบนํามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงจะสงผลใหเกิดการพัฒนาการ

ทํางานภายในเครือขาย ในทางปฏิบัติ คือ การมารวมกันกําหนดแผนกลยุทธสําหรับความรวมมือ 3) การระดมกําลัง 

(Mobilizing) เปนการสรางความผูกพันในการรวมกันรับภาระหนาที่ และสรางการสนับสนุนจากทุกฝายที่เก่ียวของ 4) การ

ประสานกัน (Synthesizing) เก่ียวของกับการทําใหเกิดผลิตผลหรือพฤติกรรมเชิงปฏิบัติจากการปฏิสัมพันธระหวางตัวแสดงใน

ทุก ๆ ฝาย และการปฏิสัมพันธตองนํามาซ่ึงการบรรลุผลตามวัตถุประสงคของเครือขาย  การประสานกันมาจากการสรางความ

ไววางใจ 

8. การปรับปรุงความสามารถในการรวมมือ (improving collaborative capacity) 

การปรับปรุงความสามารถในการรวมมือจะทําใหเกิดการเพิ่มความตั้งใจที่จะทํางานรวมกัน และเพิ่มความสามารถใน

การทํางานรวมกัน ดังตัวอยางที่เกิดจากการศึกษาของ Page (2008) พบวาเครือขายที่มีการปรับปรุงความสามารถในการ

รวมมือ จะไดผลลัพธออกมาเปน มาตรฐานในการทํางานรวมกัน  วาทกรรม  ส่ิงจูงใจสําหรบัการรวมมือกัน  ระบบการส่ือสาร 

เปนตน   

9. การเรียนรูรวมกัน (Joint Learning) 

การเรียนรูรวมกันเกิดมาจากการปฏิสัมพันธรวมกัน การรวมมือกันทําใหเกิดการเรียนรูรวมกัน เชน การรับรู

ธรรมชาติของปญหา ความเปนไปไดในการแกไข  กลยุทธและบริบทของแตละองคการ เปนตน เราจะพบทักษะตาง ๆ ที่

มากมายในเครือขาย ไดเรียนรูความรูที่ไมชัดแจง (tacit knowledge) ของเครือขาย  เรียนรูทักษะในการเจรจาในสถานการณ

ตาง ๆ หรือแมแตการไดเรียนรูผานความขัดแยงที่เกิดขึ้น 

10. โครงสรางท่ีเหมาะสมตอการรวมมือ (structure as collaborarchy) 

เครือขายเปนโครงสรางที่ไมมีลําดับช้ัน ดังน้ันโครงสรางที่เหมาะสมจะเปนโครงสรางที่สามารถอํานวยใหเกิดการ

เรียนรูรวมกัน  สามารถเขาสูกระบวนการปฏิสัมพันธ  และสามารถเขาสูกระบวนการเจรจาได คือ เปนโครงสรางที่ไมมีลําดับ

ช้ัน จากการศึกษาของ Agranoff (2012) พบวาองคการที่มีความสามารถในการจัดการเชิงความรวมมือจะทํางานดวย 

โครงสรางแบบทีม  แบบกองกําลังเฉพาะกิจ (task forces) แบบคณะกรรมการ เพื่อใหเกิดการอํานวยใหเกิดการเรียนรูรวมกัน  

สามารถที่จะตอบสนองตอผลประโยชนที่หลากหลายจากองคการตาง ๆ  และแกไขปญหาที่เปนสหวิทยาการได 

11. การควบคุมในเครือขาย (control in networks) 

การควบคุมในเครือขายเปนการใชกลไกในการตรวจสอบการกระทําของเครือขายใหบรรลุความสําเร็จ  การควบคุมมี

ความสําคัญตอผลการปฏิบัติงานของเครือขาย Kenis and Provan (2006) ไดเสนอแนวทางการควบคุมเครือขาย คือ 1) การ
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ควบคุมแบบศูนยกลางเปนบุคคล (Personal centralized control) การควบคุมจะขึ้นอยูกับบุคคลที่เปนศูนยกลางในการ

ควบคุม เชน ธุรกิจครอบครัว 2) การควบคุมแบบราชการที่เปนทางการ (Formal bureaucratic control) คือ การใชคูมือ

หรือพฤติกรรมมาตรฐาน เชน องคการภาครัฐทั่วไปในอดีต 3) การควบคุมผลผลิต (Output control) คือ การวัดที่ผลลัพธ

เจาะจงตามเปาประสงค 4) การควบคุมเชิงวัฒนธรรม (Cultural Control) คือการควบคุมโดยระบบของบรรทัดฐานหรือ

คานิยม ที่ผูเขารวมในเครือขายทําตาม 5) การควบคุมดวยช่ือเสียง (Reputational Control) การควบคุมจะผานการเช่ือ 

ความไววางใจ เพื่อรวมกันรักษาช่ือเสียงของเครือขายใหคงอยู เชน ตรวจสอบงานวิจัยโดยกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (peer- 

reviewed research network)  

12. ความไดเปรียบเชิงความรวมมือ (collaborative advantage) 

เม่ือเกิดการรวมมือระหวางองคการภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคไมแสวงหากําไร ประสบความสําเร็จในการแกไขปญหา

สังคมได จะถือวามีความไดเปรียบเชิงความรวมมือ (Huxham & Vangen, 2005) การมีความไดเปรียบเชิงความรวมมือจะทํา

ใหเกิดความเขาใจในความซับซอน  สามารถหาทางที่ทําใหหนทางเกิดขึ้นเปนจริง  สามารถเสริมกําลังองคการที่อยูในเครือขาย 

(Agranoff, 2012) 

ดังน้ัน แนวคิดของการจัดการภาครัฐเชิงความรวมมือ เปนการใหความสําคัญกับการทํางานรูปแบบเครือขายที่มี

ผลประโยชนรวมกันคือเปนความตองการในการบรรลุวัตถุประสงคที่ตนเองไมสามารถทําได  โดยผานการพึ่งพากันของหุนสวน

ภายในเครือขาย  อยางไรก็ตาม ความรวมมือไมไดเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติ แตตองมีการปฏิสัมพันธกัน (Koppenjan & Klijn, 

2004) 

 

การประยุกตใชในการจัดการภาครัฐเชิงความรวมมือ 

 การประยุกตใชในการจัดการภาครัฐเชิงความรวมมือจะเก่ียวของกับกิจกรรมในการรวมมือระหวางองคการ ดังที่ 

Agranoff and McGuire (2003) ไดเสนอแนวทาง คือ 

1. กิจกรรมท่ีเปนความรวมมือเชิงแนวด่ิง 

1.1 การแสวงหาสารสนเทศ จะนํามาซ่ึงการไดรับ การสนับสนุนดานตางๆ จากหนวยงานในระดับชาติ หนวยงานใน

ระดับชาติจะมีสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการนําไปวางแผนและการตัดสินใจ แนวทางในการแสวงหาสารสนเทศ เชน การ

ประชุมรวมกัน การชวยเหลือเชิงเทคนิค การเขาเปนสมาชิก 

1.2 การแสวงหาการปรับเปล่ียน เปนการรวมกันในการสรางทางเลือกใหม กฎระเบียบใหม มาตรฐานใหม ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จใหม ขอแนะนําใหม สถานภาพใหม เพื่อใหเกิดความยืดหยุน และเพิ่มผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ผลลัพธของการ

แสวงหาการปรับเปล่ียนเปนความรวมมือเพื่อนําไปสูการเปล่ียนแปลงในดานขอกําหนด มาตรฐาน ระเบียบ กฎ ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ เพื่อใหเอ้ือตอการทํางาน ดังน้ันจึงตองมีความเช่ือมโยงและการทําขอตกลงรวมกันระหวางหนวยงานในลําดับที่สูง

กวา หรือต่ํากวา 

2. กิจกรรมท่ีเปนความรวมมือเชิงแนวนอน 

2.1 การกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร เปนความรวมมือระหวางหนวยงานประเภทเดียวกัน หรือหนวยงานที่อยูใน

ระนาบเดียวกัน เพื่อนําไปสูการแบงปนในวัตถุประสงค เปาหมาย การจัดเรียงลําดับความสําคัญในวัตถุประสงคและเปาหมาย  
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2.2 การแลกเปล่ียนทรัพยากร ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรภายในเครือขาย มีการชวยเหลือกันภายใน

เครือขาย ทรัพยากรหมุนเวียนและถายโอนภายในเครือขายทําใหเกิดการใชทรัพยากรไดอยางคุมคา เกิดการแบงปนตนทุนกัน

ภายในเครือขาย แตอยางไรก็ตามตองมีการทําขอตกลงในการรวมดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรที่ใชรวมกัน 

2.3 การทํางานแบบโครงการ เปนการทํางานของเครือขายรวมกันในรูปแบบโครงการ คณะกรรมการ กองกําลัง

เฉพาะกิจ หรือทีม ทําใหเกิดความรับผิดชอบรวมกัน เกิดการประสานความเช่ียวชาญ และทักษะที่ชํานาญของแตละองคการ

ในเครือขาย อีกทั้งเปนการนํามาซ่ึงความสัมพันธที่ดีจากกระบวนการทํางานรวมกันภายใตระบบโครงการ  ความรวมมือ

ดงักลาวจะนํามาซ่ึงความรวมมือในอนาคต และสามารถขยายขอบเขตความรวมมือไปยังองคการอ่ืนที่ไมไดอยูภายในเครือขาย

ปจจุบันได 

จากเหตุการณมหาอุทกภัยในป 2554 ไดมีกรณีศึกษาที่นาสนใจ เปนการจัดการความรวมมือระหวางภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม คือ สมุทรสาครโมเดล เน่ืองจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดที่เปนทางผานของมวลนํ้า

กอนลงสูทะเลเปนจังหวัดสุดทาย และส่ิงที่สําคัญคือถนนพระรามที่สองเปนถนนสุดทายที่เปนทางคมนาคมลงสูภาคใตที่เหลือ

เพียงเสนทางเดียว  เพื่อปกปองถนนพระรามที่สอง  หนวยงานทุกภาคสวนในจังหวัดสมุทรสาครไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคธุรกิจ 

ภาคประชาสังคม และทองถิ่นไดจัดตั้ง “ศูนยอาสาฝานํ้าทวม (Thai Fight Flood-TFF)” (สิริวิชญ , 2554) โดยศูนยน้ีได

รวมกับสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส นักวิชาการ หัวหนาชุมชน เจาหนาที่ภาครัฐ เทศบาลเมืองสมุทรสาคร รองผูวาราชการ

จังหวัด สมาชิกวุฒิสภา ภาคอุตสาหกรรม ไดรวมกันระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนยุทธศาสตรในการปองกันและแกไขปญหา

มวลนํ้าที่จะมาถึงจังหวัดสมุทรสาครโดยการจัดเวทีสาธารณะ และไดกําหนดยุทธศาสตรรวมกันในการแบงพื้นที่ออกเปน 3 

พื้นที่หลัก คือ 1) พื้นที่แนวทางรถไฟจนถึงชายทะเล 2) พื้นที่แถบโรงงานอุตสาหกรรม 3) พื้นที่ทางการเกษตร และมีแนวทาง

ปฏิบัติ คือ 1) การขุดคลองแนวตั้งที่มีอยูเปนจํานวนมากเพื่อเช่ือมตอไปยังคลองที่ไหลออกสูทะเล คือ คลองสุนัขหอน  เปน

การดึงนํ้าจากแมนํ้าทาจีนใหลงสูทะเล 2) การนําถนนเปน Flood way คอืถนนพุทธสาครที่สามารถรองรับนํ้าไดปริมาณมาก  

โดยเนนที่การระบายนํ้าลงสูทะเลใหเร็วที่สุดและปริมาณมากสุดสอดคลองกับสมรรถนะของสถานีสูบนํ้า ไมใชวิธีการก้ันนํ้า 

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครและเครือขายประชาสังคมไดรวมกันทําแผน “เรือว่ิงได นํ้าว่ิงเร็ว” เพื่อเพิ่มพื้นที่

ทางเดินนํ้า โดยมี 4 แผนยอย คือ 1) ดึงนํ้าจากคลองคอกกระบือลงคลองมหาชัย 2) ทําคลองบางนํ้าจืดเพื่อดึงนํ้าลงคลอง

มหาชัย และเพิ่มพื้นที่แกมลิง 3) ทํา Flood way ถนนพุทธสาคร ดึงนํ้าลงคลองภาษีเจริญ 4) ดึงนํ้าลงคลองพรุ ที่เปนพื้นที่ปา

ชายเลน  

และที่สําคัญมากคือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครไดระดมยืมเครื่องสูบนํ้าจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั่ว

ประเทศ จากอุตสาหกรรมที่ไมไดรับผลกระทบจากนํ้าทวม และโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร  รวมทั้งการขอกําลัง

นักศึกษาอาชีวะแผนกชางยนตมาดูแลเครื่องสูบนํ้า 

สวนชมรมลุมนํ้าทาจีนและชมรมวิทยุชุมชนสมุทรสาครที่เปนภาคประชาสังคมไดออกรณรงค “สมุทรสาคร สู 

ปฏิบัติการพานํ้าลงทะเล” โดยการติดปายไวนิลรณรงค  หนวยงานราชการของจังหวัดไดจัดตั้งศูนยอพยพ ทําสํารวจคนนอน

ติดเตียง ทําแผนการอพยพ 

กรณีศึกษาดังกลาวขางตน เห็นไดวาเกิดการจัดการเชิงความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 

บนฐานของผลประโยชนที่มีรวมกัน  มีการรวมตัวกันเปนเครือขาย  มีการแบงปนทรัพยากรรวมกัน  มีการแบงปนความรู 

ความเช่ียวชาญ  
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อภิปรายและบทสรุป 

 ปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการนําการจัดการภาครัฐเชิงความรวมมือมาประยุกตใชกับประเทศไทย 

มีปจจัยดังตอไปน้ี 

ปจจัยสงเสริมในการนําการจัดการภาครัฐเชิงความรวมมือมาใชในประเทศไทย 

1. ประเด็นปญหาท่ีซับซอน 

1.1 ประเด็นปญหาที่ซับซอน 

ประเด็นปญหาที่ซับซอนทําใหองคการใดองคการหน่ึงไมสามารถแกไขปญหา หรือบรรลุความสําเร็จไดเพียงองคการ

เดียว (Agranoff & McGuire, 2003) ปญหาเพียงหน่ึงปญหาหรือเปาหมายเพียงหน่ึงเปาหมายอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ 

และการแกไขปญหาจําเปนที่จะตองการความรู  ทักษะ ความเช่ียวชาญ ที่หลากหลาย  รวมทั้งทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ เชน 

สารสนเทศ เปนตน ดังน้ัน ประเด็นปญหาที่ซับซอนจึงเปนปจจัยสนับสนุนในการนําการจัดการภาครัฐเชิงความรวมมือมาใชใน

การจัดการภาครัฐ เพื่อใหเครือขายไดรวมมือกันในการแกไขปญหาที่ซับซอนไดบรรลุผลสําเร็จ 

1.2 ความหลากหลายของตัวแสดงหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

ความหลากหลายของผูมีสวนไดสวนเสียจะนํามาซ่ึงความตองการที่หลากหลาย และอาจจะเปนผลใหเกิดความ

ขัดแยงกันในประเด็นที่ตองตอบสนองได เม่ือเปนเชนน้ันการที่จะตอบสนองตอความตองการที่หลากหลายของผูมีสวนไดสวน

เสียอยางเหมาะสมทําใหตองอาศัยความรวมมือขององคการ และภาคสวนตาง ๆ ที่มีความเช่ียวชาญ มีทรัพยากรที่สามารถ

ผลิตสินคาและบริการสาธารณะในการตอบสนองตอผูมีสวนไดสวนเสียดังกลาว ดังน้ันการจัดการภาครัฐเชิงความรวมมือจึง

เปนส่ิงจําเปนในการจัดการภาครัฐในปจจุบัน 

1.3 ทรัพยากรที่ขาดแคลนของภาคสวนตางๆ 

ทรัพยากรที่ขาดแคลนจะนํามาซ่ึงการแสวงหาความรวมมือ (McGuire, 2006) ถาองคการใดตองการบรรลุ

ความสําเร็จตามเปาหมาย แตขาดแคลนทรัพยากร จําเปนที่จะตองแสวงหาความรวมมือจากองคการอ่ืนเพื่อใหไดทรัพยากร

ดังกลาว  และการแบงปนทรัพยากรระหวางองคการที่เปนหุนสวนในเครือขาย ถือเปนแนวคิดหน่ึงในการจัดการภาครัฐเชิง

ความรวมมือ แตอยางไรก็ตามองคการที่อยูในเครือขายตองมีการเจรจากันในการแบงปนทรัพยากร  

2. ปจจัยท่ีเปนขอจํากัดในการนําการจัดการภาครัฐเชิงความรวมมือมาใชในประเทศไทย 

2.1 การรวมอํานาจและการรักษาขอบเขตของภาครัฐ 

การบริหารราชการไทยยังคงมีลักษณะของการรวมอํานาจ กระทรวง กรมตาง ๆ จะรักษาขอบเขตอํานาจของตนเอง 

และพยายามที่จะขยายขอบเขตอํานาจของตนไมวาจะเปนการสงขาราชการไปประจําในจังหวัดตาง ๆ หรือการเพิ่มอัตรา

กําลังคน    การรวมอํานาจทําใหไมเกิดการรวมมือในแนวนอน  เพราะการรวมอํานาจจะใชอํานาจผานทางโครงสรางลําดับช้ัน  

ความรวมมือเชิงเครือขายจึงไมสามารถเกิดขึ้นไดอยางสมบูรณ  สวนการรักษาขอบเขตของภาครัฐทําใหไมเกิดการรวมมือใน

แนวนอนเชนเดียวกัน ดังน้ันถาลักษณะการบริหารราชการเปนไปในลักษณะการรวมอํานาจและภาครัฐพยายามรักษาขอบเขต

ของตนเองจะเปนขอจํากัดที่การนําเอาจัดการภาครัฐเชิงความรวมมือมาใชในการจัดการภาครัฐ 
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2.2 กฎระเบียบ 

กฎระเบียบเปนอีกปจจัยหน่ึงที่เปนขอจํากัด เน่ืองจากกฎระเบียบทําใหไมเกิดการยืดหยุน ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการ

รวมมือได อีกทั้งหนวยงานภาครัฐจะไมสามารถตัดสินใจ นอกเหนือจากกฎระเบียบที่กําหนดไว การเจรจาตาง ๆ ในความ

รวมมือจึงเปนไปอยางลาชา และมีกระบวนการมาก ทําใหภาคสวนอ่ืน เชน ภาคเอกชน ภาคองคการอาสาสมัคร ภาคประชา

สังคม ไมมีความตั้งใจที่จะเขารวมมือกับภาครัฐ หรือไมมีความเขาใจในกฎระเบียบของภาครัฐ  ทําใหไมสามารถดําเนินการ

ตามขั้นตอนของภาครัฐไดอยางถูกตอง อยางไรก็ตาม กฎระเบียบยังคงมีความจําเปน แตกฎระเบียบดังกลาวควรมีไวเพื่อ

อํานวยความสะดวกใหเกิดความรวมมือ 

2.3 วัฒนธรรมและคานิยมที่แตกตางกันระหวางภาคสวน 

วัฒนธรรมและคานิยมที่แตกตางระหวางภาคสวน เชน ภาครัฐกับภาคเอกชน เปนปจจัยหน่ึงที่เปนอุปสรรคตอการ

จัดการภาครัฐเชิงความรวมมือได (McGuire, 2006) ภาครัฐมีวัฒนธรรมองคการและคานิยมการดําเนินการเพื่อผลประโยชน

สาธารณะ แตภาคเอกชนมีวัฒนธรรมองคการและคานิยมตามกลไกตลาดที่ใหความสําคัญกับการไดรับกําไรสูงสุด เม่ือจะเขา

รวมมือกันตองมีการเจรจาเพื่อหาจุดรวมกันในผลประโยชนรวมของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใหเปนที่พึงพอใจกันทั้งสองฝาย 

และถาไมสามารถเจรจาเพื่อหาจุดรวมกันในผลประโยชนได ความรวมมือกันจะไมสามารถเกิดขึ้นได หรือวัฒนธรรมและ

คานิยมของภาครัฐเนนการทํางานที่เปนระบบ มีกฎระเบียบ มีขั้นตอนดําเนินการ ทําใหเกิดความลาชา เม่ือภาคเอกชนเขา

มารวมมือจะพิจารณาและคํานึงถึงถึงความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ดังน้ันภาคเอกชนถาไมไววางใจภาครัฐ จะเปนอุปสรรค

ในการรวมมือ 

กลาวโดยสรุป การจัดการภาครัฐเชิงความรวมมือควรไดรับการนํามาใชในการจัดการภาครัฐในประเทศไทย 

เน่ืองจากปญหาที่ซับซอน การมีผูมีสวนไดสวนเสียที่หลากหลายมากขึ้นกวาในอดีต และทรัพยากรที่จํากัดของภาครัฐ ทําให

ภาครัฐตองแสวงหาความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ แตอยางไรก็ตาม ส่ิงที่ตองมีการปรับเปล่ียนในภาครัฐไทยน่ันคือ การรวม

อํานาจ  การรักษาขอบเขตของภาครัฐ กฎระเบียบ วัฒนธรรมองคการและคานิยมที่เปนอุปสรรคตอการนําการจัดการภาครัฐ

เชิงความรวมมือมาใช ดวยเหตุน้ี ภาครัฐไทยจึงจําเปนตองมีการปฏิรูปทั้งระบบอยางจริงจัง 
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Comparative Modernism Public Administration to Postmodernism Public Administration 
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charturon@yahoo.com 

 

บทคัดยอ 

บทความน้ีมีจุดประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดสมัยใหมมาสูแนวคิดหลังสมัยใหม ผานแนวคิดและวิธี

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ ในประเด็นตาง ๆ ในมิติที่แตกตางเชิงเปรียบเทียบ  

ผลการศึกษาพบวา รัฐประศาสนศาสตรหลังสมัยใหมเปนแนวคิดที่ตอตานรัฐประศาสนศาสตรในยุคสมัยใหมที่เนน

ความเปนวัตถุวิสัย การมีโครงสรางการบริหารที่ชัดเจน มีกฎเกณฑตายตัว หรือทฤษฎีที่เปนการรวมศูนยและมีลักษณะใชได

ทั่วไปครอบคลุมและควบคุมทุกส่ิงจากสวนกลาง จึงทําใหไมสามารถปรับตัวหรือยืดหยุนใหเขากับการเปล่ียนแปลงของสังคม

อยางรวดเร็ว และมีความหลากหลาย นอกจากน้ี ยังตอตานการไดมาของความรูที่เนนวิธีการทางวิทยาศาสตรเพราะไมใชเปน

แหลงที่มาของความรูแตเพียงแนวทางเดียว โดยใหความสนใจกับการใหขอมูลเชิงคุณภาพ การใชทฤษฎีพื้นฐาน  และการเขา

ไปมีสวนรวมในการศึกษากับส่ิงที่ศึกษา  แตโดยเหตุที่รัฐประศาสนศาสตรหลังสมัยใหมเนนการโจมตีและมีเน้ือหาตรงขามกับ

ทฤษฎีรฐัประศาสนศาสตรสมัยใหม จึงทําใหทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตรหลังสมัยใหมไมไดรับการยอมรับวาเปนทฤษฎีทางรัฐ

ประศาสนศาสตรใหม คงเปนไดเพียงแนวความคิดทางรัฐประศาสนศาสตรหลังสมัยใหม ซ่ึงมีสวนในการขยายความชัดเจนของ

ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตรสมัยใหมเทาน้ัน 

 

คําสําคัญ: สมัยใหม หลังสมัยใหม วัตถุวิสัย ทฤษฎีพื้นฐาน 

 

Abstract 

The objective of this study was to study the comparative modernism public administration to 

postmodernism public administration transformation in concept and comparative methodology in issues 

and different dimensions. 

The finding indicated that postmodern public administration the concept is against the public 

administration in the modern era focused objectivity having a clear management structure, fixed rules or 

the theory of a centralized are available online coverage and control everything centrally. It could not be 

flexibility to meet rapidly changing society and diverse. Other than against the acquisition of knowledge 

that focuses on the scientific method because it is not a source of knowledge, but just the same way. 
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Interest the qualitative information, ground theory and participated in the study with the study but by 

virtue of the public administration, postmodern focus attacks and have the content, as opposed to the 

theory of modern public administration postmodern public administration theory is not accepted as a 

new theory of public administration. It was not just postmodern concept of public administration. This 

has contributed to the extension of the theory of modern public administration only. But there are those 

who support the concept of Public postmodern lot. 

 

Keyword: Modern, Postmodern, Objectivity, Ground Theory 
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บทนํา 

สังคมที่เราอาศัยอยูมีการเปล่ียนแปลงพัฒนาอยูตลอดเวลา มีแนวคิดและการปฏิบัติที่แตกตางขัดแยงกันอยูเสมอ 

แนวคิดและการปฏิบัติถือไดวาเปนปจจัยสําคัญทําใหเกิดปญหาสังคมทุกยุคทุกสมัย ในทางรัฐประศาสนศาสตรก็เชนเดียว ก็มี

การคิดและการปฏิบัติที่เปล่ียนแปลงอยางตอเน่ืองไมหยุดยั้ง มีการคิดใหมและทําใหมอยูเสมอ ดังน้ัน การศึกษารัฐประศาสน

ศาสตรจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองศึกษาวิเคราะหใหรูเขาใจแนวความคิดทางรัฐประศาสนศาสตรที่เกิดขึ้นในแตละยุคสมัย ที่สงผล

มาถึงแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรในปจจุบัน เราตองยอมรับวา สังคมน้ีเปนสังคมสมัยใหมที่เจริญทางวัตถุ วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี อันมีทั้งผลดีและเสีย สรางทั้งความเจริญรุงเรืองและความเส่ือมเสีย สังคมมนุษยเจริญกาวหนามากเทาไร  มนุษยยิ่ง

จําเปนตองการรูตนเองและสังคมมากเทาน้ัน นักคิดทางรัฐประศาสนศาสตรทั้งหลายจึงพยายามศึกษาเปรียบเทียบส่ิงตางๆ 

ทั้งหลายในอดีตกับปจจุบัน เพื่อความรูเขาใจความเปนมนุษยกับสังคม เห็นความแตกตางของส่ิงทั้งหลายอยางชัดเจนที่เปนไป

ตามกาลเวลา ตามหลักสัจจธรรมที่วา ทุกส่ิงทุกอยางลวนอนิจจังไมเที่ยงเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ในดานความคิด ความ

เช่ือ คานิยม การปฏิบัติ วิทยาการ  ส่ิงประดิษฐ และเทคโนโลยีทั้งหลาย เกิดการยอมรับการวิวัฒนาการสังคมกันอยาง

แพรหลาย ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงส่ิงใหมแทนของเดิม ทําใหของเดิมที่มีอยูแลวกลับถูกมองเห็นวาเกาโบราณลาหลังไม

ทันสมัย ไมยอมรับกันอีกตอไป อะไรคือความจริง อะไรคือใหม อะไรคือเกา อะไรคือทันสมัย อะไรคือลาหลัง เพราะเม่ือสังคม

เปล่ียนทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตรในยุคสมัยใหมไมสามารถตอบโจทยของสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงไปได ยิ่งไปกวาน้ัน การ

ปฏิเสธวิธีการทางวิทยาศาสตรและตรรกปฏิฐานนิยมที่ยอมรับนับถือกันมานานวาเปนส่ิงที่ถูกตองในการเขาหาความจริงเปน

เรื่องที่ทาทายเปนอยางยิ่ง และเปนเรื่องที่นักรัฐประศาสนศาสตรในยุคปจจุบันไมควรละเลยทีจ่ะศึกษารัฐประศาสนศาสตรหลัง

สมัยใหม บทความเรื่องน้ี จึงมุงที่จะเสนอแนวคิดและพัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตรศึกษาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลง

แนวคิดสมัยใหมมาสูแนวคิดหลังสมัยใหม ผานแนวคิดและวิธีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ เพื่อช้ีใหเห็นถึงมุมมองอีกดานหน่ึงของ

รัฐประศาสนศาสตร ซ่ึงมักจะมีมุมมองที่แตกตางและหลากหลายอยูเสมอ 

 

แนวคิดยุคสมัยใหม (Modernism) 

ยุคสมัยใหม (modernism) มีบอเกิดแหงความรูเปนสองวิธีการหลักคือ แบบแรกเปนประจักษนิยม (empiricism) ที่

รับรูความจริงผานความส่ิงตางๆที่สัมผัสไดเองหรืออายตนะ 5 อันไดแก หู ตา จมูก ล้ินและกายสัมผัส ซ่ึงคอยๆมีวิวัฒนาการใน

เปนประจักษนิยมแบบวิทยาศาสตร (scientific empiricism) หรือวิทยาศาสตรสมัยใหม (modern science) ที่มีการพัฒนา

ไปสูระเบียบวิธีการ (methodology) ของนักคิดยุคสมัยใหม ดังน้ันวิทยาศาสตรและเหตุผลก็อยูดวยกันมาตลอด ซ่ึงก็ได

เปล่ียนไปจากความรูที่เกิดจากมุมมองทางศาสนาตั้งแตน้ันเปนตนมา 

แนวคิดในยุคสมัยใหมกอตัวขึ้นในศตวรรษที่ 18 ในยุคแหงความรูแจง (Enlightenment) อันเปนผลมาจากการ

ประดิษฐคิดคนและความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร ทําใหมนุษยมีความม่ันใจและกลาคิดกลาแสดงออกซ่ึงเหตุผลโดยเช่ือ

วาเม่ือมนุษยสามารถคนพบเหตุผลในทางวิทยาศาสตรในการอธิบายปรากฏการณตางๆ ไดแลวเหตุใดจะใชเหตุผลในการ

อธิบายปรากฏการณธรรมชาติของสังคมมนุษยไมได มนุษยมีเจตจํานงเสรีที่จะกระทําการตางๆ เพื่อสรางสรรคประโยชนสุข

ของตนและสังคม เครื่องมือที่สําคัญที่มนุษยคิดคนขึ้นมาก็คือ หลักเหตุผล ซ่ึงถือวาเปนธรรมชาติที่มนุษยมีอยูในตัวและชวยให

มนุษยเขาถึงแกนแทของสรรพส่ิงตางๆได สามารถจัดแบงส่ิงตางๆออกเปนหมวดหมูได  

ยุคน้ีเองจึงเปนยุคที่มนุษยเริ่มนําหลักเหตุผลมาหักลาง แนวคิดลัทธิเทวสิทธ์ิ และ ไสยศาสตร โดยเกิดการเคล่ือนไหว

ของเหลานักคิด นักเขียน และนักปรัชญาในยุโรปที่มุงปฏิรูปสังคมและการเมือง นักปรัชญาสังคมคนสําคัญของยุคน้ี เชน 
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Voltaire, Montesquieu, John Locke และ Thomas Hobbes ไดเสนอแนวคิดสําคัญๆเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพของมนุษยและ

หลักปรัชญาการเมือง โดยเฉพาะการเสนอหลักการแบงแยกอํานาจ และ สัญญาสังคม (Social contract) 

ตอมาในศตวรรษที่ 19 ความเจรญิกาวหนาทางวิทยาศาสตรทําใหเกิดการตื่นตัวและหลงใหลในแนวทางวิทยาศาสตร

ในการแสวงหาความจริง จนทําใหแนวทางวิทยาศาสตร ผูกขาดการเขาถึงความจริงในเรื่องตางๆ ซ่ึงตองใชวิธีการพิสูจนเชิง

ประจักษเทาน้ันที่จะพรรณนาในเรื่องตางๆ และ ทํานายปรากฏการณตางๆของสังคมได การไมใชวิธีการทางวิทยาศาสตรใน

การอธิบายหรือเขาถึงความจริงจึงเปนวิธีการที่ไมเปนที่ยอมรับ 

แนวคิดสมัยใหมเปนแนวคิดที่ยืนอยูบนหลักการทางวิทยาศาสตร เช่ือวาการใชเหตุและผลและการสังเกตอยางเปน

ระบบจะชวยใหมนุษยสามารถคนพบและเขาถึงความจริงทีป่ราศจากกาลเวลาสถานที่ วัฒนธรรมและสังคม อันเปนมาตรฐาน

ความจริงที่เปนสากล ซ่ึงชวยใหความเปนมนุษยเพียบพรอมไปดวยความเปนวิทยาศาสตร (Science) จริยธรรม (Ethics) และ

ความงาม (Aesthetics) ความรูจะชวยใหมนุษยเขาใจ ควบคุมและปรับปรุงธรรมชาติได อนาคตเปนส่ิงที่มนุษยสามารถ

กําหนดไดเอง ดังน้ัน การทําใหโลกและสังคมดีขึ้นยอมเปนไปไดดวยการสรางสมวิชาการที่กาวหนาขึ้นเรื่อยๆ ของมนุษยเอง 

การจัดระเบียบสังคมเปนส่ิงที่มนุษยสามารถดําเนินการเปล่ียนแปลงดวยตัวมนุษยเองได 

แนวคิดสมัยใหมเปนการสรางภาพมนุษยที่สวยงามและสมบูรณแบบอยางยิ่ง มองวามนุษยเปนตนกําเนิดของสรรพ

ส่ิงตางๆ เปาหมายก็คือ ประโยชนสุขของตัวมนุษยเอง และวิธีการที่ใชก็ลวนมาจากสติปญญาของมนุษยเอง จะเห็นวาภาพของ

มนุษยในแนวคิดความทันสมัยเปนภาพที่สมบูรณแบบและเกินเลยไปจากความเปนจริงอยางมาก ดังน้ัน เม่ือมาถึงจุดหน่ึง

แนวคิดความทันสมัยก็ถึงจุดอ่ิมตัว (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย และนพพร ประชากุล, 2544) 

ถาหากเราจะกลาวโดยสรุป ทฤษฎีแนวคิดสมัยใหมไดสงผลตอกระบวนการพัฒนาที่สําคัญ ดังน้ี 

1. ทฤษฎีแนวคิดสมัยใหม ไดใหความสําคัญกับบทบาทของระบบคุณคา ปทัสฐาน ความเช่ือ การกําหนดรูปแบบของ

สังคม การเปล่ียนแปลงเหลาน้ีจึงเปนเง่ือนไขสําคัญตอการเปล่ียนแปลงของสังคมดวย 

2. ประวัติศาสตรของการกลายเปนอุตสาหกรรมตะวันตกมิไดรับการพิจารณาเพียงแคคุณลักษณะเฉพาะของ

ประเทศตางๆ ทั่วโลก อยางเชนที่ ไอเซนตารตท (Eisenstadt) กลาววา โดยประวัติศาสตรแลว การพัฒนาไปสูความทันสมัย

คือกระบวนการเปล่ียนแปลงไปสูรูปแบบของระบบสังคมเศรษฐกิจและการเมือง ซ่ึงไดพัฒนาขึ้นมาในยุโรปตะวันตกและ

อเมริกาเหนือระหวางคริสตศตวรรษที ่17-19 

3. สังคมสมัยใหมเกิดขึ้นมาเม่ือแบบแผนพฤติกรรมในสังคมดั้งเดิมหลีกทางใหกับความทันสมัย (คือการเส่ือมของ

ระเบียบแบบแผนของสังคมดั้งเดิม) ในสังคมตะวันตก ความกดดันหรือแรงบีบซ่ึงนําไปสูความทันสมัยน้ันเกิดขึ้นภายในสังคม

ตะวันตกเอง แตในประเทศกําลังพัฒนาความกดดันหรือแรงบีบคั้นตอสังคมแบบดั้งเดิมมาจากภายนอก 

4. เม่ือเปนเชนน้ีแลว กระบวนการนําไปสูความทันสมัยในปจจุบันจึงเปนเรื่องของการ “แพรกระจาย” การ

แพรกระจายน้ีอาจเปนไปไดหลายรูปแบบ หลายกระบวนการ อยางเชนการเกิดขึ้นและแพรหลายของสังคมเมือง ซ่ึงมีรากฐาน

มาจากระบบครอบครัวเดี่ยว การขยายตัวของการศึกษาที่ทําใหคนอานออกเขียนได การพัฒนาของระบบส่ือสารมวลชนที่ชวย

ใหเกิดการกระจายขอมูลขาวสารและความคิดตางๆ ไดกวางขวาง ฯลฯ 
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แนวคิดยุคหลังสมัยใหม (Postmodernism) 

Postmodernism เป น แ น วคิ ด สื บ ต อ ห รื อ ภ าย ห ลั งแ น วคิ ด แ บ บ ส มั ย ให ม  (modernism) โด ย ถื อ ว า 

Postmodernism เปนผลจากการเปล่ียนแปลง อันนําไปสูความเปนลัทธินายทุนในชวงหลัง (late capitalism) รวมทั้งการ

กําเนิดขึ้นของส่ือสารมวลชนในรูปแบบตางๆ ที่ทําใหการติดตอส่ือสารถึงกันรวดเร็วทันใจ อยางไมเคยปรากฏมากอน แนวคิดน้ี

ถือวาคตินิยมหลังสมัยใหม เปนเพียงยุคสมัย (period) หรือเปนตัวแปรเป ล่ียนตัวหน่ึง (variety) เปนการขยับขยาย 

(extension) ของคติ นิยมสมัยใหม  โดยไมถือวาเปนยุคหรือความคิดที่แยกออกไปตางหากอยางเด็ดขาด  เห็นวา 

Postmodernism เปนผลจากสภาพเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ที่ทําใหสังคมขาดความเปนศูนยกลาง (decentralized) และ

สังคมไดรับอิทธิพลจากส่ือตางๆ อยางมหาศาล (media-dominated society) 

Fredric Jameson ใ น ห นั ง สื อ ช่ื อ  Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism. Duke 

University Press, 1991 มองวาเปนการสืบตอจากแนวโนมแหงความเปนสมัยใหม กลาวคือ ถือวา Postmodernism เปน

เพียงการสะทอนภาพทางวัฒนธรรมของลัทธินายทุนที่เกิดขึ้นชวงหลังๆ Jameson ระบุลักษณะของ Postmodern คือ 1) 

การแยกเปนช้ินเล็กช้ินนอยทางสังคม (social fragmentation) 2) มีการแยกแยะ (differentiation) 3) การมีความเช่ียวชาญ

เฉพาะทางที่คลองตัว (flexible specialization) 4) ความหลากหลายที่มากขึ้นทางวัฒนธรรม (pluralism) 5) ปราศจากความ

ลึกซ้ึง (depth less-ness) 6) มีความเปนเรื่องธุรกิจการคามากยิ่งขึ้น (commercialization) 7) เนนประชานิยม (populism) 

8) มุงสรรหา เลือกจากลัทธิหรือแหลงหรือแนวตางๆ ตามสะดวกหรือตามใจชอบ (eclecticism) 9) ภายในกอนการผสมผสาน 

(syncretism) ในมุมมองของสไตลตางๆ อีกทั้ง มีการเปล่ียนแปลงในเรื่องของคานิยมที่มีเสรีภาพมากขึ้น 

ศัพทและความหมายของ Postmodern มีแตกตางกันออกไป แตลักษณะสําคัญตามที่สกัดออกมาจากหนังสือทาง

สังคมวิทยาตางๆหลายเลม และสรุปไวใน John J. Macionis (John J. Macionis. Sociology. Tenth Edition. Pearson 

Prentice Hall, 2005) หนา 641 ดังตอไปน้ี  

ประการท่ีหน่ึง ไดแกความเห็นที่วา Postmodern เกิดขึ้นจากการที่แนวทางตางๆที่เก่ียวของกับความเปนสมัยใหม

ซ่ึงปรากฏวาไมประสบผลสําเร็จในการเผชิญและแกไขปญหาทางสังคมตางๆ รวมทั้งเรื่องความยากจน สภาพแวดลอมที่เส่ือม

โทรม และการขัดแยงกัน จนกระทั่งถึงมีการใชความรุนแรงในระดับตางๆกัน โดยเฉพาะเรื่องราวที่เก่ียวของกับสงคราม  

ประการท่ีสอง ความรูสึกที่วาความกาวหนากําลังถดถอยลง จากการที่คนในยุคสมัยใหมมีความคาดหวังวาชีวิตของ

ตนจะดีขึ้นอยางเห็นชัดและความรูสึกแทนที่ คือ การมีทัศนคติวาการดํารงชีวิตเลวรายลงกวาเดิม ซ่ึงมีขอมูลโดยตรงเก่ียวกับ

คนอเมริกันในการวิจัย คือ NORC (National Opinion Research Center)  

ประการท่ีสาม มุมมองที่วาวิทยาศาสตรไมสามารถแกไขปญหาตางๆ ไดดังที่เช่ือกันมากอน ทั้งน้ี วิทยาศาสตรดู

เหมือนจะเจริญมากแตมนุษยจํานวนมากกําลังประสบปญหาเรื่องสุขภาพที่เส่ือมโทรม เผชิญกับโรครายที่รักษาไดยากหรือ

ไมไดเลย นอกจากน้ี ยังเห็นวาวิธีการสกัดและปรุงยาทางวิทยาศาสตร ซ่ึงเคยเช่ือถือกันมากอนมีจุดออนหลากหลายไมใชนอย  

ประการท่ีส่ี คือ การพิจารณาเห็นวาลักษณะของความเปนสมัยใหมมุงเนนความเปนปจเจกภาพ (enhanced 

individuality) และการมีใจกวาง แตปรากฏวาสตรีและชนกลุมนอยหรือชนตางวัฒนธรรม (multicultural) ไมไดรับความ

เสมอภาค นอกจากน้ียังมีการพิจารณาวาแมจะมีความอุดมสมบูรณทางวัตถุมากก็จริงอยู แตสมควรที่จะมาสูกระแส 

Postmodern ซ่ึงมีลักษณะที่เปน post materialist โดยควรสนใจประเด็นที่วาดวยความยุติธรรมทางสังคม รวมทั้งเรื่อง

เก่ียวกับส่ิงแวดลอม แมกระทั่งสิทธิผูที่เปนเกย (gay rights) นอกเหนือจากสิทธิของสัตว (animal right), สิทธิของพืช (plant 

rights) รวมทั้งซาก เชน ของ dinosaur 68 ลานปลวงมาแลว ไมควรที่จะถูกละเมิดจากการกระทําของมนุษย เชน การทรมาน
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สัตวใน circus หรือการขนยาย รวมทั้งวิธีการทําลายชีวิตที่ตองเปนแบบ มีมนุษยธรรม, เห็นอกเห็นใจ, มีเมตตากรุณา

(humane)  

ประการท่ีหา สถาบันทางสังคมกําลังเปล่ียนแปลง กลาวคือ ยุคแหงความเปนสมัยใหมที่เนนวัตถุ (materials) ให

เปนศูนยกลางแหงการดํารงชีวิต แตหลังสมัยใหมเก่ียวโยงกับการปฏิวัติทางขาวสาร (Information Revolution) และวิถีแหง

การดํารงชีวิต ซ่ึงแตเดิมมักมองวาเปนรูปแบบหน่ึงเดียว คือ ความเปนครอบครัวแบบใดแบบหน่ึง มีพิธีสมรส จดทะเบียนอยาง

เปนทางการ สมรสเฉพาะเพศชายกับเพศหญิง นักคิดแนวหลังสมัยใหมไมขัดของที่จะมีรูปแบบใหมๆ ที่ผิดแผกแตกตางจาก

เดิมเกิดขึ้น และเปนที่ยอมรับมากขึ้นอยางไรก็ตาม  

สังคมหลังสมัยใหมในทัศนะของ Foucault คือสังคมที่เต็มไปดวยการชวงชิงอํานาจ ซ่ึงอํานาจมีอยูทุกหนทุกแหง

เปรียบเสมือนเครือขายที่โยงใยกัน หากแตมีระดับอํานาจหรือคุณภาพที่ตางกันตั้งแตระดับผูนําจนถึงผูตาม เม่ือใครมีอํานาจก็

จะตองไดรับการทาทายและเม่ือผูทาทายไดอํานาจแลวก็จะมีผูทาทายขึ้นมาใหม ดังน้ันสังคมอุดมคติตามแนวคิดของ 

Foucault คือ "สวนขยายของสังคมปจจุบัน" การใชเทคนิคความรูในการจัดการสรรพส่ิงตางๆ ในรัฐน้ัน จําเปนตองพึ่งพา

บุคคลที่เคยมีประสบการณมากอน จึงทําใหไมสามารถหลีกเล่ียงที่จะตองใชบุคลากรที่มีประสบการณจากการบริหารรัฐเกา 

การนําเอาบุคคลเหลาน้ีมาใชในการบริหารรัฐน้ันเทากับเปนการสืบทอดคุณสมบัติของสังคมเกาน่ันเอง ดวยเหตุผลดังกลาวทํา

ให Foucault มิไดนําเสนอสังคมอุดมคติแบบ Utopia หรือหาทางออกใหกับสังคม ดังน้ันเทคนิคและยุทธวิธีของการจัดการ/

ใชอํานาจของสังคมแบบสมัยใหม ที่ผูนําเปนผูช้ีเปนช้ีตายหรือสรางความอยูดีมีสุขใหประชาชนน้ัน จึงไมเพียงพอ จําเปน

จะตองใชอํานาจที่มีอยูดั้งเดิมแลวตามทองถิ่น มาเปนสวนที่จะชวยทําใหเครือขายของอํานาจสมบูรณขึ้น (จตุรงค บุณยรัตน

สุนทร, 2546) เชน อํานาจของชาวบาน อํานาจของโรงเรียน อํานาจของชาวนา เปนตน การมองวาสังคมแตละสังคมน้ันๆ มี

ความหลากหลาย ซ่ึงไมจําเปนตองทําใหตองเปนเอกภาพหรือสวนรวมเหมือนกันทั้งโลก (unity) Foucault จึงเนนความสําคัญ

ของอํานาจที่มีอยู/เกิดขึ้นตาม "ชายขอบ" ดวย ซ่ึงเปนคนละเรื่องการกระจายอํานาจไปสูชายขอบ ของแนวคิดแบบพหุนิยม

ของนักรัฐศาสตรที่ทายที่สุดจะกลับมาสูการรวมศูนย (recentralized) อยางไรก็ตาม Foucault ก็ยังเห็นวา แมอํานาจจะมีอยู

ทุกหนทุกแหง แตอํานาจก็จะถูกทาทายจากกลุมตางๆ ที่นับวันจะเพิ่มจํานวนมากขึ้น เชน กลุมอนุรักษธรรมชาติ กลุมผูหญิง 

ฯลฯ ดวย 

 

เปรียบเทียบแนวคิดยุคสมัยใหม (Modernism) กับ แนวคิดยุคหลังสมัยใหม (Postmodernism) 

ลักษณะมุมมองในมิติหลัก 4 มิต ิที่ Post Modernism แตกตางจาก Modernism  

1. มิติทางดานสังคม ในยุคอุตสาหกรรมและในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมไดกอใหเกิดการขัดแยงกันอยางรุนแรง

ระหวางชนช้ันตางๆ แตในสังคมหลังสมัยใหม ช้ันชนทางสังคมลดความสําคัญลง ทั้งน้ี เพราะโครงสรางทางสังคม มีลักษณะ

แบงแยกและมีความสลับซับซอนโดยที่การจําแนกแตกตาง (differentiation) ทางสถานเพศ (gender) ชาติพันธุและอายุ มี

บทบาทสําคัญมากยิ่งขึ้น  

2. มิติดานวัฒนธรรม มีการเปล่ียนแปลงในเรื่องรสนิยม คานิยม ความมีศรัทธา ความสุนทรีย ชีวิตมนุษยเก่ียวของ

กับเรื่องราวทางศิลปวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น 

อัตลักษณ (identity) ของบุคคลในสภาพหลังสมัยใหมถูกกําหนดขึ้นมาใหม ตามที่ตัวบุคคลตองการ มากกวาการ

คลอยตามขนบธรรมเนียมประเพณีและอัตลักษณยุคหลังสมัยใหมเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  
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3. มิติดานเศรษฐกิจ ในสังคมสมัยใหม เศรษฐกิจถูกครอบงําโดยวิธีการแบบเฮนรี ฟอรด (Henry Ford 1863-

1947) ผูประดิษฐรถยนตอยางที่ เรียกวา วิธีการแบบฟอรด  (Fordist methods) ในการผลิตคราวละมากๆ  (mass 

production โดย assembly line) อีกทั้งใชวิธีการจัดการเชิงวิทยาศาสตร (scientific management) คือ มุงประสิทธิภาพ

เปนเกณฑ โดยถือประโยชนสูง ประหยัดสุด หมายถึง การลงทุนที่นอยที่สุด ทั้งในแงของเวลา พลังงานและอ่ืนๆ เพื่อใหได

ผลงานดีที่สุดและมากที่สุด นอกจากน้ี สหภาพแรงงานระดับชาติมีบทบาทในการตอรองเรื่องคาแรง ในยุคหลังสมัยใหม ระบบ

เศรษฐกิจเปนแบบหลังฟอรด (post-Fordist) คือเนนผลิตช้ินสวนเฉพาะอยางตามความตองการของตลาดมากขึ้น และบริษัทมี

ขนาดเล็กกวาเดิม โดยเปนสาขาของบริษัทแม ซ่ึงมีการแบงอํานาจ หรือมีการวาจางชวง (subcontract) มากกวาเดิม การจัด

องคการทางเศรษฐกิจแบบหลังสมัยใหมมักเนนเรื่องมนุษยสัมพันธ มากกวาเนนระเบียบขอบังคับ และมีการลดหล่ันอํานาจ

หรือสายงานบังคับบัญชา อีกทั้ง สหภาพแรงงานมีบทบาทนอยลงและมักมีอิทธิพลในระดับโรงงานเทาน้ัน  

4. มิติทางการเมือง ในสังคมสมัยใหม รัฐบาลมีลักษณะขนาดใหญ (big government) และเปนรัฐสวัสดิการ โดย

รัฐบาลเปนเจาของกิจการสาธารณูปโภค มีการแทรกแซงเพื่อควบคุมเศรษฐกิจเม่ือมีเหตุการณสําคัญๆเกิดขึ้น แตในหลัง

สมัยใหม ทิศทางเปนไปในทางตรงกันขาม คือ สงเสริมเอกชนใหพึ่งตนเอง สนับสนุนการแขงขันและใหความสําคัญกับกิจการที่

เกิดขึ้นจากการริเริ่ม และดําเนินการโดยเอกชน กลาวคือ บริษัทหรือองคการของรัฐแปรรูปไปเปนของเอกชน และรัฐลด

บทบาทในการจัดการดานเศรษฐกิจ 

ประเด็นเปรียบเทียบ สมัยใหม หลังสมัยใหม 

สภาพแวดลอม คงที่ ม่ันคง เปนปกแผนเปล่ียนแปลงซํ้าทีละนอย 
ไมแนนอน เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา อยาง 

รวดเร็วและรุนแรงและคาดการณไมได 

การปกครอง 

- เนนความเปนศูนยกลาง ความเปนปกแผน มี

ความเปนทางการ รวบอํานาจไวสวนกลาง  

- มีขอบเขตที่แนนอน  

- เนนบูรณาการ 

- เนนการกระจายอํานาจความหลากหลายของ  

หนวยในการพัฒนาตนเอง  

- เนนความเปนเศษเส้ียว  

- เนนความแตกตางของวัฒนธรรม 

โครงสรางองคกร 

- มีรูปแบบที่แนชัด  

- โครงสรางอยางเปนทางการถาวร มีขนาดใหญ  

- มีโครงสรางสายงานบังคับบัญชาตามลําดับขั้น  

   (hierarchy) 

- มีรูปแบบไมแนชัด หลากหลาย  

- โครงสรางไมเปนทางการมีขนาดเล็ก  

- มีความเปนอนาธิปไตย (anarchy) เปนทีมงาน 

เปนเครือขาย 

กระบวนการบริหาร 

- มีการวางแผน เพราะสภาพแวดลอมคาดการณ

ได 

- เปนการติดตอส่ือสารแบบเปนทางการ การ

ประชุม 

- เนนการกํากับดูแลควบคุม 

- เนนการตัดสินใจที่ใชหลักเหตุผล 

- ทรัพยากรที่สําคัญ คือ คน เงินทุน เครื่องมือ 

- ไมเนนการวางแผนเปล่ียนแปลงไดตาม 

สถานการณและสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา  

- เนนการติดตอแบบไมเปนทางการ การพูดคุย  

- เนนการกระจายความรับผิดชอบ ประเมินตนเอง 

- การตัดสินใจใชจินตนาการและประสบการณ 

- ทรัพยากรที่สําคัญ คือ ขอมูล 

การเขาถึงความจริงวิธี

แสวงหาความรู 
- ตรรกปฏิฐานนิยม (Logical positivism) - ตอตานตรรกปฏิฐานนิยม 

ระเบียบวิธีวิจัย 
- วิธีการที่เปนวิทยาศาสตร สามารถพิสูจนเชิง

ประจักษไดดวยโสตประสาททั้ง 5 เพื่อบรรยาย

- ตอตานการผูกขาดโดยวิทยาศาสตรในการเขาถึง

ความจริง ใชการรื้อสรางการวิพากษ เกมภาษา 
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ประเด็นเปรียบเทียบ สมัยใหม หลังสมัยใหม 

และทํานายปรากฏการณตางๆ จนถูกขนานนาม

วาเปนการบรรยายที่ยิ่งใหญ (Grant Narrative)  

 - ผูศึกษาดีดตัวออกมาจากส่ิงที่ศึกษาเพื่อมิใหมี

อคตแิละใชคานิยมเขาไปเก่ียวของ จัดเปนวัตถุ

นิยม (objectivity) 

- เนนการตีความ 

และการสนทนา (discourse) แตตอตานการ

บรรยาย 

- ผูศึกษาเขาไปมีสวนรวมกับส่ิงที่ศึกษาเพื่อเขาใจ

ไดอยางลึกซ้ึง (subjectivity)  

- ตอตานการตีความ 

ตารางที ่1 การเปรียบเทียบแนวคิดสมัยใหมกับหลังสมัยใหม 

 

บทสรุป 

รัฐประศาสนศาสตรหลังสมัยนิยมเปนแนวคิดที่ตอตานรัฐประศาสนศาสตรในยุคสมัยนิยมที่เนนความเปนรูปธรรม 

การมีโครงสรางการบริหารที่ชัดเจน มีกฎเกณฑตายตัว หรือทฤษฎีที่เปนการรวมศูนยและมีลักษณะใชไดทั่วไปครอบคลุมและ

ควบคุมทุกส่ิงจากสวนกลาง จึงทําใหไมสามารถปรับตัวหรือยืดหยุนใหเขากับการเปล่ียนแปลงของสังคมอยางรวดเร็ว และ มี

ความหลากหลายที่ยากตอการหากฎเกณฑที่เปนมาตรฐานสากลใชไดกับทุกกลุม นอกจากน้ี รัฐประศาสนศาสตรหลังสมัยนิยม

ยังตอตานการไดมาของความรูที่เนนวิธีการทางวิทยาศาสตรเพราะไมใชเปนแหลงที่มาของความรูแตเพียงแนวทางเดียว โดย

หันมาใหความสนใจกับการใหขอมูลเชิงคุณภาพ การใชทฤษฎีพื้นฐาน (Ground Theory) และการเขาไปมีสวนรวมใน

การศึกษากับส่ิงที่ศึกษา แตโดยเหตุที่รัฐประศาสนศาสตรหลังสมัยนิยมเนนการโจมตีและมีเน้ือหาตรงขามกับทฤษฎีรัฐ

ประศาสนศาสตรสมัยนิยม จึงทําใหทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตรหลังสมัยนิยมไมไดรับการยอมรับวาเปนทฤษฎีทางรัฐประศาสน

ศาสตรใหม คงเปนไดเพียงแนวความคิดทางรัฐประศาสนศาสตรหลังสมัยนิยม ซ่ึงมีสวนในการขยายความชัดเจนของทฤษฎรีัฐ

ประศาสนศาสตรสมัยนิยมเทาน้ัน แตก็มีผูที่สนับสนุนแนวคิดรัฐประศาสนศาสตรหลังสมัยนิยมเปนจํานวนมากและทฤษฎีรัฐ

ประศาสนศาสตรในปจจุบันก็เช่ือมโยงและไดรับอิทธิพลมาจากแนวคิดรัฐประศาสนศาสตรหลังสมัยนิยม โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรที่ ไม ผูกขาดแต เพียง ระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตรอยางเครงครัด (George 

Freerickson and Kevin b. Smith, 2003, pp. 156 - 157) ดังน้ัน นักรัฐประศาสนศาสตรในยุคปจจุบันจึงไมควรละเลยที่จะ

ศกึษารัฐประศาสนศาสตรหลังสมัยนิยม เพราะโลกยุคปจจุบันเปนยุคของการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วทางเศรษฐกิจ สังคม 

และการเมือง ถึงจนกระทั่งไมอาจยึดหลักเกณฑหรือแกนสารอะไรไดเลย 
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บทคัดยอ 

วิธีการแกไขปญหาของประเทศที่เหลาบรรดาประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายเลือกใช มีหลากหลายวิธี แตทวาวิธีที่

ไดรับความนิยมหรือประเทศสวนใหญเลือกนํามาใช มักเปนวิธีการที่ถูกคิดคนขึ้น โดยนักวิชาการหรือนักคิดจากประเทศ

ตะวันตกและโดยทําการตีกรอบใหประเทศตางๆ เดินตามเสนทางที่ถูกกรุยไว นัยวาถาเลือกใชวิธีการเหลาน้ีแลวจะทําใหปญหา

ตางๆ หมดส้ินไป เสมือนหน่ึงเปนยาวิเศษขนานแท แตบทสรุปก็คือวา ปญหาเหลาน้ีก็ยังคงอยูและทวีความรุนแรงมากขึ้น และ

ไมเพียงแคน้ัน วิธีการเหลาน้ี ยังกลับเปนตัวสรางปญหาเสียเองแบบไมรูจบ และก็ตองทําการแกไขแบบไมรูจบ ซ่ึงหากพิจารณา

ตามความเปนจริงแลว การที่ประเทศตะวันตกเจริญรุงเรืองขึ้นมาไดน้ัน ประกอบไปดวยหลายปจจัย ซ่ึงปจจัยหลัก คือ การใช

กําลังเขายึดครองประเทศดอยพัฒนาทั้งหลายทั้งรูปธรรมและนามธรรม แลวขูดรีดทรัพยากรของประเทศเหลาน้ันจนแทบจะ

หมดส้ิน เหลือทิ้งไวเฉพาะกาก ขยะ และปญหาตางๆ ที่ไมมีวันแกไขไดอยางหมดส้ิน 

 บทความน้ีจึงมีเปาหมายใหคนไทยไดทําการพิจารณาเลือกใชวิธีการแกไขปญหาอยางมีสติ ไมลุมหลงมัวเมากับ

แนวคิดของฝรั่งมังคา โดยเลือกใชวิธีการแกไขปญหาที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อความเจริญกาวหนาแบบไทยๆ

ที่มีความม่ันคงและยั่งยืนสืบไป 

 

คําสําคัญ: ประเทศไทย บริหารรัฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง 

 

Abstract 

Most of the solutions which many developing counties bring to solve the problems of economic, 

politic, as well as social crisis have often been created by the academics from western countries. Those 

solutions usually frame the other countries to follow along the route that the western countries have 

blazed before. They have been popularly used as if they were panacea for all problems. In the other 

hand, some of them not only could not truly cure the problems in the long run but also made the 

problems intensifying and requiring a new solution endlessly. Following the path of western countries 

should be wise by deeply considering all relevant factors. Historically, the prosperity of the developing 
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countries came from many factors. For example, they have had a power of superior military, used it to 

occupy underdeveloped countries, and exploited a large number of resources from the colony countries. 

Only many of various problems have been left.  

This article aims to remind Thai people to wisely select the solutions that are suitable for 

Thailand’s context. Perhaps, being obsessed by only western ideas is inappropriate. Thai people should 

find the own ways in the context of Thailand for the new solutions to make Thailand sustainably growing.        

 

Keyword: Thailand, Public Administration, Sufficiency Economy 
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บทนํา 

บทความเรื่องทฤษฏีไทยกับการบริหารรัฐกิจไทย มีวัตถุประสงคเพื่อช้ีแนะถึงความบกพรองของการเดินตามกระแส

ทุนนิยมตะวันตก ที่เนนการพัฒนาประเทศไปสูความเจริญกาวหนาอยางกาวกระโดด ในขณะเดียวกันกลับเปนตัวสรางปญหา

ตางๆ ทั้งปญหาทางดาน เศรษฐกิจ สังคม และดานส่ิงแวดลอม นอกจากน้ี บทความน้ียังเปนการสนับสนุนการแกไขปญหาตาม

แนวทางของไทย ที่เหมาะสมกับบริบทของคนไทย หรือ การใชแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง น่ันเอง 

 

ทฤษฏีไทยกับการบริหารรัฐกิจไทย 

การบริหารราชการไทยยังคงมีลักษณะของการรวมอํานาจ กระทรวง กรมตาง ๆ จะรักษาขอบเขตอํานาจของตนเอง 

และพยายามที่จะขยายขอบเขตอํานาจของตนไมวาจะเปนการสงขาราชการไปประจําในจังหวัดตาง ๆ หรือการเพิ่มอัตรา

กําลังคน    การรวมอํานาจทําใหไมเกิดการรวมมือในแนวนอน  เพราะการรวมอํานาจจะใชอํานาจผานทางโครงสรางลําดับช้ัน  

ความรวมมือเชิงเครือขายจึงไมสามารถเกิดขึ้นไดอยางสมบูรณ  สวนการรักษาขอบเขตของภาครัฐทําใหไมเกิดการรวมมือใน

แนวนอนเชนเดียวกัน ดังน้ันถาลักษณะการบริหารราชการเปนไปในลักษณะการรวมอํานาจและภาครัเม่ือไมก่ีปมาน้ี ประชากร

โลกไดประสบกับปญหาตางๆรุมเรามากมาย โดยเริ่มตั้งแตการลุกฮือขึ้นมาขับไลผูนําของเหลาประเทศในแถบตะวันออกกลาง 

หรือที่เรียกวาปรากฏการณ “อาหรับสปริง” (Arab Spring) ซ่ึงเกิดขึ้นจากความไมพอใจในการจัดสรรทรัพยากรที่ไมเปนธรรม

ของเหลาผูนํา โดยมีพื้นฐานมาจากการทุจริต คอรรัปช่ัน การแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง เครือญาติและพวกพอง การ

บริโภคทรัพยากรอยางไมรูจักพอ ตามกระแสของระบบ “ทุนนิยม” ตะวันตก และเม่ือทรัพยากรในพื้นที่ใดรอยหรอลง ก็จะทํา

การแสวงหาแหลงทรัพยากรอ่ืนๆตอไป สวนการไดมาซ่ึงทรัพยากรและผลประโยชนน้ัน จะอาศัยความรวมมือของเหลาผูนํา

โดยการแบงปนผลประโยชนระหวางกัน แตหากไมยินยอมก็จะนําไปสูการใชอํานาจเขายึดครอง แยงชิง จนกระทั่งเกิดสงคราม

ตามมา ดังเชน ปญหาที่เกิดขึ้นในแถบประเทศตะวันออกกลางทุกวันน้ี ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการแสวงหาแหลงทรัพยากรนํ้ามัน

ของประเทศระบบ “ทุนนิยม” ตะวันตกทั้งหลาย โดยการรวมมือของผูนําประเทศในตะวันออกกลาง การเอารัดเอาเปรียบไม

สนใจใยดีตอประชาชนของตน จนทําใหเกิดการรวมตัวประทวง การรวมมือกันรณรงคอยางตอเน่ือง เชน การนัดหยุดงาน การ

เดินขบวน การกอจลาจล และการชุมนุมตามแหลงสําคัญตางๆ รวมทั้งการใชโซเชียลมีเดียในการติดตอส่ือสาร การนัดรวมตัว

กัน และเตรียมการเม่ือเผชิญกับการปราบปรามจากเจาหนาที่ของรัฐ  

เหตุการณน้ีไดสงผลใหเหลาผูนําในตะวันออกกลางหลายคนถูกโคนลมอํานาจ สวนที่เหลือก็ไรเสถียรภาพในการ

บริหารจัดการบานเมือง เน่ืองจากขาดเอกภาพ ขาดความชอบธรรม และขาดความศรัทธาในการทําหนาที่บริหาร โดย

จุดเริ่มตนของเหตุการณน้ีเกิดขึ้นที่ประเทศตูนิเซีย ตอมาอียิปต ลิเบีย เยเมน  บาหเรน ซีเรีย อัลจีเรีย อิรัก จอรแดน คูเวต 

โมร็อกโก ซูดาน เลบานอน มอริเตเนีย โอมาน ซาอุดิอาระเบีย จิบูตี และประเทศในแถบตะวันตกของทะเลทรายสะฮารา ซ่ึง

ผลลัพธของสงครามการแยงชิงผลประโยชนเหลาน้ี ไดกอใหเกิดปญหาตางๆตามมา เชน ปญหาผูอพยพ การขาดแคลนอาหาร

และที่อยูอาศัย โรคระบาด และอ่ืนๆ ซ่ึงหากกระแสทุนนิยมไดขยายขึ้นเทาใดปญหาความขัดแยงก็จะขยายวงกวางออกไปมาก

ขึ้นตาม (Voice TV, 2015) 

หากมองยอนกลับมาดูประเทศไทยบาง ถึงแมวาจะไมสาหัสสากรรจเทากับประเทศตางๆดังที่กลาวมา แตรัฐบาลไทย 

ก็ตองใชเวลา งบประมาณและความพยายามอยางมาก เพื่อคล่ีคลายปญหาทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม ที่ยังมองไมเห็นแม

ประกายของแสงสวางจากโพรงอุโมงค อีกทั้งยังปวดหัวกับปญหาการตอตานของเหลาบรรดานิสิตนักศึกษา ซ่ึงถึงแมจะมี

สมาชิกเพียงเล็กนอย แตหากไมรีบแกไขก็อาจขยายรุกราใหญโตได อีกทั้งปญหาการขาดทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจไทย การ
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แกไขปญหาภัยแลง ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ํา ตลอดจนปญหาการถูกบีบบังคับจากนาๆประเทศ เชน ปญหาการคามนุษย 

ปญหากลุมผูอพยพ (ทั้งชาวโรฮีนจาและอุยกูร) ปญหาสายการบินของไทยที่ถูกประเมินต่ํากวามาตรฐานจากหนวยงาน ICAO 

(International Civil Aviation Organization) โดยประเมินใหสายการบินของไทย ไดคะแนนแค 35.6% เทาน้ัน ซ่ึงนอยกวา

ประเทศกัมพูชา (40.2%) อินโดนีเซีย (45.1%) บรูไน พมา และลาว ที่ไดคะแนน 65% นอกจากน้ี ยังมีปญหาโรคเมอรส 

(Middle East Respiratory syndrome- MERS) ซ่ึ งถึ งแม จะสามารถควบคุมแก ไขได  แต ก็สรางความห ว่ันวิตกแก

นักทองเที่ยวไมนอย (นสพ. ไทยรัฐ, 2558)  

สวนการแกไขปญหาสารพัดตางๆเหลาน้ี รัฐบาลไทยไดใชวิธีการสรางความเปนเอกภาพในการแกไขปญหา โดยการ

รวมศนูยอํานาจการบริหารไวที่สวนกลาง การบริหารปราศจากพรรคการเมืองฝายคาน ส่ือมวลชนถูกปรับทัศนคติ ประกอบกับ

การใชมาตรา 44 เพื่อการแกไขปญหาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด นอกจากน้ี รัฐบาลยังไดใชวิธีการบริหารจัดการแบบสูตรสําเร็จ 

เปรียบเทียบวิธีการปฏิบัติงานหรือกระบวนการทํางานที่ดีที่สุดที่เรียกกันทั่วไปวา “Best Practices” กับประเทศกาวหนา

ทั้งหลาย ดังเชนการศึกษารูปแบบการเลือกตั้งของเยอรมัน เปนตน  

ความจริงแลว แนวทางการปฏิบัติสําหรับประเทศไทยรวมทั้งประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆน้ัน การนําวิธีการปฏิบัติงาน 

การบริหารจัดการ หรือกระบวนการทํางานที่เช่ือวาดีที่สุด และในบางประเทศใชแลวประสบผลสําเร็จมาใชน้ันกลับไมใชเรื่อง

ใหม เพราะประเทศไทยและประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ ไดนําเอาวิธีการเหลาน้ีมาใชกันอยางมากมาย แตทวาความเปนจริงก็คือ 

วิธีการหรือเทคนิคสมัยใหมที่วาน้ี บางครั้งไมสามารถแกไขปญหาตางๆได และบางครั้งยังกลับเปนตัวสรางปญหาขึ้นเสียเอง ไม

วาจะเปนปญหาดานเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและส่ิงแวดลอม เพราะผลจากการเนนการพัฒนาประเทศไปสูความ

ทันสมัย ก็ไดเกิดผลกระทบตางๆตามมามากมาย เชน การขยายตัวเมืองสูชนบท ไดสงผลในสังคมชนบทของไทยเกิดความ

ออนแอ อาทิ การมีระบบพอคาคนกลางที่เขาไปซ้ือสินคาตามเลือกสวนไรนา ซ่ึงทําใหเกิดการกดขี่ เอารัดเอาเปรียบจากกลุม

พอคาคนกลางตามมา ระบบการผลิตที่มีการเปล่ียนแปลงกลายเปนการเนนการผลิตในจํานวนที่มาก เพื่อใหมีความไดเปรียบ

ในขนาดการผลิต ซ่ึงสงผลใหเกิดการใชธรรมชาติอยางส้ินเปลือง สวนความสัมพันธแบบครอบครัว เครือญาติ เปล่ียนเปนการ

คํานึงหรือมุงหวังผลประโยชนระหวางกัน ซ่ึงเม่ือเกิดปญหาหน่ึงโดยปกติก็มักจะทําใหเกิดปญหาอ่ืนๆตามมา เน่ืองจากปญหา

ตางไดเช่ือมโยงซ่ึงกันและกัน ดังน้ัน วิธีการแกไขปญหาของไทยควรใชวิธีการ “Best fit” โดยการหันกลับมาคิดไตรตรองถึง

หลักการ แนวคิดหรือวิธีการของคนไทย เพื่อนํามาแกไขปญหาของไทยเอง หรือเรียกไดวาแนวคิดของคนไทย โดยคนไทย และ

เพื่อคนไทยน่ันเอง 

 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังนับวายังโชคดีกวาหลายๆประเทศ เน่ืองจากประเทศไทยมีพระมหากษัตริยผูทรงมี

อัจฉริยภาพ ผูทรงใหคําแนะนําในการพัฒนาประเทศ ไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนหรือหลักการที่เรียกวา “เศรษฐกิจพอเพียง” 

ซ่ึงเปนแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่พระราชทานช้ีแนะแกพสกนิกรชาวไทยมานานนับ 30 ป และเปน

แนวคิดที่ตั้งอยูบนรากฐานของบริบทและสภาพของสังคมไทยโดยแท โดยแกนหลักสําคัญ คือ การพึ่งตนเองไดอยาง

พอประมาณ ทามกลางการเปล่ียนแปลงภายใตกระแสโลกาภิวัตน การดําเนินชีวิตตามทางสายกลาง ความมีเหตุมีผล การสราง

ภูมิคุมกันในตัวเอง ตลอดจนการใชความรู คุณธรรม และการครองตนอยางมีสติ ปญญา และความเพียรพยายาม อันจะสงผล

ใหเกิดความสุขในชีวิตตามมา ซ่ึงผูเขียนขออัญเชิญพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตอนหน่ึงวา “การพัฒนา

ประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอกิน พอใชของประชาชนสวนใหญในเบื้องตนกอน โดยใช
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วิธีการและอุปกรณที่ประหยัดแตถูกตองตามหลักวิชาการ เม่ือไดพื้นฐานความม่ันคงพรอมพอสมควรและปฏิบัติไดแลว จึงคอย

สรางคอยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับตอไป” (สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา,2558)  

ซ่ึงตอมาทรงไดขยายความของคําวา “พอมี พอกิน” น้ัน หมายถึง เศรษฐกิจพอเพียงน่ันเอง และทรงไดมี

พระราชดําริตอวา “ถาแตละคนมีพอมีพอกินก็ใชได ยิ่งถาทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทยเวลาน้ันก็เริ่มจะเปนไม

พอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไมมีเลย” (พระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2541) และยังทรงใหคําจํากัด

ความของคําวา “พอเพียง” วา “มีความหมายกวางขวางยิ่งกวา คือคําวาพอ ก็พอเพียงน้ีก็พอแคน้ันเอง คนเราถาพอในความ

ตองการก็มีความโลภนอย เม่ือมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอ่ืนนอย ถาประเทศใดมีความคิดอันน้ี มีความคิดวาทําอะไรตอง

พอเพียง หมายความวา พอประมาณ ซ่ือตรง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข พอเพียงน้ีอาจจะมีมาก อาจมีของหรูหราก็

ได แตตองไมเบียดเบียนคนอ่ืน” (สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา,2558)   

ดังน้ัน ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงจึงประกอบดวย ดังน้ี  

1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมมากและไมนอยจนเกินไป เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับ

พอประมาณ 

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับความพอเพียงน้ัน จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณา

จากเหตุปจจัยที่เก่ียวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทําน้ันๆอยางรอบคอบ 

3. ภูมิคุมกัน หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงตางๆที่จะเกิดขึ้น 

ซ่ึงความพอเพียงในองคประกอบ 3 ขอน้ี จะตองตั้งอยูบนพื้นฐาน 2 ประการ คือ  

1. จะตองมีความรู หมายถึง ความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตางๆที่เก่ียวของรอบดาน ความรูที่จะนํามาใชในการ

วางแผนและการปฏิบัติ   

2. จะตองมีคุณธรรม หมายถึง ความตระหนักในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต ความอดทน และการใชสติปญญาใน

การดําเนินชีวิต 

 

การดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระราชทานแนวทางการดําเนินชีวิต แกพสกนิกรชาวไทยตามแนวทางของการ

ดําเนินชีวิตแบบพอเพียง ดังน้ี 

1. ยึดความประหยัด ลดการใชจายที่ฟุมเฟอย 

2. ประกอบอาชีพดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

3. เลิกการแกงแยงผลประโยชน 

4. ขวนขวายหาความรูเพื่อใหมีรายไดเพียงพอแกการดําเนินชีวิต 

5. ประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางที่ดี   

The 2nd Khon Kean University International Conference on Public Administration (2015) 



277 

นอกจากน้ี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ยังทรงพระราชทานวิธีการในการดําเนินชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง ที่เรียกวา “ทฤษฏีใหม” โดยเนนการผลิตในภาคการเกษตรใหสามารถเล้ียงตนเองได ความชวยเก้ือกูลกันในการผลิต

และการจัดจําหนาย การวางแผนในการใชที่ดิน การกักเก็บนํ้าสําลองเพื่อการทําเกษตร การคัดเลือกชนิดของพืชและสัตว 

ตลอดจนการแสวงหาและการถายทอดความรูระหวางกัน เปนตน  

 

การบริหารรัฐกิจกับ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ในฐานะที่หนวยงานหรือองคกรภาครัฐ ซ่ึงเปนทั้งผูขับเคล่ือนและสนับสนุนโดยตรง ตอความสําเร็จตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง เชน การจัดหาแหลงนํ้าและพื้นที่ในการเกษตร การจัดหาเมล็ดพันธ การใหความรูและคําแนะนําแก

เกษตรกร ตลอดจนการจัดหาแหลงทุนและการใหความชวยเหลือในการหาตลาดหรือการจัดจําหนายแกเกษตรกร จึงตองเปนผู

ที่มีความรูความสามารถ และความทุมเทอยางมากในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย นอกจากน้ี เจาหนาที่ของรัฐจะตอง

เปนผูที่ใสใจตอการแสวงหาความรูใหมๆ การคิดคนเทคนิคหรือเครื่องมือทางการบริหาร/จัดการ (Management tools) 

ใหมๆที่มีความสอดคลอง เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทย เชน การจัดทําแผนกลยุทธและวิธีการนําแผนกลยุทธมาใช การ

กําหนดขั้นตอนหรือกระบวนการในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ การสนับสนุนใหองคการเปนองคการแหงการเรียนรู การ

บริหารระบบการเงินและงบประมาณ การจัดการทางดานคุณภาพ การนําวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีความเที่ยง 

ความตรง และความยุติธรรมมาใช ตลอดจนการเตรียมความพรอมเพื่อรองรบัการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เปนตน 

ทั้งน้ี เพื่อใหการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความประหยัด หรือ 3 E’s (Efficiency, Effectiveness, and 

Economy) ตามหลักการของการจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management-NPM) 

ทั้งน้ี ผูเขียนขออนุญาตยกคานิยมสรางสรรค 5 ประการ ที่ถูกเรียบเรียงจาก มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด  สํานักงาน 

ก.พ. เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตน ดังน้ี (เอกสารเผยแพร งานสงเสริมจริยธรรม สํานักงาน ก.พ., 

2558) 

1. กลายืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกตอง หมายถึง ยึดม่ันในความถูกตองดีงาม  ชอบธรรม  เสียสละ  อดทน  ยึดหลักวิชา

และจรรยาวิชาชีพ  ไมยอมโอนออนตามอิทธิพลใดๆ 

2. ซ่ือสัตย และมีความรับผิดชอบ หมายถึง ปฏิบัติหนาที่ดวยความตรงไปตรงมา  มีหลักธรรม แยกเรื่องสวนตัวออก

จากหนาที่การงาน มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอประชาชน ตอผลการปฏิบัติงาน ตอองคกร และตอการพัฒนาปรับปรุง

ระบบราชการ 

3. โปรงใส ตรวจสอบได หมายถึง ปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส ใหประชาชนตรวจสอบ

ความถูกตองได  เปดเผยขอมูลขาวสารภายใตกรอบของกฎหมาย 

4. ไมเลือกปฏิบัติ หมายถึง การบริการประชาชนดวยความเสมอภาค ไมเลือกที่รักมักที่ชังในการใหบริการ  ปฏิบัติ

ตอผูมารับบริการดวยความมีนํ้าใจ เมตตา เอ้ือเฟอ 

5. มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน หมายถึง ทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนด ทํางานใหเกิดผลดีแกหนวยงานและสวนรวม  ใช

ทรัพยากรของทางราชการใหคุมคา เสมือนหน่ึงการใชทรัพยากรของตนเอง เนนการทํางานโดยยึดผลลัพธเปนหลัก   

สุดทาย องคประกอบที่สําคัญเหนือส่ิงอ่ืนใด คือการสํานึกในการเปนผูปฏิบัติงาน เพื่อสนองใตเบื้องพระยุคลบาทของ

องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูทรงเปรียบเสมือนดั่งพอผูเปนศูนยรวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ สืบไป 
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บทสรุป 

การบริโภคที่เกินตัว และการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอย เพื่อมุงสูการพัฒนาประเทศอยางกาวกระโดด 

อาจจะนํามาสูปญหาตางๆ เน่ืองจากความตองการและการบริโภคอยางไรขีดจํากัด ซ่ึงสงผลใหเกิดการแกงแยง การเอารัดเอา

เปรียบ การใชกําลังอํานาจเขาทํารายกัน จนกระทั่งทําใหเกิดสงครามตามมา และเม่ือปญหาผนวกกับการแกไขปญหาอยางไม

ถูกวิธี ก็ยิ่งจะกอใหเกิดปญหาตางๆ มากยิ่งขึ้นอีกหลายเทา ดังน้ัน สังคมไทยตองรูจักสภาพหรือบริบทของไทย การรูจัก

ประมาณตน ดํารงตนอยูอยางพอเพียง คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน ชวยเหลือเก้ือหนุนกันตามอัตภาพ และเม่ือ

เกิดปญหา ก็ควรเลือกแนวทางในการแกไขที่เหมาะกับสังคมไทย 

สวนเจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงเปนผูมีสวนโดยตรงตอการแกไขปญหาของประชาชน หรือผูที่ทําหนาที่ในการตอบสนอง

และการใหบริการแกประชาชน ก็ควรมีจิตสํานึกในการเปนผูใหบริการที่ดี อีกทั้งตองขวนขวายหาความรูใหมๆ เพื่อเปนการ

เพิ่มศักยภาพของตน และเพิ่มผลสัมฤทธ์ิของงาน และสุดทาย คือเพื่อใหเหมาะสมกับการทําหนาที่ในการสนองเบื้องพระยุคล

บาทอยางแทจริง 
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บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่อง องคการของรัฐที่เปนอิสระ (Independent Regulatory Agency) บทวิเคราะหลักษณะสําคัญและ

ความสัมพันธกับระบบการเมือง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหแนวคิด ความเปนมา ลักษณะสําคัญ ขององคการของ

รัฐที่เปนอิสระในสหรัฐอเมริกาและไทย และวิเคราะหความสัมพันธขององคกรดังกลาวกับระบบโครงสรางทางการเมืองการ

ปกครองของแตละประเทศ รวมถึงความจําเปนของการมีองคการอิสระในระบบประชาธิปไตยสมัยใหม 

ผลการศึกษา พบวา สหรัฐอเมริกาเปนประเทศแรกในโลกที่มีการจัดตั้งองคกรประเภท Independent Regulatory 

Agency (IRA) ซ่ึงในปจจุบันมีองคกรที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะน้ีเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก และอาจเรียกช่ือแตกตางกันไป เชน 

Commission  Agency  Board เปนตน การเกิดขึ้นของ IRA ก็เพื่อใหภารกิจตางๆ ที่เพิ่มขึ้นตามลักษณะความสลับซับซอน

ของรัฐสมัยใหม โดยเฉพาะในการตัดสินใจดานเศรษฐกิจที่จําเปน อาศัยความเช่ียวชาญ (expertise) และความเปนอิสระจาก

กลุมผลประโยชน (Independent) ที่โครงสรางแบบดั้งเดิมไมสามารถตอบสนองได จึงเกิดความจําเปนที่ตองมีองคกรอิสระเขา

มาทําหนาที่ดําเนินกิจกรรมตางๆ ของรัฐและเอกชน องคกรเหลาน้ีแมวาในทางกฎหมายจะอยูในโครงสรางของฝายบริหาร แต

ฝายบริหารก็ไมสามารถส่ังการหรือออกคําส่ังไดโดยตรง ในการปฏิบัติงานองคกรเหลาน้ีสามารถใชอํานาจไดอยางหลากหลาย 

เชน การออกประกาศ การบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย และอํานาจช้ีขาดในกรณีที่เกิดขอพิพาท เปนตนแนวคิดการจัดตั้ง

องคกรในลักษณะน้ีแพรหลายไปสูประเทศอ่ืนๆ โดยมีช่ือเรียกที่แตกตางกันออกไปตามลักษณะการเมืองการปกครอง และ

ระบบบริหารราชการของแตละประเทศ ในประเทศไทยพบวา มีองคกรที่มีรูปแบบ ลักษณะ วิธีการดําเนินงานที่คลายกับ IRA 

อยูจํานวนหน่ึง เชน ธนาคารแหงประเทศไทย คณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนตน ขณะที่องคกรอิสระในความหมายของไทยจะเนน

เฉพาะองคกรที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญเทาน้ัน  

 

คําสําคัญ: องคการของรัฐที่เปนอิสระ องคกรอิสระ 

 

Abstract 

This paper aims to study and examine the idea of Independent Regulatory Agency (IRA) 

establishment and its main features, development, and evolution in two countries - United States and 
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Thailand. The paper also analyzes the relationship between IRAs and existing political structure to 

understand the necessity of IRAs in modern democracy. 

The study finds that IRAs have originally begun in the United States, and currently expand to 

government administration around the world under different names, such as Commission Agency Board. 

The rise of IRAs is to designate the specialized and complicated tasks, mostly economic issues that were 

previously done by the traditional bureaucrats, to a group of independent experts. This is because these 

issues are often so impactful that they require precise, knowledgeable, unbiased decision makers that are 

insulated from politicians and interest groups. Even most of IRAs are established under executive branch, 

they are not subordinate organs of the government. Rather, IRAs often exercise their own power of law 

making, law enforcing, and law interpreting. In Thailand there are some organizations that are resemble to 

the idea of IRA, such as the Bank of Thailand, and The Securities and Exchange Commission. However, 

independent organizations in Thailand context often refer to those written in the constitution rather than 

IRA according to international context. 

 

Keyword: Independent Regulatory Agency, Independent Organization 

The 2nd Khon Kean University International Conference on Public Administration (2015) 



281 

บทนํา 

ในระบบประชาธิปไตยสมัยใหม (modern democracy) สภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่มีลักษณะสลับซับซอนมากขึ้น 

สงผลใหประเด็นที่เก่ียวของกับนโยบายสาธารณะ การบริหารงานภาครัฐ การปฏิบัติและบังคับใชกฎหมาย มีรูปแบบที่

หลากหลายและมีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว ซ่ึงก็เกิดขึ้นเพื่อชวยใหภาคกิจตางๆ ที่ตองอาศัยความชํานาญเช่ียวชาญ

เฉพาะสําเร็จไปได ตามสถานการณของการบริหารที่เปล่ียนแปลงไป รัฐสมัยใหมมีความแตกตางไปจากรัฐโบราณอยางมากใน

หลากหลายดาน ในประการที่สําคัญที่สุด ไดแก การปกครองโดยกฎหมาย มีระบบระเบียบในการแบงแยกอํานาจ มีระบบการ

ควบคุมและมีระบบในการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ รวมทั้งเนนการจัดการรูปแบบการบริหารการปกครองพื้นที่ที่มีความ

หลากหลายมากกวาที่จะใชรูปแบบเดียวกันทั่วทั้งประเทศ (นครินทร เมฆไตรรัตน, 2547)  

องคการใหมๆ ที่เกิดขึ้นตามลักษณะความสลับซับซอนและภารกิจที่มากลนของภาครัฐ มักปรากฏใหเห็นในภาคที่

เก่ียวของกับการบริหารงานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกระบวนการตัดสินใจทางเศรษฐกิจที่ จําเปนตองอาศัยความเช่ียวชาญ 

(expertise) และความเปนอิสระจากกลุมผลประโยชน (independent) เชน การกํากับดูแลสถาบันการเงิน การปองกันการ

ผูกขาดทางธุรกิจ การควบคุมดูแลดานส่ิงแวดลอม เปนตน องคกรเหลาน้ีมักดําเนินการผานจะคณะกรรมการบริหารชุดหน่ึงที่

ไมไดมาจากการเลือกตั้ง (unelected bodies) ซ่ึงอาจมีตัวแทนจากผูเช่ียวชาญ นักวิชาการ หรือผูที่ไดรับการแตงตั้งอ่ืนๆ เพื่อ

เขามาทาํหนาที่คณะกรรมการ 

ในสหรัฐอเมริกามีองคกรที่ทีลักษณะเหลาน้ีอยูมากกวา 1,000 องคกร ซ่ึงสวนใหญเปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ

สนับสนุนการทํางานของฝายบริหาร (executive branch) สวนอีกประมาณ 200 กวาองคกรมีลักษณะเปนองคการอิสระ 

(independent agencies) หรือมีความเช่ือมโยงกับฝายบริหารคอนขางหลวม องคกรเหลาน้ีแมวาในทางกฎหมายจะอยูใน

โครงสรางของฝายบริหาร แตฝายบริหารก็ไมสามารถส่ังการหรือออกคําส่ังไดโดยตรง องคกรเหลาน้ีสามารถใชอํานาจไดอยาง

หลากหลาย เชน การออกประกาศ การบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย และอํานาจช้ีขาดในกรณีที่เกิดขอพิพาท  

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคในการศึกษาความสัมพันธระหวางองคการอิสระ (ที่ไมมาจากการเลือกตั้ง) กับองคกรของ

ฝายบริหารวามีลักษณะที่แตกตางกันหรือไมอยางไร ลักษณะที่สําคัญของความแตกตางขององคกรทั้งสองประเภทเปนอยางไร 

รวมถึงพิจารณาความสัมพันธระหวางองคการอิสระและโครงสรางการแบงแยกอํานาจของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงการมีอยู สถานะ

ขององคกร และการดําเนินการขององคกรเหลาน้ีสอดคลองกับหลักการทางประชาธิปไตย และการแบงแยกอํานาจ 

(separation of powers) ตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกามากนอยเพียงใด อีกประการหน่ึง คือการศึกษาองคกรใดบางใน

ไทยที่มีลักษณะคลายองคการอิสระ และการกําหนดใหองคกรบางองคกรเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ สอดคลองกับหลักการ

ทางทฤษฎีแบงแยกอํานาจหรือไม อยางไร ซ่ึงหากพิจารณาในบริบทของไทย โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2550 ไดบัญญัติใหมีหมวดวาดวย “องคกรตามรัฐธรรมนูญ” ซ่ึงประกอบไปดวยสองสวน ไดแก องคกรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ  และองคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ ทําใหเกิดคําถามตอการวางแนวทางการดําเนินงานขององคกรอิสระในประเทศ

ไทย 

 

ความจําเปนของการมีองคการอิสระในระบบประชาธิปไตยสมัยใหม  

เน่ืองจากปญหาของระบบการบริหารสมัยใหมที่มีการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

โครงสรางแบบดั้งเดิมไมสามารถตอบสนองได จึงเกิดความจําเปนที่จะตองมีองคกรอิสระเขามาทําหนาที่ดําเนินกิจกรรมตางๆ 

ของรัฐและเอกชนแทน รัฐประชาธิปไตยสมัยใหมที่ประสบปญหาในการบริหารจัดการ การจัดโครงสรางของระบบบริหารแบบ
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ดั้งเดิมจึงไมสามารถทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจะบรรลุวัตถุประสงคของการบริหารจัดการภาครัฐ

แบบใหมได จึงจําเปนตองมีกลไกที่สามารถสรางดุลยภาพระหวางการบริหารที่มีประสิทธิภาพกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน จากสภาพปญหาดังกลาวจึงมีความจําเปนตองจัดตั้งองคของรัฐที่เปนอิสระ เพื่อทําหนาที่ในการวางระเบียบและ

ควบคุมกิจกรรมบางอยางภายในรัฐ  ที่เรียกวา “องคการอิสระของรัฐ” “องคกรอิสระ” “องคกรของฝายปกครองที่เปนอิสระ” 

“องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ” ซ่ึงช่ือเรียกเหลาน้ีก็จะเรียกแตกตางกันไปตามภูมิหลังที่มา ความแตกตางของโครงสรางทาง

การเมืองการปกครองของแตละประเทศ ซ่ึงการมีองคการอิสระในระบบประชาธิปไตยสมัยใหม ประกอบไปดวยเหตุผลหลัก

สามประการ (มีโชค เกิดอารีกิจ, 2551) คือ  

1) ความเปล่ียนแปลงในทางเศรษฐกิจจนกลายเปนความจําเปนในการจัดตั้งองคกรอิสระเพื่อทําหนาที่ในการวาง

ระเบียบและควบคุมกิจกรรม ภายใตเง่ือนไขของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ยิ่งในชวงปลายศตวรรษที่ 19 เปนตนมา อํานาจในการ

บริหาร โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจโอนยายไปสูองคกรรูปแบบใหมมากขึ้น ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจการ

โทรคมนาคมและกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน โลกาภิวัตน รวมถึงเทคนิคและวิธีการอันสลับซับซอนที่มากขึ้น

ของธุรกรรมทางการเงิน การเงินการธนาคาร เปนตน กอใหเกิดปญหาการบริหาร เม่ือการบริหารแบบดั้งเดิมที่มักยึดติดกับ

กฎหมายระเบียบขอบังคับจํานวนมาก การขาดความรูความเขาใจในเจตนารมณที่แทจริงของกฎหมาย ปญหาการขาดความ

เขาใจในทางเทคนิคของกฎหมายใหมๆ ที่มีความสลับซับซอน ทําใหเกิดความจําเปนตองมีองคกรเพื่อเขามาทําหนาที่วาง

ระเบียบ (Regulate) และควบคุมกิจกรรมบางอยางภายในรัฐ (Control)  

2) โครงสรางการการบริหารแบบดั้งเดิม (Structure Administrative Classic) ไมสามารถตอบสนองความเปล่ียน

ในทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจแบบใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยโครงสรางทางการบริหารแบบดั้งเดิมตั้งอยูบน

พื้นฐานของการแบงแยกความชํานาญเฉพาะดานใหแตละหนวยงาน (specialization of tasks) มีการจัดลําดับอํานาจหนาที่

และการควบคุมบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน ซ่ึงทําใหการบริหารเปนไปดวยความลาชา มีขั้นตอนเปนจํานวนมาก ขาดระบบการ

ประสานงานระหวางหนวยงาน ยิ่งเม่ือหากพิจารณาโครงสรางอํานาจของรัฐในระดับสูงสุดอันเปนสวนหน่ึงของสถาบันทาง

การเมืองตามรัฐธรรมนูญในรูปแบบหลักการแบงแยกอํานาจ (Separation of power) ก็ไมมีความเหมาะสมที่จะเขามาทํา

กิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง กลาวคือ สถาบันทางนิติบัญญัติ (รัฐสภา) แมวาจะมีอํานาจในทางนิติบัญญัติก็จริง แตกระน้ันก็เปน

กระบวนการที่สลับซับซอนและใชเวลานาน กวากฎหมายแตละฉบับจะผานการพิจารณาบังคับใชก็ใชระยะนานเกินไปจนไม

สามารถสนองตอปญหาไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งรัฐสภาก็เปนองคกรทางการเมืองที่มีสมาชิกจํานวนมาก จึงใหญเกินกวาที่จะตอง

ทําหนาที่ที่ตองอาศัยความยืนหยุนคลองตัว ขณะที่ฝายบริหาร(Executive) ซ่ึงประกอบดวยรัฐบาล (Government) และฝาย

ปกครองบริหาร (Administrative) ก็ไมอาจทําหนาที่ในการวางระเบียบและควบคุมกิจกรรมตางๆ ไดดวยตนเอง อีกทั้งยังเปน

องคกรที่มีผลประโยชนทางการเมืองอยู เปนกลไกที่จะปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลซ่ึงเปนฝายการเมือง ซ่ึงไมสอดคลองกับ

แนวทางของของรูปแบบองคการอิสระ ที่จะตองมีองคประกอบสําคัญ คือ ความเปนอิสระ(Independent) และมีความเปน

กลาง (Impartiality) รวมถึงหากพิจารณาฝายตุลาการ (ศาล) ก็ไมเหมาะในการเขามาทําหนาที่ในการวางระเบียบ (regular) 

และควบคุม (control) เสียเอง โครงสรางทางการบริหารแบบใหมที่ตองการคือโครงสรางที่ไมสลับซับซอน สนองความ

เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ซ่ึงตางไปจากกรณีที่ฝายบริหารที่มีอํานาจในการวางกฎ ระเบียบ ซ่ึงก็จะมีลักษณะทั่วไปและไม

เฉพาะเจาะจง 

3) แนวความคิดเรื่ององคกรของรัฐที่เปนอิสระถูกนํามาปรับใชเพื่อสรางกลไกในการบริหารเพื่อประสิทธิภาพ เพื่อให

ไดรับหลักประกันใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดโดยอิสระ ปลอดพนจากการแทรกแซงจากองคกรของรัฐหรือสถาบันทางการเมือง

อ่ืนๆ การรวมอํานาจทั้งทางนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ไวในองคกรเดียวเชนน้ี จึงเปนแนวทางแกไขและเปนลักษณะเฉพาะ

ของการจัดรูปแบบองคกรแบบใหมซ่ึงไมมีในการจัดรูปแบบองคกรทางการปกครองหรือองคกรทางการบริหารอ่ืนภายในรัฐ  
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พัฒนาการการกําเนิดและลักษณะสําคัญขององคการของรัฐที่เปนอิสระในสหรัฐอเมริกา 

กลไกรัฐสมัยใหมที่ มีแนวความคิดในการแกไขปญหาอันเกิดจาการบริหาร อันไดแก ปญหาความลาชาจาก

กระบวนการตัดสินใจทางนโยบาย โครงสรางทางการบริหารแบบดั้งเดิมที่ยึดติดกับความเครงครัดทางกฎหมาย การขาดความรู

ความเชาใจในประเด็นทางเทคนิคใหมๆ ที่มีความสลับซับซอน รวมถึงปญหาอันเกิดจากความไมมีประสิทธิภาพของโครงสราง

ทางการบริหารแบบดั้งเดิมในการรักษาผลประโยชนของรัฐและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยในป ค.ศ. 1989 ไดมี

การจัดตั้งองคกรที่เรียกวา Independent Regulatory Agency: IRA ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ทําหนาที่วางระเบียบและดูแล

กิจการธุรกิจการคาระหวางมลรัฐให เปนไปโดยเรียบรอย 1 มี ช่ือเรียกอยางเปนทางการวา Interstate Commerce 

Commission หรือ I.C.C. สังกัดกระทรวงมหาดไทย (Department of the Interior) มีการกําหนดใหเปนองคกรที่มีอิสระ 

(autonomy) ซ่ึงมีลักษณะที่แตกตางไปจากองคกรของฝายบริหารทั่วไป ปลอดพนจากการแทรกแซง ไมมีหนวยงานเหนือการ

บังคับบัญชา (Hierarchical Control) ในปตอมาก็ไดมีการสถาปนาองคกรในลักษณะดังกลาวน้ี เชน The Federal Trade 

Commission 1915, The Securities and Exchange Commission 1934,  The Federal communication 

Commission 1934 

จากการศึกษาของวิษณุ วรัญู (2538) และเอ้ือมพร ตสาริกา (2548) ไดวิเคราะหลักษณะรวมกันขององคกรอิสระ

ของรัฐ ดังน้ี 

1. มีการจัดตั้งเปนกฎหมายโดยเฉพาะ และสภาคองเกรสก็มักจะกําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรเหลาน้ีไวอยาง

ชัดเจนในกฎหมายการจัดตั้ง ตลอดจนคํานึงถึงแนวทางความคิดที่หลากหลาย ดังน้ันตองจัดสรรตําแหนงใหกลุมผลประโยชน

และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม หรือหากจะมีการแตงตั้งนักการเมืองเขามาเปนกรรมการ ก็จําเปนตองแตงตั้งจากทุกพรรคการเมือง 

หรืออยางนอยจากทั้งรีพับลีกันและเดโมแครต 

2. มีมาตรการประกันความเปนอิสระและความเปนกลาง (Independent and impartial) ไดแก การกําหนดวาระ

การดํารงตําแหนงไวนานพอสมควรและใหอยูไดวาระเดียว ไมมีการถอดถอนออกกอนหากยังไมครบวาระ เวนแตจะปฏิบัติ

ตามที่กฎหมายกําหนด เชน บกพรอง ไรประสิทธิภาพ ประมาทเลินเลอ หรือมีความประพฤติเส่ือมเสีย (malfeasance) 

3. โดยการปฏิบัติหนาที่ องคกรเหลาน้ีก็จะไดรับมอบกลไกอันจําเปนในการปฏิบัติงาน และจําเปนตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑที่กําหนดไวใน Administrative Procedure Act 1946 และอาจถูกควบคุมโดยกระบวนการทางการศาล หรือโดย

คณะกรรมการวิสามัญของสภาคองเกรส แตกระบวนการควบคุมการทํางานขององคกรอิสระที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ 

การควบคุมผานสํานักงบประมาณ (Office of Management and Budget: OMB) ที่ขึ้นตรงตอประธานาธิบดี มีหนาที่ในการ

จัดทํางบประมาณใหกับหนวยงานอิสระเหลาน้ี ดังน้ันประธานาธิบดี Ronald Reagan จึงพยายามลดจุดออนขององคกรอิสระ

เหลาน้ี ดวยการออกระเบียบเก่ียวกับงบประมาณวาองคกรอิสระจะตองแสนอแผนการดําเนินงานให OMB พิจารณาใหความ

เห็นชอบกอน 

ปจจุบันก็อาจถือวาองคกรเหลาน้ีเปนสวนหน่ึงของโครงสรางทางการเมืองการปกครองและโครงสรางทางการบริหาร

ของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไมมีขอโตแยงเรื่องการขัดตอรัฐธรรมนูญมาเปนประเด็นอีกแลว แตขอวิพากษวิจารณถึงการดํารงอยู การ

1 Geoffroy P. Miller, Independent Agencies in The Supreme Court Revue. 1986, p 79 

The 2nd Khon Kean University International Conference on Public Administration (2015) 

                                 



284 

ดําเนินงานขององคกรเหลายังคงมีอยู บางก็เห็นวาองคกรเหลาน้ีไดอิสระในการทํางานมากเกินไป ไมมีความรับผิดชอบตอ

ประชาชนเจาของประเทศ หรือเสียงวิพากษวิจารณบางสวนก็เห็นวา การดําเนินงานขององคกรเหลาน้ีไมมีความเปนอิสระ

อยางแทจริงเน่ืองจากอยูภายใตอิทธิพลของประธานาธิบดี ดวยกลไกการควบคุมงบประมาณผานสํานักงบประมาณ ซ่ึงขอ

วิจารณทั้งหลายเหลาน้ีเปนผลมาจากการที่สหรัฐอเมริกามีองคในลักษณะน้ีจํานวนมากและไมมีลักษณะรวมหรือลักษณะที่

แกนกลาง (Core Concept) ไวในกฎหมายสูงสุด เชน รัฐธรรมนูญ จึงเปดชองใหสภาคองเกรสสามารถออกกฎหมายสถาปนา

องคเหลาน้ีไดโดยอิสระ คํานึงแตผลในทางปฏิบัติ อันเปนที่มาของขอวิจารณในทางทฤษฎีดังที่กลาวไปแลว  

 

ความเปนมาและลักษณะของ Independent Regulatory Agency (IRA) ในระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ถือเปนประเทศแรกในโลกที่มีการจัดตั้งองคกรประเภท Independent Regulatory Agency 

(ค.ศ. 1989) ภายหลังจากน้ันประเทศตางๆ จึงไดนําเอาแนวความคิดดังกลาวไปจัดตั้งองคกรในลักษณะน้ีในประเทศของตน 

ซ่ึงก็มีช่ือเรียกที่แตกตางกันออกไปตามแนวคิดที่มา โครงสรางทางการเมืองการปกครองและระบบทางการบริหารของแตละ

ประเทศ12 ลักษณะเฉพาะของ Independent Regulatory Agency (IRA) ของสหรัฐอเมริกา มีลักษณะดังตอไปน้ี 

1. รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกามิไดบัญญัติหรือกลาวถึงเรื่อง Independent Regulatory Agency (IRA) ไว

โดยตรง แตอยางไรก็ตาม หากพิจารณาวา รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกาไดบัญญัติใหรัฐบาลมีอํานาจในการจัดตั้งองคการ

อิสระขึ้นมาไดดวยการออกกฎหมายจัดตั้งองคกรน้ันๆ โดยกฎหมายน้ันผานความเห็นชอบจากสภาคองเกรส (Congress)  

2. การกําหนดนิยามและลักษณะของ Independent Regulatory Agency (IRA) สอดคลองกับโครงสรางทาง

การเมืองการปกครองของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะความแตกตางระหวางระดับขององคกรทางการบริหารสองระดับ ไดแก 

องคกรของฝายบริหาร (Executive Regulatory Agency) และองคการของรัฐที่เปนอิสระ (Independent Regulatory 

Agency) กลาวคือ ประการแรก ความแตกตางดานลําดับตําแหนงในโครงสรางทางการปกครอง องคกรของฝายบริหารจะถูก

กําหนดใหเปนองคกรหน่ึงของฝายบริหาร ซ่ึงมีคณะรัฐมนตรีเปนผูดูแล กํากับควบคุมการทํางานโดยตรง ตางกับองคกร

ประเภท IRA ที่การกํากับ ดูแลและควบคุมอยูนอกเหนือไปจากควบคุมของประธานาธิบดี องคการของรัฐที่เปนอิสระจะไม

สังกัดกระทรวง ทบวง กรมใดๆ ไมมีหนาที่รับผิดชอบในทางการบริหารตอผูบริหารของกระทรวง ทบวง กรม แตจะมีการ

บริหารงานในรูปคณะกรรมการที่เปนอิสระจากอํานาจของประธานาธิบดี ประการที่สอง ความแตกตางของตําแหนงผูบริหาร 

ตําแหนงผูบริหารของ IRAจะมีลักษณะเปนประธานของคณะกรรมการ ขณะที่องคกรของฝายบริหารโดยแท ตําแหนงผูบริหาร

องคกรจะมีลักษณะเปนผูบริหารเพียงคนเดียวอยูภายใตการควบคุม กํากับดูแลจากคณะรัฐมนตรี 

ประเภทองคกร องคการของรัฐที่เปนอิสระ 

(Independent Regulatory Agency) 

องคกรของฝายบริหาร (Executive 

Regulatory Agency) 

1. ลําดับตําแหน งในโครงสรางการ

ปกครอง 

น อ ก ร ะ บ บ ก า ร ค ว บ คุ ม ข อ ง

ประธานาธิบดี 

อยูภายใตการกํากับ ดูแลและควบคุม

ของประธานาธิบดี 

2 ใน อังกฤษ หนวยงานที่มี ลักษณะคล ายกับ  Independent Regulatory Agency คือ หน วยงานประเภท Quasi Autonomous Non-

Government หรือเรียกส้ันๆ วา Quasi Government  ขณะที่ในฝร่ังเศสเรียกองคกรในลักษณะนี้วา Autorité Administrative Indépendante 

นอกจากนี้หลายประเทศก็ไดนําเอาแนวความคิดนี้ไปปรับใชจํานวนมาก เชน ออสเตรเลีย อินเดีย ไทย เปนตน 
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ประเภทองคกร องคการของรัฐที่เปนอิสระ 

(Independent Regulatory Agency) 

องคกรของฝายบริหาร (Executive 

Regulatory Agency) 

2. ตําแหนงผูนํา/ผูบริหาร ผูนําจะอยูในลักษณะผูนําของ

คณะกรรมการ 

ผูบริหารเพียงคนเดียวและเปนผูแทน

รัฐมนตรีทําหนาที่ดูแล 

3. การแตงตั้ง ประธานาธิบดี เสนอช่ือ โดยมีวุฒิสภา

รับรอง เพื่อความเปนอิสระและคาน

อํานาจกัน 

การแตงตั้งเปนไปตามระบบปกติ 

ประธานาธิบดีมีอํานาจในการแตงตั้ง 

ถอดถอน 

4. วาระการดํารงตําแหนง วาระการดํารงตําแหนงที่ถัดกันหรือ

เหล่ือมกัน (Staggered dates) มี

แนนอน (Fixed Term) เพื่อปองกัน

ความเปนอิสระและการถูกครอบงําจาก

ฝายบริหาร 

ไมมีวาระการดาํรงตําแหนงที่แนนอน 

เพราะขึ้นอยูกับความสามารถในการ

บริหารงาน ประธานาธิบดีสามารถถอด

ถอนไดเม่ือไมสามารถบริหารงานให

เปนไปตามนโยบายได 

5. ความเปนอิสระในการทํางาน ในเชิงหลักการประธานาธิบดีจึงไม

สามารถแทรกแซงการทํางานของ IRA 

ได 

ประธานาธิบดี คือ ผูกําหนดแนวทางใน

การทํางาน ผูปฏิบัติมีหนาที่ในการรับ

คําส่ังไปปฏิบัติภายใตกฎหมาย 

ที่มา: สรุปและปรับปรุงโดยผูเขียน 

ตารางที ่1: แสดงความความแตกตางระหวางระดับขององคกรทางการบริหารสองระดับ ไดแก องคกรของฝายบริหาร 

(Executive Regulatory Agency) และองคการของรัฐที่เปนอิสระ (Independent Regulatory Agency) 

กระบวนการทํางานอยางเปนอิสระของ IRA ถือเปนหัวใจสําคัญของรูปแบบองคการอิสระ โดยเฉพาะกระบวนการ

แตงตั้งและถอดถอนในการดํารงตําแหนงเปนไปอยางอิสระ ประธานาธิบดีจะทําหนาที่ในการเสนอช่ือผูที่เหมาะสมเพื่อเขา

ดํารงตําแหนง โดยมีสภาคองเกรสเปนผูรับรองรายช่ือเหลาน้ัน นอกจากน้ันมีการลําดับเง่ือนไขทางเวลาใหการแตงตั้งกรรมการ

แตละคนมีวาระการดํารงตําแหนงที่ถัดกันหรือเหล่ือมกัน (staggered dates) มีระยะเวลาในการดํารงที่แนนอน (fixed term) 

เพื่อเปนหลักประกันในความม่ันคงและปองกันการถูกครอบงําในทางการบริหาร ซ่ึงในที่สุดประธานาธิบดีจะไมสามารถ

แทรกแซงการทํางานของ IRA ไดเลย นอกเสียจากวาใชอิทธิพลทางการเมืองโดยออมในการเขาแทรกแซงการทํางานน้ันๆ 

ในยุคแรกของการกอตั้งองคกร IRA น้ัน ความแตกตางกับองคกรฝายบริหารปรากฏคอนขางเดนชัด เน่ืองมาจาก IRA 

เปนเสมือนสัญลักษณเชิงอุดมคติเก่ียวกับอํานาจในการตรากฎเกณฑตาง ๆ มาควบคุมระบบเศรษฐกิจและเพื่อประโยชน

สาธารณะ ซ่ึงในยุคน้ันถือวาเปนเรื่องทาทายตอแนวคิดเรื่องทรัพยสินและเสรีภาพในการทําสัญญา โดย IRA ไดเพิ่มบทบาท

ของภาครัฐในการเขามาเปนผูเลนในระบบเศรษฐกิจ สังคมการเมืองมากขึ้น ซ่ึงแตกตางจากองคกรของฝายบริหาร ซ่ึงขณะน้ัน

ยึดถือแนวทางในเชิงบริหารจัดการเทาน้ัน ไมสามารถตัดสินใจหรือกระทําการใด ๆ มากนัก ตอมาในปจจุบันภารกิจหนาที่ของ 

IRA ไดขยายบทบาทไปมาก ซ่ึงทําใหภารกิจครอบคลุมไปถึงการตรากฎระเบียบ การสอบสวน การฟองรองดําเนินคดี หรือ

แมกระทั่งการวินิจฉัยช้ีขาด ยิ่งในกรณีของการดําเนินการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐตามหลักปกติของหลักการแบงแยกอํานาจ

นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ จะกระทําไดโดยการตรวจสอบและถวงดุลกัน (Checks and balances) แตในรัฐประชาธิปไตย

สมัยใหมไดกําหนดใหมี IRA ในการทําหนาที่ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐที่เพิ่มขึ้น ทั้งน้ีเพราะองคดั้งเดิมตามรูปแบบการ
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แบงแยกอํานาจอาจไมสามารถทําหนาที่ดังกลาวได กระบวนการตรวจสอบสาธารณะตองการความรวดเร็ว ยืดหยุน มีความ

เปนกลางในการตรวจสอบ แตในปจจุบันองคกรใหมที่ จัดตั้งขึ้นจึงไมมีลักษณะแกนกลาง (Core Concept) ทําใหความ

แตกตางขององคกรฝายบริหารกับองคกรของรัฐที่เปนอิสระ(IRA) ลดนอยถอยลงไป ทั้งอํานาจหนาที่ใน regulatory function 

และ management function แตจะมีความแตกตางกันมากตอเม่ือเปรียบเทียบในเชิงความเปนอิสระในการทํางาน และการ

แตงตั้ง ถอดถอนการดํารงตําแหนง  

เม่ือเปนเชนน้ีแลว โดยเฉพาะเม่ือหากพิจารณาจากขอมูลในตารางที่ 1 แลวจะพบวา องคกรของรัฐที่เปนอิสระ 

(Independent Regulatory Agency) มีแนวทางการดําเนินงานที่เปนอิสระอยางมาก จึงเปนประเด็นขอถกเถียงวา องคกร

ของรัฐที่เปนอิสระ ทํางานภายใตความรับผิดชอบตอใคร และใชอํานาจอยางไรในการดําเนินงานเม่ือเปรียบเทียบกับการ

บริหารขององคกรของฝายบริหาร (Executive Regulatory Agency) ที่ไดรับอํานาจอันชอบธรรมจากฉันทานุมัติของ

ประชาชนแสดงเจตนารมณผานการเลือกตั้งประธานาธิบดี ซ่ึงศาลสูงแหงสหรัฐอเมริกาไดเคยพิจารณาคดีที่เก่ียวของกับ

กฎหมาย The Administrative Procedures Act 1946 โดยศาลตัดสินวา อํานาจในการตรากฎ การออกนโยบายตาง ๆ ออก

ระเบียบ ในสหรัฐอเมริกา มิไดหมายถึงการตรากฎหมายแตเพียงอยางเดียว แตหมายถึง อํานาจในการตรากฎหมายตาม

แนวทางปฏิบัติที่ยอมรับกันวามีอํานาจในการกระทํา ดังน้ัน กฎหมายที่บังคับใชในสหรัฐอเมริกาในปจจุบันจะมีที่มาทั้งมากจาก 

การออกกฎหมายของรัฐสภาและกฎหมายที่ไมไดมาจากรัฐสภา ศาลสูงแหงสหรัฐอเมริกาเคยวินิจฉัยวา ขอบัญญัติหรือความ

ใดๆ ที่เคลือบแคลงใหถือวาขอความน้ัน ๆ มีเจตนาที่จะมอบอํานาจในการตรากฎใหแก Independent Regulatory Agency 

ดวยเสมอ (มีโชค เฉิดอารีกิจ, 2551)  

เม่ือคําวินิจฉัยตามแนวทางของศาลสูงไดวางหลักเก่ียวกับ Independent Regulatory Agency จํานวนมาก จึง

กลายเปนขอถกเถียงในเชิงทฤษฎีวา ขัดแยงกับการหลักการแบงแยกอํานาจหรือไม รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกาไดรับรอง

เรื่องราวเหลาน้ีหรือไม หรือการพิจารณาของศาลสูงเองอาจไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ จึงขอยกกรณี เม่ือครั้งกอตั้ง 

Interstate Commerce Commission หรือ I.C.C. เพื่อนํามาอธิบายประเด็นปญหาน้ี กลาวคือ เม่ือมีเสียงวิพากษวิจารณ จน

กลายเปนประเด็นปญหาเกิดขึ้นเม่ือมีกฎหมายการจัดตั้ง Interstate Commerce Commission หรือ I.C.C.3 ซ่ึงกฎหมายใน

การจัดตั้งองคกรออกโดยสภาคองเกรส ซ่ึงหากพิจารณาโดยปกติธรรมดาก็อาจจะยังไมเห็นปญหาในเชิงทฤษฎีแตอยางใด แต

เม่ือมีขอวิจารณที่วาการจัดตั้งหนวยงานทางการบริหารเหลาน้ีถือเปนอํานาจของฝายบริหารหรือไม ซ่ึงการจัดตั้งองคทางการ

บริหารอยาง I.C.C. อาจอาจขัดตอรัฐธรรมนูญ เน่ืองจากรัฐธรรมนูญมาตรา 24 ไดมอบอํานาจทางการบริหารใหแก

3 Interstate Commerce Commission  จัดตั้งในป ค.ศ. 1989 ทําหนาที่วางระเบียบและดูแลกิจการธุรกิจการคาระหวางมลรัฐใหเปนไปโดย

เรียบรอย  มีชื่อเรียกอยางเปนทางการวา Interstate Commerce Commission หรือ I.C.C. สังกัดกระทรวงมหาดไทย (Department of the 

Interior) 

4 รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา บัญญัติวา  

ขอ 1 อํานาจบริหาร อํานาจบริหารเปนของประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกา  

ขอ 2 อํานาจประธานาธิบดี ประธานาธิบดีในฐานะหัวหนารัฐบาล มีอํานาจในการบังคับบัญชาหนวยงานฝายบริหารทั้งหลาย และมีอํานาจในการ

แตงตั้งผูดํารงตําแหนงตางๆ โดยความเห็นชอบของเสียงขางมากของวุฒิสภา เชน ทูต กงสุล ผูพิพากษาศาลสูง ผูพิพากษาศาลในระดับสหรัฐ 

อัยการแหงสหรัฐฯ นายทหารระดับสูง รัฐมนตรี หนวยงานอิสระ คณะกรรมการประจําตางๆ เปนตน 
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ประธานาธิบดีแตเพียงผูเดียว รองประธานาธิบดี รัฐมนตรี เจาหนาที่อ่ืนๆ ไมมีอํานาจในทางบริหารตามรัฐธรรมนูญเลย5 การ

แตงตั้งรัฐมนตรีและเจาหนาที่ระดับสูง ภายใตการเห็นชอบจากวุฒิสภาที่กําหนดใหอํานาจฝายบริหารเปนของประธานาธิบดี6 

หนวยงานทุกหนวยงานที่มีการจัดตั้งขึ้นและมีลักษณะเปนการบริหาร (executive) จึงตองขึ้นอยูกับอํานาจในการบังคับบัญชา

ของกระทรวงใดกระทรวงหน่ึง ซ่ึงรวมกันเปนคณะรัฐมนตรี (Cabinet) และอยูภายใตการส่ังการของประธานาธิบดี ดังน้ัน การ

จัดตั้ง I.C.C. จึงอาจเปนโมฆะขัดตอรัฐธรรมนูญ เพราะไมสอดคลองกับหลักการแบงแยกอํานาจ อีกทั้งการจะนําเอาอํานาจนิติ

บัญญัติ อํานาจบริหารและอํานาจตุลาการมารวมไวอยูในองคกรเดียวไมได แตเม่ือไดมีการนําเอาขอถกเถียงน้ีขึ้นสูศาลสูงแหง

สหรัฐอเมริกา ในคดี Humphrey’s Executer v.s. United States ศาลสูงไดพิจารณาวา ศาลรับรูการดํารงอยูขององคกร

อิสระของรัฐ โดยใหเหตุผลประกอบเพิ่มเติมวา สภาคองเกรสมีเจตนาชัดแจงที่จะสถาปนาองคกรที่เปนอิสระจากอํานาจ

บริหาร แมวาจะยังอยูในสังกัดของฝายบริหารก็ตาม ดังน้ันการที่คณะกรรมการ Federal Trade Commission ไดปฏิบัติ

หนาที่ดวยอิสระ โดยไมสนใจวาฝายบริหารจะยินยอมดวยหรือไม จึงไมขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และดวยเหตุผล

ดงักลาวประธานาธิบดี Roosevelt จึงไมมีอํานาจในการถอดถอนคณะกรรมการดังกลาวออกจากตําแหนงกอนที่จะครบวาระ

ตามกฎหมาย โดยไมมีเหตุผลอ่ืนอันสมควรที่จะสามารถกระทําได (ชลัช จงสืบพันธุ และคณะ, 2551) 

 หลักการสําคัญของการสรางรัฐ รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกาไดกําหนดหลักการสามประการขึ้น ไดแก ประการที่

หน่ึง รัฐธรรมนูญไดกําหนดโครงสรางของรัฐบาลขึ้น ซ่ึงเปนรูปแบบการปกครองที่แบงแยกอํานาจออกเปนสามฝายภายใต

ระบบสหพันธรัฐ ประการที่สอง รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาไดจัดสรรอํานาจบางประการใหแกรัฐบาล และ ประการที่สาม รัฐธร

มนูญกําหนดขอจํากัดอํานาจรัฐบาลในการใชอํานาจเหลาน้ี ดังน้ันรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาจึงใหอํานาจและจํากัดอํานาจแก

รัฐบาลไปพรอมๆ กัน ซ่ึงหลักการจํากัดอํานาจและมอบอํานาจน้ีปรากฏชัดเจนในหลักการส่ีประการสําคัญของการปกครอง

ภายใตรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา ไดแก หลักการแบงแยกอํานาจและการตรวจสอบถวงดุล (Separation of Powers and 

Checks and Balances) หลักสหพันธรัฐ (Federalism) หลักการรัฐบาลมีอํานาจจํากัด (Limited Government) และ

หลักการพิจารณาทบทวนโดยฝายตุลาการ (Judicial Review) (แกรี่ วาสเสอรแมน, 2557, หนา 38 - 39) 

เม่ือพิจารณาการจัดตั้ง Independent Regulatory Agency ของสหรัฐอเมริกา อํานาจในการสถาปนาองคกรคือ 

องคกรทั้งหมดกอตั้งขึ้นโดยอาศัยอํานาจของรัฐสภา (Congress) มีสถานะเปนหนวยงานของรัฐที่เปนอิสระจากการบังคับ

บัญชาของประธานาธิบดี (presidential control) บรรดาหนวยงานของรัฐที่เปนอิสระเหลาน้ีแมจะไมไดเปนสวนหน่ึงของ

องคกรฝายบริหาร (executive department) แตถือวาอยูภายในขอบขายการใชอํานาจบริหาร (executive branch) ตาม

หลักการแบงแยกอํานาจ โดยลักษณะสําตัญขององคการหรือหนวยงานอิสระเหลาน้ีจะมีลักษณะสําคัญที่คลายคลึงกัน คือ การ

ไมขึ้นตรงตอการบังคับบัญชาขององคกรฝายบริหาร ซ่ึงหากพิจารณาถึงองคกรโดยทั่วไป เราอาจจะพิจารณาและจัดแบง

ประเภทแบงหนวยงานตางๆ ไดตามลักษณะหนาที่ (functional classification) ไดแก 

5 แมวาหากพิจารณาอยางแบงแยกเด็ดขาดก็จะพบวา ประธานาธิบดีมีอํานาจในการทางการบริหารแตเพียงอยางเดียว แตหากพิจารณาในทาง

ปฏิบัติจริง ก็จะพบวา เสนแบงของแบงแยกอํานาจมีลักษณะหลวมๆ กลาวคือ ประธานาธิบดียังไดรับอํานาจเก่ียวกับนิติบัญญัติและตุลาการ ไดแก 

ในฐานะผูกําหนดนโยบายของประเทศยอมมีบทบาทสําคัญในทางนิติบัญญัติ เชน Veto  กฎหมายสวนใหญที่ผานสภาคองเกรส มักผานการ

กล่ันกรองของหนวยงานและถูกเสนอโดยหนวยงานฝายบริหาร แถลงการณประจําปและแถลงการณพิเศษตอสภาคองเกรสก็สามารถเสนอกฎหมาย

ที่เห็นวาจําเปน ในดานตุลาการ ก็ยังแตงตั้งผูพิพากษา ภายใตความเห็นชอบจากวุฒิสภา 

6 Article. II. Section. 1. The executive Power shall be vested in a President of the United States of America. He shall hold his 

Office during the Term of four Years, and, together with the Vice President, chosen for the same Term, be elected. 
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 1. หนวยงานอิสระประเภทบริหาร (Independent Executive Agency) มีอํานาจหนาที่หลักในเชิงปฏิบัติการ 

(operation) หรือดําเนินภารกิจหนาที่ของรัฐบาลกลาง (federal government functions) 

 2. หนวยงานอิสระประเภทกํากับดูแล (Independent Regulatory Agency) มีอํานาจหนาที่หลักในเชิงกํากับหรือ

ตรวจสอบบุคคล หนวยงาน บริษัท หรือองคกรของรัฐใหเปนไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานที่กําหนด การคุมครองสิทธิ การ

ออกและเพิกถอนใบอนุญาต และอาจรวมถึงการกํากับดูแลทิศทางนโยบายเฉพาะในสวนงานที่เก่ียวของกับองคกร 

 แมวาจะเปน Independent Agency เหมือนกัน แตหากพิจารณากฎหมายที่กอตั้งองคกรน้ันขึ้นมา จะพบวา

หนวยงานอิสระตาง ๆ มีระดับความเปนอิสระที่ไมเทากัน Datla and Revesz (2013) ประเมิน Independent Agency ของ

สหรัฐอเมริกาจํานวน 81 หนวยงาน โดยใชหลักเกณฑ 7 ประเภท ไดแก 

(1) การคุมครองการพนจากตําแหนง (Removal Protection) 

(2) การจํากัดวาระการดํารงตําแหนง (Specified Tenure) 

(3) การบริหารงานดวยระบบคณะกรรมการ (Multimember Structure) 

(4) ขอกําหนดเรื่องสมดุลทางการเมืองของคณะกรรมการ (Partisan Balance Requirement) 

(5) อํานาจในการฟองรองคดีดวยตนเอง (Litigation Authority) 

(6) การช้ีแจงตอรัฐสภา, การเสนอกฎหมาย, และการตรวจสอบการใชงบประมาณ (Bypass Authority) 

(7) อํานาจในการวินิจฉัยช้ีขาด (Adjudication) 

 ตัวอยางของ Independent Agency ในสหรัฐอเมริกาจํานวน 15 หนวยงาน จะเห็นไดวาหนวยงานอิสระประเภท

กํากับดูแล มีแนวโนมจะมีความเปนอิสระมากกวาหนวยงานอิสระประเภทบริหาร แตกระน้ันแบบแผน (pattern) ที่ประกัน

ความเปนอิสระของหนวยงานก็ยังมีความแตกตางกันในรายละเอียด และไมมีรูปแบบที่ชัดเจนตายตัว หนวยงานอิสระบางแหง

คณะกรรมการไดรับการคุมครองจากการพนจากตําแหนงจากตําแหนงดวยสาเหตุทางการเมือง กลาวคือ ตองมีสาเหตุที่ชัดเจน

ตามที่ระบุไวในกฎหมาย (for-cause removal) จึงจะใหพนจากตําแหนงได แตหนวยงานอิสระบางแหงไมไดรับการคุมครอง

ดังกลาว เปนตน ดังน้ันการนิยามวาหนวยงานใดเปนหนวยงานอิสระจึงไมอาจพิจารณาในแบบคูตรงขาม (binary) ได แตตอง

ประเมินในรูปแบบของระดับ (spectrum) ตั้งแตมีความเปนอิสระนอยไปจนถึงมีความเปนอิสระมาก 

หนวยงาน หนาที่ การคุมครองการ 

พนจากตําแหนง 

จํากัดวาระการ 

ดาํรงตําแหนง 

อํานาจในการ 

ฟองรองคดีเอง 

The National Aeronautics And Space 

Administration (NASA) 

Executive ไมมี ไมจํากัด ไมมี 

The Central Intelligence Agency (CIA) Executive ไมมี ไมจํากัด ไมมี 

The National Science Foundation 

(NSF) 

Executive ไมมี จํากัด ไมมี 

The National Archives and Records 

Administration 

Executive ไมมี ไมจํากัด ไมมี 

The General Services Administration Executive ไมมี ไมจํากัด ไมมี 
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หนวยงาน หนาที่ การคุมครองการ 

พนจากตําแหนง 

จํากัดวาระการ 

ดาํรงตําแหนง 

อํานาจในการ 

ฟองรองคดีเอง 

The Office Of Personnel 

Management 

Executive ไมมี จํากัด ไมมี 

The Social Security Administration Executive มี จํากัด ไมมี 

The Federal Communications 

Commission (FCC) 

Regulatory ไมมี จํากัด ไมมี 

The Securities and Exchange 

Commissions (SEC) 

Regulatory ไมมี จํากัด มี 

Board of Governors of the Federal 

Reserve System (Fed) 

Regulatory มี จํากัด มี 

The Environmental Protection 

Agency (EPA) 

Regulatory ไมมี ไมจํากัด มี 

The Federal Trade Commission Regulatory มี จํากัด มี 

The National Labor Relations Board Regulatory มี จํากัด มี 

The Nuclear Regulatory Commission Regulatory มี จํากัด ไมมี 

The Federal Maritime Commission Regulatory มี จํากัด มี 

ตารางที ่2  ตัวอยางหนวยงานประเภท Independent Agency ของสหรัฐอเมริกา 

 

องคการอิสระท่ีเปนของรัฐในประเทศไทย 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่สรางองคกรผูใชอํานาจรัฐขึ้นใหมใน

ระบบกฎหมายไทย (มีโชค เฉิดอารีกิจ, 2551) โดยการกําหนดใหมีองคกรตามรัฐธรรมนูญขึ้น7 เชน คณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจรติแหงชาติ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนตน ซ่ึงไมไดกําหนดสถานะของ

องคกรที่ชัดเจนไว ปรากฏแตเพียงวาองคกรเหลาน้ีมีบัญญัติรับรองสถานะขององคกรไวในรัฐธรรมนูญเทาน้ัน ซ่ึงการศึกษา

รูปแบบขององคการอิสระในสหรัฐอเมริกา การจะวิเคราะหวาองคกรใดเปนองคกรอิสระจะตองพิจารณาถึงปจจัยส่ีประการ 

ไดแก 

การพิจารณาในแงสาระของอํานาจหนาที่ขององคกร โดยหนาที่หลักของ IRA คือ การกํากับดูแล ควบคุม วาง

กฎระเบียบ ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของรัฐหรือรัฐบาล  

การพิจารณาลักษณะในทางกฎหมายขององคกร IRA ถือเปนหนวยงานทางปกครองประเภทหน่ึงที่มีอํานาจและการ

ดาํเนินการที่เปนอิสระ เปนการอํานาจในทางปกครอง ยังไมมีสถานะในทางกฎมายเปนองคกรทางตุลาการ 

7 ซ่ึงยังไมปรากฏการบัญญัติคําวา “องคกรอิสระ” ในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ ยกเวนแตในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ที่บัญญัติคําวา “องคกรตาม

รัฐธรรมนูญ” ซ่ึง แบงเนื้อหายอยในหมวดออกเปน สวนที่ 1 องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สวนที่ 2 องคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ 
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การพิจารณาสถานะขององคกร เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติหรือกฎหมายในระดับรอง

ลง บุคคลที่ทําหนาที่เปนคณะกรรมการเหลาน้ีไดรับรองและประกันความเปนอิสระในการทํางาน ปราศจากการแทรกแซงหรือ

บังคับบัญชาจากองคกรอ่ืน 

การพิจารณาในเรื่องการควบคุมองคกร IRA ไมถือเปนองคกรทางตุลาการ คําส่ังคําวินิจฉัยตาง ๆ ขององคกรเหลาน้ี

ถือเปนคําส่ังทางปกครอง ซ่ึงอาจจะมีการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายโดยศาลไดอีกในภายหลัง 

การพิจารณาเรื่องการกําหนดขอบเขตอํานาจขององคกร มีความแตกตางในการกําหนดขอบเขตสถานะขององคกร 

เชน บางองคกรอาจทําหนาที่ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ บางองคกรอาจทําหนาที่ในการวินิจฉัยส่ังการ บางองคกรอาจทํา

หนาที่ใหคําแนะนําและใหคําปรึกษา เปนตน 

 และจากการศึกษาพบวา ไทยมีการนําหลักการสําคัญขององคการที่เปนอิสระของรัฐ (Independent Agency) มา

ใชอยางขาดระบบและขาดรากฐานทางทฤษฎี กลาวคือ Independent Regulatory Agency ในสหรัฐอเมริกา ถือเปน

รูปแบบขององคกรทางการบริหาร มีลักษณะเปนองคกรทางการปกครองที่ไดรับอํานาจจากการกระจายอํานาจทางปกครอง

ของฝายบริหารใหเขามาทําหนาที่กํากับดูแล วางระเบียบ ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ซ่ึงเปนกิจการที่มีความสําคัญของ

รัฐ ซ่ึงองคกรอิสระและองคกรตามรัฐธรรมนูญในความหมายเชิงรูปแบบและเน้ือหาของไทย อาจทําใหเกิดปญหาสถานะทาง

กฎหมายไดในหายหลังได ยิ่งภายหลังจากการยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2540 โดยคณะรัฐประหาร 2549 และคณะกรรมาธิการยก

รางรัฐธรรมนูญ 2550 ไดพยายามนําเอาองคกรที่มีการจัดตั้งขึ้นใหมเหลาน้ีมารวบรวม/จัดประเภท โดยจัดเปนหมวดหน่ึงใน

รัฐธรรมนูญ เรียกวา “องคกรตามรัฐธรรมนูญ” และแยกประเภทยอยเปนสองประเภท คือ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญและ

องคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงทําใหปญหาที่ยังไมไดรับการวินิจฉัย ยิ่งสรางความสับสนตอผูใชงานและขัดตอรากฐานทาง

ทฤษฎีเรื่องการแบงแยก โดยองคกรตามรัฐธรรมนูญ/องคกรทางรัฐธรรมนูญ (constitutional Organ) วรเจตน ภาคีรัตน ให

คําอธิบายในเรื่องน้ีวา “องคกรตามรัฐธรรมนูญหรือองคกรทางรัฐธรรมนูญน้ัน กลาวใหกระชับที่สุด คือ องคกรของรัฐที่ไดรับ

การกอตั้งขึ้นโดยตรงจากรัฐธรรมนูญ มีอํานาจหนาที่ที่ไดรับการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ โดยอํานาจหนาที่ที่ไดรับการบัญญัติไว

น้ันน้ันมีลักษณะที่เก่ียวพันกับทิศทางการนํารัฐหรือเปนอํานาจหนาที่ที่ทําใหองคกรน้ันมีสวนรวมโดยตรงกับการกอตั้งเจตจํานง

ของรัฐ นิยามขององคกรตามรัฐธรรมนูญที่ไดใหไวน้ีประกอบไปดวยสวนที่ เปนรูปแบบ คือ การกอตั้งขึ้นโดยตรงจาก

รัฐธรรมนูญ และสวนที่เปนเน้ือหา คือ อํานาจหนาที่ที่เก่ียวพันกับทิศทางการนํารัฐหรืออํานาจหนาที่เปนการกอตั้งเจตจํานง

ของรัฐ”  (วรเจตน ภาคีรัตน, 2554) ซ่ึงจากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ยอมแสดงใหเห็นวา องคกรตามรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติไว

ในรัฐธรรมนูญ 2550 ทั้งสองประเภท ทั้งองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ( คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน) และ องคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ ( 

องคกรอัยการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) มีลักษณะคลายองคการอิสระ

ที่เปนของรัฐตามความหมายในเชิงรูปแบบและเน้ือหามากกวาองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะมีลักษณะคลายหนวยงาน

อิสระประเภทกํากับดูแล (Independent Regulatory Agency) ซ่ึงลักษณะคลายกับรูปแบบการทํางาน สถานะองคกรของ

ของธนาคารแหงประเทศไทย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เปนตน  
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บทคัดยอ 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ (1.) ศึกษาวิเคราะหสัญลักษณที่ใชส่ือความหมายและแสดงถึงอํานาจรัฐในแตละพื้นที่

ระหวางชายแดน ไทย-พมา (แมสาย), ชายไทย-ลาว-พมา (เชียงแสน), และไทย-ลาว (เชียงของ) และ (2.) เพื่อศึกษารูปแบบ 

(Forms) ของการสถาปนาอํานาจรัฐในชายแดนแตละเขตพื้นที่ โดยการลงพื้นที่สัมภาษณ สังเกตแบบมีสวนรวม และวิจัย

เอกสาร พบวาในพื้นที่ชายแดนดังกลาว มีการสถาปนาอํานาจรัฐดวยการใชสัญลักษณทางประวัติศาสตรผานการสรางคุณคา

ใหแกสัญญะเชิงประจักษในพื้นที่ชายแดน สวนรูปแบบการสถาปนาอํานาจรัฐในพื้นที่ชายแดนดังกลาวน้ันจําแนกได 3 รูปแบบ 

ไดแก 1.) การสถาปนาอํานาจโดยรัฐเปนผูมีบทบาทหรือเปนตัวแสดงหลักเองผานประวัติศาสตรกระแสหลัก 2.) การสถาปนา

อํานาจผานการใชมโนทัศนและจิตสํานึกของคนในทองถิ่นที่มีตอประวัติศาสตรกระแสรองและวีรบุรุษทองถิ่น และ 3.) การ

สถาปนาอํานาจที่เปนแบบความรวมมือเชิงอํานาจระหวางอํานาจรัฐและอํานาจเอกชนอันมีนัยสําคัญที่สะทอนใหเห็นถึงความ

รวมมือทางอํานาจระหวางรัฐในการเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน 

 

คําสําคัญ: อํานาจรัฐ ชายแดน ไทย พมา ลาว 

 

 

1 บทความนี้เปนผลการศึกษาสวนหนึ่งจากงานศึกษา “ดานเศรษฐกิจและการเมืองชายแดน” ที่ไดรับการสนับสนุนภายใตโครงการ ASEAN 

Research Workshop ประจําป 2558 จากสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ศูนยอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑอารยธรรมลุมน้ําโขง มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

2 ผูเขียนขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรกริช สังขมณี อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ไดใหคําปรึกษาและ

แนวคิดในดานวิธีวิทยาทางการศึกษาชายแดน อันเปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาคร้ังนี้ และขอขอบพระคณุ อาจารย ดร.พลวัฒ ประพัฒนทอง 

ผูชวยคณบดีสํานักศิลปศาสตรและหัวหนาโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑอารยธรรมลุมน้ําโขง มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ที่ไดใหคําปรึกษาและแนวทางใน

การเรียนรูประเด็นศึกษาทางชายแดนที่เก่ียวของในคร้ังนี้ อยางไรก็ตาม บทความนี้เปนความรับผิดชอบของผูเขียน ซ่ึงหากผลการศึกษามี

ขอบกพรองหรือผิดพลาดประการใดยอมไมเก่ียวกับอาจารยทั้งสองทาน 
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Abstract 

This paper examines (I) to analyze the state’s power from sings which appear in the borderlands 

of Thailand, Myanmar, and Loa, (II) focuses on forms of state’s power establishment in the borderlands. 

The Author uses the methods of interview, participative observation, and documentary research. The 

result showed that the state’s power establishment in borderlands has been using historical signs with 

valuable consciousness on nation and local histories. And the results divide types of state’s power 

establishment on 3 forms which are: (I) state’s power established by the state and national histories, (II) 

state’s power established by local  histories, and (III) state’s power establishment in the forms of 

“Cooperative Power” between private and state sectors. 

 

Keywords: The state’s power, Borderlands, Thailand Myanmar and Lao 
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บทนํา 

 การสถาปนาอํานาจของรัฐตั้งแตยุคสมัยของการลาอาณานิคมกระทั่งมาถึงรัฐสมัยใหมมีวิวัฒนาการของการสถาปนา

อํานาจรัฐดวยรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนการสถาปนาอํานาจรัฐผานการลาอาณานิคม ความรุนแรง สงคราม แสนยานุภาพของ

กองทัพ กิจกรรมสําคัญของชาติ สัญลักษณ หรือสถานที่บันทึกความทรงจําที่ทําหนาที่ส่ือแทนความหมายของอํานาจรัฐผาน

ประวัติศาสตรที่เกิดขึ้นหรือถูกสรางขึ้น ความนาสนใจประการหน่ึงในการศึกษาอํานาจรัฐปจจุบัน คือ สภาพสังคมในยุคที่ไดรับ

ผลกระทบจากอํานาจที่หลากหลายของ “ความเปนโลกาภิวัตน” ที่กระแสของ “อํานาจ” มีการเคล่ือนไหว เปล่ียนแปลงอยู

ตลอดเวลา และสงผลกระทบตออํานาจรัฐทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การศึกษา ฯลฯ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เม่ือ

พิจารณาไปในบริบทของพื้นที่บริเวณชายแดนที่มีการเคล่ือนไหวทางเศรษฐกิจ การคา สังคม วัฒนธรรม อยูตลอดเวลาสงผลให

ทองถิ่นในอาณาบริเวณชายแดนมีความเปนลักษณะเฉพาะทั้งในแงของวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การคา อยางไรก็ตาม เม่ือ

พิจารณาอํานาจรัฐในอาณาบริเวณชายแดน รัฐไดมีการสถาปนา “อํานาจ” เพื่อทําหนาที่แทนรัฐผานรูปแบบตางๆ อันมีผลตอ

การสรางสํานึกรวมกันระหวางรัฐ ทองถิ่น และชาวบานที่อยูในอาณาบริเวณชายแดน หรือ ชายขอบของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การสถาปนาอํานาจผานสํานึกและการรับรูทางประวัติศาสตรกระแสหลักของชาติและประวัติศาสตรกระแสรองในระดับ

ทองถิ่นแตละแหง อันมีผลโดยตรงตอการจัดระเบียบและความสัมพันธระหวางรัฐ ทองถิ่น กับชาวบานในเขตพื้นที่ชายแดน 

อยางไรก็ตาม สําหรับรัฐในชวงสมัยใหม เม่ือมีการเกิดขึ้นของอาณาบริเวณชายแดนเพื่อกําหนดเขตแดนของรัฐ มักจะปรากฏ

สัญลักษณของอํานาจรัฐในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปน ตํารวจ หนวยงานราชการ เจาหนาที่ของรัฐ รวมถึงองคกรสมัยใหมหรือ

อนุสาวรีย เพื่อทําหนาที่ในการส่ือความหมายแทนอํานาจรัฐและการปกครองระหวางรัฐตอรัฐในเขตพื้นที่ชายแดนดวยกันเสมอ 

(วราภรณ เรืองศรี, 2557, หนา 6 - 7) 

 ในบทความน้ี ผู เขียนมีความสนใจที่จะศึกษาการสถาปนา “อํานาจรัฐ” ผานการใชสัญญะเชิงประจักษหรือ

สัญลักษณรูปแบบตางๆในอาณาบริเวณชายแดนที่รัฐใชสําหรับทําหนาที่เพื่อส่ือความหมายถึงการดํารงอยูของอํานาจรัฐใน

พื้นที่บริเวณชายแดน ตลอดจนทําหนาที่ในการแสดงแทนอํานาจรัฐที่เกิดการปะทะสังสรรคกันระหวางรัฐในพื้นที่ชายแดนผาน

การใชสัญญะที่กลายเปนสัญลักษณเชิงอํานาจของรัฐเปนตัวแสดงหลัก 

 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ (1.) ศึกษาวิเคราะหสัญญะที่ใชส่ือความหมายหรือแสดงถึงการดํารงอยูของ

อํานาจรัฐในแตละพื้นที่ระหวางชายแดน ไทย-พมา (แมสาย), ไทย-ลาว-พมา (เชียงแสน), และไทย-ลาว (เชียงของ) และ (2.) 

เพื่อศึกษารูปแบบ (Forms) ของการสถาปนาอํานาจรัฐในชายแดนแตละเขตพื้นที่ 

 

วิธีการศึกษา  

 การศึกษาครั้งน้ีผูศึกษา อยูบนพื้นฐานของแนวคิดและการศึกษาวิธีวิทยาทางชายแดนศึกษาหรือเขต-ขันธวิทยา

(Limonology) (Jakkrit Sangkhamanee, 2015) โดยผูศึกษาไดทําการลงพื้นที่เพื่อสํารวจ สัญญะเชิงประจักษในเขตพื้นที่

ชายแดนทั้งในชายแดนของประเทศไทย ไดแก ชายแดนแมสาย, เชียงแสน, เชียงของ เขตชายแดนพมาที่ รัฐฉานบริเวณตลาด

ทาขี้เหล็ก ตลอดจนลงพื้นที่สํารวจในเขตชายแดนของประเทศลาว ไดแก เมืองตนผ้ึง และหวยซาย ซ่ึงชายแดนของประเทศ

พมาและประเทศลาวดังกลาวเปนพื้นที่ชายแดนเมืองคูขนานกับชายแดนแมสาย เชียงแสน และเชียงของ ของประเทศไทย 

นอกจากน้ี ผูศึกษายังไดทําการสัมภาษณทั้งชาวไทย (ในพื้นชายแดนไทย), ชาวพมา (ทั้งในพื้นที่ชายแดนพมาและชาวพมาที่
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ขามมาทํางานที่ชายแดนไทย) และชาวลาว (ในพื้นที่ชายแดนลาว) ซ่ึงประกอบดวยหลากหลายกลุมอาชีพ  รวมถึง

ผูประกอบการรานคาชายแดน แรงงานพมา เจาของรานคาจําหนายสินคาลอกเลียนแบบ คนขายกาแฟ คนขับสามลอ พระ 

เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองฝงไทยและลาว ฯลฯ รวมถึงทําการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participative Observation) เพื่อเก็บ

ขอมูลและนํามาศึกษาวิเคราะห จากน้ันจึงนําเสนอขอมูลดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) 

 

ผลการศึกษา 

แนวคิดสัญวิทยา (Semiology) 

 สัญญะวิทยามีตนกําเนิดมาจากเฟอรดิน็อง เดอ โซซูร ซ่ึงเปนนักภาษาศาสตรและโครงสรางนิยมรวมสมัยชาวเบล

เยี่ยม แนวคิดสัญวิทยาของโซซูรสงผลตอวงการภาษาศาสตรและสังคมศาสตรเปนอยางยิ่ง เพราะตัวทฤษฏีสัญวิทยาให

ความสําคัญกับการวิเคราะหและตีความหมายจากสัญญะที่เกิดขึ้น สําหรับแนวคิดสัญวิทยาหรืออาจเรียกวาสัญศาสตรน้ี เปน

การทําความเขาใจสัญญะรวมถึงปรากฏการณทางสังคมผานการศึกษาโครงสรางในเชิงลึก ดวยการศึกษาเชิงโครงสรางแบบ

ระบบภาษาซ่ึงโซซูรมองภาษาหรือสัญญะเปนระบบ โดยแยกออกเปน 2 สวน (Saussure, 1981) คือ ตัวหมาย (Signifier) 

และ ส่ิงที่ถูกหมาย (Signified) ซ่ึงอาจสรุปสาระสําคัญไดวา ตัวหมาย (Signifier) คือ “ส่ิงใดๆ” ก็ตามที่ทําใหเกิดความหมาย 

ไมวาจะเปนส่ิงที่จับตองไดหรือจับตองไมได อาทิ เครื่องหมาย สัญลักษณ ประติมากรรม คําพูด ภาษา รวมถึงปรากฏการณ

ทางสังคม ฯลฯ สวน ส่ิงที่ถูกหมาย (Signified) คือ ความคิดหรือความหมายเกิดขึ้นประกอบตัวหมาย (Signifier) ซ่ึงสรางการ

รับรูใหเกิดขึ้น (สุริยานนท พลสิม, 2558) เชน เม่ือเรามองเห็นรูปปนของพระพุทธรูปที่อยูในวัด “รูปปนพระพุทธรูป” ที่เรา

มองเห็นซ่ึงเกิดภาพขึ้นในสมองของเราก็คือตัวหมาย (Signifier) สวนความหมายที่เราเขาใจและรับรูวาส่ิงน้ันคือพระพุทธรูป

ประจําศาสนาพุทธที่เราตองใหความเคารพบูชา ก็คือความคิดที่ถูกหมาย (Signified) ที่เกิดขึ้นเพื่อใหคุณคาและสรางการรับรู

ใหแกตัวหมาย (Signifier) น่ันเอง ดังน้ัน สัญวิทยาของโซรซูจึงประกอบไปดวย 2 สวน คือ ตัวหมายและความคิดที่ถูกหมาย 

แตความนาสนใจอยูที่ความหมายของสัญญะที่เกิดขึ้นอาจมีความหมายที่แตกตางและไมเก่ียวของกับตัวสัญญะเลยก็ไดหรือให

ความหมายไปในทิศทางที่แตกตางออกไปจากความหมายเดิม ซ่ึงโรล็องด บารตส ไดนําแนวคิดสัญวิทยาของโซซูรไปพัฒนาตอ

ยอดจนเกิดเปนแนวคิดในการวิเคราะหมายาคติ (Myth) เพื่อวิเคราะหและแสวงหาความจริงที่ซอนเรนอยูภายใตมายาคติหรือ

ชุดความหมายที่ถูกสรางขึ้นบางชุด (สุริยานนท พลสิม, 2558) ซ่ึงมีความนาสนใจเปนอยางยิ่ง แตในบทความน้ีเปนการศึกษา

วิเคราะห “สัญญะ” เชิงอํานาจของรัฐในพื้นที่ชายแดนที่ปรากฏใหเห็นในเชิงของ “สัญลักษณเชิงประจักษ” รูปแบบตางๆ 

แลวใชวิธีทางการศึกษาตามแนวคิดสัญวิทยามาเปนพื้นฐานในการอธิบายรูปแบบของการสถาปนาอํานาจรัฐระหวางพื้นที่

ชายแดนของรัฐแตละประเทศเทาน้ัน ยังไมใชการวิเคราะหมายาคติที่เปนการสรางชุดความหมายเพื่อเคลือบฉาบสัญญะขึ้น 

เพราะจําเปนจะตองศึกษาบริบทและปจจัยแวดลอมในเชิงลึกกอนจึงจะสามารถวิเคราะหมายาคติได แตในการศึกษาครั้งน้ีอยู

บนพื้นฐานตามกรอบแนวคิดของวิธีการศึกษาแบบสัญญะวิทยาเพื่อศึกษาวิเคราะหสัญญะเชิงประจักษของอํานาจรัฐในพื้นที่

ชายแดน 

 แนวคิดเขต-ขันธวิทยาและวิธีวิทยาทางชายแดนศึกษากับการศึกษาอํานาจรัฐในพื้นท่ีชายแดน 

 พื้นฐานของแนวคิดเขต-ขันธวิทยา (Limology) หรือวิธีวิทยาสําหรับการศึกษาชายแดนน้ัน เปนการศึกษาที่พยายาม

ช้ีใหเห็นวาการกําหนดเสนแบงหรือพรมแดนใดๆมักจะมาพรอมกับความเปนกลุมกอนของความสัมพันธตางๆเสมอ หรือกลาว

อีกนัยหน่ึงวาเสนแบงเขตแดนมักจะมาพรอมกับกระบวนการสรางความสัมพันธในกลุมสังคม สรางความเปนเขา/เรา รวมถึง

การสรางความเปนอ่ืน(Jakkrit Sangkhamanee, 2015) ซ่ึงการศึกษาชายแดนในลักษณะน้ีจําเปนที่ จะตองศึกษาทั้ ง
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กระบวนการจัดการพื้นที่และกระบวนการทางสังคมในพื้นที่ไปพรอมกัน สําหรับในพื้นที่ชายแดนการกําหนดเสนแบงไมได

จํากัดอยูบนพื้นที่ทางรัฐชาติเพียงอยางเดียวเทาน้ัน แตยังครอบคลุมถึงปรากฏการณที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

ที่เกิดขึ้น ดํารงอยู และเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ในแงน้ีการศึกษาเขต-ขันธวิทยาใหความสนใจไปยัง “ส่ิงที่ถูกนํามาใชเพื่อ

สรางความเปนพรมแดน (Limology = Things of Boundaries)” ใหความสําคัญกับสภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมที่

ไมมีความแนนอนตายตัว รวมถึงโครงสรางและปฏิสัมพันธระหวางกันทั้งในทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การคา ความเช่ือ ฯลฯ 

ซ่ึงพรมแดนของความเปนรัฐตามแนวคิดดังกลาวไมไดอยูที่ชายแดนเพียงอยางเดียว แตพรมแดนสามารถเกิดขึ้นไดทุกๆที่ 

กลาวอีกนัยหน่ึงคือรัฐทําหนาที่ในการสรางพรมแดนหรือชายแดนใหมใหเกิดขึ้นไดอยูตลอดเวลาผาน “ส่ิงใดๆ (Thingness)” 

ก็ตามที่สามารถทําได อาจจะเปนเขตแดนทางเศรษฐกิจ เขตแดนทางความเช่ือ เขตแดนทางวัฒนธรรม เขตแดนทางการเมือง 

หรือเขตแดนทางภูมิศาสตร ฯลฯ (Jakkrit Sangkhamanee, 2015) อยางไรก็ตาม ความสัมพันธขามแดนในอาณาบริเวณ

ชายแดนสามารถเกิดขึ้นโดยไมมีขอจํากัดทางพรมแดน ซ่ึงในยุคปจจุบันความเคล่ือนไหวทางอํานาจ เศรษฐกิจ และ

ความสัมพันธขามแดนในพื้นที่ชายแดนน้ันมีความเฉพาะเจาะจงและแตกตางกันตามแตละพื้นที่ ขึ้นอยูกับวามีอะไร (Things) 

ไหลผานเมืองน้ันบาง   

อยางไรก็ตาม การศึกษาอาณาบริเวณชายแดนในปจจุบันไมไดถูกมองวาเปนเรื่องของภูมิรัฐศาสตรอยางเบ็ดเสร็จ

เด็ดขาด แตการศึกษาพื้นที่ชายแดนจําเปนที่จะตองศึกษาในฐานะที่เปน “กระบวนการ” ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่

ดําเนินไปอยางมีพลวัตร (Anderson, 1996) โดยการศึกษาพื้นที่ชายแดนน้ันไมวาจะเปนนักภูมิศาสตร เศรษฐศาสตร 

สังคมศาสตร หรือนักรัฐศาสตร ฯลฯ จําเปนที่จะตองบูรณาการแนวคิดหรือศาสตรตางๆเขาดวยกันโดยไมยึดศาสตรใดศาสตร

หน่ึงเปนที่ตั้งเพียงอยางเดียว เพราะการบูรณการหรือการศึกษาขามกรอบวิชาในพื้นที่ชายแดนจะทําใหผูศึกษา “เขาถึง” 

ประเด็นในพื้นที่ชายแดนและประเด็นขามพรมแดนไดอยางหลากหลายครอบคลุมสมบูรณ (Kolossov, 2005 อางถึงใน จักร

กริช สังขมณี, 2552)  นอยางไรก็ตาม การศึกษาอาณาบริเวณชายแดนในปจจุบันตองไมถูกครอบงําดวยเรื่องของการกําหนด

อาณาเขตหรือเสนแขงเขตแดนเพียงอยางเดียว แตตองศึกษาปจจัยสําคัญอ่ืนๆที่มีผลตอการกําหนดพรมแดนในรูปแบบ

ความสัมพันธและกระบวนการทางสังคมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนดวย ซ่ึงจะเห็นไดวาอาณาบริเวณชายแดนในแงน้ีรัฐไมมี

อํานาจเขมขนเสมอไปโดยส้ินเชิง แตยังมีอํานาจอ่ืนๆมาปะทะสังสรรคกับอํานาจของรัฐดวย ไมวาจะเปนอํานาจทางเศรษฐกิจ 

อํานาจของทุนและเครือขายทางการคาระหวางแดน อํานาจทางการปกครองและนโยบายชายแดนระหวางรัฐ ฯลฯ  

สําหรับแนวทางในการศึกษาชายแดนตามแนวคิดเขต-ขันธวิทยา สามารถจําแนกไดเปน 3 แนวทาง คือ 1.) 

การศึกษาชายแดนในฐานะสถาบัน (Borders as Institution) ซ่ึงเปนการมองวาพื้นที่เขตชายแดนถูกสรางขึ้นดวยชุดของกฎ

กติกา ระเบียบแบบแผนตางๆ รวมถึงอุดมการณและแบบแผนปฏิบัติที่มีรวมกัน เพื่อสรางสํานึกรวมผานการผลิตซํ้าดวย

รูปแบบตางๆ และ 2.) การศึกษาชายแดนในฐานะกระบวนการ (Borders as Processes) เปนการศึกษาชายแดนในฐานะที่

ทําหนาที่เปนคํากริยาที่ศึกษาปฏิบัติการหรือกระบวนการทางสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงอยางเปนพลวัตร (Van Houtum, 

Kramsch and Zierhofer, 2005 อางถึงใน จักรกริช สังขมณี, ใน เขต-ขันธวิทยา) และ 3.) การศึกษาชายแดนในฐานะของ

พื้นที่ (Spatiality) ซ่ึงเก่ียวกับความสัมพันธที่เช่ือมโยงในระดับพื้นที่โดยโยงใยกับกระบวนการควบคุม จัดการ และอนุญาตให

ผูคน เศรษฐกิจ การคา ขามแดนสามารถเคล่ือนไหวไปมาไดในอาณาบริเวณพื้นที่ชายแดน อยางไรก็ตาม ความนาสนใจใน

การศึกษาชายแดนตามแนวคิดเขต-ขันธวิทยาประกอบไปดวย 4 มิติ ไดแก 1.) มิติเชิงมโนทัศน ซ่ึงจะเก่ียวของกับเรื่องของ

อุดมการณ ประวัติศาสตร, ชายแดนในฐานะสถาบันทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงความสัมพันธที่เกิดขึ้นในพื้นที่

ชายแดนรูปแบบตางๆดวย, 2.) เชิงการเมือง ซ่ึงสวนใหญจะเก่ียวของกับเรื่องของรัฐ ชาติ ดินแดน ความม่ันคง การจัดการ

พื้นที่ชายแดน และการเคล่ือนไหวรูปแบบตางๆขามแดน, 3.) เชิงสังคมวัฒนธรรม ซ่ึงเก่ียวของกับเอกลักษณชาติ เหนือชาติ, 

ความสัมพันธทางสังคมวัฒนธรรม, ความเปนชาติพันธในพื้นที่ ฯลฯ และ 4.) เชิงเศรษฐกิจ ซ่ึงเก่ียวของการคาชายแดน 

The 2nd Khon Kean University International Conference on Public Administration (2015) 



297 

เครือขายทางการคาขามพรมแดน เศรษฐกิจในระบบและนอกระบบ เรื่องของทุนและกระแสภูมิภานุวัตรและโลกาภิวัตน ฯลฯ 

(Passi, 2005 อางถึงใน จักกริช สังขมณี, ใน เขต-ขันตวิทยา.)  

ในชวงหลังน้ีการศึกษาวิธีวิทยาชายแดนหรือเขต-ขันธวิทยาน้ีไดใหความสนใจกับการศึกษาเรื่องอํานาจมากยิ่งขึ้น 

เน่ืองจากกระบวนการในการกําหนดเสนแบงหรือเขตแดนลวนมีความสัมพันธกับการถือครองอํานาจที่หลากหลายรูปแบบแตมี

ความสัมพันธกันในพื้นที่ชายแดน การถือครองอํานาจที่หลากหลายทั้งในเชิงสังคม การคา การเมือง และเศรษฐกิจมีผลตอการ

ทําความเขาใจการสรางอาณาบริเวณชายแดนที่มีลักษณะไมแนนอนตายตัวและมีการกอตัวของอํานาจรูปแบบใหมเกิดขึ้น

ตลอดเวลา ดังน้ันการศึกษาเรื่องอํานาจจึงเปนส่ิงสําคัญประการหน่ึงในการทําความเขาใจพื้นที่ชายแดน (จักกริช สังขมณี ใน 

เขต-ขันธวิทยา) สําหรับการศึกษาพื้นที่ชายแดนในบทความน้ีน้ีผูเขียนไดนําแนวทางการศึกษาอํานาจของรัฐในพื้นชายแดนไทย

,ลาว และพมา โดยพิจารณาชายแดนในมิติของสถาบัน (Borders as Institutions) และชายแดนในมิติของกระบวนการ 

(Borders as Processes) โดยอิงพื้นฐานแนวคิดของมิติเชิงมโนทัศนและการเมืองเปนสวนใหญ ผานการพิจารณาสัญลักษณ

รูปแบบตางๆเชิงอํานาจของรัฐในพื้นที่ชายแดน รวมถึงไดพยายามนําแนวคิดจากรอบวิชาตางๆทั้งสังคมวิทยา รัฐศาสตร มา

ทําการศึกษาและวิเคราะหการสถาปนาอํานาจรัฐในพื้นที่ชายแดนแตละแหง ผานการศึกษาสัญญะและสัญลักษณเชิงอํานาจ

ของรัฐ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความหมาย การดํารงอยูของอํานาจรัฐ และคุณูปการที่รัฐจะไดรับจากการยึดโยงอํานาจรัฐกับ

สัญลักษณเชิงประวัติศาสตรในสํานึกของคนในพื้นที่ชายแดน ดวยการสรางคุณคาแกอํานาจของรัฐในสัญญะรูปแบบตางๆทั้ง

เชิงประจักษและนามธรรมอันมีคุณูปการตอการจัดระเบียบความสัมพันธและการรับรูของคนในพื้นที่ชายแดน 

 ความเบื้องตนวาดวยสัญญะเชิงประจักษของอํานาจรัฐในพื้นที่ชายแดนระหวางไทย-พมา (แมสาย), ไทย-พมา-ลาว 

(เชียงแสน), และไทย-ลาว (เชียงของ) 

ความหมายของชายแดนยังไมมีการกําหนดคํานิยามที่ตายตัวแนนอน เพราะถูกนํามาใชอยางหลากหลายถอยคํา บาง

ก็เรียกพรมแดน, เขตแดน, ชายแดน, อาณาบริเวณชายแดน, แตความหมายของพื้นที่ชายแดนในบทความน้ีผูเขียนขออิงตาม

ความหมายของ Giersh (2006: 3 - 4) ซ่ึงไดใหความหมายของพื้นที่ชายแดนหรืออาณาบริเวณชายแดน (Borderland) วา

เปนพื้นที่ที่ไมมีความชัดเจนของอํานาจทางการเมืองและของรัฐ เน่ืองจากในอาณาบริเวณชายแดนเต็มไปดวยความหลากหลาย

ทางอํานาจ และมีการปะทะสังสรรคกันตลอดเวลา ตลอดจนเปนอาณาบริเวณที่มีความเคล่ือนไหว เปล่ียนแปลง และ

แลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจ การคา สังคม วัฒนธรรม อยูอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตามความสําคัญของอาณาบริเวณชายแดนที่รัฐ

ใหความสนใจน้ันไดกลายเปนพื้นที่นอกเหนือจากการเปนเขตเช่ือมตอระหวางรัฐตอรัฐไปแลว แตพื้นที่ชายแดนกลับเปนพื้นที่มี

ความสําคัญทางเศรษฐกิจ การคา การติดตอเช่ือมโยงกันระหวางเครือขายทางเศรษฐกิจและการคาชายแดน รวมถึงการขนสง

สินคาซ่ึงสวนใหญเปนสินคาสีเทาที่นําเขาและสงออกไมเปนไปตามกระบวนการทางกฎหมายมากนัก (Tagliacozzo, 2005:  

188 - 216) แตก็กลับมีความสําคัญในฐานะเปนพื้นที่สรางรายไดทางเศรษฐกิจใหแกคนระหวางชายแดน อยางไรก็ตาม พื้นที่

บริเวณชายแดนยังรังสรรคใหเกิดระเบียบกฎเกณฑแบบแผนตางๆรวมกัน ผานปฏิบัติการของผูคน ความสัมพันธระหวางกัน

ทางการคา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดน ซ่ึงมีผลทําใหเกิดความสัมพันธระหวางอํานาจรัฐศูนยกลางตอ

อาณาบริเวณชายแดนดังกลาวผานการจัดการพื้นที่ชายแดนดวยมาตรการและแบบแผนตางๆ (Walker, 1999) อาทิ การตรวจ

คนเขาเมือง การรักษาความม่ันคง ความสงบเรียบรอย การจัดระเบียบการคา ฯลฯ ในแงน้ีเอง “การใชสัญญะ” ในเชิง

สัญลักษณที่ส่ือความหมายและแสดงอํานาจแทนของรัฐก็เปนอีกแบบแผนหน่ึงที่รัฐสามารถสรางการรับรูและควบคุมจัดการ

ระเบียบทางวัฒนธรรมและสังคมในพื้นที่ชายแดนไดเปนอยางดี ผานตัวแสดงแทนในรูปแบบตางๆ อาทิ สัญลักษณเชิงอํานาจ, 

เรื่องเลา, ประวัติศาสตรทองถิ่น, บุคคลของเจาหนาที่รัฐที่มีคุณูประการตอพื้นที่ชายแดน หรือเปนวีรบุรุษทองถิ่นในพื้นที่

ชายแดน ฯลฯ ซ่ึงอาจเปนส่ิงที่เกิดขึ้นจริงหรือเปนสัญญะที่เกิดจากการสรางขึ้นโดยรัฐ เพื่อสรางคุณคาและประโยชนในการ

ควบคุมหรือสถาปนาอํานาจรัฐจากสวนกลางเขากับอาณาชายแดน  
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สําหรับขอคนพบทั้งหมดที่ผูศึกษาไดทําการศึกษาและสํารวจสัญญะเชิงอํานาจของรัฐในอาณาบริเวณชายแดนทั้ง 3 

พื้นที่ระหวางชายแดนไทย, พมา, และลาวน้ัน พบวามีรัฐมีการสถาปนาอํานาจผานสัญญะรูปแบบตางๆทั้งที่เปนสัญลักษณเชิง

ประจักษและสัญญะนามธรรม ดังน้ี สําหรับพื้นที่ชายแดนไทยฝงแมสายพบการสถาปนาอํานาจรัฐดวยการใชประวัติศาสตร

กระแสหลักคูกับประวัติศาสตรทองถิ่น ผานการแสดงแทนดวย “อนุสาวรียสมเด็จพระนเรศวร, พระนางสุพรรณกัลยา และ

พระเอกาทศรถ” ที่ดอยเวาและ “อนุสาวรียพระเจาพรหมมหาราช” ที่อยูหนาอําเภอแมสาย สวนชายแดนพมาฝงทาขี้เหล็ก ก็

พบการสถาปนาอํานาจรัฐโดยการใชประวัติศาสตรกระแสหลัก ผานการแสดงแทนดวย “อนุสาวรยีพระเจาบุเรงนองมหาราช” 

สําหรับพื้นที่ชายแดนไทยฝงอําเภอเชียงแสนก็มีลักษณะคลายกันกับแมสาย คือ พบการใชประวัติศาสตรในการสถาปนาอํานาจ

รัฐ ผานการแสดงแทนดวยอนุสาวรียพระจาแสนภู, พระเจาพรหมมหาราช, ปูเจาลาวจก หรือพระเจาล้ัวจักราช, เจาสิงหนุวัตร 

รวมถึงการสรางปอมปราการประตูเมือง ตามแนวชายแดนไทยริมฝงโขง ที่ส่ือใหเห็นถึงการปองปรามอํานาจระหวางรัฐใน

ชายแดน สวนชายแดนประเทศลาวฝงเมืองตนผ้ึง พบการสถาปนาทีแ่สดงใหเห็นถึงอํานาจรัฐผานบทบาทของภาคเอกชน ดวย

การแสดงแทนตัวตนของอํานาจรัฐกับอํานาจเอกชนผาน “อาณาจักรคิงโรมัน” ซ่ึงเปนอาณาจักรการพนันอันเปนอํานาจของ

เอกชนที่ผูกโยงเขากับอํานาจของรัฐลาวและอํานาจของทุนจากจีน สวนชายแดนไทยฝงเชียงของ พบการสถาปนาอํานาจรัฐ

ผานเรื่องเลาและประวัติศาสตรทองถิ่น ดวยการแสดงแทนของ “อนุสาวรียเจานอยจิตตวงส” เจาผูครองเมืององคสุดทาย และ

เปนนายอําเภอคนแรกของเชียงของภายหลังจากการยกเลิกตําแหนงเจาผูครองเมืองมาเปนนายอําเภอ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการ

สถาปนาอํานาจรัฐสวนกลางผานบุคลในทองถิ่นที่มีคุณูปการตอพื้นที่ สวนในพื้นที่ชายแดนลาวฝงเมืองหวยซายพบการ

สถาปนาอํานาจรัฐผานประวัติศาสตรชาตินิยม ดวยการแสดงแทนผาน “อนุสาวรียทานประธาน ไกรสอน พมวิหาน” ในเขต

พื้นที่ชายแดนฝงหวยซายใกลตลาดลาว ซ่ึงสัญญะที่นําเสนอไปขางตนทั้งหมดน้ีเปนผลจากการลงพื้นที่ชายแดนทั้ง 3 ประเทศ

เพื่อศึกษาและสํารวจสัญลักษณเชิงอํานาจของรัฐในอาณาบริเวณชายแดน 

 

การปะทะสังสรรคของอํานาจรัฐระหวางชายแดนไทยและพมา: สงครามอนุสาวรียนักรบของชาติ 

สําหรับสัญญะในเชิงประจักษที่เปนสัญลักษณเชิงอํานาจรัฐในพื้นที่ชายแดนไทยฝงแมสายที่ผูศึกษาไดทําการสํารวจ

และคนพบประกอบดวย อนุสาวรียพระเจาพรหมมหาราช และอนุสาวรีย 3 กษัตริยที่ดอยเวา ซ่ึงผูเขียนขอเริ่มตนที่อนุสาวรีย

พระเจาพรหมมหาราช ซ่ึงเปนอนุสาวรียที่ตั้งอยูหนาอําเภอติดกับพื้นที่ชายแดนทาขี้เหล็กกอน โดยแบงพิจารณาในแง

ประวัติศาสตรและลักษณะเชิงกายภาพ กลาวคือ ในแงของภูมิศาสตรที่เปนจุดที่ตั้งของอนุสาวรียเปนที่ชัดเจนวาอยูในเขตพื้นที่

ชายแดนอําเภอแมสาย และถูกจัดตั้งขึ้นโดยอยูในเขตที่ทําการของอําเภอแมสาย ในแงของลักษณะทางกายภาพของอนุสาวรีย

แลวมีลักษณของการสถาปนาอํานาจรัฐจากสวนกลางลงมายังพื้นที่ทองถิ่นชายแดน ผานประวัติศาสตรทองถิ่นที่เก่ียวของกับ

พระเจาพรหมมหาราช(ซ่ึงก็มีขอถกเถียงกันในทางวิชาการวาแทจริงแลวรัฐไดสรางประวัติศาสตรกระแสรองเหลาน้ีขึ้นมาเพื่อ

สถาปนาอํานาจรัฐและจัดระเบียบความสัมพันธของคนในพื้นที่ชายแดนหรือไมประการใด) ในแงประวัติศาสตรแลวแมสายมี

ประวัติศาสตรที่ชัดเจนนอยมาก จึงมีการหยิบยกประวัติศาสตรวีรบุรุษทองถิ่นที่มีรวมกับเชียงของมาแสดงตัวตนของแมสาย

ผานพระเจาพรหมมหาราช ในแงน้ีเราจะพิจารณาประวัติศาสตรในเชิงของอํานาจรัฐที่ถูกสงผานตัวแสดงแทนคือพระเจาพรม

มหาราช (ซ่ึงไมวาจะมีขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรในลักษณะใดก็ตาม) ก็ไดแสดงใหเห็นถึงกระบวนการสถาปนาอํานาจรัฐ

รวมศูนยที่สงมายังพื้นที่ชายแดน ผานการผลิตซํ้าดวยประวัติศาสตรทองถิ่นและวีรบุรุษสวนกลางที่มีคุณูประการตอพื้นที่ซ่ึงเลา

สืบตอกันมาในพื้นที่ชายแดน 
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รูปที่ 1 - 2 อนุสาวรยีพระเจาพรหมมหาราช ณ หนาที่ทําการอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

(ที่มาภาพ: โดยผูเขียน) 

สําหรับอนุสาวรีย 3 กษัตริยที่ดอยเวาน้ัน ประกอบดวย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, พระนางสุพรรณกัลยา และ

สมเด็จพระเอกาทศรถ สําหรับลักษณะของอนุสาวรียแลว ทั้ง 3 พระองคหันพระพักตรไปยังชายแดนฝงประเทศพมา อันเปน

การหนัหนาปะทะกันระหวางอนุสาวรีย 3 กษัตริยของไทย กับ อนุสาวรียพระเจาบุเรงนองที่ตั้งอยูชายแดนพมาฝงทาขี้เหล็กซ่ึง

ตดิกับชายแดนแมสาย โดยที่อนุสาวรียของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระหัตถขวากําลังหล่ังนํ้าประกาศอิสรภาพและพระ

หัตถซายจับดาบ เชนเดียวกับพระเอกาทศรถซ่ึงพระหัตถขวาก็ถือหอกงาว โดยในแงเหตุผลทางประวัติศาสตรอนุสาวรียน้ีถูก

สรางขึ้นเพื่อแสดงถึงความเปนมิตรไมตรีหรือความสัมพันธแบบเมืองพี่เมืองนองระหวางไทยกับพมา แตเม่ือวิเคราะหตีความ

จากสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้น อนุสาวรีย 3 กษัตริยของไทยที่ดอยเวาและอนุสาวรียพระเจาบุเรงนองบริเวณชายแดนของ

พมา ไดหันหนามาประจันหนากันในลักษณะที่ทั้งสองฝายพรอมดวยอาวุธ อันมีลักษณะเปนแบบ “สงครามอนุสาวรียระหวาง

พรมแดน” เปนการปะทะสังสรรคกันของอํานาจรัฐชาติ ซ่ึงแตละฝงสถาปนาขึ้นผานประวัติศาสตรกระแสหลักของชาติ ดวย

การแสดงแทนของอนุเสาวรียในพื้นที่ชายแดนของแตละฝง สําหรับในกรณีของพื้นที่ชายแดนแมสายและทาขี้เหล็กแลวพอมี

การกําหนดเสนเขตแดนระหวางรัฐก็มีผลตอการสรางประวัติศาสตรและการลดทอนอํานาจของทองถิ่นลง แตถูกเขามาแทนที่

ดวยอํานาจของรัฐชาติเพิ่มมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพอนุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, พระ

สุพรรณกัลยา และสมเด็จพระเอกาทศรถหัน

หนาไปยังชายแดนพมาฝงทาขี้เหล็ก 

(ที่มาภาพ: 

http://www.oknation.net/blog/exit/2008/

02/20/entry-1 (6/6/58)) 
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อนุสาวรียพระเจาบุเรงนอง บริเวณชายแดนพมาฝงทาขี้เหล็กซ่ึงติดกับชายแดนไทยฝงแมสาย ลักษณะหันหนามายังชายแดน

แมสายฝงไทย ปะทะกับอนุสาวรีย 3 กษัตริยบนดอยเวาที่หันหนาไปชายแดนทาขี้เหล็กฝงพมา (ที่มาภาพ: โดยผูเขียน) 

อนุสาวรียพระเจาบุเรงนองกะยอดินนรธา บริเวณชายแดนทา

ขี้เหล็กของพมาติดกับชายแดนไทยฝงแมสาย ผูทรงเปนพระเจา

จักรพรรดิที่ไดรับสมญาวาเปนพระเจาชนะสิบทิศ ซ่ึงหันหนามา

ทางอนุสาวรีย 3 กษัตริย ชายแดนไทยฝงแมสาย 

 (ที่มาภาพ : http://pimpatchara.com/ประวัติพระเจาบุ เรง

นอง/ (6/6/58)) 

 

ภาพอนุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหล่ัง

นํ้าประกาศอิสระ พรอมกับถือดาบ และพระ

เอกาทศรถถือหอก หันหนาไปยังอนุสาวรียบุเรง

นองฝงชายแดนพมาในทาขี้เหล็ก (ที่มาภาพ: 

http://www.oknation.net/blog/exit/2008/

02/20/entry-1 (6/6/58)) 
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การสถาปนาอํานาจรัฐผานสัญญะในพื้นท่ีชายแดนเชียงแสน-เมืองตนผึ้ง 

สําหรับในกรณีพื้นที่ชายแดนของไทยฝงเชียงแสนมีประวัติศาสตรที่บงบอกวามีกษัตรหลายองคและมีเมืองหลาย

เมืองที่สรางครอมกันอยูในพื้นที่เดียวกัน ซ่ึงอําเภอแมสายก็ไดหยิบยืมกษัตริยหน่ึงในหลายองคไปใชแสดงตัวตนของแมสาย 

โดยกษัตริยที่มีประวัติศาสตรรวมกันชัดเจนที่สุดคือ พระเจาพรหมมหาราช  สําหรับสัญลักษณเชิงอํานาจของรัฐที่พบในพื้นที่

ชายแดนไทยฝงเชียงแสนประกอบดวย อนุสาวรียพระเจาแสนภู พบใน 2 พื้นที่ คือ บริเวณสามเหล่ียมทองคํา และที่วัดเจดีย

หลวง ซ่ึงสรางโดยอดีตผูวาราชการจังหวัด, พระเจาพรหมมหาราช, ปูเจาลาวจก(พระเจาล้ัวจักราช) และเจาสิงหนุวัตร ซ่ึงสวน

ใหญแลวเปนการสถาปนาอํานาจรัฐผานประวัติศาสตรทองถิ่น นอกจากน้ียังมีการแสดงสัญญะเชิงอํานาจของรัฐผานการสราง

ศาลาที่มีลักษณะเปนแบบ “ปอมปราการ” บริเวณแถบชายแดนตามแนวชายฝงริมนํ้าโขงที่มีลักษณะแสดงใหเห็นถึงความ

ม่ันคงและการปองปรามอํานาจจากรัฐอ่ืนระหวางชายแดนไทยกับฝงเมืองตนผ้ึงของลาวดวย 

 

อนุสาวรียพระเจาแสนภู (ภาพโดย วรายุทธ แซโค ผูลงพื้นที่รวมกัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับสัญลักษณเขงิอํานาจของรัฐบริเวณชายแดนของลาวฝงตนผ้ึง ถูกสถาปนาผานความรวมมือทางอํานาจ จาก

บทบาทของเอกชน โดยการแสดงแทนของ “อาณาจักรคิงโรมัน” (Kings Roman) ซ่ึงเปนบอนคาสิโนบริเวณสามเหล่ียม

ทองคําสุดหรูติดอันดับหน่ึงในบอนการพนันที่ดีที่สุดในเอเชีย โดยรัฐบาลลาวไดใหสัมปทานแกกลุมบริษัทดอกง้ิวคําจากจีน เพื่อ

ลักษณะของซุมที่มีลักษณะคลายปอมปราการที่สรางขึ้น

เรียงตามบริเวณแนวชายแดนริมฝงโขงชายแดนเขียงแสน

ของไทย (ที่มาภาพ: โดยผูเขียน) 
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เชาพื้นที่เปนเวลา 99 ป ซ่ึงพื้นที่ดังกลาวน้ีไดเปนอีกหน่ึงเขตเศรษฐกิจพิเศษของลาว ที่ใชเวลาแค 4 ปในการสราง เปล่ียนจาก

พื้นที่ชายแดนที่ทุระกันดานกลายเปนสวรรคของนักพนันและเปนเขตเศรษฐกิจที่เต็มไปดวยรถลัมโบกินี, บูกัตติ, เบนซ, 

Porsche, BMW, โรลสรอยซ ว่ิงผานไปมาเปนเรื่องธรรมดา ซ่ึงอาณาจักรคิงโรมันน้ีเองไดกลายที่เชิดหนาชูตาใหแกประเทศ

ลาวในฐานะเปนเขตเศรษฐกิจที่สรางรายไดสูงใหแกประเทศลาว ในแงน้ีเองเปนการแสดงใหเหน็ถึงขนาดและความเปนล่ืนไหล

ของอํานาจรัฐผานบทบาทของภาคเอกชน ตลอดจนแสดงใหเห็นถึงการสถาปนาอํานาจรัฐในลักษณะที่เปน “ความรวมมือทาง

อํานาจ” (Cooperative Power) ระหวางอํานาจของรัฐและอํานาจของเอกชน ตลอดจนแสนยานุภาพทางความรวมมือ

ระหวางอํานาจรัฐลาวกับอํานาจของมังกรแดงหรือประเทศจีน 

 

  

สัญญะของรัฐรวมศูนยผานบทบาทของประวัติศาสตรชายแดนไทย(เชียงของ)-และลาว(หวยซาย)  

 

อนุสาวรยีไกสอน พมวิหาน ของลาว เมืองคํา 

(ที่มาภาพ: http://www.thailandoutdoor.com/JungleandSea/Northern_Lao.html (6/6/58)) 

ในเมืองหลายแหงของประเทศลาวจะพบเห็นอนุสาวรียประธานประเทศทานไกสอน พมวิหาน ผูไดรับการขนานนาม

วาเปนคนกูชาติและทําใหลาวเปนเอกราชจากตางชาติ เชนเดียวกับเขตพื้นที่ชายแดนของลาวฝงหวยซายบริเวณทางเขาติดกับ

ตลาดลาวก็มีการสถาปนาอนุสาวรียประธานไกสอน พมวิหานไวในแถบชายแดนดังกลาวดวย ซ่ึงชาวลาวในหวยซายสวนใหญก็

แนะนําใหนักทองเที่ยวที่ขามแดนเขาไปเที่ยวยังฝงหวยซายไปถายรูปจนกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวอีกแหงหน่ึงในฝงน้ัน ซ่ึง

คิงโรมัน (Kings Roman Casino) ยามค่ําคืน 

ซ่ึงในทางโหราศาสตรแลวเสาปลายแหลมทั้ง 3 

อันมีลักษณะเปนเหมือนดาบที่ทิ่มลงมาบนพื้นที่

ไวสําหรับทําลายผูที่มาเยือนหรือเขามาเลนใน

บอนไมใหมีชัยเหนือคิงโรมัน ซ่ึงเปนทุนจากจีน 

(ที่มาภาพ: http://www.manager.co.th/ 

IndoChina/ViewNews.aspx?NewsID=9 5 5

0000012571 (6/6/58)) 
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เปนผลมาจากการผลิตซํ้าประวัติศาสตรกระหลักชาตินิยมของลาวที่ไดมีการเผยแพรและผลิตซํ้าผานส่ือ การรับรูทาง

ประวัติศาสตร ระบบการศึกษา ที่ตองใหคนในประเทศตระหนักถึงความสําคัญของความเปนชาติและผูมีคุณูประการตอ

ประเทศ ในแงน้ีสําหรับพื้นที่ชายแดนเองเปนการสถาปนาอํานาจรัฐจากสวนกลางผานการครอบงําสํานึกของคนลาวดวย

ประวัติศาสตรกระแสหลักของชาติเพื่อสรางคุณคาการรับรูของคนลาวและจัดระเบียบความสัมพันธระหวางอํานาจรัฐกับ

ประชาชนในพื้นที่ชายแดนใหมีความเขมขนขึ้น สําหรับชายแดนของไทยฝงเชียงของก็จะปรากฏใหเห็นถึงสัญลักษณเชิงอํานาจ

ของรัฐสวนกลางผานเจาจิตวงษหรือหรือรองอํามาตยเอกพระยาจิตวงษ วระยศรังสี ซ่ึงเปนเจาเมืองคนสุดทาย ภายหลังจาก

การเปล่ียนเมืองมาเปนอําเภอในป 2457 เจาจิตวงษจึงกลายเปนนายอําเภอแคนแรกของเมืองเชียงของและมีคุณคาในการรับรู

ของชาวเชียงของมาจนถึงปจจุบัน 

 

อนุเสาวรียรูปปนเจาจิตวงษ นายอําเภอคนแรกของเชียงของ ตั้งอยูหนาอําเภอเชียงของชายแดนฝงไทย 

(ภาพโดย อ.พลวัตร ประพัฒนทอง ในกลุมลงพื้นที่ ASEAN Research Workshop) 

สําหรับความเขมขนของสัญลักษณเชิงอํานาจรัฐในบริเวณพื้นที่ชายแดนฝงเชียงของจะมีสัญลักษณที่แสดงใหเห็น

ความสําคัญของเจาเมืองอันเปนผูแสดงแทนอํานาจรัฐจากสวนภูมิภาคที่มีคุณูประการกับพื้นที่ สวนใหญจะเปนการสถาปนา

อํานาจรัฐของสวนกลางดวยบทบาทของเจาเมือง แตจากการศึกษาพื้นที่ชายแดนทั้งแมสาย เชียงแสน และเชียงของ พบวาใน

พื้นที่ชายแดนแมสายมีระดับความเขมขนของสัญลักษณเชิงอํานาจรัฐมากที่สุดผานการเช่ือมโยงกับประวัติศาสตรกระแสหลัก 

และการปะสังสรรคกันของอํานาจระหวางรัฐผานสงครามอนุสาวรีย เชนเดียวกับชายแดนทาขี้เหล็กของพมา รองลงมาคือพื้นที่

เชียงแสน และเชียงของตามลําดับ 

 

รูปแบบการสถาปนาอํานาจรัฐในเขตพื้นท่ีชายแดนไทย, พมา, ลาว  

 จากที่ไดทําการศึกษาสัญลักษณเขิงอํานาจของรัฐในพื้นที่ชายแดนเหลาน้ีดังที่ไดนําเสนอไปในบทความขางตน เม่ือ

นํามาวิเคราะหรวมกันกับปจจัยทางประวัติศาสตรและภูมิหลังทางการเมืองและเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนแตละแหง จะทําให

เราเห็นวาพื้นที่ชายแดนที่ไดทําการศึกษาไปขางตนน้ันมีรูปแบบการสถาปนาอํานาจรัฐผานกระบวนการหรือมีลักษณะของ

ปฏิบัติทางอํานาจเปนไปอยางไรบาง สําหรับในสวนน้ีผูเขียนจะนําเสนอบทสรุปวาดวยรูปแบบของการสถาปนาอํานาจรัฐใน

พื้นที่ชายแดนทั้งไทย, พมา, ลาว ที่แสดงใหเห็นลักษณะเชิงกระบวนการที่มีรวมกันเพื่อสถาปนาอํานาจรัฐผานรูปแบบตางๆ ซ่ึง

สามารถจําแนกไดเปน 3 รูปแบบ ไดแก 1.) การสถาปนาอํานาจรัฐผานประวัติศาสตรกระแสหลักของชาติโดยรัฐ ในกรณีของ

พื้นที่ชายแดนแมสายของไทย เราจะเหน็การสถาปนาอํานาจรัฐที่เขมขนผานประวัติศาสตรกระแสหลักของชาติเพื่อเพิ่มคุณคา

ใหกับอนุสาวรยีซ่ึงเปนสัญลักษณเชิงอํานาจของรัฐในเชิงมโนทัศนในพื้นที่บริเวณชายแดนแมสาย สวนชายแดนฝงทาขี้เหล็ก

ของพมาเราก็จะพบการสถาปนาอํานาจรัฐดวยประวัติศาสตรกระแสหลักของชาติวาดวยวีรบุรุษหรือผูชนะสิบทิศอยางพระเจา

บุเรงนองเพื่อเพิ่มคุณคาใหกับอนุสาวรยีที่ตั้งอยูในเขตชายแดนซ่ึงหันหนามาทางฝงแมสายของไทย สวนชายแดนฝงหวยซาย
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ของลาวก็มีการสถาปนาอํานาจรัฐเพื่อจัดระเบียบความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชนในพื้นที่ผานประวัติศาสตรชาตินิยมของ

อนุสาวรียประธานไกสอน พมวิหาน, 2.) การสถาปนาอํานาจรัฐแบบความรวมมือทางอํานาจระหวางรัฐกับเอกชน การ

สถาปนาอํานาจรัฐในลักษณะน้ีเห็นไดชัดเจนมากที่สุดในพื้นที่ชายแดนเมืองตนผ้ึงของลาวหรือที่เรารูจักในฐานะเขตเศรษฐกิจ

พิเศษของลาว คือ “อาณาจักรคิงโรมัน” หรือสวรรคบนดินของนักพนัน ซ่ึงเปนความรวมมือระหวางอํานาจรัฐของลาวกับ

ความรวมมืออํานาจของเอกชนจากทุนของจีน รวมถึงแสดงใหเห็นความรวมมือระหวางอํานาจรัฐยักษใหญของเอเชียอยางรัฐ

จีนที่มีตอลาววายังมีสวนเก้ือหนุนชวยเหลือกันระหวางอํานาจรัฐและอํานาจเอกชนอยู และ 3.) การสถาปนาอํานาจรัฐผาน

ประวัติศาสตรกระแสรองและวีรบุรุษทองถิ่น เราจะพบการสถาปนาอํานาจรัฐในลักษณะน้ีไดในชายแดนแมสาย, เชียงแสน 

และเชียงของของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งเมืองเกาอยางเชียงแสนที่มีประวัติศาสตรทองถิ่นและเรื่องเลาวีรบุรุษทองถิ่นอยาง

เขมขน โดยเฉพาะพระเจาพรหมมหาราชที่มีความเช่ือกันวาเปนเจาเมืองที่ชวยกูชาติใหพนภัยและมีประวัติศาสตรรวมกัน

ระหวางแมสายกับเชียงแสน  รวมถึงมีอนุสาวรียพระเจาแสนภู ซ่ึงพบใน 2 พื้นที่ คือ บริเวณสามเหล่ียมทองคํา และที่วัดเจดีย

หลวง ที่สรางโดยผูวาราชการจังหวัด, ปูเจาลาวจก(พระเจาล้ัวจักราช) และเจาสิงหนุวัตร รวมถึงในพื้นที่เชียงของก็มีการ

สถาปนาดึงอํานาจรัฐเขาสูสวนกลางผานประวัติศาสตรของวีรบุรุษในพื้นที่ดวยอนุสาวรียเจานอยจิตตวงษ เจาเมืองคนสุดทาย

และนายอําเภอคนแรกของเชียงของ อยางไรก็ตาม การสถาปนาอํานาจรัฐทั้ง 3 รูปแบบในพื้นที่ชายแดนแมสาย เชียงแสน 

และเชียงของ รวมถึงในทาขี้เหล็กของพมา และเมืองตนผ้ึงและหวยซายของลาว ไดส่ือความหมายหรือแสดงแทนตัวตนของ

อํานาจรัฐผานสัญลักษณเชิงอํานาจรวมกับคุณคาหรือความหมายทางประวัติศาสตรหรือเรื่องเลาประกอบสัญลักษณเชิงอํานาจ

เหลาน้ัน เพื่อสรางคุณคา ความหมายและความเขมเขนของอํานาจรัฐใหมีมากขึ้น โดยเฉพาะการยึดโยงและจัดระเบียบ

ความสัมพันธของอํานาจรัฐกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนเพื่อสรางการรับรูและคุณคาทางประวัติศาสตรของรัฐชาติใหเกิดขึ้น

ทั้งภายในพื้นที่ชายแดน และบริเวณชายแดนของเพื่อนบานที่ติดกับชายแดนของไทย 

 

บทสรุป 

 “ความแนนอน” (peremptoriness) อยางหน่ึงที่หลีกหนีไมไดในการศึกษารัฐชาติคือการตระหนักวาในทุกพื้นที่ที่

สังคมรวมกันเปนรัฐลวนมี “อํานาจรัฐ” ที่ปะทะสังสรรคกันอยูเสมอไมวาจะเปนทั้งภายในรัฐเองหรือระหวางรัฐก็มีปฏิบัติ

ทางการอํานาจที่หลากหลายไมวาจะเปนอํานาจอธิปไตยของรัฐ อํานาจทางเศรษฐกิจ อํานาจของทุน อํานาจของวัฒนธรรม 

อํานาจทางการเมือง ฯลฯ ซ่ึงรูปแบบของปฏิบัติการทางอํานาจตางๆก็ขึ้นอยูกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร ปจจัยทางเศรษฐกิจ 

การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของแตละรัฐที่มีแตกตางกันไป แตจุดรวมที่เหมือนกันของรัฐทุกรัฐคือมีการใชอํานาจรัฐใน

รูปแบบที่หลากหลาย เชนเดียวกับในพื้นที่ชายแดนก็ถือวาเปนสวนหน่ึงของรัฐที่มีความพิเศษในเชิงพื้นที่เพราะเปนอาณา

บริเวณชายขอบแตมีลักษณะพิเศษตรงที่ อํานาจตางๆมีการล่ืนไหล เคล่ือนยาย เปล่ียนแปลง และมีปฏิสัมพันธกันอยู

ตลอดเวลา ในแงน้ีเองทําใหการศึกษาอํานาจรัฐในพื้นที่ชายแดนตองคํานึงถึงการศึกษาขามศาสตรไมยึดแนวทางใดเปนที่ตั้ง 

(Jakkrit Sangkhamanee, 2015) สําหรับการศึกษาสัญลักษณเชิงอํานาจของรัฐในพื้นที่ชายแดนที่ปรากฏในบทความน้ี 

ผูเขียนก็ไดตระหนักถึงการศึกษาชายแดนที่รวมเอาแนวทางการศึกษาของศาสตรเขาดวยกันไมวาจะเปนรัฐศาสตร 

ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร สังคมวิทยา สถาปตยกรรม รวมถึงวิธีวิทยาทางชายแดนศึกษาหรือเขต-ขันธวิทยา เพื่ออธิบายใหเห็น

ถึงรูปแบบในการสถาปนาอํานาจรัฐผานกระบวนการตางๆ ไมวาจะเปนประวัติศาสตรกระแสหลัก, ประวัติศาสตรกระแสรอง, 

ความรวมมือระหวางอํานาจ, รวมถึงการสรางคุณคาและความหมายใหกับสัญญะทางประวัติศาสตร เพื่อจัดระเบียบ

ความสัมพันธระหวางอํานาจรัฐกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนใหมีระดับความสัมพันธที่เขมขนขึ้น ตลอดจนมีการสถาปนา

อํานาจรัฐจากสวนกลางลงไปในอาณาบริเวณชายแดนเพื่อแสดงสถานะของอํานาจรัฐผานอนุสาวรียวีรบุรุษที่ทําหนาที่เปนตัว

แสดงแทนอํานาจรัฐในการปะทะสังสรรคกับอํานาจระหวางรัฐที่เกิดขึ้นระหวางพื้นที่ชายแดนไทย, พมา, ลาว 
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ในกรณีของการศึกษาชายแดนโดยเฉพาะประเด็นของการสถาปนาอํานาจรัฐผานรูปแบบตางๆจําเปนที่จะตอง

พิจารณาบริบทในทางประวัติศาสตร ความสัมพันธที่ ล่ืนไหลไปมารวมกันระหวางชายแดน รวมถึงคุณคาการรับรูทาง

ประวัติศาสตรรวมกันระหวางคนในพื้นที่และระหวางรัฐ เพื่อที่จะสามารถอธิบายไดชัดเจนยิ่งขึ้นวารัฐมีชองทางในการสถาปนา

อํานาจในลักษณะใดบาง การสถาปนาอํานาจรัฐผานสัญลักษณเชิงอํานาจทางประวัติศาสตร ไมวาจะเปนอนุสาวรียของวีรบุรุษ

แหงรัฐหรือผูมีคุณูประการตอทองถิ่นโดยการสรางคุณคาทางประวัติศาสตรใหแกเจาหนาที่ เจาเมือง หรือผูปกครอง ลวนเปน

การแสดงใหเห็นถึงความพยายามของรัฐในการที่จะสราง สถาปนา และจัดระเบียบความสัมพันธระหวางอํานาจรัฐจาก

สวนกลางและพื้นที่ชายแดนที่มีการปะทะสังสรรคกันของอํานาจที่หลากหลายและมีลักษณะพิเศษ รวมถึงการแอบอิงอาศัย

ประวัติศาสตรหรือความเปนชาตินิยมเขามาผูกโยงกับการใชอํานาจรัฐเพื่อสรางความชอบธรรมในการสถาปนาอํานาจรัฐและ

ปรับลดบทบาทของอํานาจที่มีอยูในทองถิ่นลงใหอยูภายใตอํานาจเชิงมโนทัศนของรัฐชาติ ผานการผลิตซํ้าและปรับเติมคุณคา

ในการรับรูใหกับคนในพื้นที่ชายแดน อยางไรก็ตามจากที่ไดทําการศึกษาการสถาปนาอํานาจรัฐในพื้นที่ชายแดนของไทย, พมา, 

ลาว แสดงใหเห็นไดวาภายใตสภาวะของความไรระเบียบ (Chaos) ในพื้นที่ชายแดน การสถาปนาอํานาจของรัฐน้ันสามารถ

ดาํเนินไปไดในหลายรูปแบบทั้งการสถาปนาอํานาจโดยรัฐเปนผูมีบทบาทหรือเปนตัวแสดงหลักเอง การสถาปนาอํานาจผาน

การใชมโนทัศนและจิตสํานึกของคนในทองถิ่นที่มีตอประวัติศาสตรกระแสรอง และการสถาปนาอํานาจที่เปนแบบความ

รวมมือเชิงอํานาจระหวางอํานาจรัฐและอํานาจเอกชนอันมีนัยสําคัญที่สะทอนใหเห็นถึงความรวมมือทางอํานาจระหวางรัฐใน

การเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน ซ่ึงการสถาปนาอํานาจรัฐในพื้นที่ชายแดนเหลาน้ีลวนขึ้นอยูกับสภาพบริบท ภูมิหลังทาง

ประวัติศาสตร การเมือง และการปะทะสังสรรคกันของอํานาจกระแสหลักของชาติและประวัติศาสตรกระแสรองของทองถิ่นที่

มีรวมกันในพื้นที่ชายแดนและในพื้นที่ระหวางชายแดนของรัฐ  
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บทคัดยอ 

 บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของการวิจัยเรื่องบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมการดําเนินชีวิตตาม

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาเทศบาลในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี มุงศึกษาเก่ียวกับ

บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการขับเคล่ือนใหเกิดการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชกับการ

ดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน โดยการศึกษาระดับบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมการดําเนินชีวิต

ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง 3 กลุม ไดแก ผูบริหารหรือ

เจาหนาที่ ผูนําชุมชนหรือผูใหญบานที่มีสวนเก่ียวของกับการดําเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตัวแทน

ประชาชนที่ขับเคล่ือนการดําเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ

สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงประกอบดวย 5 เทศบาล ไดแก เทศบาลตําบลเวียงสระ 

เทศบาลตําบลบานสอง เทศบาลตําบลทุงหลวง เทศบาลตําบลเมืองเวียง และเทศบาลตําบลเขานิพันธ วิธีการศึกษาเปนการ

วิจัยแบบผสมผสาน โดยใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงศึกษาบทบาทองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 3 ดาน ไดแก 1) ดานการสงเสริมความรู ความเขาใจตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) ดานการสงเสริม

โครงการและกิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) ดานการสงเสริมใหมีเครือขายประชาชนและการมีสวนรวมตาม

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 ผลการศึกษา พบวา ระดับบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดานที่มีระดับสูงสุดไดแก ดานการสงเสริมความรู ความเขาใจตาม

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (�̅�𝑥 = 2.80) รองลงมา คือดานการสงเสริมใหมีเครือขายประชาชนและการมีสวนรวมตาม

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (�̅�𝑥 = 2.61) และดานการสงเสริมโครงการและกิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง (�̅�𝑥 = 2.59) ตามลําดับ 

 ในสวนของการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารหรือเจาหนาที่  ผูนําชุมชนหรือผูใหญบานที่มีสวนเก่ียวของกับ

การดําเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตัวแทนประชาชนที่ขับเคล่ือนการดําเนินงานตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง พบวา ดานการสงเสริมความรู ความเขาใจตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดขอมูลที่ตรงกัน คือ เทศบาลจะมี

การแจกเอกสาร คูมือ ประชาสัมพันธ มีการกําหนดใหแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนนโยบายของชุมชนและสงเสริมให
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ประชาชนนําความรูที่ไดมาประยุกตใชกับการดําเนินชีวิต ดานการสงเสริมโครงการและกิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ไดขอมูลที่ตรงกัน พบวามีการสงเสริมดานการฝกอบ การจัดกิจกรรมและโครงการที่สอดคลองกับแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง แตขอมูลที่แตกตางคือ การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการประกวดที่เก่ียวของกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ดานการสงเสริมโครงการและกิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดรับขอมูลที่ตรงกัน พบวา มีการใหชุมชนเขามา

มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย  วางแนวทางในการดําเนินงานและการจัดกิจกรรมดูงานที่เก่ียวของกับแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเน่ือง แตขอมูลที่แตกตางกัน คือ การแตงตั้งตัวแทนเพื่อดําเนินงานเก่ียวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

คําสําคัญ: ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

Abstract 

 This article is part of research focusing on the roles of local administrations in Wiang Sa District, 

Surat Thani in supporting people’s ways of life by adopting the Philosophy of Sufficiency Economy.  This 

present study emphasizes on investigating the roles of local administrations in propelling or supporting 

people in each community to adopt the Philosophy of Sufficiency Economy as their guidance. Researcher 

investigated the roles of local administrations in promoting villagers to sustain their lives by adopting the 

Philosophy of Sufficiency Economy and compared viewpoints from three different groups of participants: 

executive administrators as well as staff working in a particular Subdistrict Municipality, community 

leaders, and representatives of people residing in each local administration. The researcher collected data 

by distributing questionnaires and interviewing the participants. The Wiang Sa district comprises of five 

Subdistrict Municipalities; Wiang Sa Subdistrict Municipality, Ban Song Subdistrict Municipality, Thung 

Luang Subdistrict Municipality, Muang Wiang Subdistrict Municipality, and Khaoniphan Subdistrict 

Municipality. In this study, there were three pivotal roles the researcher chose to contemplate; promoting 

people in the community to acquire knowledge and understanding about the Philosophy of Sufficiency 

Economy, supporting projects as well as activities concerning the notion of the Sufficiency Economy, 

enhancing the connection and participation of people in the community to conform with this notion. 

 The research demonstrated that an overall rate of the roles of local administrations in promoting 

people’s ways of life by adopting the Philosophy of Sufficiency Economy was at a moderate level. The 

three roles were ranked from the highest mean value to the lowest as the following; promoting people in 

the community to acquire knowledge and understanding about the Philosophy of Sufficiency Economy 

(𝑥𝑥 �= 2.80), enhancing the connection and participation of people in the community (𝑥𝑥 �= 2.61), supporting 

projects as well as activities concerning the notion of the Sufficiency Economy (𝑥𝑥 �= 2.59). 

 The results from comparing different viewpoint from three groups of participants can be 

elucidated as follows: all three groups expressed comparable viewpoints pertaining to the facet of 
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promoting people in the community to acquire knowledge and understanding about the Philosophy of 

Sufficiency Economy; those were, executive administrators as well as staff distributed supplementary 

documents about the Philosophy of Sufficiency Economy to the villagers, designating the Philosophy of 

Sufficiency Economy as an official policy of the community, and supporting the villagers to adopt the 

notion of the Philosophy of Sufficiency Economy as guidance in order to sustain their own lives. The three 

groups also presented a similar viewpoint relevant to supporting projects as well as activities concerning 

the notion of the Sufficiency Economy.; that was, training, activities including projects about the 

Philosophy of Sufficiency Economy were launched pervasively. However, there was one different 

perspective about holding competition relevant to the notion of the Philosophy of Sufficiency Economy. 

The three groups, furthermore, expressed comparable viewpoints about enhancing the connection and 

participation of people in the community; those were, local administrators were able to designate, 

administer, and carry out the activities as well as projects pertinent to the Philosophy of the Sufficiency 

Economy. The three groups, nevertheless, presented a differing viewpoint about formally appointing 

representatives responsible for operating the activities and projects about the Philosophy of Sufficiency 

Economy.  

 

Keyword: Philosophy of Sufficiency Economy, Local Administrative Organization, Wiang Sa District, Surat 

Thani Province 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

จากการที่ประเทศไทยไดเผชิญเศรษฐกิจตกต่ํา ซ่ึงไดสงผลกระทบตอการดํารงชีพของประชาชนในประเทศอยาง

กวางขวาง คาครองชีพสูงขึ้น ตลอดจนสาธารณูปโภค ภาคอุตสาหกรรม การคา และการบริการไดชะลอการผลิตและทยอยปด

ตวัลง ทําใหเกิดภาวการณวางงานเพิ่มสูงขึ้น กําลังแรงงานสวนหน่ึงตองกลับภูมิลําเนาในชนบท เน่ืองจากขาดรายไดจากการ

เลิกจาง ทําใหชุมชนชนมีปญหาเพิ่มขึ้น ไดแก ปญหาความยากจน ขาดที่ทํากิน ยาเสพติด อาชญากรรม ตลอดจนปญหาความ

ออนแอทางดานสังคม ครอบครัว ชุมชน (สมเศียร  จันทรหลา, 2544, หนา 1) 

 สืบเน่ืองมาจนถึงวิกฤตทางเศรษฐกิจในชวงกลางป 2540 เปนตนมาไดเกิดการกระตุนใหหาแนวทางเพื่อการหาทาง

ออกใหกับสังคมไทย ทําใหเกิดแนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจหลายกระแส จนกระทั่งถึงขณะน้ีกระแสแนวคิดที่สําคัญทางเศรษฐกิจ

อาจแบงออกไดเปน 2 กระแสดวยกัน คือ กระแสเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัตนและเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง 

 ทั้งน้ีแนวคิดทางเศรษฐกิจแนวทางหน่ึงที่จะชวยใหสามารถกาวไปขางหนาไดอยางเขมแข็ง คือ เศรษฐกิจชุมชนแบบ

พึ่งตนเองหรอืที่เรียกวา “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  (The Sufficiency Economy)  ซ่ึงดําริโดยพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช โดยพระองคไดใชคําวาเศรษฐกิจพอเพียงเปนระบบเศรษฐกิจที่เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน ซ่ึงทรง

พระราชทานแกปวงชนชาวไทยวาเปรียบเสมือนเข็มทิศของการดําเนินชีวิต เปนทางเลือกหน่ึงของการบริหารและการพัฒนา

ประเทศในระยะยาวที่จะชวยใหเกิดความสมดุลในกระบวนการพัฒนาอยางยั่งยืน ตลอดจนเปนภูมิคุมกันใหดํารงชีวิตไดอยางมี

ความสุขในโลกของทุนนิยมเพื่อสงเสริมใหเกิดความสมดุลอยาง (สมพร เทพสิทธา, 2549, หนา 9 - 10) 

ดวยเหตุน้ีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงถูกกําหนดเปนวาระแหงชาติในระดับนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา

ทองถิ่น เพื่อสรางชุมชนใหเขมแข็ง สงเสริมใหทุกหนวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นไดมีบทบาท

ในการสงเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชน เชน ดานอุดมการณ การรวมกลุม การผลิต การแปรรูป  การตลาด การลงทุน 

การจัดการ เปนตน ซ่ึงนับเปนการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมจากส่ิงที่ไมคุนเคยมาสูการสรางวัฒนธรรมแหงความพอเพียงให

สามารถเกิดขึ้นไดในชุมชน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีความสําคัญ เน่ืองจากเปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับชุมชนมากที่สุด จึงทําหนาที่

เปนองคกรในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับทองถิ่นทั้งในทางตรงและทางออม ดังน้ันจึงสนใจที่จะศึกษาการขับเคล่ือน

การดําเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เพื่อศึกษาเก่ียวกับบทบาทขององคกรปกครองทองถิ่นในการ

สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารหรือเจาหนาที่ผูมีสวนเก่ียวของ ผูนําชุมชนหรือ ผูใหญบานที่มี

สวนเก่ียวของกับการดําเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตัวแทนประชาชนที่ขับเคล่ือนการดําเนินงานตาม

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเชิงปริมาณ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูใหญบานหรือผูนําชุมชนที่มีสวนเก่ียวของกับการดําเนิน

ชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งน้ี จํานวน 79 คน 

2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน ตําแหนง

หรือหนาที่ในหมูบานหรือชุมชน แบบสอบถามมีลักษณะคําถามแบบตรวจรายการ  (Checklist Questions) 

ตอนที่ 2 บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ซ่ึงประกอบไปดวย 3 ดาน ไดแก ดานการสงเสริมความรู ความเขาใจ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานการ

สงเสริมโครงการและกิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และดานการสงเสริมใหมีเครือขายประชาชนและการมี

สวนรวมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง แบบสอบถามมีลักษณะคําถามแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale)  5 

ระดับ  

ตอนที่ 3 ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขเก่ียวกับบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมการ

ดําเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี มีลักษณะคําถามแบบ

ปลายเปด  (Open Ended Questions) 

3. การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows โดยสถิติที่ใชวิเคราะห ไดแก 

คาสถิติรอยละ (Percentage) และคาเฉล่ีย (Mean) 

วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารหรือเจาหนาที่ผูมีสวนเก่ียวของกับการดําเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง   ผูใหญบานหรือผูนําชุมชนผูมีสวนเก่ียวของกับการดําเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

ตวัแทนประชาชนผูขับเคล่ือนการดําเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) โดยมีการกําหนด

ประเด็นคําถามตามวัตถุประสงค 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล คือ การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  

4. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content Analysis) โดยนําขอมูลที่ไดจากการคนควา

จากเอกสาร การสัมภาษณกลุมตัวอยาง มาทําการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค 

 

ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาระดับบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 
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รายการ �̅�𝑥 ระดับความคิดเห็น 

1. ดานการสงเสริมความรู ความเขาใจตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

• แจกเอกสาร คูมือ เพื่อสงเสริมความรู ความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงใหกับชุมชน 

2.81 ปานกลาง 

• ประชาสัมพันธ ใหตระหนักและเขาใจเก่ียวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2.54 นอย 

• ประชุมผูนําชุมชนเพื่อทําความเขาใจเก่ียวกับการนําแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชุมชน 

2.96 ปานกลาง 

• สงเสริมใหนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต 2.73 ปานกลาง 

• มีการกําหนดใหแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนนโยบายของชุมชน 2.99 ปานกลาง 

• เชิญวิทยากรหรือผูทรงคุณวุฒิมาใหความรูเก่ียวกับการนําแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชุมชน 

2.76 ปานกลาง 

รวม 2.80 ปานกลาง 

ตารางที ่1 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานการสงเสริมความรู ความเขาใจตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จากตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ในการสงเสริมการดําเนินชีวิต

ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานการสงเสริมความรู ความเขาใจตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา โดย

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 2.80) เม่ือพิจาณาเปนรายขอ พบวา มีการกําหนดใหแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปนนโยบายของชุมชน มีความคิดเห็นสูงสุด โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 2.99) รองลงมาคือ ประชุมผูนํา

ชุมชนเพื่อทําความเขาใจเก่ียวกับการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชุมชน มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  

(�̅�𝑥 = 2.96) แจกเอกสาร คูมือ เพื่อสงเสริมความรู ความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับชุมชน  มีความ

คิดเห็นอยูในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 2.81) สงเสริมใหนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต มีความ

คิดเห็นอยูในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 2.76) เชิญวิทยากรหรือผูทรงคุณวุฒิมาใหความรูเก่ียวกับการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชในชุมชน มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  (�̅�𝑥 = 2.73)  ประชาสัมพันธ ใหตระหนักและเขาใจเก่ียวกับ

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  (�̅�𝑥 = 2.54) ตามลําดับ 

รายการ �̅�𝑥 ระดับความคิดเห็น 

2. ดานการสงเสริมโครงการและกิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

• สงเสริมใหชุมชนมีการฝกอบรมเก่ียวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.75 ปานกลาง 

• ประเมินและติดตามผลการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกตใช 

2.91 ปานกลาง 

• จัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรมใหสอดคลองกับแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2.43 นอย 

• จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2.51 นอย 
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รายการ �̅�𝑥 ระดับความคิดเห็น 

• สงเสริมใหมีการประกวดการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2.20 นอย 

• จัดตารางกิจกรรมเก่ียวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.63 ปานกลาง 

• สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานเก่ียวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2.71 ปานกลาง 

รวม 2.59 นอย 

ตารางที ่2 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานการสงเสริมโครงการและกิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมการดําเนินชีวิตตาม

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานการสงเสริมโครงการและกิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา โดย

ภาพรวมอยูในระดับนอย (�̅�𝑥 = 2.59) เม่ือพิจาณาเปนรายขอ พบวา ประเมินและติดตามผลการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ไปประยุกตใช มีความคิดเห็นสูงที่สุด โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 2.91) รองลงมา คือ สงเสริมใหชุมชนมี

การฝกอบรมเก่ียวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความคิดเห็นอยู ในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 2.75) สนับสนุน

งบประมาณในการดําเนินงานเก่ียวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 2.71) จัด

ตารางกิจกรรมเก่ียวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  (�̅�𝑥 = 2.63) จัดกิจกรรมที่

สงเสริมใหเกิดการเรียนรูตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย  (�̅�𝑥 = 2.51) จัดทําแผนงาน 

โครงการและกิจกรรมใหสอดคลองกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย (�̅�𝑥 = 2.43) สงเสริม

ใหมีการประกวดการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย (�̅�𝑥 = 2.20) ตามลําดับ 

รายการ �̅�𝑥 ระดับความคิดเห็น 

3. ดานการสงเสริมใหมีเครือขายประชาชน และการมีสวนรวม 

• ชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายหรือกิจกรรมเก่ียวกับแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.00 ปานกลาง 

• สงเสริมใหชุมชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับการ

ประกอบอาชีพในชุมชน 

3.09 ปานกลาง 

• แตงตั้งตัวแทนเพื่อดําเนินงานเก่ียวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.43 นอย 

• ประชุมการดําเนินงานเก่ียวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยาง

ตอเน่ือง 

2.44 นอย 

• ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจาก

ชุมชนอ่ืน 

2.09 นอย 

รวม 2.61 ปานกลาง 

ตารางที ่3 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานการสงเสริมใหมีเครือขายประชาชน และการมีสวนรวม 
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ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมการดําเนินชีวิตตาม

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานการสงเสริมใหมีเครือขายประชาชน และการมีสวนรวม พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง (�̅�𝑥 = 2.61) เม่ือพิจาณาเปนรายขอ พบวา สงเสริมใหชุมชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับ

การประกอบอาชีพในชุมชน มีความคิดเห็นสูงที่สุด โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.09) รองลงมาคือ ชุมชนมี

สวนรวมในการกําหนดนโยบายหรือกิจกรรมเก่ียวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 

= 3.00) ประชุมการดําเนินงานเก่ียวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเน่ือง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย (�̅�𝑥 = 

2.44) แตงตั้งตัวแทนเพื่อดําเนินงานเก่ียวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความคิดเห็นอยูในระดับนอย (�̅�𝑥 = 2.43) 

ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากชุมชนอ่ืน  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย (�̅�𝑥 = 2.09) 

ตามลําดับ 

2. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารหรือเจาหนาที่ ผูนําชุมชนหรือ

ผูใหญบานที่มีสวนเก่ียวของกับการดําเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตัวแทนประชาชนที่ขับเคล่ือนการ

ดําเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมการดําเนินชีวิตตาม

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 

จากการสัมภาษณเชิงลึกตอความคิดเห็นของผูบริหารหรือเจาหนาที่  ผูนําชุมชนหรือผูใหญบานที่มีสวนเก่ียวของกับ

การดําเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และตัวแทนประชาชนที่ขับเคล่ือนการดําเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงกับบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ในเขตพื้นที่อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี ไดทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ซ่ึง

สัมภาษณใน 3 ประเด็น ไดแก 1) ดานการสงเสริมความรู ความเขาใจตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) ดานการ

สงเสริมโครงการและกิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) ดานการสงเสริมใหมีเครือขายประชาชน และการมีสวน

รวมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงผลการศึกษา พบวา 

ดานการสงเสริมความรู ความเขาใจตามแนวคิดปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูบริหารหรือเจาหนาที่ ผูนําชุมชนหรือ

ผูใหญบานที่มีสวนเก่ียวของกับการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตัวแทนประชาชนที่

ขับเคล่ือนการดําเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกเทศบาลไดใหขอมูลที่ตรงกัน พบวา เทศบาลฯ มีการ

แจกเอกสาร คูมือใหกับผูนําชุมชนหรือประชาชนผูสนใจเพื่อเปนการเสริมสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีการประชาสัมพันธในการหาแนวทางในการดําเนินงานรวมกัน  เชน การขับเคล่ือนศูนยเรียนรู

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเชิญวิทยากรผูมีความรูมาบรรยายใหกับ

ผูสนใจเพื่อใหเล็งเห็นความสําคัญของการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช และในสวนของการกําหนดใหแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนนโยบายของชุมชน พบวามีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนประจําปและเทศบัญญัติรวมกันในแตละ

ชุมชน มีการสงเสริมใหนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต อันไดแก การสงเสริมกลุมอาชีพตางๆ 

ใหแกประชาชนในหมูบานเพื่อเสริมสรางอาชีพและรายไดใหแกชุมชน เชน การเพาะเห็ด การปลูกผักกางมุง และการทําขนม

ไทย นอกจากน้ีเทศบาลตําบลบานสองไดกําหนดนโยบายในการขับเคล่ือนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหเปนชุมชน

ตนแบบ รวมทั้งมีการจัดทําตัวช้ีวัดเพื่อเปนเครื่องมือในการประเมินหมูบานเพื่อประกาศเปนหมูบานเศรษฐกิจพอพียงตนแบบ 

โดยเจาหนาที่ที่เก่ียวของ ผูใหญบานหรือผูนําชุมชนจะเปนฝายในการกระตุนและสงเสริมใหเกิดการดําเนินชีวิตตามแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการถายทอดความรูทั้งในสวนที่เปนทฤษฎีและการใหความรูเก่ียวกับการประกอบอาชีพตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหกับประชาชนในพื้นที ่
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ดานการสงเสริมโครงการและกิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูบริหารหรือเจาหนาที่ ผูนําชุมชนหรือ

ผูใหญบานที่มีสวนเก่ียวของกับการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และตัวแทนประชาชนที่

ขับเคล่ือนการดําเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดใหขอมูลตรงกัน พบวาเทศบาลมีการสงเสริมใหชุมชนมีการ

ฝกอบรมเก่ียวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดโครงการฝกอบรมใหแกสมาชิกในชุมชน เพื่อเสริมสรางความรู

ใหชุมชน ซ่ึงเปนการสรางความเขมแข็งและความม่ันคงใหกับชุมชน มีการจัดทําแผน โครงการและกิจกรรมใหสอดคลองกับ

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก 

โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ โครงการเพาะเห็ด โครงการปลูกผักกางมุง การทําปุยหมัก และการทําขนม โดยมีการสง

ตัวแทนของแตละชุมชนเขารวมทํากิจกรรมตามโครงการตางๆ ที่ตนมีความถนัดและสนใจ ในสวนของขอมูลการใหสัมภาษณที่

แตกตางกัน คือการจัดประกวดกิจกรรมที่เก่ียวของกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา ผูบริหารหรือเจาหนาผูมีสวน

เก่ียวของกับการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวคิดปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  ไดใหขอมูลวามีการสงผลงานหรือกิจกรรมของ

ประชาชนเพื่อประกวดแขงขันกับชุมชนอ่ืน แตผูนําชุมชนหรือผูใหญบานที่มีสวนเก่ียวของกับการสงเสริมการดําเนินชีวิตตาม

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และตัวแทนประชาชนที่ขับเคล่ือนการดําเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได

ใหขอมูลวา ไมมีการคัดเลือกหรือจัดกิจกกรมประกวดภายในชุมชนสวนใหญเปนการคัดเลือกโดยเจาหนาที่ของอําเภอ 

ดานการสงเสริมใหมีเครือขายประชาชน และการมีสวนรวมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูบริหารหรือ

เจาหนาที่ ผูนําชุมชนหรือผูใหญบานที่มีสวนเก่ียวของกับการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

และตัวแทนประชาชนที่ขับเคล่ือนการดําเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดใหขอมูลที่ตรงกัน พบวาในแตละป

ไดมีการจัดโครงการ โดยใหตัวแทนของแตละชุมชนนําเสนอผลงานภายในชุมชนของตัวเอง และจะมีการจัดทําแผนพัฒนา

ชุมชนและเทศบัญญัติรวมกัน โดยการระดมความคิดของตัวแทนภายในชุมชนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนในอนาคต 

รวมทั้งปรึกษาหารือเก่ียวกับปญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน จึงทําใหสามารถกําหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชนไดสอดคลองกับ

ความตองการของสมาชิก และสามารถกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาเก่ียวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกิดขึ้น

ภายในชุมชนไดอยางตรงประเด็น และในทุกๆ ป ในสวนของตัวแทนประชาชนที่ขับเคล่ือนการดําเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ไดใหขอมูลที่แตกตาง พบวาประชาชนในหมูบานไมมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับ

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทาที่ควร ในสวนของการแตงตั้งตัวแทนเพื่อดําเนินงานเก่ียวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เจาหนาที่ ไดใหขอมูล พบวาเทศบาลไดมีการแตงตั้งตัวแทนของกลุมเพื่อดําเนินงานเก่ียวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ซ่ึงสอดคลองกับการใหขอมูลของผูใหญบานหรือผูนําชุมชนที่เก่ียวของกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง พบวาเทศบาลจะนํา

ตัวแทนของแตละกลุมชุมชนไปจัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานในพื้นที่ที่มีการดําเนินงานเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนํา

ความรูที่ไดรับจากการทัศนศึกษาในพื้นที่อ่ืนๆ มาปรับใชในชุมชนของตัวเองอยางเหมาะสม แตแตกตางจากการสัมภาษณของ

ตัวแทนประชาชน พบวาไมมีการแตงตั้งตัวแทนเพื่อดําเนินงานเก่ียวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แตเทศบาลไดให

ประชาชนในหมูบานเขารวมการประชุมที่มีการจัดขึ้นอยูเปนประจําเพื่อติดตามผลจากการอบรม และเขารวมกิจกรรมโครงการ

ที่เทศบาลจัดขึ้น และมีการทัศนศึกษาดูงานในพื้นที่ตางๆ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยพบวา การขับเคล่ือนการดําเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาเทศบาลในเขต

พื้นที่อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง กลาวคือดานการสงเสริมความรู ความเขาใจตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง พบวาโดยสวนใหญทุกเทศบาลจะมีการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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เพราะตองการใหประชาชนในชุมชนมีความรูเก่ียวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ โดยมีการจัดทํา

เอกสารเก่ียวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแจกจายใหกับสมาชิกในชุมชน รวมทั้งมีการประชาสัมพันธใหคนใน

ชุมชนทราบและเขาใจเก่ียวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเชิญวิทยากรที่มีความรูความชํานาญทั้งจากภายใน

และภายนอกมาใหความรูแกคนภายในชุมชน เพื่อใหสมาชิกในชุมชนเขาใจและมีความตระหนักถึงความสําคัญของแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการกําหนดใหแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนนโยบายชุมชน บางเทศบาลมีการจัดทํา

ตัวช้ีวัดเพื่อใชเปนเกณฑในการประเมินหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง มีการรณรงคใหความรูอยางตอเน่ืองโดยเนนไปที่การสงเสริม

ดานอาชีพและสรางรายไดและกระตุนใหเกิดการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชุมชน ไมวาจะเปนการแจกจาย

พันธขาวหรือการติดตามการดําเนินงานในชุมชน  

ดานการสงเสริมโครงการและกิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวาการดําเนินงานเก่ียวกับแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูมีสวนเก่ียวของทั้ง 3 กลุมสรุปวามีการจัดอบรมใหแกสมาชิกในชุมชนเก่ียวกับแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงใหกับชุมชนและสนองตามนโยบายของรัฐบาล มีการปลูกฝงให

เยาวชนรุนตอไปตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการประชุมเพื่อให

ประชาชนรวมกันทําแผนชุมชนตามสภาพปญหา พรอมคนหาสาเหตุของปญหาและจัดทําโครงการ กิจกรรมเพื่อแกปญหาที่

เกิดขึ้นในแตละหมูบาน มีการจัดทําแผนการดําเนินงานใหมีการสงเสริมอาชีพแกประชาชนในชุมชน สงเสริมกิจกรรมใหกับ

ประชาชนในหมูบาน ซ่ึงเปนกิจกรรมที่เก่ียวของกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน การจัดทําบัญชีครัวเรือน ปลูกผัก

สวนครัวกินได จัดตั้งกองทุนหมูบานเพื่อสงเสริมการออม จัดอบรมใหเก่ียวกับการกรีดยางพารา เล้ียงไก เล้ียงปลา มีการอบรม

ไปแลวประมาณ 3-4 ครั้งตอเดือน รวมไปถึงการสาธิตวิธีการในการเพาะปลูก เล้ียงสัตว จัดกิจกรรมสงเสริมเพื่อใหเกิดการ

เรียนรูตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการจัดใหไปดูงานเก่ียวกับแนวคิดน้ีตามสถานที่ตางๆ เพื่อนํามาปรับใชในการ

พัฒนาชุมชน ซ่ึงบางเทศบาลไดมีการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จกอนการขับเคล่ือนของเทศบาล ในสวนของการสงเสริม

ใหมีการจัดประกวดกิจกรรมที่เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง พบวาทางเทศบาลสงเสริมการประกวดกิจกรรมที่เก่ียวของกับ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคอนขางนอย แตผลงานของประชาชนจะไดรับการคัดเลือกหรือสงตัวแทนเขาประกวดโดยอําเภอ

หรือจังหวัดเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในเรื่องน้ีโดยตรง  

ดานการสงเสริมใหมีเครือขายประชาชน และการมีสวนรวมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวาผูมีสวน

เก่ียวของกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดสรุปวาในแตละปไดมีการจัดโครงการโดยใหตัวแทนของแตละชุมชนนําเสนอ

ผลงานภายในชุมชนของตัวเอง ไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินงาน แตจะใหผูใหญบานเปนคนขับเคล่ือน เชน การ

ประชาสัมพันธหรือการแนะนําความรูแกประชาชนในหมูบาน มีการประชุมทุกเดือนเพื่อติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานใน

ดานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงอยางสมํ่าเสมอวามีการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดหรือไมและรวมกําหนดแนวทางในการแกไขปญหา

ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนไดอยางตรงประเด็น และในทุกๆ ปเทศบาลจะนําตัวแทนของแตละชุมชนไปจัดอบรมและทัศนศึกษาดู

งานในพื้นที่ที่มีการดําเนินงานเก่ียวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนําความรูที่ไดรับจากการทัศนศึกษาในพื้นที่อ่ืนๆ 

มาปรับใชในชุมชนของตัวเองอยางเหมาะสม 
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บทคัดยอ 

บทความน้ีนําเสนอถึงประวัติศาสตรการกระจายอํานาจและการปกครองทองถิ่นไทยตั้งแตหลังการเปล่ียนแปลงการ

ปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยเม่ือป พ.ศ. 2475 จนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2558) ซ่ึงแบงได

เปน 5 ชวงเวลา คือ (1) การทดลองทองถิ่นไทยใหมภายใตรัฐราชการ พ.ศ. 2475 - 2515 (2) ทองถิ่นไทยในชวงประชาธิปไตย

เบงบาน พ.ศ. 2516 - 2534 (3) การปฏิรูปทองถิ่นจากเสียงเรียกรองของประชาชน พ.ศ. 2535 - 2539 (4) การกาวกระโดด

ของทองถิ่นไทย พ.ศ. 2540 - 2549 และ (5) วิกฤตการณการเมืองไทยกับทองถิ่นที่หยุดน่ิง พ.ศ. 2550 - 2558 ซ่ึงเปนการ

นําเสนอเหตุการณหลักๆ ที่เกิดขึ้นในชวงเวลาดังกลาว และแสดงใหเห็นมิติพัฒนาการของการปกครองทองถิ่นไทยที่มีทั้ง

ชวงเวลาที่เติบโตอยางกาวกระโดดและชะลอตัวตามกระแสการเปล่ียนแปลงของการเมืองและสังคมที่ไมหยุดน่ิง ความขัดแยง

ทางการชวงชิงบทบาทใหบริการสาธารณะแกประชาชน ระหวางรัฐสวนกลาง ขาราชการสวนภูมิภาค และองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่มีมาอยางตอเน่ืองและยาวนาน จากการศึกษาน้ี สามารถสรุปผลไดวาปญหาที่เกิดขึ้นกับการกระจายอํานาจและการ

ปกครองทองถิ่นไทย คือ โครงสรางการบริหารทองถิ่นมีเพียงรูปแบบลักษณะเดียวทั่วประเทศ ไมยืดหยุนตามพื้นที่เทาที่ควร 

ขาราชการมีบทบาทในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนและไมยอมถายโอนภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางที่

ควรจะเปน องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขนาดเล็กเกินไปจนไมมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพแก

ประชาชน และการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยังยึดติดในขั้นตอนและรูปแบบขาราชการอยู จึงกอใหเกิดความ

ไมคลองตัวในการปฏิบัติงานและการบริหารเทาใดนัก จากเหตุผลทั้งหมดดังกลาวขางตน สงผลใหการปกครองทองถิ่นไทยมี

ความออนแอและไมมีศักยภาพที่เพียงพอในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1 บทความนี้นําเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2 วันที่ 6 - 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

บทความนี้ปรับปรุงมาจากสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ เร่ือง “สถานภาพการเรียนการสอนวิชาการปกครองปกครองทองถิ่นในสถาบันอุดมศึกษาไทย” 

โดย กิรพัฒน เขียนทองกุล วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สําหรับการแนะนําเอกสารและบอกเลา

เพ่ิมเติมเก่ียวกับประวัติศาสตรการปกครองทองถิ่นไทยในชวง พ.ศ. 2550 - 2557 และใหความชวยเหลือในการพิสูจนอักษรบทคัดยอภาค
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คําสําคัญ: ประวัติศาสตร การกระจายอํานาจ การปกครองทองถิ่น ประเทศไทย 

 

Abstract 

This article presents a history of Thailand decentralization and local government since the 

Siamese coup d'état of 1932 to the present. They are categories into five periods (1) Local government 

under bureaucratic politics 1932 - 1972, (2) Local government on expansion democracy 1973 - 1991, (3) A 

reform of local government from the voice of people 1992 - 1996, (4) The big move of local government 

1997 - 2006 and (5) Thai political crisis and the freeze on local government 2007 - 2015. They are 

presenting major events which happens in during local government development dimension from the 

dynamic of politics and social change. In addition, this article shows about role conflict between central, 

regional government servants and local administrative organization. In conclusion, the problem about 

Thailand decentralization and local government structure are the local administrative organization has 

just formed the uniform structure all over the country that is not flexible to local contexts. Central and 

Regional government servants have a role in providing public services to the people and refusing to 

transfer mission to local administrative organization. Local governments are too small to have the 

capacity to provide effective public services to the people. Lastly, local governments must follow the 

stringent procedural control, thus causing no flexibility in the operation and administration. For these 

reason, Thai local governments are weak and lack sufficient capabilities to provide public services to the 

people effectively. 

 

Keyword: History, Decentralization, Local Government, Thailand 
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บทนํา 

การปกครองทองถิ่นของไทยในอดีตตั้งแตมีการจัดตั้งหนวยปกครองทองถิ่นมาน้ัน ทองถิ่นของไทยยังเปนการ

ปกครองทองถิ่นที่ถูกมองวายังไมมีความเขมแข็งในสายตาของประชาชน มีเพียงแตรับคําส่ังจากรัฐสวนกลางเทาน้ัน และทํา

หนาที่บริการสาธารณะอยางงายๆ เพียงไมก่ีประเภท เหตุเพราะภารกิจและอํานาจหนาที่สวนใหญน้ันถูกรวมศูนยอํานาจไวที่

หนวยราชการสวนภูมิภาค ซ่ึงกลาวไดวาตลอดระยะเวลาที่ผานมาน้ันการบริหารราชการไทยเปนอยูในลักษณะการรวมศูนย

อํานาจ (Centralization of power) อยูที่สวนกลางและสวนภูมิภาคมากกวาที่จะมีการกระจายอํานาจมายังระดับทองถิ่น 

ทั้งน้ีที่เปนเชนน้ันเพราะดวยเหตุผลที่วากรมในสวนกลางมีลักษณะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายและยังเปนผูจัดทํางบประมาณ

แผนดิน (เอนก เหลาธรรมทัศน, 2543, หนา 15) ทําใหสวนทองถิ่นไมสามารถทํางานแทนประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และทําใหประชาชนมองวาสวนกลางและสวนภูมิภาคสามารถเปนที่พึ่งพิงและชวยเหลือประชาชนไดมากกวา ประกอบกับ

กระแสการเกิดสํานึกความรักในถิ่นฐานบานเกิด ทําใหประชาชนเกิดความสนใจในการเปล่ียนแปลงในทองถิ่นเพื่อใหการ

ปกครองทองถิ่นสามารถตอบสนองตอความตองการพื้นฐานของประชาชนไดอยางแทจริง ซ่ึงความตองการเหลาน้ีไดกอใหเกิด

ความพยายามเสนอใหมีการปฏิรูปการปกครองทองถิ่นและใหผู นําทองถิ่นไดใช อํานาจทางการเมืองเพื่อเขาไปแยงชิง

ผลประโยชนจากสวนกลางมากระจายสูทองถิ่นมากขึ้น2 

หากสังเกตถึงทิศทางการกระจายอํานาจในบริบทของประเทศไทย จะพบวารัฐไทยในลักษณะที่รวมศูนยกลางน้ันจะ

มีการกระจายอํานาจคอนขางนอยกวาที่ควรจะเปน แตอยางไรก็ตามการเปล่ียนแปลงของสังคมในกระแสโลกาภิวัตนน้ันได

สงผลไปถึงใหแนวคิดและการรับรูเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน การเมืองของพลเมือง สิทธิมนุษยชน การจัดการ

ส่ิงแวดลอมแบบมีสวนรวม หรือการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี (Good governance) ไดกระจายตัวออกไปอยางกวางขวางใน

สังคมไทย ทําใหเกิดการกําหนดโครงสรางการบริหารงานภาครัฐ รวมทั้งเกิดขอเรียกรองการกระจายอํานาจตางๆ ใหแก

ประชาชนหรือใหประชาชนมีสวนรวมมากยิ่งขึ้น เชน การกระจายอํานาจทางสาธารณสุข การกระจายอํานาจทางการศึกษา 

การกระจายอํานาจทางการคลัง การกระจายอํานาจทางการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน ซ่ึงการเกิดประเด็นกระแส

ความสนใจดังกลาวน้ีสงผลถึงการเปล่ียนแปลงโครงสรางและบทบาทของการปกครองทองถิ่นในปจจุบัน ซ่ึงพัฒนาการของการ

กระจายอํานาจและการปกครองทองถิ่นไทยจนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2558) สามารถแบงไดเปน 5 ชวงเวลา3 ดังน้ี 

2 เอนก เหลาธรรมทัศน ไดนําเสนอความคิดเห็นวาการพัฒนาทองถิ่นและการปฏิรูปทองถิ่นนั้น ควรจะปฏิรูปที่โครงสรางราชการสวนภูมิภาคและ

สวนกลางเพ่ือเปดพ้ืนที่และสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางการเมืองของทองถิ่นใหมากขึ้น เนื่องจากการพัฒนาทองถิ่นดวยการอาศัยใหประชาชน

ที่มีความรูสึกวาตนเปนเจาของทองถิ่นและมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นใหมากขึ้น จะเปนสวนสําคัญในการสรางโรงเรียนประชาธิปไตยที่จะฝก

ประชาชนใหเปน “พลเมือง” ที่รูจักสิทธิและหนาที่ทางการเมือง มีวิจารณญาณในทางการเมืองที่เปนอิสระจากภาระหรือหนี้ทางสังคมได ดู

รายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ เอนก เหลาธรรมทัศน. (2543). เหตุอยูที่ทองถิ่น: ปญหาการเมืองการปกครองที่ระดับชาติ อันสืบเนื่องจากการปกครอง

ทองถิ่นที่ไมเพียงพอ. กรุงเทพฯ: ศูนยศึกษาและพัฒนาการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. หนา 4 - 5. 

3 สรุปความและจัดลําดับชวงเวลาของประวัติศาสตรการกระจายอํานาจและการปกครองทองถิ่นไทยจากกรายชื่อหนังสือดังตอไปนี้ 

ชยาวุธ จันทร, เยาวลักษณ กุลพานิช และ ชุลีพร เดชขํา. (2543). วิวัฒนาการการปกครองทองถิ่นไทย. กรุงเทพฯ: น่ํากังการพิมพ. 

ธเนศวร เจริญเมือง. (2542). 100 ป การปกครองทองถิ่นไทย (พิมพคร้ังที่ 2). กรุงเทพฯ: คบไฟ. 

สุวัสดี โภชนพันธุ. (2547). สารานุกรมการปกครองทองถิ่นไทย: หมวด 3 เลมที่ 1 ประวัติการปกครองทองถิ่นไทย. กรุงเทพฯ: วิทยาลัย

พัฒนาการปกครองทองถิ่น สถาบันพระปกเกลา 
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1. การกระจายอํานาจและการปกครองทองถิ่นภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 - 2515: การทดลอง

ทองถิ่นไทยใหมภายใตรัฐราชการ 

 การกระจายอํานาจอยางเปนรูปแบบชัดเจนครั้งแรกหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองเปนประชาธิปไตยในป พ.ศ. 

2475 ซ่ึงไดกอใหเกิดการปรับตัวในการกระจายอํานาจสวนกลาง โดยจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบตางๆ เพิ่มขึ้น 

ในชวงป พ.ศ. 2475 - 2492 รัฐบาลไดพยายามผลักดันใหเกิดการจัดตั้ง “เทศบาล” ขึ้นในประเทศไทย4 และพยายามใหเกิด

การกระจายความรูความเขาใจเก่ียวกับการปกครองในระบอบใหมใหแกประชาชนผานกลไกสภาเทศบาลที่มีลักษณะ

เหมือนกับรัฐสภาระดับชาติผานการตั้งเทศบาลเปนจํานวนมากในชวงเวลาน้ัน แตอยางไรก็ตาม ความพยายามของรัฐบาล

ในชวงดังกลาวไมสามารถประสบผลสําเร็จมากนัก เพราะรัฐบาลไมสามารถจัดตั้งเทศบาลในทั่วประเทศไทยไดอยางที่

ตั้งเปาหมายเอาไว และเทศบาลตางๆ ที่จัดตั้งขึ้นน้ันพบปญหาในการดําเนินการหลายเรื่อง เชน งบประมาณไมเพียงพอ ความ

ออนแอของฝายบริหารเม่ือเทียบกับดุลอํานาจฝายสภาเทศบาล สงผลใหการบริหารงานของเทศบาลชะงักไปพอสมควรและได

พยายามจัดตั้งสภาจังหวัดเพื่อใหคําปรึกษาในการบริหารจัดการแกเทศบาลอีกทางหน่ึง5 

 ในชวงป พ.ศ. 2495 - 2501 เปนชวงที่รัฐบาลพยายามที่จะจัดโครงสรางและความสัมพันธของสวนกลางและสวน

ทองถิ่นจากเพียงรูปแบบเดิมที่มีแตเพียงเทศบาลมาเปนรูปแบบอ่ืนๆ ที่หลากหลายกวา โดยมีจุดมุงหวังที่จะลดปญหาเก่ียวกับ

งบประมาณในชวงภาวะสงคราม เทศบาลยังตองพึ่งพางบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลสวนกลางเปนจํานวนมาก ความ

ขัดแยงระหวางฝายบริหารเทศบาลกับสภาเทศบาล และการพยายามนํารูปแบบการปกครองทองถิ่นของตางประเทศมา

ประยุกตใช จึงทําใหเกิดรูปแบบการปกครองทองถิ่นในลักษณะอาศัยบุคลากรของรัฐหรือขาราชการเขามามีบทบาทชวย

บริหารงานของทองถิ่นในลักษณะทําหนาที่ทั้งภารกิจในราชการสวนภูมิภาคและราชการสวนทองถิ่นไปดวยกัน จึงไดกลับมาใช

การปกครองทองถิ่นในรูปแบบ “สุขาภิบาล” อีกครั้ง เพราะประหยัดคาใชจายกวาการจัดตั้งเทศบาล เน่ืองจากใชรูปแบบ

อลงกรณ อรรคแสง. (2548). พัฒนาการการจัดโครงสรางองคกรปกครองสวนทองถิ่นของประเทศไทย: พัฒนาการของการคํานึงถึงความแตกตาง

หลากหลายของทองถิ่น ใน ธเนศ วงศยานนาวา (บรรณาธิการ), รัฐศาสตรสาร ปที่ 29 เลม 1 (หนา 91 - 211). กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

4 การจัดตั้งเทศบาลเกิดมาจากพระราชบัญญัติวาดวยระเบียบบริหารราชการแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 โดยมีความคิดในการจัดระเบียบ

บริหารราชการเปน 3 สวน ไดแก ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น กําหนดฐานะกระทรวงและจังหวัดใหเปนนิติ

บุคคล โอนอํานาจหนาที่การบริหารสวนภูมิภาคใหกับคณะกรมการจังหวัดแทนผูวาราชการจังหวัด (ตอมาอํานาจดังกลาวก็โอนคืนใหกับผูวา

ราชการจังหวัดเชนเดิม) และกําหนดใหเทศบาลเปนราชการสวนทองถิ่น และประกาศใชพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 โดยยึดตาม

หลักการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นแบบตะวันตก โดยกําหนดใหมีเทศบาล 3 ระดับ คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล เทศบาลได

แบงโครงสรางการบริหารงานออกเปน 2 องคกร คือ สภาเทศบาลที่ทําหนาที่เปนฝายนิติบัญญัติ และคณะเทศมนตรีทําหนาที่เปนฝายบริหาร โดย

สมาชิกสภาเทศบาลนั้นมาจากการเลือกตั้ง เทศบาลมีลักษณะเปนนิติบุคคล มีงบประมาณและบุคลากรเปนของตนเอง ซ่ึงหนาที่ของเทศบาล

กวางขวางมาก เชน รักษาความสะอาด รักษาความสงบเรียบรอย จัดสรางและบํารุงทางน้ํา ปองกันและระงับโรคติดตอ ฯลฯ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม

ไดที่ ชยาวุธ จันทร, เยาวลักษณ กุลพานิช และ ชุลีพร เดชขํา. (2543). อางแลว. หนา 24 - 27. 

5 พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2481 เปนกฎหมายที่พยายามจะเพ่ิมความเขมแข็งใหกับฝายบริหารเทศบาลดวยการปรับปรุงความสัมพันธทาง

อํานาจใหม โดยลดอํานาจการควบคุมของฝายบริหารสภาดวยการตัดอํานาจการลงมติไมไววางใจนายกเทศมนตรีออกไป และใหนายกเทศมนตรี

ดํารงตําแหนงเปนประธานสภาดวย และสภาจังหวัดจัดตั้งโดยการประกาศใชพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481 เพ่ือเปนแยกกฎหมายเก่ียวกับ

สภาจังหวัดไวตางหากจากเทศบาลโดยเฉพาะ มีวัตถุประสงคตั้งสภาจังหวัดขึ้นเพ่ือใหคําปรึกษาและเสริมสรางความเขาใจในการปกครองทองถิ่นแก

ประชาชนเทาน้ัน รวมไปถึงการตรวจรายงานงบประมาณงบประมาณตางๆ ในภายหลังไดใหสภาจังหวัดนั้นทําหนาที่เปนสภาที่ปรึกษาของผูวา

ราชการจังหวัดดวย 
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คณะกรรมการในการบริหาร ไมตองมีสภาทองถิ่น รวมทั้งมีขาราชการเปนคณะกรรมการและผูปฏิบัติงานดวย จึงประหยัด

งบประมาณคาตอบแทนไปไดมาก6 ตอมาไดมีการปรับใหสุขาภิบาลน้ันตองดําเนินการทางการคลังที่เพียงพอในการบริหาร

จัดการดวยตนเองได โดยกําหนดใหตองมีรายไดจริงไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณน้ันไมนอยกวา 5 ลานบาทขึ้นไป ซ่ึงเปน

การแสดงใหเห็นถึงวารูปแบบสุขาภิบาลน้ีตองการที่เตรียมความพรอมในการยกฐานะใหเปนเทศบาลที่บริหารจัดการไดดวย

ตนเองในโอกาสตอไป (ชยาวุธ จันทร, เยาวลักษณ กุลพานิช และ ชุลีพร เดชขํา, 2543, หนา 28 - 29) 

ชวงป พ.ศ. 2501 - 2516 เปนชวงทิศทางการปกครองทองถิ่นอยูภายใตการปกครองของรัฐบาลทหาร ซ่ึงสงผลใหขา

ราชาการทหารเขามามีบทบาทอยางสูงในการบริหารราชการโดยรวม สงผลกระทบใหมีการออกคําส่ังคณะปฏิวัติที่สงผลใหมี

การระงับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นช่ัวคราว โดยรัฐบาลใชวิธีการกําหนดใหแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามกฎหมายกําหนดให

เขามาดํารงตําแหนงแทนการเลือกตั้ง โดยใหผูวาราชการจังหวัดเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสมใหปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา

แตงตั้ง และผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจหนาที่ในการแตงตั้งหรือถอดถอนเทศมนตรีออกจากตําแหนงได สงผลใหการปกครอง

ทองถิ่นตกอยูภายใตบทบาทของขาราชการเปนสวนใหญ ในสวนการปรับโครงสรางการปกครองทองถิ่นน้ันมีรูปแบบตั้ง

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการปกครองสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นใหม โดยใหปรับเปล่ียนโครงสรางของ

สภาตําบลจากเดิมที่โครงสรางแบงออกเปนฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร มาเปนรูปแบบคณะกรรมการโดยไมแบงฝาย 

ภายหลัง พ .ศ. 2509 รูปแบบการปกครองในระดับตําบลประกอบไปดวย องคการบริหารสวนตําบล7 สภาตําบล และ

คณะกรรมการสภาตําบล จนกระทั่งในป พ.ศ. 2515 ไดมีการยกเลิกองคการบริหารสวนตําบลและสภาตําบล ใหเหลือเพียง

คณะกรรมการตําบล ซ่ึงไมมีฐานะเปนนิติบุคคลและไมเปนราชการสวนทองถิ่น8 สงผลใหรูปแบบองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ไทยในชวงเวลาน้ันมีเพียง 3 รูปแบบ คือ เทศบาล สุขาภิบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด นอกจากน้ียังมีการจัดตั้ง

กรุงเทพมหานครมีฐานะเปนหนวยการปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษเพิ่มขึ้นอีกรูปแบบหน่ึง9 (นครินทร เมฆไตรรัตน และคณะ

, 2552, หนา 29) 

6 พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 เปนการจัดรูปแบบการปกครองทองถิ่นใหหลากหลายยิ่งขึ้นดวยการนํารูปแบบการปกครองสุขาภิบาล

กลับมาใชอีกคร้ัง ซ่ึงมีลักษณะเปนคณะกรรมการ โดยกําหนดใหมีอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารในเวลาเดียวกัน ซ่ึงสุขาภิบาลเปนรูปแบบการ

ปกครองที่อาศัยขาราชการประจําเปนหลัก สวนใหญสุขาภิบาลจะตั้งขึ้นในชุมชนหนาแนน แตยังไมถึงเกณฑที่จะตั้งเปนเทศบาล 

7 พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2499 เปนการจัดตั้งหนวยการปกครองทองถิ่นที่ยกระดับมาจาก “สภาตําบล” ทั้งหมด โดย

องคการบริหารสวนตําบลมีสถานะเปนนิติบุคคล มีรายไดเปนของตนเอง โครงสรางแบงเปนฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารคลายคลึงกับเทศบาล ใน

ฝายสภามีกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกจากการเลือกตั้งจากหมูบานละ 1 คน คณะกรรมการตําบลทําหนาที่เปนฝายบริหารที่มาจากการแตงตั้ง

ของนายอําเภอ การดําเนินการทางงบประมาณจะมอบอํานาจใหสภาตําบลเปนผูอนุมัติ การดําเนินการตางๆ สามารถดําเนินการไดอยางอิสระ

ตามที่กฎหมายไดกําหนดไว แสดงใหเห็นถึงรากฐานที่สําคัญในการดําเนินแนวทางการบริหารจัดการทองถิ่นในยุคปจจุบันที่ตองใหอิสระกับทองถิ่น

ในการบริหารจัดการทางการคลังดวยตนเอง แตอยางไรก็ตามฝายบริหารก็ยังมาจากการแตงตั้งโดยขาราชการประจํา (นายอําเภอ) อยู จึงปฏิเสธ

ไมไดวาขาราชการประจํานั้นมีบทบาทในการกําหนดทิศทางการบริหารทองถิ่นพอสมควร 

8 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 กําหนดใหยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนตําบล พ.ศ. 2499 และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2511 

กําหนดใหตําบลจัดระเบียบบริหารโดยมีสภาตําบล ประกอบดวย คณะกรรมการสภาตําบล มีกํานันเปนประธาน มีผูในบานในตําบลและแพทย

ประจําตําบลเปนกรรมการโดยตําแหนง มีกรรมการผูทรงคุณวุฒิเลือกตั้งโดยประชาชนในหมูบาน หมูบานละ 1 คน ซ่ึงการยกเลิกองคกรบริหารสวน

ตําบลนั้น ทําใหระบบการจัดรูปแบบองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็กหยุดชะงักลง และลดบทบาทใหการปกครองทองถิ่นกลับไปอยูภายใตการ

กําหนดของขาราชการประจํามากกวาเดิม 

9 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 กําหนดใหมีการจัดรูปแบบการปกครองในจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีใหม โดยรวมจังหวัดนครหลวงกรุงเทพ

ธนบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เทศบาลนครหลวง และสุขาภิบาลตางๆ ที่อยูในเขตจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเขา
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2. การกระจายอาํนาจและการปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2516 - 2534: ทองถิ่นไทยในชวงประชาธิปไตยเบงบาน 

หลังจากวิกฤตการณทางการเมืองในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2516 ปรากฏวาไดมีความพยายามปรับปรงุโครงสรางการ

ปกครองทองถิ่นไทยอีกครั้งใหมีความสอดคลองกับหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย นโยบายและแนวคิดที่เก่ียวกับการ

ปรับปรุงกฎหมายปกครองทองถิ่นไดรับความสําคัญมากยิ่งขึ้น เชน พระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ . 2517 (ฉบับที่  7) 

พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 19 กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดอีกครั้งภายใน 30 วัน 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ที่ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งของ

ประชาชน นโยบายการปรับปรุงการปกครองทองถิ่นของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2518 เสนอใหมีการเลือกตั้งในการปกครอง

ทองถิ่นทุกระดับ ใหขาราชการยกเลิกการดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพิ่มรายไดและความเปนอิสระใหแกทองถิ่น แมแต

สุขาภิบาลก็จะจัดใหคณะกรรมการน้ันมาจากการเลือกตั้งเชนเดียวกัน หรือการเสนอใหมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 โดยยุบสุขาภิบาลนาเกลือและยกระดับขึ้นเปนเมืองพัทยา โดยมีรูปแบบการ

จัดการเทศบาลแบบผูจัดการเมือง (City manager) มาใชเปนครั้งแรกในประเทศไทย10 

ภายหลังการรัฐประหารวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2534 ไดมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ. 2534 ขึ้น เพื่อปรับปรุงการใชอํานาจของขาราชการ ปองกันการดําเนินการที่ซํ้าซอน แบงสวนราชการใหชัดเจน 

ในสวนที่วาดวยการปกครองทองถิ่นน้ันก็ไดแบงเปนองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล และพยายามที่จะเปด

ชองทางในการรองรับการจัดตั้งองคกรปกครองทองถิ่นอ่ืนๆ เพิ่มเติมขึ้น แสดงใหเห็นวาการปกครองทองถิ่นไทยเริ่มไดรับความ

สนใจมากยิ่งขึ้นจากในอดีตเปนอยางมาก (ชยาวุธ จันทร, เยาวลักษณ กุลพานิช และ ชุลีพร เดชขํา, 2543, หนา 41) จากการ

ที่เปนลักษณะการรวมศูนยอํานาจภายในกลไกของรัฐไดมีการแบงอํานาจมาเปนลําดับ แตยังไมใชการกระจายอํานาจ เปน

เพียงการปรับปรุงระบบการบังคับบัญชาตามสายงานใหยาวขึ้น ทําใหโครงสรางราชการยิ่งใหญโตยิ่งขึ้น โดยไมไดตั้งใจจะถาย

โอนอํานาจตางๆ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทําหนาที่อยางแทจริงตามวัตถุประสงคของทองถิ่นอยางแทจริง แตใน

ทามกลางกระแสการเติบโตของโลกที่เปล่ียนไป ทําใหทองถิ่นในลักษณะน้ีไมสามารถตามไดอยางทันทวงที จึงสงผลกอใหเกิด

การปฏิรปูการปกครองทองถิ่นไทยจนมีลักษณะเปนแบบปจจุบันในชวงป พ.ศ. 2535 

 

 

 

เปนองคกรเดียวกันเรียกวา “กรุงเทพมหานคร” มีผูบริหารคือผูวาราชการกรุงเทพมหานครซ่ึงมาจากการแตงตั้งของคณะรัฐมนตรี มีสภา

กรุงเทพมหานคร ประกอบดวยสมาชิกจากการเลือกตั้งเขตละ 1 คน และสมาชิกจากการแตงตั้งของรัฐมนตรีวาการกระกรวงมหาดไทยจํานวน

เทากัน กรุงเทพมหานครมีฐานะเปนนิติบุคคล และในป พ.ศ. 2518 ไดมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครขึ้น และ

เปล่ียนใหผูวากรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งหมด 

10 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 มีลักษณะเปนนิติบุคคลและเปนหนวยปกครองที่รัฐบาลมุงหวังวาจะนําระบบ

เทศบาลผูจัดการมาลองใชตามแบบสหรัฐอเมริกา โดยประชาชนเปนผูเลือกตั้งสภาทองถิ่น แลวทองถิ่นเปนผูวาจางบุคคลที่มีความรูความสามารถ

มาทําหนาที่ผูจัดการเมือง โดยคาดหวังวาจะใหเปนการจัดหานักบริหารที่เปนมืออาชีพเขามาเปนผูบริหารจัดการเมืองแทน โดยโครงสราง

ประกอบดวยสภาเมืองที่มาจากการเลือกตั้งและแตงตั้งอยางละเทาๆ กัน มีวาระ 4 ป สภาเมืองพัทยาจะเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาจากบรรดา

สมาชิก เพ่ือทําหนาที่ประธานสภา รวมทั้งทําหนาที่ผูนําในงานพิธีตางๆ แตไมมีฐานะเปนผูบริหารทองถิ่น กับปลัดเมืองพัทยาที่ทําหนาที่รับผิดชอบ

กิจการทั้งหมดของเมืองพัทยา โดยสภาเมืองพัทยาเปนผูวาจาง โดยมีวาระไมเกิน 4 ป 
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3. การกระจายอาํนาจและการปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2535 - 2539: การปฏิรูปทองถิ่นจากเสียงเรียกรองของประชาชน 

 การปกครองทองถิ่นที่มีลักษณะคลายคลึงกับปจจุบัน คือชวง พ.ศ. 2535 ไดมีการปฏิรูปการปกครองทองถิ่นตาม

กระแสเรียกรองของประชาชนอยางกวางขวางหลังจากเหตุการณพฤษภาทมิฬ ผานแนวความคิดตางๆ ดังน้ี (นครินทร เมฆไตร

รัตน และคณะ, 2552, หนา 31 - 41) 

3.1 แนวความคิดเรื่องการเปนผูที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเริ่มมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น จากปญหาทาง

การเมืองในชวงเวลาดังกลาวน้ัน รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 ไดมีการแกไขประเด็นที่ใหความสําคัญกับความเปนตัวแทนประชาชน

มากยิ่งขึ้น เชน นายกรัฐมนตรีตองมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชน ในขณะที่อํานาจหนาที่

ของวุฒิสภาที่มาจากการแตงตั้งไดถูกจํากัดลงไป และหลังจากน้ันกระแสที่พรรคการเมืองหลายพรรคไดชูประเด็นขอเรียกรอง

ใหมีการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดแทนการแตงตั้ง การตั้งคําถามเก่ียวกับการเปนตัวแทนของคนในทองถิ่นที่สามารถเขาใจ

ปญหาในแตละพื้นที่และความตองการที่พัฒนาแตกตางกันกลายเปนประเด็นที่ชวนถกเถียงเปนอยางมากในวงกวาง 

3.2 การถดถอยทางอํานาจทางการเมืองของฝายทหารเปนสัญญาณแหงการลดของอํานาจฝายราชการทั่วไปทั้ง

ระบบ ซ่ึงหลังจากเหตุการณพฤษภาทมิฬน้ันไดสงผลใหบทบาทของทหารลดลงและสงผลตอเน่ืองไปยังขาราชการประจําก็มี

บทบาทลดลงไปดวย11 ในขณะที่แนวความคิดผูที่ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ จึงทําใหขาราชการตอง

ยอมรับความมีตัวตนของนักการเมืองมากยิ่งขึ้น ลักษณะดังกลาวกอใหเกิดการกลาวถึงพลังนอกระบบราชการ (Extra-

bureaucratic forces) มีโอกาสเขามาตรวจสอบขาราชการมากขึ้น 

3.3 นักการเมืองและพรรคการเมืองมีการแขงขันในเชิงนโยบายที่ใชในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น 

ประชาชนเริ่มมีความตื่นตัวตอนโยบายกระจายอํานาจเพิ่มมากขึ้นจากนโยบายการสงเสริมการปกครองทองถิ่นหลายรูปแบบ

โดยพรรคการเมืองขนาดใหญบางพรรค เชน พรรคประชาธิปตย และพรรคพลังธรรมก็ไดใหสัญญาวาจะจัดใหมีการเลือกตั้ง

ผูวาราชการจังหวัดขึ้นหากไดรับเลือกเขาเปนไปรัฐบาล อีกทั้งสวนหน่ึงไดใหความสนใจวาพรรคการเมืองจะสามารถดําเนินการ

ตามนโยบายหาเสียงที่ไดใหไวหรือไม 

3.4 ขอเรียกรองในประเด็นการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดเปนขอเรียกรองที่ทาทายตอสัญลักษณของการรวมศูนย

อํานาจ นอกจากพรรคการเมืองที่จะชูประเด็นนโยบายเรื่องการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดแลว ยังมีการเสนอความคิดเห็น

ดังกลาวจากทั้งนักวิชาการและนักการเมืองดวย เน่ืองจากมองวาผูวาราชการจังหวัดน้ันเปนสวนหน่ึงของนโยบายการกระจาย

อํานาจไปสูทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงขอเรียกรองดังกลาวน้ันสงผลใหมีการตอบโตจากขาราชการระดับสูงเปนจํานวนมาก

โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย 

3.5 การเมืองในกระบวนการรางพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 เพื่อลดความ

ขัดแยงทางการเมืองอันซับซอน จึงไดมีการสรุปใหพยายามปรับปรุงระบบการปกครองทองถิ่นใหมีความเปนอิสระและมาจาก

11 ประเด็นดังกลาวนี้ไดอธิบายวาเนื่องจากการถอนตัวของทหารในเวทีการเมืองนั้น ทหารถือไดวาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการรักษา

ดุลยภาพทางอํานาจการเมืองระหวางนักการเมืองและขาราชการพลเรือน เพราะนักการเมืองก็มีความเกรงใจและใหเกียรติแกขาราชการประจํา

ระดับสูง เพราะเชื่อในความรูความสามารถของขาราชการ แตหลังจากการถอนตัวของทหารนั้น ทําใหนักการเมืองเร่ิมมีบทบาทมากขึ้น และ

ขาราชการเร่ิมตองยอมปฏิบัติตามคําส่ังของนักการเมืองมากยิ่งขึ้น ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ นครินทร เมฆไตรรัตน และคณะ. (2552). รายงาน

ผลการศึกษาความกาวหนาของการกระจายอํานาจในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. หนา 

33. 
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การเลือกตั้งของประชาชนมากยิ่งขึ้น จึงไดมีการเสนอใหตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับตําบลรูปแบบใหมขึ้น คือ 

“องคการบริหารสวนตําบล” โดยมีความพยายามที่จะใหองคการบริหารสวนตําบลเปนรูปแบบการปกครองทองถิ่นที่เล็กที่สุด 

ซ่ึงเปนการกระจายอํานาจเพียงจุดที่เล็กที่สุดเทาน้ัน และการนําเสนอรางพระราชบัญญัติสภาตําบลน้ันมาผลักดันขึ้นใหมอีก

ครั้ง เปนการแสดงถึงวากระทรวงมหาดไทยไดตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลวาจะกระจายอํานาจ แตไมเห็นดวยกับแนว

ทางการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด และกระทรวงมหาดไทยน้ันเลือกที่จะผลักดันใหเกิดการกระจายอํานาจในระดับตําบล

เพราะสามารถใชคนของกระทรวงมหาดไทย เชน กํานัน ผูใหญบาน เขาไปเปนผูบริหารโดยตําแหนง เพื่อเปนการลด

ผลกระทบตออํานาจหนาที่ของกระทรวงมหาดไทย อีกทั้งยังเปนการที่จะแสดงใหเห็นถึงความสําคัญและบทบาทของการมี

ราชการสวนภู มิภาคในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ เกิดขึ้นใหม แตอยางไรก็ตาม การประกาศใช

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 253712 ไดสงผลใหองคการบริหารสวนตําบลไดกลายเปนหนวย

ปกครองทองถิ่นขั้นพื้นฐานของประเทศไทยที่สําคัญและมีจํานวนมากที่สุดถึงเกือบ 7,000 หนวยทั่วประเทศไทย (ศุภสวัสดิ์ 

ชัชวาลย, 2545, หนา 10 - 12) 

 

4. การกระจายอาํนาจและการปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2540 - 2549: การกาวกระโดดของทองถิ่นไทย 

 หลังจากการเปล่ียนแปลงโครงสรางขององคการบริหารสวนตําบล กระบวนการปฏิรูปการปกครองทองถิ่นก็ได

ดําเนินมาจนถึงการยกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซ่ึงไดสงผลในการปฏิรูปโครงสรางและการจัด

ความสัมพันธระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นในรูปแบบใหมในประเทศไทย โดยเพิ่มหมวด 9 ตั้งแตมาตรา 

282 - 290 เปนสวนวาดวยการปกครองทองถิ่นทั้งหมด ซ่ึงบทบัญญัติเหลาน้ีไดสงผลใหเกิดการออกกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญในเรื่องดังกลาวหลายฉบับ (ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย, 2545, หนา 12) เน่ืองจากการเจริญเติบโตของการปกครองทองถิ่น

ภายในประเทศไทยไดมีการกอรูปและดําเนินตอเรื่อยๆ อยางไมหยุดยั้ง และมีแนวโนมการพัฒนาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ในชวงป พ.ศ. 

2545 กระทรวงมหาดไทยจึงไดมีการกอตั้ง “กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น” เน่ืองมาจากภารกิจหนาที่ดานการปกครอง

สวนทองถิ่น แตเดิมอยู ในความรับผิดชอบของสํานักบริหารราชการสวนทองถิ่น (สน.บท.) สังกัดกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย ตอมาภารกิจในเรื่องดังกลาวไดเพิ่มพูนมากขึ้นเปนลําดับ สืบเน่ืองมาจากการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ใหทองถิ่นมีความเปนอิสระ สอดคลองตามเจตนารมณและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2540 เปนองคกรที่คอยควบคุมดูแลและใหการสนับสนุนในกิจกรรมดานการปกครองทองถิ่นใหกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นทั่วประเทศไทย ซ่ึงกฎหมายทองถิ่นที่สําคัญในชวงเวลาดังกลาวมีจํานวน 3 ฉบับ ดังตอไปน้ี 

12 การเปล่ียนแปลงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 นั้นไดมีการจัดแบงตําบลเปนสองประเภท คือ ประเภทแรก

ใหสภาตําบลที่มีอยูในทุกตําบลประกอบดวยสมาชิกคือกํานันและผูใหญบานทุกหมูบาน แพทยประจําตําบล และสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง

หมูบานละ 1 คน ประเภทที่สองคือ สภาตําบลที่มีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณเฉล่ียไมต่ํากวาปละ 150,000 บาท ใหตั้งเปนองคการ

บริหารสวนตําบล ซ่ึงมีการแบงโครงสรางการบริหารเปนสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนฝายนิติบัญญัติ และคณะกรรมการบริหารองคการ

บริหารสวนตําบลทําหนาที่ฝายบริหาร โดยที่ตําบลทั้งสองประเภทนั้นมีสถานะเปนนิติบุคคล ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย. (2545). 

การปกครองทองถิ่นกับการมีสวนรวมของประชาชน. กรุงเทพฯ: คบไฟ. หนา 12 - 13. 
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4.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เปนกฎหมายที่สําคัญตอการปกครองทองถิ่นเปนอยางมาก 

เพราะการบัญญัติเรื่องการปกครองทองถิ่นลงไปภายในรัฐธรรมนูญไวในหมวด 9 ตั้งแตมาตรา 282 - 290 รวม 11 มาตรา13 

นับเปนการยกฐานะและการใหความสําคัญตอระบบการปกครองทองถิ่นใหเปนกติกาที่สําคัญในการจัดระเบียบการปกครอง

ของรัฐ ซ่ึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในสวนที่เก่ียวของกับการปกครองทองถิ่นในแตละรัฐน้ัน ยอมมีความแตกตางไปตาม

พื้นฐานทางประวัติศาสตร ระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซ่ึง สมคิด เลิศไพฑูรย (2544, หนา 83) ได

กลาวถึงการปฏิรูปการครองทองถิ่นวา “การเมืองของรัฐ การเมืองของประเทศจะดีขึ้นหรือแยลงจะมีความสัมพันธกับการ

ปกครองสวนทองถิ่นอยางใกลชิด ทั้งน้ีเพราะการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นเปนพื้นฐานที่สําคัญของการเมืองระดับประเทศ” 

โดยการประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 คือส่ิงที่แสดงใหเห็นถึงการแกไขปญหาการกระจายอํานาจของไทยที่มีปญหาเรื่อง

ความไมใสใจในการกระจายอํานาจของรัฐบาลสวนกลางและเปนการจัดโครงสรางวางบทบาทใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี

อํานาจและภารกิจที่ชัดเจนขึ้น ซ่ึงเม่ือกอนมีลักษณะทับซอนกับสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยรัฐธรรมนูญฉบับน้ีให

ความสําคัญกับหลักการกระจายอํานาจและการปกครองทองถิ่นใน 5 ประเด็นหลัก คือ 1) รัฐตองใหการรับรองสิทธิในการ

ปกครองตนเองของชุมชนทองถิ่น 2) รัฐตองดําเนินการถายโอนภารกิจอันเปนหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานใน

ชุมชนทองถิ่นใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 3) รัฐตองดําเนินการถายโอนทรัพยากรดานการเงินการคลังและบุคลากรใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีอิสระในการบริหารงานของตนเอง 4) รัฐจะตองกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นเทาที่

จําเปน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระในการบริหารงานของตนเอง 5) รัฐจะตองจัดใหมีองคกรเพื่อขบัเคล่ือนการ

กระจายอํานาจ (คณะกรรมการและสํานักเลขานุการ) และมีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจขึ้น

โดยเฉพาะ (วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ, 2557, หนา 40 - 41) 

4.2 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 เปน

ผลของความมุงหวังจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2540 ในการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการ

ปกครองภายใตระบอบประชาธิปไตยทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ ซ่ึงส่ิงสําคัญของการปกครองทองถิ่น คือการที่

ประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันไดมีอิสระในการบริหารและปกครองตนเอง ดังน้ัน การกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงเปนภารกิจที่สําคัญ ซ่ึงพระราชบัญญัติฉบับน้ีเปนกฎหมายที่เกิดมาจากมาตรา 284 แหง

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยมีสาระสําคัญในการกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ

ระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง รวมทั้งกําหนดใหมีการจัดสรร

รายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการกําหนดใหมีคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นและจัดทําแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ถือไดวาเปนกฎหมายที่เก่ียวกับการ

กระจายอํานาจที่สําคัญที่สุดและผานความเห็นชอบของรัฐสภาและประกาศใชเม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 (วุฒิสาร 

ตันไชย และ ธีรพรรณ ใจม่ัน, 2547, หนา 5) 

หลังจากการประกาศใชพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 มาในระยะหน่ึง

แลว ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 

13 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ไดระบุเร่ืองการปกครองทองถิ่นโดยสามารถแบงออกเปน 7 เร่ืองดวยกัน คือ (1) ความเปนอิสระขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (2) การไดมาซ่ึงสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น (3) อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (4) การคลังขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (5) การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น (6) การมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น และ (7) ระบบการบริหารงานบุคคลทองถิ่น 

ซ่ึงมีผูสรุปประเด็นตางๆ ที่เก่ียวกับรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวไวเปนจํานวนมาก 
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2) พ.ศ. 2549 ซ่ึงไดประกาศใชเม่ือวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2549 โดยสาระหลักยังคงเดิมตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 แตไดมีการปรับปรุงแกไขในเรื่องของการกําหนดการจัดสรรภาษีอากร เงินอุดหนุน 

และรายไดอ่ืนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ผลหลังจากการประกาศใชพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ .ศ . 2542 น้ัน ไดมีการประกาศใชกฎหมายตางๆ ที่ เก่ียวของกับการปกครองทองถิ่น เชน พระราชบัญญัติ

เปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวาดวย

การเขาช่ือเสนอรางขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 2542 หรือระเบียบและประกาศอ่ืนๆ ที่สําคัญตามมาเปนจํานวนมาก 

4.3 แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 เปนแผนการที่เกิดจากผลของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่มีเจตนารมณมุงหวังใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองภายใตระบอบ

ประชาธิปไตย ทั้งในระดับทองถิ่นและในระดับประเทศ จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ซ่ึงมีสาระสําคัญในการกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดการบริการ

สาธารณะระหวางรัฐสวนกลางกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยพยายามถายโอนอํานาจภารกิจหนาที่ตางๆ ที่รัฐสวนกลาง

ดําเนินการอยูในปจจุบันไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบ รวมไปถึงการกําหนดการจัดสรรรายไดใหกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น โดยมีคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่จัดทําแผนและ

กระบวนการดังกลาว โดยแผนการกระจายอํานาจใหแกองคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 ซ่ึงถือไดวาเปนแผนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นฉบับแรกไดประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2544 

จึงนับไดวาเปนแนวทางและกลายเปนแนวนโยบายแหงรัฐในการเริ่มตนพัฒนาการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นอยางจริงจัง และบังคับใหมีการพิจารณาทบทวนและจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ใหมทุกระยะเวลาไมเกินหาป จึงไดมีประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง การ

บังคับใชแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอน

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) โดยแนวทางหลักของแผนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2543 ก็

ยังคงอยู แตไดมีการเพิ่มเติมเรื่องการจัดสรรรายไดและการจัดเก็บภาษีและอากรโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้น พึ่งพาตนเองได และมีศักยภาพเพียงพอในการดําเนินการจัดบริการสาธารณะใหแก

ประชาชนดวยตนเอง 

 แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 ไดมีการกําหนดวิสัยทัศนไวเปน 3 ชวง คือ 

ในชวง 4 ปแรก (พ.ศ. 2544 - 2547) ซ่ึงกําหนดใหมีการถายโอนภารกิจที่ซับซอน และปรับบทบาทขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น และการบริหารราชการของสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยที่ภารกิจบริการสาธารณะสวนหน่ึงจะโอนใหกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการกอน โดยที่ใหรัฐสวนกลางและสวนภูมิภาคทําหนาที่สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงาน

ของทองถิ่น ตลอดจนกํากับดูแลการใหบริการสาธารณะเหลาน้ันใหไดมาตรฐาน หลังจากระยะเวลา 4 ปแลว จะเขาสูชวงที่

สอง (พ.ศ. 2548 - 2553) ซ่ึงเปนชวงที่การกระจายอํานาจและและการใหบริการสาธารณะตางๆ แกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นดําเนินการแลวเสร็จ และสงเสริมใหมีการผลักดันใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารมากขึ้น หลังจาก พ.ศ. 

2554 เปนตนไป องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปนองคกรหลักในการจัดการบริการสาธารณะใหกับประชาชนในทองถิ่น สวน

หนวยงานราชการสวนกลางและสวนทองถิ่นจะมีบทบาทในการเปนผูใหการสนับสนุนในการดําเนินงานอยางแทจริง และการ

ปกครองทองถิ่นจะเปนการปกครองของประชาชนในทองถิ่นเอง (วุฒิสาร ตันไชย, 2547, หนา 22 - 23) ซ่ึงในแผนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ก็ยังคงแนวทางเชนเดิม 
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 จากกฎหมายสําคัญขางตนทั้ง 3 ฉบับน้ี ไดแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการที่กาวกระโดดของปกครองทองถิ่นไทยเปนอยาง

มาก นับไดวาเปนกรอบกติกาใหมขององคกรทางการเมืองที่สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทยมีความเปนอิสระจาก

อํานาจและการควบคุมของรัฐสวนกลางและสวนภูมิภาคมากขึ้น และแสดงใหเห็นวาการเคล่ือนไหวของภาคประชาชนมี

บทบาทมากขึ้นในเวทีการเมืองระดับชาติ ยิ่งการมีกฎหมายเก่ียวกับการปกครองทองถิ่นจํานวนมากก็ยิ่งทําใหภาคสวนตางๆ 

ในสังคมมีความตื่นตัวทางการเมืองเปนจํานวนมาก แตอยางไรก็ตาม เม่ือผานไปถึงชวงระยะเวลาหน่ึง องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นก็แสดงใหเห็นถึงความออนแอและไมมีอิสระในการบริหารจัดการมากเทาที่ควร อันเน่ืองมาจากงบประมาณยังมี

คอนขางจํากัดซ่ึงสวนทางกับจํานวนภารกิจที่ไดรับการถายโอนอํานาจมา จึงทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีขนาดเล็กเปน

จํานวนมากไมสามารถดําเนินจัดการใหบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานแกประชาชนไดเพียงพอ หรืออาจจะทําไดแคเพียงภารกิจ

เล็กๆ และไมมีศักยภาพเทาใดนัก สงผลใหประชาชนยังขาดความเช่ือม่ันตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางมาก จึงมีขอ

เรียกรองใหระงับการถายโอนภารกิจบางอยาง เชน ยกเลิกการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุข ลดบทบาทขององคการบริหาร

สวนจังหวัด ชะลอการถายโอนบุคลากรสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน นอกจากน้ียังมีแนวคิดเรื่องจังหวัดซีอีโอ (CEO) 

ซ่ึงกอใหเกิดการรวมศูนยอํานาจแบบใหมอีกครั้ง14 และการเปล่ียนแปลงสําคัญคือการกําหนดใหมีการปรับลดสัดสวนรายได

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอรายไดสุทธิของรัฐบาลเปน “ไมนอยกวารอยละ 25” ซ่ึงนอยกวาเกณฑเดิมที่ตั้งไวคือรอยละ 

3515 ออกไปอยางไมมีกําหนด ซ่ึงสงผลใหการกระจายอํานาจในชวงป พ.ศ. 2545 - 2549 ไมกาวหนาตามแผนการกระจาย

อํานาจที่กําหนดไว 

 

5. การกระจายอาํนาจและการปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2550 - 2558: วิกฤตการณการเมืองไทยกับทองถิ่นท่ีหยุดน่ิง 

หลังจากเกิดการรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 สงผลใหรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 เปนอันส้ินสุดลง 

ทามกลางความขัดแยงทางการเมืองในวงกวาง การเมืองไทยขาดเสถียรภาพและรัฐบาลมีการเปล่ียนแปลงบอยครั้ง จึงทําให

การกระจายอํานาจก็ตองถูกชะลอลงไปดวย เม่ือมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ก็ไดมีการเพิ่มบทบัญญัติที่เก่ียวกับ

ทองถิ่นมากยิ่งขึ้น โดยพยายามที่จะกําหนดใหเพิ่มหนาที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการใหบริการ

สาธารณะและตัดสินใจแกไขปญหาในพื้นที่ พรอมกับปรับเปล่ียนโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมดวยการใหสิทธิ

14 จังหวัดซีอีโอ เปนแนวคิดที่ตองการเนนใหนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลกลางเปนตัวขับเคล่ือนการจัดบริการสาธารณะ และไดปรับระบบการบริหาร

ราชการสวนภูมิภาค โดยใหผูวาราชการจังหวัดมีบทบาทเปนผูชวยนายกรัฐมนตรีในการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐภายใตการกํากับและควบคุมจาก

นายกรัฐมนตรีโดยตรง กอใหเกิดกรมใหมๆ ขึ้นเปนจํานวนมาก และสวนราชการไดสรางเงื่อนไขประเมินความพรอมตางๆ ขึ้นมาใชกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น อีกทั้งหนวยขับเคล่ือนการกระจายอํานาจก็ไมไดแสดงบทบาทอะไรมากนัก จึงทําใหการกระจายอํานาจตามแผนการนั้น

หยุดชะงักลง ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ. (2557). 15 ป การกระจายอํานาจของไทย. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. หนา 43. 

15 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ใหมีการปรับแกกําหนดการ

จัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายไดอ่ืนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหม เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนตนไป ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดคิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิ

ของรัฐบาลไมนอยกวารอยละ 25 โดยมีจุดมุงหมายที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดเพ่ิมขึ้น เนื่องมาจากการปฏิบัติตามแผนและขั้นตอน

การกระจายอํานาจในการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไวไมอาจดําเนินการไดตามกําหนดระยะเวลา ทําใหการกําหนด

สัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสอดคลองกับขอเท็จจริงในการถายโอนภารกิจ จึงมีแกไขเพ่ิมเติมการกําหนดสัดสวนรายไดของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามสภาพขอเท็จจริง 
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การปกครองตนเองของจังหวัดและชุมชนใหชัดเจนยิ่งขึ้น และไดเพิ่มเขตอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเรื่องการ

สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมในทองถิ่น ซ่ึงไดสงผลการเปล่ียนแปลงการปกครองทองถิ่นใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนโครงสรางพื้นฐานในทองถิ่นใหทั่วถึงเทาเทียมกัน รับรอง

ความเปนอิสระของทองถิ่นในการกําหนดนโยบาย บริหารงาน บริหารบุคคล บริหารการคลัง และการเปนนิติบุคคลตาม

กฎหมาย โดยที่รัฐสวนกลางทําหนาที่กํากับดูแลไดเทาน้ัน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีสวนในการกระตุนให

ประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมทางการเมืองในระดับทองถิ่น โดยการทราบขาวสาร การบริหาร เขาช่ือรองขอเพื่อพิจารณา

ขอบัญญัติทองถิ่น รวมไปถึงการทําประชาพิจารณตามกฎหมายที่เก่ียวของ โดยเม่ือมีการพิจารณาถึงโครงสรางภายในของการ

บริหารราชการสวนทองถิ่นระหวาง พ.ศ. 2540 - 2550 จะพบวาไดมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางที่สําคัญคือ การจัดลําดับช้ัน 

(Tier system)16 การเปล่ียนแปลงโครงสรางภายในเก่ียวกับที่มาของผูบริหารและสภาขององคการปกครองสวนทองถิ่น และ

สถานะความเปนนิติบุคคล 

แตอยางไรก็ตาม บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ก็ไมไดสงผลกับการกระจายอํานาจเทาใดนัก เน่ืองจาก

กระแสความขัดแยงทางการเมืองสูงจึงทําใหรัฐบาลไมไดใหความใสใจกับการกระจายอํานาจเทาที่ควร และความพยายามที่จะ

รวมศูนยอํานาจในเรื่องตางๆ ก็ยังแสดงใหเห็นอยู เชน การสรางเกณฑมาตรฐานในการตรวจสอบทองถิ่น การชะลอการถาย

โอนการศึกษา การปรับลดสัดสวนเงินอุดหนุนทั่วไป เพิ่มสัดสวนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่มีหนาที่ตองจายใหกับสวนราชการตางๆ ในพื้นที่ และปญหา “กับดักทางการคลัง”17 ซ่ึงทําใหองคกรปกครองสวน

16 การจัดรูปแบบและโครงสรางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกอนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดใชระบบปกครองทองถิ่นชั้นเดียว 

(One tier system) ซ่ึงมี 6 รูปแบบ ไดแก เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมือง

พัทยา ซ่ึงแตละรูปแบบตางมีโครงสรางที่แตกตางกัน และมีพ้ืนที่การใหบริการแบบไมทับซอนกัน แตหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 

และการประกาศใชพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ซ่ึงกําหนดใหองคการ

บริหารสวนจังหวัดมีพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด กลายเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นชั้นบน (Upper tier) ทับซอนพ้ืนที่เทศบาลและพ้ืนที่ของ

องคการบริหารสวนตําบล (Under tier) กลาวไดวา ผลของกฎหมายดังกลาวทําใหระบบการปกครองทองถิ่นของไทยกลายเปนระบบสองชั้น (Two 

tier system) 

นอกจากนี้ หลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดมีการจัดรูปแบบโครงสรางภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี

โครงสรางภายในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด คือ รูปแบบสภากับฝายบริหาร (Council and executive form) ซ่ึงทําใหเกิดการเลือกตั้งทองถิ่นอยาง

กวางขวาง เนื่องมาจากฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในทองถิ่น หรือมาจากมติของสภาทองถิ่น 

ซ่ึงแมแตสภาทองถิ่นเองก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชน จึงทําใหกิจกรรมทางการเมืองและบทบาททางการเมืองของนักการเมืองทองถิ่นมีความ

คึกคักและมีพลวัตนาสนใจ โดยมีการรวมตัวกันเปนกลุมการเมืองในระดับทองถิ่นและเชื่อมโยงความสัมพันธกับพรรคการเมืองระดับชาติ ดู

รายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ นครินทร เมฆไตรรัตน และคณะ. (2552). อางแลว. หนา 48 - 53. 

17 จรัส สุวรรณมาลา ไดอธิบายถึง “กับดักทางการคลัง” วาระบบรัฐรวมศูนยอํานาจจะประสบกับความลมเหลวในการแกไขปญหาความแตกตาง

หรือชองวางทางเศรษฐกิจสังคมที่เรียกวา Hamilton’s Paradox (ปญหาการแยงชิงทรัพยากรสวนกลางที่พ้ืนที่ตางๆ พ่ึงพาทรัพยากรสวนกลางมาก

เกินไป จนขาดแรงจูงใจในการพ่ึงพาตนเอง) สงผลใหเกิดความแตกตางเหล่ือมลํ้าในการกระจายรายไดเปนอยางมาก และการเมืองระดับชาติไม

สามารถเขาใจปญหาของพ้ืนที่ได เนื่องจากการเสนอนโยบายเพียงชุดเดียวใหกับประชาชนโดยไมไดนึกถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมในแตละ

พ้ืนที่ทองถิ่น จึงกอใหเกิดลักษณะที่สวนราชการยินยอมถายโอนภารกิจใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตไมถายโอนงบประมาณ บุคลากร และ

เทคโนโลยีใหกับทองถิ่น จึงทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถพ่ึงพาตนเองได สุดทายก็ตองยอมคืนภารกิจดังกลาวใหกับสวนราชการเดิม

เนื่องจากไมสามารถดําเนินการได ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ จรัส สุวรรณมาลา. (2554). กาวขามกับดักของการกระจายอํานาจ: สูจังหวัดจัดการ

ตนเอง ใน จรัส สุวรรณมาลา และ วีระศักดิ์ เครือเทพ (บรรณาธิการ), ประเด็นทาทายการกระจายอํานาจและการปกครองทองถิ่นไทย (หนา 1 - 

23). กรุงเทพฯ: ศูนยสงเสริมนวัตกรรมและธรรมาภิบาลทองถิ่น จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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ทองถิ่นไมสามารถพึ่งพาตัวเองได กอใหเกิดชองทางใหนักการเมืองระดับชาติแทรกแซงการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นดวยการ

สรางระบบอุปถัมภและการตางตอบแทนระหวางนักการเมือง ขาราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นแบบเพิ่มขึ้นเปน

อยางมาก จนทําใหหนวยงานที่มีหนาที่กํากับและตรวจสอบมีขอเสนอใหปรับลดอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นลง (วี

ระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ, 2557, หนา 43) 

จากสถานการณในการกระจายอํานาจและการปกครองสวนทองถิ่นในชวง พ.ศ. 2540 - 2557 ที่ผานมาน้ันจะสังเกต

ไดวาสวนใหญการถายโอนภารกิจน้ันเปนไปตามความตองการของสวนราชการเปนสําคัญ ไมไดปฏิบัติตามแผนการกระจาย

อํานาจที่กําหนดไว การบริหารไดมีปญหาหลายประการในการจัดความสัมพันธในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นกับสวนราชการทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค การมีสวนรวมของประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นพบวายังมี

นอยมาก เน่ืองจากการประชาสัมพันธหรือการสรางกลไกตางๆ ที่จะทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมยังนอยอยู การทํางานของ

คณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ และสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ ยังไมสามารถทํางานไดอยางเปน

ประสิทธิภาพเชิงรุกได ทําหนาที่เพียงเสนอขอมูลปญหา แกไขปญหาเฉพาะหนาเทาน้ัน ไมสามารถที่จะคาดการณหรือทํานาย

ถึงปญหาที่จะเกิดขึ้นกับกระบวนการกระจายอํานาจในอนาคตได เรื่องของการถายโอนบุคลากร ซ่ึงขาดแรงจูงใจในการชักจูง

ใหบุคลากรที่มีความสามารถไปทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นได และการจัดการการคลังทองถิ่นยังพบวามีปญหาใน

เรื่องของการจัดเก็บภาษีอากร และการจัดสรรรายไดหรืองบอุดหนุนจากสวนกลางที่ไมเพียงพอ ดังน้ัน การเรงใหเกิดการถาย

โอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนมาก ในขณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมสามารถที่จะทํางานไดตาม

ภารกิจที่ตองรับถายโอนได ซ่ึงปรากฏการณเชนน้ีจะนําไปสูการอธิบายวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีศักยภาพในการ

ดําเนินการจัดการบริการสาธารณะแทนสวนราชการได ประชาชนขาดความเช่ือม่ันในระบบการปกครองทองถิ่น สุดทายจะ

นําไปสูการสรางขอเสนอพยายามที่จะยุบ หรือยกเลิกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบใดหรือรูปแบบหน่ึง 

 

บทสรุป 

ประวัติศาสตรการกระจายอํานาจและการปกครองทองถิ่นไทยตั้งแตหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

จนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2558) น้ันจะเห็นมิติพัฒนาการของการปกครองทองถิ่นไทยที่มีทั้งชวงเวลาที่เติบโตอยางกาวกระโดดเปน

อยางมาก และชะลอการเติบโตอยางมีนัยสําคัญตามกระแสการเปล่ียนแปลงทางการเมืองและสังคมที่ไมหยุดน่ิง หลังจากการ

เปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยกลายเปนประชาธิปไตยน้ัน ประเทศไทยเริ่มใหความสําคัญกับการ

ปกครองทองถิ่นไทยมากขึ้น โดยพยายามพัฒนาระบบการปกครองทองถิ่นใหมเพื่อใหประชาชนไดสัมผัสและเขาใจถึงการ

ปกครองทองถิ่นอยางแทจริง และจะเปนฐานที่สําคัญในการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการปกครองตนเอง การมีสิทธิและมี

สวนรวมทางการเมืองของประชาชน จึงมีการนําเสนอถึงรูปแบบการปกครองทองถิ่นไมวาจะเปน เทศบาล สุขาภิบาล องคการ

บริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และการปกครองทองถิ่นในรูปแบบพิเศษที่ถือวาเปนการทดลองการปกครอง

ทองถิ่นในรูปแบบที่มีอิสระมากยิ่งขึ้น คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 

อยางไรก็ตามจะเห็นไดวา เม่ือทองถิ่นมีการเติบโตขึ้น ก็จะมีการแฝงความไมพอใจของขาราชการประจําพอสมควร 

อันเน่ืองมาจากขาราชการก็จะเสียอํานาจ บทบาท และงบประมาณใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังเชนในชวง พ.ศ. 

2501 - 2516 จะเห็นไดวารัฐบาลสวนกลางก็ยังไมใหความไววางใจกับทองถิ่นมากนัก ประกอบกับเปนชวงของขาราชการมี

ความเขมแข็งเปนอยางมาก จึงทําใหทองถิ่นชะลอการเติบโตและประชาชนไมมีสวนรวมทางการเมืองในทองถิ่นใดๆ เลยจนไป

ถึงชวงหลังป พ.ศ. 2535 ที่มีความพยายามรื้อฟนและพัฒนาระบบการปกครองทองถิ่นไทยใหเขมแข็งขึ้นจนสงผลไปถึงการ

ประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และกฎหมายเก่ียวกับทองถิ่นอ่ืนๆ ตามมาเปนจํานวนมาก ซ่ึงเปนยุคทองของทองถิ่นไทยที่
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ไดเติบโตแบบกาวกระโดด ทองถิ่นไทยมีบทบาทเปนอยางมากในการใหบริการสาธารณะแกทองถิ่น ทําใหประชาชนมีสวน

รวมกับการปกครองทองถิ่นมากยิ่งขึ้น แตหลังจากการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 สงผลใหมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2540 และตอมาไดประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 น้ัน ก็ยังคงบทบัญญัติเก่ียวกับการปกครองทองถิ่นไวเชนเดิม แตก็

มีการปรับปรุงพอสมควร สงผลใหการปกครองทองถิ่นไทยน้ันอยูในสถานะเหมือนหยุดน่ิง รัฐไทยก็ไมไดพยายามจะแกไข

ปญหาที่เกิดขึ้นกับทองถิ่นเลย เชน ปญหาการถายโอนภารกิจ ปญหางบประมาณการคลังลมเหลว ปญหาการบริหารจัดการ

บุคลากร เปนตน ซ่ึงสงผลใหทองถิ่นน้ันขาดความเช่ือม่ันของประชาชน และประชาชนก็กลับไปพึ่งขาราชการในการแกไข

ปญหาของทองถิ่นอีกครั้ง และหลังจากการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 น้ัน ยิ่งทําใหการปกครองทองถิ่นยิ่ง

หยุดชะงักโดยการระงับการเลือกตั้งทองถิ่นทั่วประเทศ และใหขาราชการเขาไปเปนผูบริหารทองถิ่นทดแทนนักการเมือง

ทองถิ่นที่หมดวาระ ยิ่งทําใหทองถิ่นออนแอลงและขาราชการแข็งแกรงมากยิ่งขึ้น 

ปญหาที่เกิดขึ้นกับการกระจายอํานาจและการปกครองทองถิ่นไทยตั้งแตหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 

2475 - ปจจุบัน (พ.ศ. 2558) คือ (ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย, 2555, หนา 15 - 24) 

1. สวนโครงสรางการปกครองทองถิ่นไทยมีลักษณะโครงสรางที่ตายตัวคลายคลึงกับการเมืองระดับชาติ ไมมีความ

เหมาะสมในแตละพื้นที่ 

2. หนวยราชการมีการเติบโตขึ้นเปนจํานวนมากและพยายามเขาไปทํางานแทนทองถิ่น จึงทําใหหลายกิจกรรมมีการ

ทํางานที่ ซํ้าซอนกัน ซ่ึงปรากฏการณดังกลาวเรียกวาเปนสภาพของการรวมศูนยอํานาจอยางแตกกระจาย (Fragmented 

centralism)18 

3. หนวยการปกครองทองถิ่นมีการลดขนาดและกระจายตัวมากกขึ้นจากในอดีต19 สงผลใหองคกรปกครองทองถิ่น

ขาดศกัยภาพในการใหบริการสาธารณะตางๆ ซ่ึงสงผลใหประชาชนไมมีความเช่ือถือในระบบการปกครองทองถิ่น 

4. การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันยังมีขอจํากัดอยูในกรอบของกลไกระบบราชการที่คลายคลึงกับ

สวนกลางและสวนภูมิภาคอยู ซ่ึงไมมีความยืดหยุนและสอดคลองตอการปฏิบัติการจริง เปนส่ิงที่แสดงใหเห็นความพยายามที่

จะมีการกระจายอํานาจหลายๆ ทาง แตทองถิ่นก็ยังถูกควบคุมอยางคอนขางจะเครงครัดจากราชการสวนกลางผานทางกลไก

ตางๆ เหลาน้ี 

18 เอนก เหลาธรรมทัศน ไดอธิบายคําวา “การรวมศูนยอํานาจอยางแตกกระจาย” (Fragmented centralism) วาสภาพการปกครองของไทยนั้นมี

ลักษณะที่สรางใหราชการสวนภูมิภาคมีความสําคัญเปนอยางมากในการกําหนดบทบาทของการปกครองทองถิ่น โดยมอบอํานาจหนาที่ใหผูวา

ราชการจังหวัดและนายอําเภอเปนผูประสานงานเปนหลักมากกวาจะขอความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงเปนลักษณะการปกครองที่

รวมศูนยอยูเปนสวนกลางมาก และเปนการปกครองหรือบริหารงานของรัฐตามลําดับชั้นบัญชา และในสวนกลางเองก็มีปญหาเร่ืองกรมตางๆ มี

อิสระจากกันและกันในดานงบประมาณและแผนงานถึงแมวาจะสังกัดกระทรวงเดียวกันก็ตาม ซ่ึงสงผลใหแตละกรมตางทําหนาที่ของตนเองโดย

แทบไมมีความเก่ียวของหรือเชื่อมโยงกัน การขอความรวมมือจากกันและกันหรือเพียงแตขอขอมูลจากกันนั้นทําไมไดโดยงาย ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม

ที่ เอนก เหลาธรรมทัศน. (2543). อางแลว. หนา 22 - 24. 

19 การปฏิรูปการปกครองทองถิ่นซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงและประกาศใชพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 

ไดสงผลทําใหจํานวนหนวยการปกครองทองถิ่นที่มีอยูเพียง 1,201 หนวย ไดมีการขยายตัวจนทําใหหนวยการปกครองทองถิ่นไดมีจํานวน 7,853 

หนวยในทุกระดับ จากการสํารวจ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2556 โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
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จากการศึกษาประวัติศาสตรและพัฒนาการของการกระจายอํานาจและการปกครองทองถิ่นน้ัน ขอเสนอแนะในการ

แกไขปญหา คือ การปกครองทองถิ่นน้ันตองมีการจัดระบบโครงสรางใหเปนระบบหลายช้ันดีกวาระบบช้ันเดียว เหตุเพราะ

ระบบการจัดโครงสรางการปกครองแบบช้ันเดียวน้ันหากไมไดมีการทําการศึกษาวิจัยที่ดีพอ จะสงผลเสียมากตอองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ดังน้ันการจัดโครงสรางใหเปนหลายๆ ระดับตามขนาดของพื้นที่ทองถิ่นและการจัดแบงภารกิจระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันตองมีความชัดเจนและเปนระบบ จะชวยใหมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับลางที่มีขนาด

เล็กและมีความใกลชิดกับประชาชนในทองถิ่น ในขณะเดียวกันก็มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญในโครงสรางระดับบน

เพื่อจัดการแบบภาพรวมที่เปนการบริการสาธารณะที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับลาง และองคการ

บริหารสวนตําบลในปจจุบันยังมีขนาดเล็กเกินไป ซ่ึงกอใหเกิดการไมมีศักยภาพในการดําเนินบริการสาธารณะขนาดใหญ จึง

ควรพิจารณาใหมีการยุบรวมใหองคการบริหารสวนตําบลน้ันมีขนาดใหญขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพเหมาะสมกับภารกิจที่ได

รับผิดชอบ คลายคลึงกับการยุบรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในประเทศญ่ีปุนซ่ึงมีการยุบรวมองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมาแลวหลายครั้ง และสงผลใหการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศญ่ีปุนน้ันมีศักยภาพในการจัดการ

กิจการสาธารณะขนาดใหญไดมากขึ้น 
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บทคัดยอ 

บทความน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาวิเคราะหและวิพากษใหเห็นถึงที่มา รูปแบบ วิธีการและลักษณะของพฤติกรรมที่

แฝงเรนหรือความเปน “มายาคติ” (Myth) ในการนําหลักเกณฑวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล 

(Good Governance) ไปปฏิบัติในองคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทย  โดยใชวิธีการวิเคราะหวาทกรรม (Discourse 

Analysis) ของมิเชล ฟูโกต (Michel Foucault, 1926 - 1984)  นักปรัชญาหลังสมัยใหม (Postmodernist) ผูมีช่ือเสียง 

ผลการศึกษาพบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทยไดมีการนําหลักเกณฑวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

มาใชในหลายๆ รูปแบบ เชน  กําหนดเอาไวในวิสัยทัศน คุณคา เปาหมาย และยุทธศาสตรขององคกรวาจะยึดถือหรือปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑการบริหารการจัดการที่ดี รวมถึงการติดปายประกาศ ประชาสัมพันธ และการหาเสียงของนักการเมืองทองถิ่น

ก็เต็มไปดวยคํากลาวอางวาจะยึดถือหลักธรรมาภิบาล แตถือเปนการปฏิบัติในเชิง “รูปแบบ” (Forms) หรือปฏิบัติตามคําส่ัง

จากเบื้องบน (top-down) เทาน้ัน มิไดมุงเนนที่เน้ือหาสาระ (content) และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคลากร ดวยเหตุ

น้ีจึงกลาวไดวา “ธรรมาภิบาล” มักจะถูกใชโดยองคกร และหนวยงานเพื่อใชเปนขออาง (Justified) วาหนวยงานของตนเองมี

ธรรมาภิบาลทั้งน้ีเพื่อปกปด หรืออําพรางส่ิงที่ไมถูกตอง ถือเปนการสราง “มายาคต”ิ (myth) ที่มักนิยมกระทําเปนปกตินิสัยที่

เรียกวา “การสรางภาพลักษณ” (Image) ใหกับองคกรเทาน้ัน นอกจากน้ันยังมีหนวยงานหลายแหงยังนิยมจัด “โครงการ

ประกวดธรรมาภิบาลดานตางๆ” เพื่อใหองคกรับรางวัลกันอยางเอิกเกริก อันมีลักษณะเปนการสงเสริมใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นจัดกิจกรรมแบบ “ไฟไหมฟาง” หรือ “ผักชีโรยหนา” ถือเปนการสราง “วาทกรรม” เชนกัน เพราะเปนการแสดงออก

เชิงสัญลักษณ (Symbol) ซ่ึงในทศันะของมิเชล ฟูโกต เห็นวาเปน “พิธีกรรมของความจริง” (Ritual of Truth) โดยตองการ

แสดงใหเห็นวารัฐบาลไดดําเนินการใหหนวยงาน และองคกรของตนยึดหลักบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อ

ความชอบธรรม หรือความศักดิ์สิทธ์ิใหผูคนยอมรับโดยไมมีขอโตเถียง 

 

คําสําคัญ: วาทกรรม การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มายาคติ ความจริงแท 
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Abstract 

The article’s purpose were to study, analyzes and criticize about the origins, forms,  and 

characteristic of the behaviors that were inherited as “Myth” due to implementing the policy of “Good 

Governance” in the Local Administrative Organizations.  The study were to applied the “Discourse and 

Discourse Analysis” of a well-known French Postmodern Philosopher, Michel Foucault (1926 - 1984) 

The study found that Thai Local Administrative Organizations have been long applied to the 

“Good Governance” in many forms such as setting in the Organization’s Vision, Values, Goal and Strategy 

in order to compliance to the guidelines of “Good Governance” as well as public relations signboards, 

proclaiming and election campaigning of local politicians that were to abide by Good Governance. But 

there has been conducted just as a “forms” or follow as “top-down” acting without focusing on the 

“content” or really behavior changing. Therefore, the principle of “Good Governance” that being applied 

by the organizations or institutions for justifying their own organizations had displayed to obscure and 

hidden the organization’s wrongful and mistakes. This behavior showed as a “Myth” that local politicians 

usually conducted to make the “Image” of their own. So, these were called as “Discourse”. Moreover, 

many organizations or institutions have been preferred to set the “Good Governance Contest Projects” in 

order to give the many-million-baht rewards to some Local Administrative Organizations that won the 

contest. But these activities for the Good Governance Contest were usually recognized as a “Burning Hay” 

(or “Fai Mai Fang” in Thai). These were called as “Discourse” because it played as a “Symbol”. In the 

Foucault’s view, he called “the Ritual of Truth”.  It showed that government could command their 

agencies to abide by the code of “Good Governance” in order to make legitimacy and honor among 

people without disobedient.  

 

Keyword: Discourse, Good Governance, Myth, Truth 
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บทนํา 

“ วาทกรรมเกิดขึ้นจากความแตกตางระหวางส่ิงที่บุคคลสามารถพูดไดอยางถูกตองในชวงเวลาหน่ึงภายใตกฎเกณฑ

หรือตรรกะชุดหน่ึงกับส่ิงที่เขาพูดออกมาจริงๆ ” (Michael Foucault อางถึงใน ไชยรัตน  เจริญสินโอฬาร, 2544, หนา 92) 

บทความน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหและวิพากษใหเห็นถึงที่มา รูปแบบ วิธีการ และลักษณะพฤติกรรมที่แฝงเรน 

หรือความเปน “มายาคติ” (Myth) ในการนําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือ “ธรรมาภิบาล” (Good 

Governance)ไปปฏิบัติในองคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทย โดยจะแบงเน้ือหาออกเปน 4 หัวขอไดแก (1) กําเนิดความ

เปนมาของแนวคิดธรรมาภิบาล (2) วิธีวิทยาวาดวยวาทกรรม (Discourse) ของมิเชล ฟูโกต (Michel Foucault) (3) 

วิเคราะหอภิปรายวาทกรรมวาการปฏิบัติตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และ 

(4) สรุปและขอเสนอแนะ 

 

กาํเนิดและความเปนมาของแนวคิดธรรมาภิบาล (Good Governance) 

ในรายงานของธนาคารโลก (World Bank) เม่ือป ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) เรื่อง “Sub-Sahara: From Crisis to 

Sustainable Growth” (นฤมล ทับจุมพล, 2541) ไดระบุถึงความลมเหลวในการพัฒนาของประเทศตางๆ แถบตอนใตของ

ทะเลทรายซาฮาราวาวิกฤติการณของแอฟริกาน้ันเปนวิกฤติการของธรรมาภิบาล ซ่ึงธนาคารโลกใหความหมาย 

“Governance” วาหมายถึง การใชอาจในการจัดการกับทรัพยากรของประเทศเพื่อการพัฒนา (สมบูรณ ศิริประชัย, 2552, 

หนา 3 - 4)  และเปนการช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของการมีธรรมาภิบาลซ่ึงจะชวยในการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งน้ี

รัฐบาลจะตองใหบริการที่มีประสิทธิภาพ มีระบบที่ยุติธรรม มีกระบวนการกฎหมายที่เปนอิสระ ที่ทําใหการดําเนินการเปนไป

ตามสัญญา  อีกทั้งระบบราชการ ฝายนิติบัญญัติ และส่ือมีความโปรงใส รับผิดชอบ และตรวจสอบได (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, 

2544, หนา 196) 

สําหรับประเทศไทยเกิดความตื่นตัวและใหความสนใจกับแนวคิด “ธรรมาภิบาล” (Good Governance) หรือการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนอยางมาก โดยเฉพาะหลังเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจครั้งรุนแรงในเอเชีย ซ่ึงมีผลทําใหรัฐบาล

ประกาศลอยตัว (ลด) คาเงินบาทเม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ประกอบกับหนังสือแสดงเจตจํานงการกูยืมเงินจํานวน 17.2 

พันลานดอลลารสหรัฐจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ที่รัฐบาลไทยใหคําม่ันวาจะสราง “Good Governance” ขึ้น

ในการบริหารงานภาครัฐ (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2542, หนา 5) ตามนัยน้ีมีนักวิชาการบางกลุมเห็นวาประเทศไทยใชแนวคิด

ธรรมาภิบาลเขามาแกไขวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ แตบางกลุมเห็นวาเปนการครอบงําขององคกรระหวางประเทศ เชน 

ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหวางประเทศ และประเทศทุนนิยมตะวันตก (สมบูรณ  ศิริประชัย, 2552, หนา 91) 

 ที่มาของคําวา “Governance” สามารถยอนกลับไปในชวงกลางคริสตศตวรรษที่ 14 โดยศิลปนชาวอิตาลีผูหน่ึงช่ือ 

ลอเรนเซตติ (Lorenzetti)  ไดวาดภาพปูนปนที่มี ช่ือเสียงบรรยายถึงเรื่องราวที่แตกตางกันระหวาง “Good and Bad 

governance” (Anne Mette Kjaer, 2004, pp. 1) ในเชิ งวิชาการแนวคิด “Governance” มีรากเหงามาจากคํ าวา 

“Government” ที่หมายถึงการแสดงออกถึงอํานาจของผู นําทางการเมือง แนวคิดน้ีไมไดถูกนําไปใชแพรหลายหลัง

สงครามโลกครั้งที่ 2 แตระหวางทศวรรษที่ 1980 คําน้ีกลับปรากฏออกมาในความหมายใหม ซ่ึงหมายถึงบางส่ิงที่กวางกวาคํา

วา “government”  แตก็ยังไมมีนิยามที่ยอมรับกันไดจนถึงปจจุบันในเชิงนิรุกติศาสตร (Etymology) คําวา “governance” 

สามารถยอนกลับไปถึงคํากริยาภาษากรีกคําวา “Kubernan” (to pilot/steer) และถูกใชโดยเพลโต (Plato) ที่กลาวถึง

วิธีการออกแบบการปกครอง ซ่ึงจากคําภาษากรีกมาสูภาษาลาติน คําวา “Gubernare” ซ่ึงมีความหมายเดียวกับ “piloting, 
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rule making, steering” สวนในพจนานุกรมของ Concise Oxford Dictionary คําวา “governance” ถูกใชในความหมาย

เดียวกับ “government” ซ่ึงหมายถึง “การแสดงออก หรือลักษณะทางการปกครอง หรือเปนหนวยงานหรือหนาที่ทางการ

ปกครอง” (Anne Mette Kjaer, 2004, pp. 1) อยางไรก็ตามระหวางทศวรรษที่ 1980 นักรัฐศาสตรกลาวถึง “governance” 

ที่แตกตางไปจาก “government” และใชในความหมายที่รวมถึงตัวแสดงอ่ืนๆ ในประชาสังคม (civil society actors) ดวย  

 เดิมที่คําวา “Good Governance” ถูกแปลเปนครั้งแรกในประเทศไทยวา “ธรรมรัฐ” โดยกลุมนักวิชาการคณะ

รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซ่ึงถือวาเปนกลุมแรกที่สรางขอบเขตการตีความคําวา “Good Governance” ไดทํา

จดหมายเปดผนึกถึงรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นําเสนอ “ขอเสนอวาดวยธรรมรัฐแหงชาติ” เรียกรองถึงความรับผิดชอบ

ของรัฐบาลที่บริหารงานผิดพลาด และเรียกรองใหรัฐสภาลงมติรับรางรัฐธรรมนูญ (นฤมล ทับจุมพล, 2546, หนา 59 - 60)  

ตอมาเม่ือประเทศไทยถูกผลักดันใหเขาโครงการรับความชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ไดกอใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงในหลายๆ เรื่องซ่ึงหน่ึงในน้ันก็คือ การใชแนวคิด “Good Governance” เขามาบริหารจัดการประเทศ โดยทั่วไป

มักจะพบคําวา “Good Governance” มากกวา “Governance” จากการทบทวนพบวา มีการแปลวา “ธรรมาภิบาล” มาก

ที่สุด (สมบูรณ  ศิริประชัย, 2552, หนา 63) สวนคําวา “ธรรมรัฐ” ใชครั้งแรกโดย ชัยวัฒน สถาอนันท นอกจากน้ียังแปลเปน

คําอ่ืนๆ อีก 7 คําไดแก “สุประศาสนการ” โดยติณ ปรัชญพฤทธ์ิ คําวา “ธรรมราษฎร” โดยอมรา พงศาพิชญ “การกํากับดูแล

ที่ดี” โดยวรภัทร โตธนะเกษม และ พูลนิจ ปยะอนันต “ประชารฐั” โดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คําวา “รัฐาภิ

บาล” โดยชัยอนันต สมุทวณิช และคําวา “การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี”  โดยสํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) เปนตน 

 อยางไรก็ตามปญหาที่เกิดขึ้นในการนําแนวคิด “Good Governance” มาใชในสังคมไทยนอกจากปญหาการแปล

คําศัพท  และความหมายที่มากมายแตกตางกันแลว ยังมีปญหาในการกําหนดองคประกอบของความเปน “Good 

Governance” ซ่ึงแตละบุคคล องคกร และสถาบันตางกําหนดองคประกอบที่คลายคลึงและแตกตางกันไป สําหรับ

องคประกอบของ “ธรรมาภิบาล” ซ่ึงกําหนดโดยหนวยงานกลางภาครัฐของไทย เชน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล

เรือน (ก.พ.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาต ิ(สศช.) และสํานักนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะอยางยิ่งตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหาร

ราชการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ซ่ึงครอบคลุมถึงหลักการ 6 ประการ ไดแก นิติธรรม (rule of law) คุณธรรม 

(Ethics) ความโปรงใส (Transparency) การมีสวนรวม (Participation) ความรับผิดชอบ (Accountability) และความคุมคา 

(Cost Recovery) (บุษบง เจริญชัยชนะ, 2544, หนา 197) ตอมาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับน้ีถูกยกเลิกโดยพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีเน้ือหาสาระและจุดมุงเนนแตกตางไปจาก

เดิม  โดยมุงเนนประโยชนสุขของประชาชน ผลสัมฤทธ์ิของงาน ประสิทธิภาพ ความคุมคา ลดขั้นตอนการบริหาร อํานวยความ

สะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน (สมบูรณ ศิริประชัย, 2552, หนา 86)    

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในฐานะที่เปนหนวยงานหลักในการสงเสริมการพัฒนาระบบ

ราชการใหตอเน่ืองและยั่งยืน ไดกําหนดยุทธศาสตรและนโยบายที่ชัดเจนเอาไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 

พ.ศ. 2551 - 2555 เพื่อมุงเนนใหหนวยงานของรัฐมีแนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่

ดี (Good Governance) เอาไว 10 องคประกอบไดแก (1) หลักประสิทธิผล (2) หลักประสิทธิภาพ (3) หลักการตอบสนอง  

(4) หลักภาระความริบผิดชอบ (5) หลักความโปรงใส (6) หลักการมีสวนรวม (7) หลักการกระจายอํานาจ (8) หลักนิติธรรม  

(9) หลักความเสมอภาค (10) หลักมุงเนนฉันทามติ 
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นอกจากน้ันยังไดมีการออกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 

(2551) มาตรา 11 ไดเพิ่มเติมในมาตรา 55/1 กําหนดใหมี “คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด” หรือเรียกยอวา “ก.ธ.จ.”  

ทําหนาที่ในการสอดสองดูแลและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของรัฐในจังหวัด (นอกจากกรุงเทพนมหานคร) ให

ใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซ่ึงตอมาไดประกาศใช “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการธรรมาภิบาล

จังหวัด พ.ศ. 2552” จะเห็นไดวาแนวคิดและกฎเกณฑวาดวยการบริหารกิจการที่ดีหรือธรรมาภิบาล ไดกลายเปน “ธรรมาภิ

บาลแหงชาติ” เพื่อใหมีผลบังคับใชแกหนวยงานของรัฐทั้งปวง ทั้งน้ีบทความน้ีมุงศึกษาการนําหลักเกณฑวาดวยการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลไปใชปฏิบัติในองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ซ่ึงถือวาเปนหนวยงานที่วากันวา

ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด และเปนองคกรที่ตองอาศัยประชาชนเขาไปมีสวนรวมมากที่สุดดวย   

 

วิธีวิทยาวาดวยวาทกรรมและการวิเคราะหวาทกรรม (Discourse and Discourse Analysis) 

คําวา “Discourse” (วาทกรรม) เปนศัพทที่ไดรับความนิยมมากอยางนอยในชวง 10 ปที่ผานมาในการโตเถียงทาง

วิชาการ “วาทกรรม” ถูกใชอยางแพรหลายโดยไมมีการใหนิยาม แนวคิดวาดวยวาทกรรมมีลักษณะคลุมเครือ ความหมาย

เกือบจะวางเปลา หรือแมจะถูกนําไปใชอยางจริงจังแตคอนขางมีความแตกตางกันทั้งความหมายและบริบท แตส่ิงที่เดนชัดก็

คือ “วาทกรรม” คือแนวคิดทั่วไปที่ภาษาถูกประกอบสรางขึ้นอันเน่ืองมาจากความแตกตางในรูปแบบของอากัปกิริยาที่บุคคล

แสดงออกมาเม่ือเขาไปมีสวนรวมในบทบาทที่แตกตางกันในชีวิตสังคม (Louis Phillips and Marianne W. Jorgensen, 

2002, pp. 1)  ดังน้ันการวิเคราะหวาทกรรมจึงหมายถึง การวิเคราะหถึงรูปแบบเหลาน้ี การวิเคราะหวาทกรรม (Discourse 

Analysis)  ถือเปนทางเลือกในวิธีการศึกษาหรือวิธีวิทยา (Methodologies)  ซ่ึงทําใหการวิเคราะหวาทกรรมมิใชเพียงการกาว

ขามจากวิธีการเชิงปริมาณ นามธรรม หรือขอสรุปทั่วไป ไปสูวิธีการเชิงคุณภาพ รูปธรรม และเรื่องราวเฉพาะ แตยังเก่ียวของ

กับสมมติฐานที่มีความสําคัญตอความถูกตอง และยังเปนพื้นฐานสําหรับการวิจัยเชิงการวิเคราะหวาทกรรม (discourse 

analysis research) อีกดวย (Linda A. Wood and Rolf O. Kroger, 2000, pp. 3)  

 มิเชล  ฟูโกต (Michel Foucault, 1926 - 1984) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส ผู นําของปรัชญายุคหลังสมัยใหม 

(Postmodernism) ไดใหความหมายของ “วาทกรรม” (Discourse) วาหมายถึง ระบบและกระบวนการสราง (Constitute) 

อัตลักษณ (Identity) และความหมาย (Significance) ใหกับสรรพส่ิงตางๆ ในสังคมไมวาจะเปนความรู ความจริง อํานาจ หรือ

ตวัตนของเรา (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2543, หนา 19 - 20) ฟูโกตเห็นวาความจริง (Truth) เปนวาทกรรมที่ประกอบสราง

ขึ้นมา (a discursive construction) ทําใหระบอบความรูที่แตกตางกันเปนตัวกําหนดวาอะไรถูก อะไรผิด จุดมุงหมายของ ฟู

โกตก็คือการมีตรวจสอบโครงสรางของระบอบความรู ซ่ึงก็คือกฎเกณฑของส่ิงที่เราพูดไดหรือไมได (Louis Phillip and 

Marianne W. Jorgensen, 2002, หนา 4) วาทกรรมเปนส่ิงที่ถูกสรางขึ้นโดยสังคมทั้งกลุมคนที่ครองอํานาจ และกลุมคนที่

ตอตานอํานาจ จัดวาเปนเทคโนโลยีทางอํานาจที่ถูกใชทั้งการเก็บกด ปดก้ัน และจัดระเบียบวิถีชีวิตของคนในสังคม การ

วิเคราะหวาทกรรมทําใหเห็นแงมุมของอํานาจโดยเฉพาะในแงมุมของความรูไดอยางละเอียดออนยิ่งขึ้น เม่ือวาทกรรมเปนส่ิงที่

ไมสามารถอางไดวามีผูผลิต ผูควบคุมอยางชัดเจน ดังน้ันอํานาจในแงของวาทกรรมจึงเปนอํานาจที่กระจายตัวและแทรกซึมอยู

ในแนวระนาบเช่ือมตอกันอยางหลากหลายยากที่จะหาจุดกําเนิด หรือจุดศูนยกลางของการผลิต ดังน้ันไมวาผูกระทําการใดๆ 

ลวนตกอยูภายใตวาทกรรมหรือความสัมพันธเชิงอํานาจในเรื่องความรู และความจริงดวยกันทั้งส้ิน (อานันท กาญจนพันธุ, 

2555, หนา 17 - 18) ประเด็นของการวิเคราะหวาทกรรมไมไดอยูที่วาคําพูดน้ันๆ เปนจริงหรือเท็จ แตอยูที่กฎเกณฑชุดหน่ึงที่

เปนตัวกํากับใหการพูดน้ันๆ เปนไปไดมากกวาจะเปนเรื่องของขอเท็จจริง 
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วาทกรรมถูกสรางขึ้นมาจากความแตกตางระหวางส่ิงที่บุคคลสามารถพูดไดอยางถูกตองในสถานการณหน่ึง หรือ

ภายใตตรรกะชุดหน่ึง กับ ส่ิงที่บุคคลน้ันพูดออกมา ดังน้ันพื้นที่ของวาทกรรมก็คือกฎเกณฑของความแตกตางดังกลาว (ไชย

รัตน เจริญสินโอฬาร, 2543, หนา 21) กฎเกณฑน้ีจะเปนตัวกําหนดการดํารงอยู เปล่ียนแปลง หรือการเลือนหายไปของสรรพ

ส่ิง  นอกจากน้ันฟูโกต ยังเห็นวาเอกลักษณ และความหมายเปนเรื่องของการใชอํานาจ และความรุนแรงเขาไปบังคับยัดเยียด

ใหเปนของวาทกรรมชุดหน่ึง ในขณะเดียวกันวาทกรรมดังกลาวน้ันก็จะเก็บกด ปดก้ัน ขจัดหรือทําลายมิใหส่ิงที่แตกตางไปจาก

เอกลักษณ และความหมายของส่ิงที่วาทกรรมน้ันสรางขึ้นมาปรากฏตัวขึ้นได (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2543, หนา 24) 

ตัวอยางเชน “อวัยวะเพศ” กับวาทกรรมเรื่อง “ความเปนชายหรือความเปนหญิง” หรือ “บัตรประจําตัวประชาชนหรือ

หนังสือเดินทาง” กับวาทกรรมเรื่อง “ความเปนพลเมือง” เปนตน 

 “การวิเคราะหวาทกรรม” (Discourse Analysis) ในแนวคิดของมิเชล ฟูโกต หมายถึง ความพยายามศึกษาและ

สืบคนถึงกระบวนการ ขั้นตอน ลําดับเหตุการณตางๆ ในการสรางเอกลักษณ และความหมายตางๆ ใหกับสรรพส่ิงที่หอหุมตัว

เราในสังคมในรูปแบบของวาทกรรม และภาคปฏิบัติการของวาทกรรมวาเปนมาอยางไร มีการตอสูเช่ือชวงชิงการนํา 

(Hegemony) ในการกําหนดกฎเกณฑวาดวยเรื่องน้ันๆ อยางไรบาง มีความเก่ียวของสัมพันธกับบุคคล สถานที่ เหตุการณ

อะไรบาง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสราง รวมถึงการเก็บกดหรือปดก้ันส่ิงเหลาน้ันของวาทกรรมมีอยางไร (ไชยรัตน  

เจริญสินโอฬาร, 2543, หนา 27 - 28) สําหรับมุมมองของนักวิเคราะหวาทกรรมแลวมองวามนุษยเปนเพียงรางทรงหรือ

ผูกระทําตาม ผูตอกย้ํา หรือผลิดซํ้า (Enact) กฎเกณฑของส่ิงที่พูดมากกวาที่จะคิดคน หรือสรางระบบ/กฎเกณฑขึ้นมาใหม   

ในการวิเคราะหวาทกรรมน้ันมิไดอยูที่วาคําพูด หรือส่ิงตางๆ เหลาน้ันเปนจริงหรือเท็จ หากแตความสนใจกลับอยูที่กฎเกณฑ

ชุดหน่ึงที่เปนตัวกํากับใหการพูดหรือการกระทําน้ันเปนไปได และกฎเกณฑเหลาน้ันไดฝงแนนอยูในตัววาทกรรมเอง (ไชยรัตน   

เจริญสินโอฬาร, 2543, หนา 29 - 30)   

 กลาวโดยสรุปตามทัศนะของมิเชล ฟูโกต ส่ิงที่เรียกวา “วาทกรรม” (Discourse) เปนเรื่องที่มากกวาภาษา คําพูด 

หรือการตีความ แตเปนเรื่องของอํานาจ และความรุนแรงที่แสดงออกมาในรูปของภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรม 

(Discourse Practice) ที่เกิดขึ้นในสังคม สอดคลองกับส่ิงที่ฟูโกตกลาวเอาไวในงานเขียนเรื่อง “The order of discourse” 

วา  “ในทุกๆ สังคมการผลิตวาทกรรมจะถูกควบคุม คัดสรร จัดระบบ และแจกจายภายใตกฎเกณฑชุดหน่ึง ซ่ึงมีหนาที่พลิก

แพลงเพื่อใหเรามองไมเห็นอํานาจ และอันตราย รวมตลอดถึงความนาเกลียด นาสะพรึงกลัวของวาทกรรม เพื่อใหวาทกรรม

ดังกลาวดํารงความเหนือกวาในสังคม” สําหรับปจจุบันกฎเกณฑที่รูจักกันดีคือการกีดกัน หรือปดก้ันในรูปแบบที่เราคุนเคยก็

คอื “การหาม” (ไชยรัตน  เจริญสินโอฬาร, 2543, หนา 25) 

 

การวิเคราะหวาทกรรมวาดวยการปฏิบัติตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ธรรมาภิบาล) ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นไทย  

การวิเคราะหใหเห็นภาพที่ชัดเจนของการปฏิบัติตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นไทย จําเปนตองพิจารณาวา “หลักเกณฑวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล” น้ัน

เปน “นโยบายสาธารณะ” (Public Policy) ประเภทหน่ึงเชนเดียวกับนโยบายการคาดเข็มขัดนิรภัย หรือนโยบายดื่มไมขับ  

เปนตน ดังน้ันจําเปนตองอาศัยกรอบการวิเคราะหวาดวยกระบวนการ หรือขั้นตอนนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy 

Implementation Process) ดวย ซ่ึงในทัศนะของวรเดช จันทรศร (2552, หนา 32 - 41) เห็นวาประกอบไปดวย 2 ขั้นตอน

หลัก และ 5 ขั้นตอนยอย ไดแก ขั้นมหภาค ประกอบไปดวย (1) ขั้นการแปลงนโยบายเปนแผนงานและโครงการ (2) ขั้นการ

สรางการยอมรับใหหนวยปฏิบัติ ขั้นจุลภาค ประกอบไปดวย (1) ขั้นระดมสรรพกําลัง (2) ขั้นปฏิบัติและดําเนินงาน และ (3) 
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ขั้นการสรางความตอเน่ืองและความเปนสถาบัน สําหรับการวิเคราะหใหเห็นวาทกรรวาดวยการปฏิบัติตามหลักเกณฑการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ไทยน้ัน ผูเขียนขอจําแนกการวิเคราะหอภิปรายออกเปน 4  

ดานไดแก ดานโครงสรางและกฎหมาย ดานกิจกรรมและการปฏิบัติ ดานตัวบุคคลผูปฏิบัติ และดานการตรวจสอบและการมี

สวนรวมของภาคประชาชน 

 

1. ดานโครงสรางและกฎหมาย 

ประเทศไทยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) จํานวน 7,853 แหงครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ (ขอมูล ณ 9 

มีนาคม 2558) (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น,www.dla.go.th) โดยแบงออกเปน องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 

จํานวน 76 แหง  เทศบาล จํานวน 2,440 แหง องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 5,335 แหง และองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แหงไดแก กรุงเทพนมหานคร และเมืองพัทยา โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบจะมี

พระราชบัญญัติจัดตั้งโดยเฉพาะและมีสถานะเปนนิติบุคคล ในแงการกํากับดูแลกระทําผานกระทรวงมหาดไทย (มท.) โดย

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ผูวาราชการจังหวัด และนายอําเภอ  โดยมีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนหนวยงาน

ปฏิบัติหรือฝายเลขานุการ ดวยเหตุน้ีจึงมักเกิดขอโตแยงหรือถกเถียงกันเสมอมาวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ควรจะ

ถูกควบคุมดูแลโดยราชการสวนกลาง (ภูมิภาค) อีกหรือไม โดยฝายแรกตองการเปนอิสระในการบริหารงานอยางแทจริง แต

ฝายมหาดไทย (มท.) ยังคงตองการกํากับดูแล โดยอาศัยเหตุผลวาเพื่อมิใหเกิดความผิดพลาด บกพรอง และความเสียหายแก

ทางราชการ จะเห็นไดวามีการใช “ขออาง” (Justified) ในลักษณะ “วาทกรรม” (discourse) ของแตละฝายมานานแลว 

จุดเริ่มตนของแนวคิดเรื่อง “ธรรมาภิบาล” ในกรณีของประเทศไทยกลาวไดวามิไดเกิดจากภายใน แตเกิดมาจาก

กฎเกณฑ หรือระเบียบชุดหน่ึงที่บุคคล/คณะบุคคลในสังคมไดรับเอามา และยึดถือเอาไว (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2544, 

หนา 113) หรืออาจเรียกไดวาเปนการ “นําเขา” (Import) ในกรณีของ “ธรรมาภิบาล” เปนวาทกรรมที่ไดรับมาจากแนวคิด

เรื่อง “Governance” ของธนาคารโลก (World Bank) ที่กลาวเอาไวในรายงานในป ค.ศ. 1989 วา วิกฤติการณของประเทศ

แถบตอนใตของทะเลทรายซาฮารา ทวีปแอฟริกาน้ันเปนวิกฤติการณของการขาดธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ    

ซ่ึงภายหลังเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจครั้งรุนแรงในประเทศไทยเม่ือป พ.ศ. 2540  ทําใหไทยตองลดคาเงินบาท สถาบัน

การเงินลมละลาย และบริษัทหางรานตางๆ จํานวนมากตองลมเลิกกิจการลง  จึงเกิดกระบวนการเรียกรองโดยนักวิชาการ ชน

ช้ันนํา และองคกรตางๆ ผลักดันใหไทยนําแนวคิด “Good Governance” มาใช  โดยแตละกลุมหรือองคกรตางแปลคําศัพท

คําน้ีแตกตางกันออกไป เชน  ธรรมรัฐ  ธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  เปนตน ดังน้ันจึงถือไดวาเปนการไดรับ

อิทธิพล หรือถูกครอบงํา (dominated) จากธนาคารโลก (World Bank) และองคการระหวางประเทศที่มีอิทธิพลไปทั่วโลก

น่ันเอง 

ในแงของการใชคําศัพท ความหมาย และองคประกอบของธรรมาภิบาลที่แตกตางกันระหวางหนวยงานภาครัฐ  

องคกร  สถาบัน และบุคคลผูมีช่ือเสียงในสังคมไทยสะทอนใหเห็นวา “อํานาจในแงมุมของวาทกรรมเปนส่ิงที่กระจายตัวแทรก

ซึมอยูในแนวระนาบเช่ือมตอกันอยางหลากหลายยากที่จะหาจุดกําเนิดหรือจุดศูนยกลางของการผลิต” (อานันท กาญจนพันธุ, 

2555, หนา 17 - 18) ทั้งน้ีคําวา “Governance” นักวิชาการทั้งตางประเทศและไทยตางเห็นรวมกันวายังไมสามารถใหนิยาม

ความหมายที่ตรงกันได โดยมีนิยามความหมายตางๆ กัน เชน การบริหารจัดการ การบริหารปกครอง การบริหารกิจการ

บานเมืองและสังคมที่ดี การบริหารกิจการที่ดี ธรรมรัฐ ธรรมาภิบาล ประชาภิบาล เปนตน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับทัศนะมุมมอง และ

จุดมุงหมายของแตละบุคคลและองคกร 
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สําหรับหนวยงานหลักที่มีบทบาทสําคัญของการผลิตวาทกรรมวาดวยธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการบานเมือง

ที่ดี ไดแก สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) กระทรวงมหาดไทย เปนตน หนวยงานเหลาน้ีไดออกกฎเกณฑและระเบียบวาดวยธรรมาภิบาล หรือการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดีเพื่อใหหนวยงานภายใตสังกัด รวมทั้งบุคลากรและเจาหนาที่ทุกฝายปฏิบัติในลักษณะการบังคับยัด

เยียดอันมีลักษณะการส่ังการจากเบื้องบน (Top-down approach) ซ่ึงแปลความไดวาชนช้ันนํา ผูปกครองหรือผูบังคับบัญชา

มี “ธรรมาภิบาล” (คุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ) สูงกวาบุคลากรเจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงานในระดับลางซ่ึงไมนาจะเปนเชนน้ัน 

ทั้งน้ีเพราะหนวยงานกลางหรือตนสังกัดเหลาน้ีก็ยังคงถูกกลาวหาหรือมีขอสงสัยในเรื่องการขาดธรรมาภิบาลตลอดมา ไมวาจะ

เปนบุคคลในคณะรัฐมนตรี (ค.ร.ม.) สภาผูแทนราษฎร ขาราชการระดับสูงในกระทรวง ทบวง กรม เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

หากพิจารณาถึงความมีธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ก็มีลักษณะเชนเดียวกัน กลาวคือนักการเมือง 

หรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักจะแสดงออกใหประชาชนทั่วไปเห็นวาตนเอง หรือหนวยงานของตนยึดหลักธรร

มาภิบาลในการบริหารจัดการ โดยมักจะจัดใหมีกิจกรรมและ/หรือโครงการที่อางวาสงเสริมธรรมาภิบาลใหแกองคกร โดยมี

การประชาสัมพันธเผยแพร และประกาศแถลงการณในโอกาสตางๆ วาองคกรของตนไดดําเนินการตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล ทั้งๆ ที่เปนกิจกรรมหรือโครงการเหลาน้ันมีลักษณะของการ “สรางภาพลักษณ” (Image) 

มากกวาการปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จไดอยางจริงจัง 

ดวยเหตุน้ีจึงทําใหส่ิงที่กําหนดเปน “วิสัยทัศน” “คานิยม” “เปาหมาย” และ “ยุทธศาสตร” ของหนวยงานเปน

เพียงการปฏิบัติตามแบบแผนในเชิงโครงสรางหรือรูปแบบ (forms) เทาน้ัน แตเน้ือหาสาระ (Content) ในแงของการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมและการปฏิบัติยังเปนขอสงสัย และที่ สําคัญมิไดกอใหเกิดผลลัพธ (outcome) และผลกระทบ 

(impact) ที่แทจริง  จึงอาจกลาไดวาเปนเพียง “มายาคติ” (Myth) อยางหน่ึงของระบบราชการซ่ึงรวมทั้งหนวยงานอยาง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหลาย  

นอกจากน้ันในป พ.ศ. 2552 ไดมีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

(กธจ.) โดยตองการแสดงใหเห็นวาภาครัฐ/รัฐบาลไดดําเนินการใหหนวยงาน และองคกรบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

ทั้งน้ีเพื่อความชอบธรรม หรือความศักดิ์สิทธ์ิใหผูคนทั้งหลายยอมรับ  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับน้ีกําหนดใหมี 

“คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด” ขึ้นในทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) แตจากการศึกษาพบวาโครงสรางของ

คณะกรรมการชุดน้ีกลับเต็มไปดวยขาราชการประจําเปนหลัก อันไดแก  ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเปนประธาน  

หัวหนาสํานักงานจังหวัดหรือบุคคลที่ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งเปนเลขานุการ คณะกรรมการอ่ืนๆ มาจากขาราชการประจํา

โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น และขาราชการอ่ืนๆ จึงไมแนใจหรือเช่ือถือไดวาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

(กธจ.) จะทําหนาที่ตรวจสอบ และรักษาหลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีอยางตรงไปตรงมาได  เพราะ

สถานะและตําแหนงของคณะกรรมการชุดน้ีเปนเพียง “ผูใตบังคับบัญชา” ของนักการเมือง และขาราชการระดับสูง  ทําใหเกิด

วาทกรรมยอยที่เรียกวา “วาทกรรมวาดวยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด” เพราะไมสามารถปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จได

อยางแทจริงน่ันเอง 

 

2. ดานกิจกรรมและการปฏิบติั 

ในดานการแปลงนโยบายวาดวยหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ไปสูการปฏิบัติตาม

แผนงาน หรือโครงการน้ันจะมีกระทรวงมหาดไทยดําเนินงานผาน “กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น” ซ่ึงตั้งขึ้นใหมตาม

กฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการ ป พ.ศ. 2545 ภายใตวิสัยทัศน (Vision) ที่วา “เปนองคกรหลักในการสงเสริม
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สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ภายใตหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชนสุขของประชาชน”  

นอกจากน้ันกรมยังไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 - 2560 เอาไววา “ขาราชการสวน

ทองถิ่นมีภูมิคุมกันตอปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลและเปนที่เช่ือถือศรัทธาของประชาชนในพื้นที่ภายในป 

พ.ศ. 2560” โดยมีการกําหนดเปาประสงค ตัวช้ีวัดและยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชกรในดานตางๆ เอาไวหลายดาน  อยางไร

ก็ตามจากการสังเกตและติดตามขาวสารทางส่ือสารมวลชน และสัมภาษณบุคลากรเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในหลาย ๆ โอกาสกลับพบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นเต็มไปดวยปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของนักการเมือง และ

ขาราชการเจาหนาที่อยางกวางขวาง และเปนกระบวนการที่ฝงรากลึกอยางยาวนาน โดยหลักฐานที่ยืนยันเช่ือถือไดก็คือ ขอมูล

การจัดอันดับของสถาบันที่ปรึกษาความเส่ียงดานเศรษฐกิจและการเมือง (Political and Economic Risk Consultant : 

PERC) ประจําป พ.ศ. 2550 พบวาไทยติดอันดับคอรัปช่ันมากที่สุดเปนอันดับ 3 ในเอเชีย (โกวิทย พวงงาม, 2553, หนา 6)  

นอกจากน้ันรายงานของสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ยังไดสรุปใหเห็นถึงสภาพปญหาการทุจริต

คอรัปช่ัน ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทย ซ่ึงสามารถจําแนกสาเหตุการคอรัปช่ันไดเปน 7 ประการ ไดแก (โกวิทย  พวง

งาม, 2553 : 9-15)  ปญหาดานงบประมาณและการจัดทําบัญชีไมโปรงใส การใชตําแหนงหนาที่ในการแสวงหาผลประโยชน   

ชองวางของระเบียบกฎหมาย  บุคลากรขาดความรูความเขาใจ การขาดประชาสัมพันธรายละเอียดโครงการ การขาดการ

ตรวจสอบดูแลจากหนวยงานที่หลากหลาย และปญหาการใชอํานาจอิทธิพลของนักการเมือง 

ดวยเหตุน้ีจึงกลาวไดวา “ธรรมาภิบาล” มักจะถูกใชโดยองคกรและหนวยงานเพื่อใชเปนขออาง (Justified) วา

หนวยงานของตนเองมีธรรมาภิบาลทั้งน้ีเพื่อปกปด หรืออําพรางส่ิงที่ไมถูกตอง หรือไมชอบธรรมในการบริหารงานเอาไวเพื่อมิ

ใหบุคคลภายนอกรับรูความจริง  หรือรับรูความจริงไปในทางที่เปนคุณแกตนเอง ในลักษณะเปนการสราง “มายาคติ” (myth)  

ที่มักนิยมกระทําเปนปกตินิสัยที่เรียกวา “การสรางภาพลักษณ” ใหกับองคกร ซ่ึงอันที่จริงแลวคําวา “ธรรมาภิบาล” จะมีจริง

หรือไมก็ไมสําคัญเพราะบุคคล กลุม หรือองคกรทั้งหลายแทบจะไมมีเวลาหรือโอกาสไดศึกษา หรือตรวจสอบวาความมีอยูจริง

ของธรรมาภิบาล ดงัน้ันพวกเขาจึงทําไดแตเพียงการพูดถึงส่ิงที่อางวาเปน “ธรรมาภิบาล” ตามโอกาสและความจําเปนเทาน้ัน 

ในแงการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยกระทรวงมหาดไทย ผานผูวาราชการจังหวัด และนายอําเภอ  ซ่ึง

แตเดิมถูกวิพากษวิจารณวาผูกขาดอํานาจ ซ่ึงเปนรูปแบบดั้งเดิมกอนป พ.ศ. 2542 แตนับตั้งแตรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2540  

เปนตนมาไดเกิดนโยบายการกระจายอํานาจครั้งใหญ ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระและอํานาจมากขึ้น เชน การ

เลือกตั้งผูบริหาร(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น)โดยตรง และมีอํานาจใชดุลยพินิจในดานงบประมาณ และบุคลากรอยาง

เต็มที่ เปนตน  แตแทนที่กระทรวงมหาดไทยจะทําหนาที่ในการกํากับดูแลองคกรเหลาน้ีใหเกิดความสุจริตและโปรงใส แตกลับ

กลายเปนวากระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดและอําเภอยังคงตอง “พึ่งพาอาศัย” องคกรปกครองสวนทองถิ่นในดาน

งบประมาณ และกําลังคน342342ในกิจการของจังหวัดและอําเภอตามที่รับทราบและรูเห็นกันมานาน   อันสะทอนใหเห็นวา 

“การกํากับดูแล” ไมสามารถกระทําไดอยางแทจริง ประกอบกับนักการเมืองทองถิ่นสวนใหญมีสายสัมพันธใกลชิดกับ

นักการเมืองระดับชาติทั้งในคณะรัฐบาล และฝายคานที่เคยเปนรัฐบาลจึงสรางความ “เกรงใจ” และ/หรือ “เกรงกลัว” ใหกับ

ขาราชการประจํา สงผลใหการกํากับดูแลไมสามารถกระทําไดอยางแทจริง ดังน้ันการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยอมไมอาจ

เกิดผลได 

ในการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีธรรมาภิบาลน้ัน หนวยงานกลาง และหนวยงานตนสังกัด รวมถึง

หนวยงานที่เก่ียวของทั้งหลายไดจัดโครงการประกวดกิจกรรมเพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 

ทั่วประเทศกันอยางเอิกเกริก เชน สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาขาราชการพลเรือน (ก.พ.ร.) สถาบัน

พระปกเกลา กระทรวงมหาดไทย สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนตน  

กิจกรรมและโครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศจัดทําขึ้นเปนครั้งคราวเพื่อสงเขาประกวด และรับรางวัล “การ
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บริหารจัดการที่มีความเปนเลิศดานความโปรงใส และมีสวนรวม” ของสถาบันเหลาน้ันก็ถือวาเขาขายการสราง “วาทกรรม” 

เชนกัน เพราะถือเปนการแสดงออกเชิงสัญลักษณ (Symbol) ซ่ึงในทัศนะของมิเชล ฟูโกต (Michel Foucault) เห็นวาเปน 

“พิธีกรรมของความจริง” (Ritual of Truth) (อานันท กาจนพันธุ, 2555, หนา 126) โดยตองการแสดงออกใหเห็นวารัฐบาลได

ดาํเนินการใหหนวยงานและองคกรของตนยึดหลักบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อความชอบธรรมหรือความศักดิ์สิทธ์ิ

ใหผูคนทั้งหลายยอมรับโดยไมมีขอโตเถียง 

กลาวโดยสรุปปญหาหลักในการนําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไปปฏิบัติในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(อปท.) ถือวาไมแตกตางไปจากราชการสวนกลาง และสวนภูมิภาค กลาวคือมีการปฏิบัติและจัดกิจกรรมในเชิงสัญลักษณ 

(Symbolic) มากกวาการมุงผลสัมฤทธ์ิในการแกไขปญหาที่แทจริง  ในแงของการใหบริการประชาชนน้ัน องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นถือเปนหนวยงานระดับรองจากสวนราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค ดังน้ันองคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทยจึง

มิใชหนวยงานหลักในการแกไขปญหา หรือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยตรง กลาวคือหากเกิดปญหาดานสา

ธารณภัย หรือความเดือนรอนกับประชาชน ชาวบานมักจะไปรองทุกข หรือรองเรยีนตอผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอ  

ดังคําพูดติดปากที่วา “นํ้าทวมก็ผูวาฯ ฝนแลงก็ผูวาฯ ยาเสพติดก็ผูวาฯ ยากจนหรือเจ็บปวยก็ผูวาฯ ฯลฯ” จึงเกิดคําถามวา  

“องคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูที่ไหน และทําอะไร?” ดังน้ันคําขวัญที่นิยมกลาวกันวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน 

“หนวยงานที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด” ดูจะเปนเพียงแค “คําขวัญ” หรือ “วาทกรรม” ชุดหน่ึงเทาน้ัน กลาวคือเกิด

ชองวางระหวางส่ิงที่พูดกับความเปนจริงในทางปฏิบัติ รวมถึงคําขวัญของกระทรวงมหาดไทยที่วา “บําบัดทุกข บํารุงสุข” ก็อยู

กฎเกณฑเดียวกัน 

 

3. ดานนักการเมืองและบุคลากรเจาหนาท่ี 

 การนําหลักเกณฑวาดวยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลมาใชกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จําเปนตองกลาวถึง 

“นักการเมืองทองถิ่น” และ “พนักงานเจาหนาที่” ของหนวยงานอยางหลีกเล่ียงมิได ทั้งน้ีเพราะความสําเร็จ หรือลมเหลวใน

การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ยอมตองอาศัยการยอมรับความรวมมือ และการปฏิบัติจริงของทุกฝาย

ในองคกรทองถิ่นเปนสําคัญ   อยางไรก็ตามหากพิจารณาจากกรอบของกระบวนการหรือขั้นตอนการนํานโยบายไปปฏิบัติ  

จําเปนตองตรวจสอบทีละขั้นตอนไดแก  ประเด็นแรก  ระดับการยอมรับนโยบาย (หลักเกณฑการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ

บาล) ของนักการเมืองทองถิ่น และบุคลากรเจาหนาที่มีมากนอยเพียงใด ประเด็นที่สอง มีการระดมสรรพกําลัง และความเปน

ปกแผนของชุมชน ประชาคม และสังคมในการสงเสริมสนับสนุนใหมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมากนอยเพียงใด  และประเด็นที่สาม ความสามัคคีเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันของคน และองคกรในการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑเรื่องธรรมาภิบาลมีมากนอยเพียงใด  และสามารถสรางความตอเน่ืองและเปนสถาบันไดหรือไม การตอบคําถามทั้ง 

3 ขอไดหรือไมอยางไร? จําเปนตองพิจารณาทีละประเด็น 

ประเด็นแรก: ระดับการยอมรับนโยบายวาดวย “การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี” ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

หากถามแบบตรงๆ วานักการเมืองทองถิ่น และบุคลากรเจาหนาที่ยอมรับนโยบายหรือหลักเกณฑวาดวยการบริหาร

ตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม? คําตอบที่ไดรับ คงไมใชคําตอบที่ถูกตอง เพราะโดยทั่วไปมนุษยที่อางวาเปน “คนดี” ตองตอบ

วายอมรับ เปนสวนใหญ ดังน้ันวิธีการประเมินหรือทดสอบวาบุคคล หรือองคกรยอมรับหรือไมยอมตองอาศัย “พฤติกรรมและ

การกระทํา” ที่แฝงเรนหรือซอนอยูภายใน เปรียบเสมือน “ภูเขานํ้าแข็ง” ยอมมีสวนที่ “เหนือนํ้า” และสวนที่อยู “ใตนํ้า”  
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ดังน้ันพฤติกรรมและการกระทําของนักการเมืองทองถิ่นและบุคลากรเจาหนาที่ทองถิ่นที่อยู “ใตนํ้า” หรือที่ซอนเรนแอบแฝง

คือเกณฑการตัดสินวานักการเมืองและบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ยอมรับหลักเกณฑวาดวยการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีอยางจริงใจหรือไม จากการศึกษาทบทวนงานวิจัยหลายช้ินพบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีปญหาเรื่องการ

ทุจริต และประพฤติมิชอบของนักการเมืองทองถิ่น และเจาหนาที่อยูจํานวนมาก ตัวอยางเชน วีระศักดิ์ เครือเทพ และจรัส  

สุวรรณมาลา (2553) ในหนังสือที่รวมกันเปนบรรณาธิการ เรื่อง “การกระจายอํานาจกับการปฏิรูประเทศไทย เลมที่ 4 วาดวย

การมีสวนรวมและการเสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนและการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น” พบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีปญหาอยางนอย 2 ประการไดแก ประการแรก ปญหาการใชเงินไมคุมคา และ

ประการที่สองปญหาดานการบริหารจัดการ ปญหาการใชเงินไมคุมคาเกิดขึ้นหลายลักษณะเชน การแจกของ เชน เส้ือยืด 

หนังสือ ฯลฯ  ซ่ึงไมกอใหเกิดประโยชนกับประชาชนอยางแทจริง ปญหาการทําถนนดอยคุณภาพ ขาดมาตรฐาน การกอสราง

ไมเช่ือตอกัน จนตองตั้งงบประมาณซอมแซม    

นอกจากน้ันจากสถิติคดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในศาลปกครองมีสัดสวนสูงมากจําแนกไดออกเปน 3 

กลุมไดแก (1) คดีความเก่ียวกับตัวบุคคล โดยเฉพาะผูบริหารและสมาชิกสภา มักจะพบปญหาคดีเก่ียวกับการมีสวนไดสวนเสีย

ในงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือคดียาเสพติด (2) คดีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลทองถิ่น มักจะเปนเรื่องการ

แตงตั้งโยกยายและเล่ือนขั้นเงินเดือน ฯลฯ (3) คดีความเก่ียวกับบุคคลที่ทําหนาที่กํากับดูแล อปท. เชน นายอําเภอ ผูวา

ราชการจังหวัด โดยเฉพาะปญหาเรื่องการไมทําหนาที่ หรือทําหนาที่แลวมีปญหา เชน การออกคําส่ังโดยไมถูกตอง เล่ียงการใช

อํานาจ ละเลยการสอบสวน เปนตน 

จากขอมูลขางตนสะทอนใหเห็นวา นักการเมืองทองถิ่น และบุคลากรเจาหนาที่ของทองถิ่นยังคงประพฤติปฏิบัติที่

ขัดแยงกับหลักธรรมาภิบาล  ดังน้ันจึงนาเช่ือวาการยอมรับนโยบายของนักการเมืองทองถิ่น และบุคลากรเจาหนาที่มีอยูนอย

น่ันเอง  ซ่ึงตรงกันขามกับส่ิงที่เขียนเอาไวในกฎหมาย ระเบียบ และประกาศหรือวิสัยทัศน พันธกิจขององคกร ตัวอยาง

วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนจังหวัดแหงหน่ึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 344 มีขอความ ดังน้ี “องคการบริหารสวน

จังหวัด...มุงม่ันพัฒนา...ใหนาอยู สูการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการที่

ดี” ดังน้ันส่ิงที่เขียนเอาไวจึงเปนไดเพียงแค “คําขวัญ” หรือ “วาทกรรม” เพราะเปนการพูดถึง “การบริหารกิจการบานเมืองที่

ดี (ธรรมาภิบาล)” ภายใตกฎเกณฑหรือตรรกะชุดหน่ึงที่อยูเบื้องหลัง หรือที่บังคับใหตองปฏิบัติตามซ่ึงแตกตางไปจาก “ความ

มีธรรมาภิบาล” ที่แทจริงน่ันเอง 

ประเด็นท่ีสอง : การะดมสรรพกําลังของชุมชน และสังคมเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ

เร่ืองธรรมาภิบาล 

โดยทั่วไปประชาชนยอมหวังวาหนวยงานของรัฐ และเจาหนาที่ของรัฐจะปฏิบัติหนาที่อยางซ่ือสัตยสุจริตและมี

คุณธรรม แตในกรณีที่เกิดปญหาประชาชนบางคนอาจจะรองเรียน แตคนสวนใหญมักจะน่ิงเฉยในลักษณะไมอยากจะมีเรื่องกับ

หนวยงานรัฐ เพราะอาจจะทําใหตนเองเดือนรอน ดังน้ันการระดมสรรพกําลังของชุมชนและสังคมในการสนับสนุนใหเกิดธรร

มาภิบาล หรือการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงเปนไปไดยาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในทองถิ่น

หางไกลตามภูมิภาค และชนทบยอมจะขาดการรวมตัวกันของประชาคม หรือองคกรอิสระที่จะเขาไปตรวจสอบติดตามการ

ปฏิบตัิงานของเจาหนาที่รัฐ และทองถิ่น ตรงกันขามชาวบานสวนใหญกลับถูกครอบงําและชักจูงดวยอํานาจ และอิทธิพลของ

นักการเมืองทั้งระดับชาติ และทองถิ่นในลักษณะการจัดตั้งกลุมหรือฐานเสียงขึ้นมาเพื่อใชในกรณีตางๆ เชน กรณีทําประชา

พิจารณ (Public Hearing) หรือการลงประชามติ (Referendum) ดังน้ันกลุมฐานคะแนนเสียงของนักการเมืองที่มีอิทธิพลตอ

การทํา “ประชาพิจารณ” จึงไมถูกตองชอบธรรม เพราะแฝงเอาไวดวยผลประโยชนทับซอนของนักการเมือง ดวยเหตุน้ีเราจึง
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มักจะไดยินนักการเมืองมักจะใชคําพูดหรือวลีที่วา “ใหฟงเสียงประชาชน” หรือ “ใหประชาชนเปนผูตัดสิน” แทจริงแลว

เบื้องหลังคําพูดที่ฟงดูดีเหลาน้ีแอบแฝงเอาไวดวยเจตนาที่ไมบริสุทธ์ิจึงกลายเปน “วาทกรรม” ยอยภายใตวาทกรรมหลักคือ 

“ประชาธิปไตย” ของนักการเมืองทั้งระดับชาติและทองถิ่นน่ันเอง 

ประเด็นท่ีสาม :  การปฏิบัติดําเนินงานและสรางความตอเน่ืองเปนสถาบันของนโยบายวาดวยหลักเกณฑการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ธรรมาภิบาล) 

ประเด็นการปฏิบัติดําเนินงานถือวาเปนขั้นตอนสุดทาย จากการวิเคราะหในประเด็นที่ 1 และ 2 จะเห็นไดวา หาก

นโยบายวาดวยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลไมไดรับการยอมรับอยางแทจริงจากนักการเมืองทองถิ่น และบุคลากร

เจาหนาที่ และการระดมสรรพกําลังของชุมชน และสังคมกระทําไดยาก ยอมทําใหการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวยอม

เปนไปไดยาก ทั้งน้ีมีสาเหตุหลักๆ อยู 3 ประการไดแก ประการแรก นักการเมืองทองถิ่นขาดอุดมการณและความจริงใจในการ

บริหารงานอยางสุจริตและโปรงใส ประการที่สอง ระบบการเมืองมีลักษณะระบบอุปถัมภ (Spoils System) และระบบพรรค

พวก (Patronage System) ประการที่สาม ขาดกลไก และเครื่องมือในการตรวจสอบถวงดุลอยางจริงจังทั้งในระดับชาติ และ

ระดับทองถิ่น โดยเฉพาะภาคประชาสังคม 

สําหรับกิจกรรมและพฤติกรรมการปฏิบัติของนักการเมืองทองถิ่นที่เรามักพบเห็นกันอยูบอยๆ ไดแก การขึ้นปาย

คัดเอาทหรือไวนิลที่มีรูปภาพของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ  

ยกมือไหวพระหรือไหวผูสูงอายุ อันแสดงใหชวนเช่ือวานายก อบจ. หรือนายกเทศมนตรีผูน้ันเปนคนดี มีธรรมะในจิตใจ ทั้งที่

จริงพฤติกรรมดังกลาวมีลักษณะเปนการ “หาคะแนนเสียง” หรือ “คะแนนนิยม” โดยอาศัยงบประมาณแผนดิน โครงการ 

และกิจกรรมที่มักเห็นไดงายไดแก โครงการชวยเหลือเด็ก ผูสูงอายุ และคนพิการ กิจกรรมงานทําบุญและพิธีการทางศาสนา  

และกิจกรรมตามประเพณีนิยม เชน งานเขาพรรษา งานออกพรรษา งานสงกรานต และปใหม งานแขงขันกีฬาตามโอกาส

ตางๆ  รวมถึงการจัดแขงขันชกมวยชิงแชมปโลก เปนตน ไมนับโครงการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ นัยยะเพื่อ 

“เพิ่มศักยภาพใหแกบุคลากร” แตไมสามารถประเมินผลและตรวจสอบถึงประโยชนและความคุมคาได นอกจากน้ันนากยก

องคการบริหารสวนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี ยังทําตัวเปน “ผูบริจาครายใหญ” (ทําบุญ) เพื่อสาธารณประโยชน เชน รวม

บริจาคอุปกรณ และเครื่องมือใหแกโรงเรียน และโรงพยาบาลในทองถิ่นและภูมิภาคตางๆ  ซ่ึงกิจกรรมหรือโครงการทั้งหมดน้ี

เกิดขึ้นจากเงิน “งบประมาณของรัฐ” ทั้งส้ิน ทั้งน้ีมีหลายกรณีสอไปในทางทุจริตไดงาย แตตรวจสอบไดยาก เพราะเปน

โครงการและกิจกรรมที่ไมคอยมีบุคคลหรือองคกรเขาไปตรวจสอบมากนัก เน่ืองจากเก่ียวของกับ วัด โรงเรียน และ

โรงพยาบาล จึงทําใหรูปแบบพฤติกรรม และการปฏิบัติในกิจกรรมหรือโครงการทั้งหลายเหลาน้ีจึงมีลักษณะเปน “วาทกรรม” 

ที่ซอนเรนและปดบังความจริงในอีกดานหน่ึงที่ชาวบานทั่วไปไมอาจลวงรูได 

ดังน้ันการปฏิบัติตาม “หลักเกณฑวาดวยการบริหารจัดการที่ดี” หรือการบริหารกิจการที่ดี (ธรรมาภิบาล) จึงยังคง

เปน “วาทกรรม” หลักที่นักการเมืองทองถิ่นและบุคลากรเจาหนาที่ของทองถิ่นยังคงใชเพื่อปกปดและอําพรางพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานที่แทจริงของตนเองตอไป 

 

4. ดานการตรวจสอบและการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม 

การตรวจสอบและการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมถือเปนปจจัยที่มีผลตอความมีธรรมาภิบาลในหนวยงาน

ภาครัฐ  โดยมีงานวิจัยหลายช้ินสนับสนุนไดแก สุธาวัลย เสถียรไทย (บรรณาธิการ) (2546) ในงานวิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาลดาน

ส่ิงแวดลอมอุตสาหกรรม” มองวานโยบายของรัฐดานส่ิงแวดลอมอุตสาหกรรมเปนกระบวนการที่ขาดหลักธรรมาภิบาล โดยรัฐ
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เอ้ือประโยชนใหแกกลุมนายทุนและพอคาเปนหลัก ละเลยการมีสวนรวมและการตรวจสอบโดยภาคประชาชน จึงกอใหเกิด

ผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอมอุตสาหกรรม หรืองานของนิพนธ พัวพงศกรและคณะ (2543) เรื่อง “ยุทธศาสตรการตอตาน

คอรรัปช่ันในประเทศไทย: แนวคิดทางเศรษฐศาสตรวาดวยตลาดคอรรัปช่ัน” ไดอางอิงสาเหตุการคอรรปัช่ันของ ดร.โรเบิรต 

คลิตการด อดีตคณบดีของ Rand Graduate School California ไดคิดสูตรอธิบายการเกิดคอรรัปช่ันดังสมการ Co = M + D 

– A  (Co=Corruption, M = Monopoly, D = Discretion, A = Accountability) กลาวคือหากมีการผูกขาดอํานาจและ

การใชดุลยพินิจมาก โดยขาดการตรวจสอบและรับผิดชอบ การทุจริตคอรัปช่ันยอมเกิดขึ้นไดมากน่ันเอง 

จากการศึกษาพบวาหลังเกิดแนวคิดปฏิรูปการเมืองหลังเหตุการณ  “พฤษภาทมิฬ” ป พ.ศ. 2535 และการ

ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เปนตนมา นโยบายและแนวคิดวาดวย “การกระจายอํานาจ” ไปสู

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เกิดขึ้นอยางเต็มรูปแบบและกวางขวางที่สุด มีการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่ม 

(ขยายหนวยงาน) มากขึ้น มีบุคลากรเจาหนาที่เพิ่มขึ้น และที่สําคญัมีการกระจายงบประมาณมากขึ้น แตที่ผานมาหนวยงานซ่ึง

ทําหนาที่ในการตรวจสอบติดตามกลับมีอยูนอยโดยเฉพาะภาคประชาชนและประชาสังคม นอกจากน้ันหนวยงานตรวจสอบ

ยังคงเปนสวนราชการมิใชองคกรอิสระ และมักจะถูกฝายการเมืองใชอํานาจอิทธิพลแทรกแซง สงผลใหในอดีตที่ผานมาเราจึง

ไมเห็นการจับกุมการทุจริต และประพฤติมิชอบของนักการเมืองได สําหรับองคกรภาคประชาสังคมซ่ึงจะทําหนาที่ติดตาม

ตรวจสอบนักการเมืองทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมสามารถเกิดขึ้นได หรือมักจะมีอยูอยางจํากัด หรือถูก

กลอมเกลา และจูงใจดวยอามิสสินจาง และการจัดตั้งจากฝายการเมืองดังที่เห็นกันอยูในวาทกรรมเรื่องสีเส้ือ เชน “เส้ือ

เหลือง” “เส้ือแดง”หรือ “ระบอบทักษิณ” หรือ “สมาชิกบานเลขที่ 111” เปนตน 

ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําให “การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี” หรือธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่

นักการเมืองทั้งหลายตางกลาวอางถึงอยูเสมอผานหนังสือราชการ ปายโฆษณาหาเสียง จอวีซีดี หรือปายประชาสัมพันธ คํา

ปราศรัยทั้งหลายจึงเปนเพียง “วาทกรรม” วาดวย “การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี” หรือ“การบริหารจัดการที่ดี” อันเปน

การแสดงออกใหเห็นถึง “อํานาจ” กลาวคือ “อํานาจ วาทกรรม และความรู” มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด เน่ืองจาก “วาท

กรรม” เปนการแสดงออกเชิงสัญลักษณของ “อํานาจ” และวาทกรรมที่เกิดขึ้นไดก็ตองอยูบนฐานของความรู หรือตรรกะชุด

หน่ึง  ซ่ึงทําหนาที่กลอมเกลา และ/หรือครอบงําสังคมใหยินยอม และคลอยตามโดยไมรูสึกตัวโดย/ไมตั้งคําถาม ในกรณีของ 

“การบริหารจัดการที่ด”ี หรือ “ธรรมาภิบาล” ถือวาอยูภายใตแนวคิดวาดวยความมีคุณธรรม จริยธรรม หรือความสุจริตและ

โปรงใสของผูบริหาร และองคกร ซ่ึงการมีธรรมาภิบาลไดจริงหรือไมน้ันไมสําคัญ ส่ิงสําคัญคือการแสดงออกเชิงสัญลักษณ 

(Symbolic) ภายใตกฎเกณฑหรือตรรกะวาดวย “การบริหารจัดการที่ด”ี ที่สังคม (บางกลุม) นิยมยกยองหรือยอมรับไดหรือไม  

ทั้งน้ีผูมีอํานาจยอมเปนผูผลิต หรือสรางกฎเกณฑหรือตรรกะความรูวาดวยธรรมาภิบาลวาหมายถึงอะไร มีองคประกอบตัวช้ีวัด

อะไรบาง และองคกรใดหรือหนวยงานใดมีอํานาจ หรือหนาที่ในการช้ีขาดตัดสินความมีธรรมาภิบาลน่ันเอง 

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

การศึกษาวิเคราะหวาทกรรมวาดวยการปฏิบัติตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาลของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยใชวิธีวิเคราะหแนวปรัชญายุคหลังสมัยใหม (Postmodern) ของนักวิชาการชาวฝรั่งเศสคน

สําคัญอยางมิเชล ฟูโกต (Michel Foucault, 1926 - 1984) ที่เรียกวา “การวิเคราะหวาทกรรม” (Discourse Analysis) 

สามารถชวยทําใหผูอานและผูสนใจศึกษาแนวคิดและวิธีวิทยาหลังสมัยใหมเขาใจโลก และชีวิตสังคมไดดียิ่งขึ้น ทําใหผูศึกษา

เปดโลกทัศนมุมมองใหมๆ  โดยเฉพาะส่ิงที่ถูกปดบัง ซอนเรนเอาไวภายใตวาทกรรมหน่ึงๆ 
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คําวา “Governance” เดิมเปนคําศัพทที่ใชกันมาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 14 โดยศิลปนชาวอิตาลีผูหน่ึง คําน้ีมี

รากฐานมาจากคําวา “Government” แตไมไดรับความนิยม จนกระทั่งธนาคารโลกไดเขียนรายงานในป ค.ศ. 1989  ที่แสดง

ใหเห็นถึงการขาดธรรมาภิบาล (Governance) ในการบริหารงานของประเทศทางตอนใตตองทะเลทรายซาฮารา ทวีป

แอฟริกา    สําหรับประเทศไทยนําแนวคิดวาดวย “ธรรมาภิบาล” มาใชตามความตองการของกองทุนการเงินระหวางประเทศ 

(I.M.F.) ภายหลังเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจครั้งรุนแรงในป พ.ศ. 2540 การวิเคราะหวาทกรรมวาดวยการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทย ผูเขียนจําแนกใหเห็น

ถึงรูปแบบและวิธีการปฏิบัติออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานโครงสรางและกฎหมาย ดานกิจกรรมและการปฏิบัต ิดานตัวบุคคล  

และดานการตรวจสอบและการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม 

กลาวโดยสรุปการนําแนวคิด “Good Governance” มาใช ในสังคมไทย  พบวามีการใหความหมาย และ

องคประกอบของธรรมาภิบาลที่แตกตางกันระหวางหนวยงานภาครัฐ องคกร สถาบัน และบุคคลผูมีช่ือเสียงในสังคมไทย

สะทอนใหเห็นวา “อํานาจในแงมุมของวาทกรรมเปนส่ิงที่กระจายตัวแทรกซึมอยูในแนวระนาบเช่ือมตอกันอยางหลากหลาย

ยากที่จะหาจุดกําเนิดหรือจุดศูนยกลางของการผลิต” ส่ิงที่ กําหนดเปน “วิสัยทัศน” “คานิยม” “เปาหมาย” และ 

“ยุทธศาสตร” ของหนวยงานเปนเพียงการปฏิบัติตามแบบแผนในเชิงโครงสรางหรือรูปแบบ (forms) เทาน้ัน แตเน้ือหาสาระ 

(Content) ในแงของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและการปฏิบัติยังเปนขอสงสัย และที่สําคัญมิไดกอใหเกิดผลลัพธ (outcome) 

และผลกระทบ (impact) ที่แทจริง  จึงอาจกลาไดวาเปนเพียง “มายาคติ” (Myth) อยางหน่ึงของระบบราชการซ่ึงรวมทั้ง

หนวยงานอยางองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ทั้งหลาย กลาวคือนักการเมืองหรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

มักจะแสดงออกใหประชาชนทั่วไปเห็นวาตนเอง หรือหนวยงานของตนยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  โดยมักจะจัด

ใหมีกิจกรรมและ/หรือโครงการที่อางวาสงเสริมธรรมาภิบาลใหแกองคกร โดยมีการประชาสัมพันธเผยแพร และประกาศ

แถลงการณในโอกาสตางๆ วาองคกรของตนไดดําเนินการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล  ทั้งๆ ที่

เปนกิจกรรมหรือโครงการเหลาน้ันมีลักษณะของการ “สรางภาพลักษณ” (Image) มากกวาการปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จไดอยาง

จริงจัง 

จึงกลาวไดวา “ธรรมาภิบาล”  มักจะถูกใชโดยองคกร และหนวยงานเพื่อใชเปนขออาง (Justified) วาหนวยงานของ

ตนเองมีธรรมาภิบาลทั้งน้ีเพื่อปกปด หรืออําพรางส่ิงที่ ไมถูกตอง หรือไมชอบธรรมในการบริหารงานเอาไวเพื่อมิให

บุคคลภายนอกรับรูความจริง  หรือรับรูความจริงไปในทางที่เปนคุณแกตนเอง  ในลักษณะเปนการสราง “มายาคติ” (Myth)  

ที่มักนิยมกระทําเปนปกตินิสัยที่เรียกวา “การสรางภาพลักษณ”  ใหกับองคกร ซ่ึงอันที่จริงแลวคําวา “ธรรมาภิบาล” จะมีจริง

หรือไมก็ไมสําคัญเพราะบุคคล กลุม หรือองคกรทั้งหลายแทบจะไมมีเวลาหรือโอกาสไดศึกษา หรือตรวจสอบวาความมีอยูจริง

ของธรรมาภิบาล  ดังน้ันพวกเขาจึงทําไดแตเพียงการพูดถึงส่ิงที่อางวาเปน “ธรรมาภิบาล” ตามโอกาส และความจําเปน

เทาน้ัน  ดังน้ันส่ิงที่เขียนเอาไวจึงเปนไดเพียงแค “คําขวัญ” หรือ “วาทกรรม” เพราะเปนการพูดถึง “การบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล)” ภายใตกฎเกณฑหรือตรรกะชุดหน่ึงที่อยูเบื้องหลัง หรือที่บังคับใหตองปฏิบัติตาม ซ่ึงแตกตางไป

จาก “ความมีธรรมาภิบาล” ที่แทจริงน่ันเอง 

ในดานการมีสวนรวมและการตรวจสอบของชุมชน และสังคมในการสนับสนุนใหเกิดธรรมาภิบาล หรือการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดีในองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือเปนเรื่องยาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในทองถิ่นหางไกลตามภูมิภาค และชน

ทบยอมจะขาดการรวมตัวกันของประชาคม หรือองคกรอิสระที่จะเขาไปตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐ และ

ทองถิ่น ตรงกันขามชาวบานสวนใหญกลับถูกครอบงํา และชักจูงดวยอํานาจ และอิทธิพลของนักการเมืองทั้งระดับชาติ และ

ทองถิ่นในลักษณะการจัดตั้งกลุมหรือฐานเสียงขึ้นมาเพื่อใชในกรณีตางๆ เชน กรณีทําประชาพิจารณ (Public Hearing) หรือ

การลงประชามติ (Referendum) เพราะแฝงเอาไวดวยผลประโยชนทับซอนของนักการเมือง ดวยเหตุน้ีเราจึงมักจะไดยิน
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นักการเมืองมักจะใชคําพูดหรือวลีที่วา “ใหฟงเสียงประชาชน” หรือ “ใหประชาชนเปนผูตัดสิน” แทจริงแลวเบื้องหลังคําพูดที่

ฟงดูดีเหลาน้ีแอบแฝงเอาไวดวยเจตนาที่ไมบริสุทธ์ิจึงกลายเปน “วาทกรรม” ยอยภายใตวาทกรรมหลักคือ “ประชาธิปไตย” 

ของนักการเมืองทั้งระดับชาติและทองถิ่นน่ันเอง 

ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําให “การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี” หรือธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่

นักการเมืองทั้งหลายตางกลาวอางถึงอยูเสมอผานหนังสือราชการ ปายโฆษณาหาเสียง จอวีซีดี หรือปายประชาสัมพันธ และ

คําปราศรัยทั้งหลายจึงเปนเพียง “วาทกรรม”  วาดวย “การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี” หรือ “การบริหารจัดการที่ดี” อันถือ

เปนการแสดงออกของ “อํานาจ” กลาวคือ “อํานาจ วาทกรรม และความรู”  มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด เน่ืองจาก “วาท

กรรม” เปนการแสดงออกเชิงสัญลักษณของ “อํานาจ” และวาทกรรมที่เกิดขึ้นไดก็ตองอยูบนฐานของความรู หรือตรรกะชุด

หน่ึง ซ่ึงทําหนาที่กลอมเกลา และ/หรือครอบงําสังคมใหยินยอม และคลอยตามโดยไมรูสึกตัวโดย/ไมตั้งคําถาม 

 

ขอเสนอแนะ 

ผูเขียนไมตองการมีขอเสนอแนะวาสังคมไทย ระบบราชการ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจะตอง

เปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือปฏิรูปอยางไรเพื่อใหการบริหารจัดการหรือการปกครองประเทศเปนไปตามครรลองของหลักธรร

มาภิบาลหรือหลักธรรมะ เพราะเปนเรื่องที่ทุกคนทุกฝายเขาใจดีอยูแลว แตส่ิงที่อยากเสนอแนะก็คือ “การมีหลักปรัชญา หรือ

การคิดพิจารณา และการไตรตรองอยางรอบครอบ” เก่ียวกับประเด็นปญหาทางสังคมการเมืองในสังคมไทย  ทั้งน้ีเพื่อมิให

ประชาชนและสังคมตกอยูภายใต “วาทกรรม” หรือการครอบงําและช้ีนําของวาทกรรมบางอยางที่ทําใหประเทศไทยและ

สังคมไทยไมอาจแกไขปญหา หรือไมอาจจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่ดีกวาเดิมไดน่ันเอง 

อน่ึงผูเขียนมิไดมีเจตนาโจมตี หรือกลาวใหรายหนวยงานหรือองคกรใดองคกรหน่ึงโดยเฉพาะ แตจุดมงหมายหลักคือ

เพื่อช้ีใหเห็นถึงความรู และความจริงในอีกแงมุมมองหน่ึงที่มักจะถูกปดบังอําพราง หรือซอนเรนโดยการทํางานของ “วาท

กรรม” วาดวย “Good Governance” ที่ดํารงอยูในสังคมไทยเทาน้ัน 
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การพัฒนาการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ สงเสริมคุณธรรมดานความซื่อสัตย เร่ือง เร่ืองดีๆ ของเด็กชายดิน สําหรับนักเรียน

ประถมศึกษาปท่ี 6 

The Development of 2D cartoon animation, to promote moral integrity issues. The Din boy Story. 

For Grade 6 students of elementary school 
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บทคัดยอ 

 บทความน้ีนําเสนอการพัฒนาการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ สงเสริมคุณธรรมดานความซ่ือสัตย แบงออกเปน 3 ขั้นตอน 

คือ ขั้นตอนแรก ศึกษารูปแบบการตูน ฉาก สถานที่และเสียงประกอบที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 ขั้นตอนที่

สอง พัฒนาการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ และประเมินคุณภาพการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ขั้นตอนสุดทาย ศึกษาความพึงพอใจและการ

รับรูของนักเรียนที่เกิดจากการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ  ผลการวิจัยปรากฏ ดังน้ี รูปแบบการตูนที่เหมาะสมสําหรับนักเรียน

ประถมศึกษาปที่ 6 โดยรวมในระดับมากที่สุด คือ การตูน SD แบบยอสวน สัดสวน 1:4 และลักษณะฉากแบบคลายจริง เสียง

พากยเปนภาษาอีสาน คุณภาพการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ประเมินโดยผูเช่ียวชาญ มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับมาก ความพึง

พอใจนักเรียนหลังรับชมการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ โดยรวมอยูในระดับมาก และการรับรูหลังการชมการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

 

คําสําคัญ: คุณธรรม การตูนแอนิเมชัน 2 มิติ  การรับรู ความพึงพอใจ 

 

Abstract 

 This paper presents the development of 2D cartoon animation, promotes moral integrity is 

divided into three phases: the first stage of cartoon scenes and sound effects appropriate place for 

students grade 6 second stage. 2D cartoon animation development and quality cartoon animation, 2D 

final stage. Satisfaction and perceptions of students from cartoon animation, 2D results were as follows: 

comic format suitable for student grade 6 overall in most comic SD mini proportion of 1:4. And looks like 

a real scene Voice is I-san language. 2D cartoon animation quality expert evaluation. Overall quality is 
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high. Satisfaction students after watching cartoons, animation, 2D overall level. And recognition after the 

two-dimensional cartoon animation overall is at the highest level. 

 

Keyword: Loyalty, 2D Cartoon Animation, Recognition, Satisfaction 
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บทนํา 

ความซ่ือสัตยเปนเรื่องเล็กนอยเม่ือคนสวนใหญละเลย คนคิดวาความซ่ือสัตยเปนเรื่องที่สามารถปฏิบัติไดงาย แต

ความจริงความซ่ือสัตยเปนเรื่องที่ทาทายจิตใจ เราตองตัดสินใจที่ตอบรับหรือปฏิเสธวาเรากาวเดินอยูในความถูกตองหรือไม 

ความซ่ือสัตยที่แทจริงยังเปนเรื่องที่ตองวัดไดในขณะที่ยังไมมีใครควบคุม ไมมีใครรู ไมมีใครเห็น ไมมีใครมาคอยบังคับ ความ

ซ่ือสัตยในสังคมถือเปนปญหาระดับชาติที่เริ่มตั้งแตตัวบุคคล สังคม และประเทศชาติ สาเหตุของความไมซ่ือสัตยมีหลายๆ 

สาเหตุดวยกัน เชน การเห็นแกตัว ความโลภ กิเลสตัณหาที่เพิ่มขึ้น การหลงอํานาจ เม่ือมีอํานาจก็มักจะใชอํานาจในทางที่ผิด  

อํานาจทําใหคนหลงตนเอง คิดวาสามารถจะทําอะไรก็ได ความไมซ่ือสัตยอาจทําใหผูมีอํานาจหลงใชในทางที่ผิดได หลายๆ คน

ที่ถูกลอลวงดวยเงินทอง เกียรติยศ ช่ือเสียง จนกระทั่งปฏิเสธความซ่ือสัตยที่มีอยูในไปชีวิตอยางส้ินเชิง 

 นิดาโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) ไดทําสํารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง คุณธรรมกับ

เยาวชนไทยในอนาคต เม่ือเดือนกันยายน 2555 พบวา คุณธรรมพื้นฐานที่เยาวชนควรไดรับการปลูกฝงมากที่สุดอันดับแรก คือ 

ความซ่ือสัตย สวนการมีวินัย ความสามัคคี การมีนํ้าใจ ความขยัน ความสุภาพ ความประหยัด และความสะอาด รองลงมา

ตามลําดับ สวนส่ิงที่ประชาชนคาดหวังตอเยาวชนไทยในอนาคต คือ เปนลูกที่ดีของพอแม มีความกตัญูกตเวที รวมทั้งมี

ความซ่ือสัตยสุจริต ไมคดโกง และเปนผูนําที่ดีในอนาคต แตสภาพปญหาสังคมไทยในปจจุบันมีความซ่ือสัตยคอนขางนอย สวน

ผลการสํารวจของสวนดุสิตโพล พบวา การทุจริต คอรรัปช่ัน ฉอราษฎรบังหลวง เปนปญหาอันดับแรกในแวดวงการเมืองไทยที่

ตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน 

 โรงเรียนมีหนาที่ใหการศึกษาอบรม บมนิสัย การสรางนิสัยความซ่ือสัตยสุจริตจึงถือเปนเรื่องสําคัญที่จะตองไดรับการ

เอาใจใสดูแล ไมนอยกวาการทําใหผูเรียนมีความรูและมีลักษณะที่พึงประสงคอ่ืนๆ ทุกกิจกรรมที่จัดจะตองเนนการสงเสริมให

เกิดความซ่ือสัตยสุจริต กระทรวงศึกษาธิการไดมองเห็นถึงความสําคัญในเรื่องน้ี จึงไดประกาศนโยบายเรงรัดการปฏิรูป

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรุง พ.ศ. 2554) ที่ไดปรับปรุงคุณลักษณะอันพึงประสงค  มุงเนนใหผูเรียนสามารถอยู

รวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขไว 8 ขอ คือ 1. รักชาติ ศาสน กษัตริย 2. ซ่ือสัตยสุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝเรียนรู 5. อยู

อยางพอเพียง 6. มุงม่ันในการงาน 7. รักความเปนไทย 8. มีจิตสาธารณะ โดยยึดนําคุณธรรม การพัฒนาคนโดยใชคุณธรรม 

เปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู ที่ เช่ือมโยงความรวมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และ

สถาบันการศึกษาโดยเรียกวา คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ และมีการกําหนดใหบรรจุเน้ือหาวิชาจริยศึกษาไวในกลุมสรางเสริม

ลักษณะนิสัยตามหลักสูตรประถมศึกษา ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ถึงปที่ 6 ซ่ึงมีอายุเฉล่ียประมาณ 9 - 12 ป การใหความรูเรื่อง

คุณธรรมแกเด็กและเยาวชน น้ันตองมีเทคนิค วิธีการในการสอดแทรกความรูเขากับเน้ือหาวิชา เพื่อเปนการเราความสนใจของ

เด็ก ไมใหเด็กเกิดความเบื่อหนายในเน้ือหาที่ไดรับ การตูนแอนนิเมชันจึงมีบทบาทสําคัญในการเรียนรูของเด็ก  ปจจุบันจึงมี

การทําการตูนแอนิเมชันมาเพื่อชวยเสริมการเรียนรูกันอยางแพรหลาย การตูนแอนิเมชันปลูกฝงคุณธรรมสําหรับเด็กจึงตรงกับ

ความสนใจของเด็กวัยน้ี จะชวยใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทําใหเด็กไดซึมซับคุณธรรมโดยไมรูตัว สามารถจดจําภาพ

ตางๆ ที่เกิดขึ้น มีการลอกเลียนแบบพฤติกรรม ทําใหมีการจดจําส่ิงตาง ๆ ไดงายขึ้น การสอนโดยส่ือมัลติมีเดียเปนเทคโนโลยี

ทางการสอนที่ใชแกปญหาความแตกตางระหวางบุคคลประหยัดเวลาในการสอนของครู สงผลใหผูเรียนคนควาหาความรู

เพิ่มเติมไดตามตองการ ซ่ึงนํามาใชไดกับนักเรียนในแทบทุกสาขาวิชา โดยการตูนแอนิเมชันไดรับความนิยมมากในเด็กวัยเรียน 

และยังมีอิทธิพลตอการอบรมบมนิสัยทางวัฒนธรรมตอเด็กในสังคมเปนอยางมาก ทําใหเกิดความเช่ือในเรื่องตางๆ ที่ไดรับมา

และเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ 
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 จากผลการวิจัยที่ผานมาพบวา เด็กไทยชอบรายการการตูน มากกวารายการประเภทอ่ืน (นิพนธ แจมดวง และคณะ, 

2548, หนา 26) ภาพการตูนประกอบเสียงที่เปนเรื่องราวน้ันเปนที่ช่ืนชอบของผูเรียนระดับประถมศึกษา (วารินทร รัศมีพรหม, 

2531, หนา 56) การตูนแอนิเมชันเปนการนําเสนอภาพประกอบที่มีเน้ือหาเรื่องราวอีกรูปแบบหน่ึงที่ไดรับความนิยมมาก  ซ่ึง

เปนการเลาเรื่องดวยภาพมากกวาคําพูดของตัวละครเปนหลัก ชวยดึงดูดความสนใจของผูเรียนและส่ือความหมายไดดีกวา 

(จรูญพร ปรปกษประลัย, 2548, หนา 22) หากตองการการรณรงคที่มีกลุมเปาหมายเปนเด็กน้ัน ส่ือการตูนจะมีศักยภาพใน

การส่ือสาร ดานความรู ความจํา จนเกิดความเขาใจจะกอใหเกิดประโยชนอยางมหาศาล (กัญญาณัฐ เปลวเฟอง, 2550, หนา 

1 - 2) 

 จากความเปนมาดังกลาวขางตนผูวิจัยพบวา ความซ่ือสัตย  เปนส่ิงสําคัญ หากขาดความซ่ือสัตยแลว สังคมจะขาด

ระเบียบวินัยและไมสงบ เกิดความหวาดระแวง ขาดการไวใจกัน ถาขาดในระดับบุคคลก็จะกลายเปนคนไมนาเช่ือถือ ถาขาดใน

ระดับประเทศก็จะไรซ่ึงเกียรติภูมิ เปนที่ดูถูกของชาติอ่ืน คนที่มีความซ่ือสัตยยอมเปนที่นาเคารพนับถือ เปนคนมีเกียรติ ที่

สําคัญถาทุกคนทําหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยอมจะทําใหสังคม และประเทศชาติมีความม่ันคง สงบสุข  กิจกรรมในการ

สงเสริมคุณธรรมในโรงเรียน บางกิจกรรมทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย  ดังน้ัน การนําเอาการตูนแอนิเมชันมาใชในการ

สงเสริมการคิดเชิงเหตุผลและสงเสริมการปลูกฝงคุณธรรมดานความซ่ือสัตยของนักเรียนประถมศึกษา ตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ จึงเหมาะสมเพราะจะตรงกับความสนใจของเด็กและยังชวยใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ทําใหเด็ก

ไดซึมซับคุณธรรมโดยไมรูตัว  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาส่ือการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ที่มีเน้ือหาเก่ียวกับการสงเสริม

คุณธรรมดานความซ่ือสัตย สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ใหตระหนักถึงคุณธรรม ความซ่ือสัตย คุณงามความดี สงผลให

นักเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. ศึกษารูปแบบการตูนที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6  

2. พัฒนาการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ สงเสริมคุณธรรมดานความซ่ือสัตย 

3. ประเมินคุณภาพของการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ สงเสริมคุณธรรมดานความซ่ือสัตย 

4. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ สงเสริมคุณธรรมดานความซ่ือสัตย 

5. ศึกษาการรับรูของนักเรียนที่เกิดจากการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ สงเสริมคุณธรรมดานความซ่ือสัตย 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 เริ่มจากศึกษารูปแบบการตูน ฉากและสถานที่ รวมทั้งเสียงประกอบที่นักเรียนช่ืนชอบมากที่สุดแลวนําขอมูลที่ไดมา

พัฒนาเปนการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ จากน้ันถึงนําไปประเมินคุณภาพของการตูนแอนิเมชัน รวมทั้งสรางแบบวัดความพึงพอใจ

และแบบวัดการรับรูเพื่อใชในการวิจัยตอไป 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากร 

ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี ไดแกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก อําเภอเมือง จังหวัด

ขอนแกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 8 หอง จํานวน 360 คน 

2. กลุมตัวอยาง 

           นักเรียนช้ันประถมปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก โดยการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน ดวยวิธีจับสลากจากนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 80 คน กําหนดขนาดโดยใชเกณฑ 30 เปอรเซ็นต (บุญชม ศรีสะอาด, 2543: 38) 

 

วัสดุอุปกรณท่ีใชในการวิจัย 

1. แบบสอบถามรูปแบบการตูนที่นักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 ช่ืนชอบ 

2. การตูนแอนนิเมชัน 2 มิติ สงเสริมคุณธรรมดานความซ่ือสัตย เรื่อง เรื่องดีๆ ของเด็กชายดิน ความยาว 10 นาท ี

3. แบบประเมินคุณภาพการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ประเมินโดยผูเช่ียวชาญ 

4. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการตูนแอนนิเมชัน 2 มิติ สงเสริมคุณธรรมดาน

ความซ่ือสัตย 

5. แบบวัดการรับรูของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการตูนแอนนิเมชัน 2 มิติ สงเสริมคุณธรรมดานความ

ซ่ือสัตย 

 

ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

ข้ันตอนท่ี 1 

1.1 จัดทําแบบสอบถามรูปแบบการตูน ภาพฉากประกอบ รวมทั้งดนตรีและเสียงพากย ที่นักเรียนประถมศึกษาปที่ 

6 ช่ืนชอบ โดยเลือกตัวอยางตัวละครจากการตูน จากภาพยนตรการตูนแอนิเมชันที่ฉายในโทรทัศนและจากแหลงอ่ืนๆ ที่มี

รูปแบบสวยงาม นาสนใจหลายๆ ลักษณะ ไปสํารวจความสนใจรูปแบบการตูนที่นักเรียนช่ืนชอบ  

ข้ันตอนท่ี 2 

       2.1 พัฒนาการตูนแอนนิเมชัน 2 มิติ สงเสริมคุณธรรมดานความซ่ือสัตย เรื่อง เรื่องดีๆ ของเด็กชายดิน จาก

แบบสอบถามในขอที่ 1 ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดและหลักเกณฑ ขั้นตอนในพัฒนาการตูนแอนิเมชัน ตามหลักการ

ออกแบบระบบการสอนโดยใชแบบจําลอง ADDIE Model 
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2.2 ประเมินคุณภาพการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ซ่ึงประเมินคุณภาพโดยผู เช่ียวชาญ โดยแยกประเมินออกเปน 3 ดาน

ประกอบดวย ดานเน้ือหา ดานการสงเสริมและดานแอนิเมชัน เปนแบบประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตาม

หลักการของลิเคิรท โดยปรับปรุงมาจากแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2535: 69-70) มีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

 มีคุณภาพมากที่สุด  ใหคะแนน = 5 

 มีคุณภาพมาก  ใหคะแนน = 4 

 มีคุณภาพปานกลาง  ใหคะแนน = 3 

 มีคุณภาพนอย  ใหคะแนน = 2 

 มีคุณภาพนอยที่สุด  ใหคะแนน = 1 

 ข้ันตอนท่ี 3 

 3.1 วัดการรับรูการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ โดยการสรางแบบวัดการรับรูที่เกิดจากการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เปนแบบ

ประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ดังน้ี 

รับรูมากที่สุด  ใหคาคะแนน = 5 

 รับรูมาก   ใหคาคะแนน = 4 

 รับรูปานกลาง  ใหคาคะแนน = 3 

 รับรูนอย   ใหคาคะแนน = 2 

 รับรูนอยที่สุด  ใหคาคะแนน = 1 

 นําแบบวัดการรับรูการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ไปทดลองใชกับนักเรียนนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล

สวนสนุก จํานวน 80 คน  ซ่ึงเปนคนละกลุมกับกลุมตัวอยางแลวทําการวิเคราะหหาคาความเช่ือม่ันของแบบวัดการรับรูทั้ง

ฉบับ โดยใชคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.81 นําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขในสวนที่บกพรอง 

 3.2 วัดความพงึพอใจนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการตูนแอนิเมชัน 2 มิต ิโดยการสรางแบบสอบความพึง

พอใจเปนแบบประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักการของลิเคอรท (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543, หนา 107 - 

108) ดังน้ี 

พึงพอใจในระดับมากที่สุด ใหคาคะแนน = 5 

พึงพอใจในระดับมาก ใหคาคะแนน = 4 

พึงพอใจในปานกลาง ใหคาคะแนน = 3 

พึงพอใจในระดับนอย ใหคาคะแนน = 2 

พึงพอใจในระดับนอยที่สุด ใหคาคะแนน = 1  
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 นําแบบวัดการรับรูการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ไปทดลองใชกับนักเรียนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6 โรงเรียน

เทศบาลสวนสนุก จํานวน 80 คน ซ่ึงเปนกลุมเดียวกันกับกลุมที่ใชทดลองแบบวัดความพึงพอใจ เพื่อวิเคราะหหาคาความ

เช่ือม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ  โดยใชคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค ตามวิธีของครอนบาคไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 

0.80 นําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขในสวนที่บกพรอง 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก โดยเปดการตูนแอนิเมชัน 2 

มิติ สงเสริมคุณธรรมดานความซ่ือสัตย เรื่อง เรื่องดีๆ ของเด็กชายดิน ความยาว 10 นาที โดยจะเปดใหนักเรียนไดชม 2 รอบ 

แลวแจกแบบวัดความพึงพอใจและแบบวัดการรับรู  ใหหลังการรับชมการตูนแอนิเมชันแลวเก็บรวบรวมมาวิเคราะหผลทาง

สถิติตอไป ซ่ึงนําคาเฉล่ียมาเทียบกับเกณฑการประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ดังน้ี 

ระดับมากที่สุด 4.51 – 5.00 

ระดับมาก 3.51 – 4.50   

ระดับปานกลาง 2.51 – 3.50   

ระดับนอย 1.51 – 2.50   

            ระดับนอยที่สุด 1.00 – 1.50 

 

ผลการวิจัย 

1. ศึกษารูปแบบการตูนที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6  

 1.1 รูปแบบการตูนที่นักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 ช่ืนชอบ พบวา รูปแบบตัวการตูนที่นักเรียนช่ืนชอบมากที่สุด 3 

อันดับแรก คือ การตูน SD ยอสวนแบบที่ 2 สัดสวน 1:4 (รอยละ 90.00) การตูน SD ยอสวนแบบที่ 1 สัดสวน 1:2 (รอยละ 

75.00) และตัวการตูนแบบเหมือนจริงแบบที่ 2 แบบไทย (รอยละ 55.00) 

 
รูปที่ 1 ตัวการตูนขนาด SD สัดสวน 1:4 

 
รูปที่ 2 ฉากหลังที่มีตัวการตูนอยูในเหตุการณ 
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 1.2 ลักษณะฉากหรือสถานที่ๆ นักเรียนช่ืนชอบ พบวา ฉากแบบคลายจริงแบบที่ 1 จํานวน 36 คน (รอยละ 90.00) 

ฉากคลายจริงแบบที่ 2 จํานวน 30 คน (รอยละ 75.00) และฉากกราฟฟกส จํานวน 27 คน (รอยละ 67.50) 

 
รูปที่ 3 ตัวละครที่เปนการตูน  

รูปที่ 4 การพัฒนาฉากหลังของเรื่อง 

1.3 การใชเสียง พบวา เสียงพากยและเสียงบรรยายที่นักเรียนช่ืนชอบมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ เปนภาษาอีสาน 

จํานวน 32 คน (รอยละ 40.00) เปนภาษาอีสานมีคําบรรยายประกอบ จํานวน 26 คน (รอยละ 32.50) และเปนภาษากลาง 

จํานวน 18 คน (รอยละ 22.50) 

 2. การตูนแอนิเมชัน 2 มิติ สงเสริมคุณธรรม ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น สามารถนําไปใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

ไดอยางเหมาะสม เน่ืองจากการตูนแอนิเมชันมีเน้ือหากระตุนและสงเสริมการทําความดี ตัวการตูนสวยงามตรงตามความตอง

สนใจของนักเรียนวัยน้ี สามารถโนมนาวทําใหเกิดความคิดคลอยตามได, ความสอดคลองระหวางเน้ือหากับสาระคุณธรรมดาน

ความซ่ือสัตยและการลําดับเน้ือหามีความเหมาะสม 

 
รูปที่ 5 หนาปกกลอง CD การตูน 

 
รูปที่ 6 หนาแผน CD การตูน 

 
รูปที่ 7 โปสเตอรประชาสัมพันธการตูน 

3. คุณภาพการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ประเมินโดยผูเช่ียวชาญ โดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

ดังน้ี ดานการสงเสริม ดานเน้ือหาในการดําเนินเรื่อง อยูในระดับมากที่สุด ดานภาพและดานเสียง อยูในระดับมาก และ

พิจารณาเปนรายขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ สามารถโนมนาวทําใหเกิดความคิดคลอยตามได ความสอดคลองระหวางเน้ือหากับ

สาระคุณธรรมดานความซ่ือสัตย และการลําดับเน้ือหามีความเหมาะสมแสดงในตารางที่ 1 

ระดับความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอการตูนแอนิเมชัน �̅�𝑥 S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ดานเน้ือหาในการดําเนินเรื่อง 

   1.1 ความเหมาะสมในรูปแบบการนําเสนอ 4.33 0.58 มาก 

   1.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการนําเสนอ 4.33 0.58 มาก 

   1.3 เน้ือหาเขาใจไดงาย 4.33 0.58 มาก 

   1.4 เน้ือหาสนุก ใหขอคิดและชวนติดตาม 4.67 0.58 มากที่สุด 

   1.5 การลําดับเน้ือหามีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สุด 
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ระดับความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอการตูนแอนิเมชัน �̅�𝑥 S.D. ระดับคุณภาพ 

   1.6 ความสอดคลองระหวางเน้ือหากับสาระคุณธรรมดานความอสัตย 5.00 0.00 มากที่สุด 

   1.7 เน้ือหาเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 4.33 0.58 มาก 

   1.8 เน้ือหามีความครบถวนตามวัตถุประสงคของการวิจัย 4.33 0.58 มาก 

รวม 4.54 0.45 มากที่สุด 

2. ดานภาพ 

   2.1 ความสวยงามของตัวละคร 4.67 0.58 มากที่สุด 

   2.2 ความสวยงามของฉากและภาพประกอบ 4.67 0.58 มากที่สุด 

   2.3 ความเหมาะสมของสีในการออกแบบ 4.33 0.58 มาก 

   2.4 การจัดองคประกอบของภาพมีความเหมาะสม 4.33 0.58 มาก 

   2.5 ความนาสนใจของภาพ 4.33 0.58 มาก 

   2.6 ความคมชัดของภาพ 4.33 0.58 มาก 

   2.7 รายละเอียดของภาพ 4.33 0.58 มาก 

   2.8 การเคล่ือนไหวของการตูน 4.00 1.00 มาก 

   2.9 ภาพกับการส่ือความหมาย 4.33 0.58 มาก 

   2.10 การใหแสง 4.67 0.58 มากที่สุด 

   2.11 ความเหมาะสมของมุมกลอง/ขนาดภาพ/การเคล่ือนกลอง 4.33 0.58 มาก 

   2.12 การตัดตอและลําดับภาพ 4.33 0.58 มาก 

รวม 4.39 0.60 มาก 

3. ดานเสียง 

   3.1 เสียงพากยและบรรยาย (นํ้าเสียง การออกเสียง อักขระ) 4.33 0.58 มาก 

   3.2 ดนตรีและเพลงประกอบ (ความชัดเจนและระดับความดัง) 4.67 0.58 มากที่สุด 

   3.3 เสียงพากย(สัมพันธและเหมาะสมกับภาพ) 4.00 0.00 มาก 

   3.4 ภาษาที่ใชพากยและบรรยาย 4.33 0.58 มาก 

รวม 4.33 0.44 มาก 

4. ดานการสงเสริม 

   4.1 สามารถส่ือสารไดอยางชัดเจนตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย 4.67 0.58 มากที่สุด 

   4.2 สามารถสรางความสนใจและดึงดูดใจของกลุมตัวอยางได 4.67 0.58 มากที่สุด 

   4.3 สามารถโนมนาวทําใหเกิดพฤติกรรมคลอยตามได 4.33 0.58 มาก 

   4.4 สามารถโนมนาวทําใหเกิดความคิดคลอยตามได 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.67 0.45 มากที่สุด 

โดยรวม 4.48 0.52 มาก 

ตารางที ่1 การประเมินระดับความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอการตูนแอนิเมชัน 

4. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียน ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และเม่ือพิจารณาเปนรายดานทั้ง 3 

ดาน ดังน้ี ดานการสงเสริม ดานเน้ือหา อยูในระดับมากที่สุด และดานการตูนแอนิเมชัน อยูในระดับมาก และความพึงพอใจขอ
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ที่อยูในระดับมากที่สุด คือ นักเรียนอยากเปนเด็กดีมีความซ่ือสัตยเหมือนตัวละคร ที่ช่ือเด็กชายดิน ความสวยงามของตัวละคร 

และความสวยงามของฉากประกอบแสดงในตารางที่ 2 

ความพึงพอใจของเด็กที่มีตอส่ือการตูนแอนิเมชัน �̅�𝑥 S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานเน้ือหา 

   1.1 เน้ือหาของภาพยนตรนาสนใจ 4.53 0.72 มากที่สุด 

   1.2 เน้ือหาของภาพยนตรเขาใจไดงาย 4.68 0.85 มากที่สุด 

   1.3 เน้ือหาของภาพยนตรสนุกใหขอคิดและชวนติดตาม 4.56 0.64 มากที่สุด 

   1.4 ระยะเวลาในการนําเสนอภาพยนตรเหมาะสมกับเน้ือหา 4.28 0.60 มาก 

รวม 4.51 0.71 มากที่สุด 

2. ดานการตูนแอนิเมชัน 

   2.1 ความสวยงามของตัวละคร 4.84 0.73 มากที่สุด 

   2.2 รูปแบบของตัวละคร 4.77 0.81 มากที่สุด 

   2.3 ความสวยงามของฉากประกอบ 4.78 0.79 มากที่สุด 

   2.4 สีสันของภาพ 4.71 0.77 มากที่สุด 

   2.5 สาระความรูคุณธรรม การทําความดี 4.43 0.54 มาก 

   2.6 ความยาวของภาพยนตรการตูน 4.18 0.86 มาก 

   2.7 ความสนุกสนานของเน้ือเรื่อง 4.06 0.63 มาก 

   2.8 ความพึงพอใจตอการการเคล่ือนไหว 4.59 0.73 มากที่สุด 

   2.9 ความพึงพอของเสียงพากยและเสียงบรรยาย 3.81 0.65 มาก 

   2.10 ความพึงพอใจเสียงประกอบ 4.03 0.83 มาก 

รวม 4.42 0.74 มาก 

3. ดานการสงเสริม 

   3.1 นักเรียนเขาใจสาระของการตูนแอนิเมชันที่นําเสนอ 4.71 0.72 มากที่สุด 

   3.2 นักเรียนอยากดูการตูนแอนิเมชันเรื่องน้ีซํ้าอีก 4.37 0.88 มาก 

   3.3 นักเรียนอยากติดตามเน้ือเรื่องตลอดเวลา 4.40 0.58 มาก 

   3.4 นักเรียนอยากเปนเด็กดีมีความซ่ือสัตยเหมือนตัวละคร 

        ที่ช่ือ เด็กชายดิน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.62 0.56 มากที่สุด 

โดยรวม 4.52 0.67 มากที่สุด 

ตารางที ่2 การประเมินความพึงพอใจของเด็กที่มีตอส่ือการตูนแอนิเมชัน 

5. ผลการวิเคราะหการรับรูของนักเรียน ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และพิจารณาเปนรายขอ คือ นักเรียนอยาก

เปนคนเด็กดีมีความซ่ือสัตยเหมือนตัวละครช่ือเด็กชายดิน นักเรียนรับรูถึงคําส่ังสอนของยายจําปา และนักเรียนรับรูถึงจุดเดน

ของตัวละครที่ช่ือยายจําปา ดานความขยันหม่ันเพียรและซ่ือสัตยตอหนาที่ อยูในระดับมากที่สุดแสดงในตารางที ่3 

 

The 2nd Khon Kean University International Conference on Public Administration (2015) 



360 

การรับรูของเด็กที่มีตอการตูนแอนิเมชัน �̅�𝑥 S.D. ระดับการรับรู 

1. นักเรียนรับรูถึงความดี 4.70 0.52 มากที่สุด 

2. นักเรียนรับรูถึงวิธีการเปนคนดี มีความซ่ือสัตยสุจริต 4.57 0.58 มากที่สุด 

3. นักเรียนรับรูถึงแนวทางการเปนคนเด็กดี 4.60 0.74 มากที่สุด 

4. นักเรียนรับรูถึงจุดเดนของตัวละครช่ือเด็กขายดิน ดานการทําความดี 4.92 0.59 มากที่สุด 

5. นักเรียนรับรูถึงผลตอบแทนการทําความดีของเด็กชายดิน 4.96 0.81 มากที่สุด 

6. นักเรียนรับรูถึงจุดเดนของตัวละครช่ือ เด็กชายโปง ดานเด็กเกเร เปนคนโออวด 4.65 0.30 มากที่สุด 

7. นักเรียนรับรูถึงผลของความไมซ่ือสัตย 4.32 0.89 มาก 

8. นักเรียนรับรูถึงจุดเดนของตัวละครที่ช่ือยายจําปา ดานความ ขยันหม่ันเพียร 

และซ่ือสัตยตอหนาที่ 

4.97 0.72 มากที่สุด 

9. นักเรียนรับรูถึงคําส่ังสอนของยายจําปา 5.00 0.00 มากที่สุด 

10. นักเรียนอยากเปนคนดี มีความซ่ือสัตยเหมือนตัวละคร ช่ือ เด็กชายดิน 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.77 0.29 มากที่สุด 

ตารางที ่3 การประเมินการรับรูของเด็กที่มีตอการตูนแอนิเมชัน 

 

วิจารณและสรุปผล 

1. รูปแบบการตูนที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 คือ รูปแบบการตูนที่นักเรียนช่ืนชอบมากที่สุด  คือ 

ตัวการตูน SD ยอสวนสัดสวนแบบ 1:4 (รอยละ 90) ลักษณะฉากหรือสถานที่ คือ ฉากแบบคลายจริง (รอยละ 75) เสียงพากย

และเสียงบรรยาย คือ เสียงพากยเปนภาษาอีสาน (รอยละ 55) ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา การตูนแบบยอสวน เปนการตูนที่

แสดงออกถึงเอกลักษณเฉพาะตัวการตูน สามารถเนนความสําคัญไดชัดเจน ดูไมซับซอน นารัก มีความชัดเจนในลายเสน 

รูปลักษณสรางใหโดดเดนเปนพิเศษ เนนถึงอารมณความรูสึกของการตูน เชน ลูกตา ใบหนา สีสันสวยงาม ฉากแบบคลายจริง 

เพราะดูสวยงามสบายตา ไมรก ไมซับซอน เขาใจงาย และเสียงภาษาอีสาน เพราะนักเรียนสวนใหญเปนมีถิ่นกําเนิดอยูในภาค

อีสานและใชภาษาอีสานเปนภาษาหลักจึงถนัดและคุนเคยมาตั้งแตกําเนิด 

2. การพัฒนาการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ พบวา สามารถนําไปใชกับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 ไดอยางเหมาะสม 

เน่ืองจากผลการประเมินคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญอยูในระดับมากถึงมากที่สุดทุกดาน อาจเปนเพราะมีเน้ือหาในการกระตุนทํา

ความดี ตัว การตูนสวยงามตรงตามความสนใจของนักเรียนวัยน้ี สามารถโนมนาวทําใหเกิดความคิดคลอยตามได ความ

สอดคลองระหวางเน้ือหากับสาระคุณธรรมดานความซ่ือสัตย 

3. คุณภาพการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ประเมินโดยผูเช่ียวชาญ  ภาพรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉล่ียเทากับ 4.48  

พิจารณาเปนรายขอๆ ที่ มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ขอ คือ สามารถโนมนาวทําใหเกิดความคิดคลอยตามได (�̅�𝑥 = 5.00)  ความ

สอดคลองระหวางเน้ือหากับสาระคุณธรรมดานความซ่ือสัตย (�̅�𝑥 = 5.00)  และการลําดับเน้ือหามีความเหมาะสม (�̅�𝑥 = 5.00) 

ทั้งน้ีอาจเปนเพราะไดผานกระบวนการขั้นตอนในการจัดทําอยางมีระบบและวิธีการที่เหมาะสมตามหลักการออกแบบระบบ

การสอน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ปติมนัส บรรลือ (2548, หนา 6) ไดพัฒนาส่ือการสอนของเด็กโดยใชภาพการตูน ใน

การดําเนินเรื่องกลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาภาคเรียนที่ 2 ป

The 2nd Khon Kean University International Conference on Public Administration (2015) 



361 

การศึกษา 2543 จํานวน 3 หองเรียน นักเรียนทั้งหมด 139 คน ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนตามเกณฑมาตรฐาน 92.00/92.20 สามารถนําไปใชเรียนไดจริง 

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจนักเรียนตอรูปแบบการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥 = 4.52) 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสงเสริมอยูในระดับมากที่สุด  (�̅�𝑥 = 4.62) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา  นักเรียน

อยากเปนเด็กดีมีความซ่ือสัตยเหมือนตัวละครที่ ช่ือเด็กชายดินอยูในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥 = 5.00) ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการ

ออกแบบตัวการตูนเหมาะสมวัยและกับกลุมเปาหมาย ใหทั้งแงคิด ความรูและความเพลิดเพลิน  นอกจากน้ียังมีการใสเสียง

ประกอบทําใหเกิดอารมณคลอยตามเหตุการณ เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู   สอดคลองกับแนวคิดของ บุญเหลือ ทอง

เอ่ียม และ สุวรรณ นาภู (2542, หนา 13 - 14) ไดเสนอหลักเกณฑการเลือกการตูนเพื่อใชในการสอนไววา ภาพการตูนน้ันควร

มีขนาดเหมาะสม คือเหมาะสมทั้งขนาดของภาพ สีสัน ความยาวของเรื่อง วัยของเรียน และระดับของผูดูเปนสําคัญ  ซ่ึง

สอดคลองกับการศึกษาคนควาของสุริยา จันทรสอง (2553, หนา 71)  ที่ไดศึกษาการพัฒนาการตูนแอนิเมชันประกอบนิทาน

เพื่อพัฒนาคุณธรรมสําหรับเด็ก  ผลการศึกษาพบวา เด็กนักเรียนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอส่ือการตูนแอนิเมชันประกอบ

นิทานเพื่อพัฒนาคุณธรรมสําหรับเด็ก พบวา อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.60 สอดคลองกับงานวิจัยของ 

สอดคลองกับงานวิจัยของกนกเนตร แสนสุพรรณ (2552, หนา 82)  ที่ทําการวิจัยส่ือการตูนแอนิเมชัน เรื่อง  การอนุรักษปา 

สําหรับเด็ก 8 - 9 ป  ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจตอการเรียนดวยส่ือการตูนแอนิเมชันเรื่องการอนุรักษปา สําหรับเด็ก 8 - 

9 ป โดยรวมในระดับมาก 

5. ผลการศึกษาการรับรูของนักเรียนหลังจากรับชมการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น พบวา นักเรียนมีการ

รับรูโดยรวมอยูในระดับมากที่ สุด (�̅�𝑥 = 4.77) ทั้งน้ีอาจเปนเพราะมีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย พรอมทั้งมีความ

สนุกสนาน เพลิดเพลิน ดึงดูดความสนใจชวนติดตามดูแลวเขาใจงาย  เม่ือนํามาทําเปนส่ือการเรียนการสอนจะทําใหกระตุน

การเรียนรูของนักเรียนไดเปนอยางดี กอใหเกิดแรงจูงใจในการรับรูจดจําเน้ือหาไดมากขึ้น  สอดคลองกับแนวคิดของ ภัททิยา 

กฤษณะพันธ (2540, หนา 12) ที่ไดกลาวถึงการสอนคุณธรรม จริยธรรมผานทางนิทานวาผูสอนสามารถแทรกความคิดและ

คานิยมอันดีงามเขาไปสูจิตใจเด็กๆ ได  เพราะนิทานจะสะทอนใหเห็นคุณและโทษของการกระทํา โดยสงผานตัวละครของ

เรื่อง  ทําใหเด็กรูจักวิเคราะห  วิจารณ  และเขาใจประเด็นที่เขาควรจะไดรับ สอดคลองกับงานวิจัยของ พจนศิรินทร ลิมป

นันทน (2553, หนา 83) ที่ทําการวิจัยการพัฒนาส่ือการตูนแอนิเมชัน เรื่อง เพศศึกษา สําหรับวัยรุนเพื่อเผยแพรขอมูลทาง

อินเทอรเน็ต พบวาวัยรุนกลุมตัวอยางมีการรับรู เรื่อง เพศศึกษา จากส่ือการตูนแอนิเมชันชุดขนาดส้ันโดยรวมอยูในระดับมาก 

 

ขอเสนอแนะ 

      สําหรับผูที่จะวิจัย ศึกษาคนควา และผูสนใจจะพัฒนาการตูนแอนิเมชันประกอบการเรียนการสอนหรือจัดทําเปนส่ือ

สงเสริมในดานตางๆ ไวดังน้ี 

1. ปรับปรุงเสียงพากยใหมีความสัมพันธกับอายุและวัยของตัวการตูนใหเหมาะสม  

2. ดานการเคล่ือนไหวใหสมดุลและนุนนวลมากกวาน้ี และการเลาเรื่องยอนหลังควรนําภาพเหตุการณที่ผานมาแลว

มาใสโดยไมมีเสียงพูด 
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3. ดานเสียงประกอบควรลดระดับความดังลงเพื่อไมใหกลบเสียงตัวการตูนหลัก และเสียงการเดิน การเคล่ือนไหว

ของตัวการตูนใหสมจริงกวาน้ี อีกทั้งลดระดับความดังลง 

4. แยกศึกษาเปรียบเทียบ การรับรู ความพึงพอใจ ระหวางนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงเพราะเพศและวัย มีผลตอ

การรับรูและความพึงพอใจ 

6. ควรมีการศึกษารูปแบบการตูนแอนิเมชันสําหรับนักเรียนในชวงช้ันอ่ืนๆ  

7. ตวัหนังสือที่เปน Subtitle ควรใชรปูแบบมารฐาน มีหัว และใสสีที่มองเห็นเดนชัด จะไดอานงาย มองแลวสบาย

ตานาอาน นาติดตาม 

 

กติติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธฉบับไดรับความกรุณาจาก รองศาสตราจารย วิรัตน พงษศิริ ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ และ 

อาจารย ดร.พงษพิพัฒน สายทอง กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ซ่ึงเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ไดกรุณาใหความ

ชวยเหลือ แนะนํา ตลอดจนใหคําปรึกษาอันเปนประโยชนอยางยิ่งแกผูวิจัยผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง           

ขอขอบพระคุณผูเช่ียวชาญทุกทานที่ใหความอนุเคราะหในการประเมินและตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยทุกๆ 

ขั้นตอน ทําใหไดเครื่องมือที่มีคุณภาพนําไปใชประโยชนตอการวิจัยครั้งน้ี 

ขอขอบคุณนายกามนิตย แสนสุขเลิศ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก คณะครูและนักเรียนโรงเรียน

เทศบาลบานกอก ที่ใหความสะดวกและความรวมมือในการทดลองเก็บขอมูลเปนอยางดี 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยช้ินน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสภาพการรวมกลุมและปญหาดานการผลิต ตลอดจนการศึกษาแนวโนมการ

ขยายตัวของตลาดในสินคาหัตถกรรมอุทุมพรพิสัย ของกลุมหัตถกรรมอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ตามนโยบายหน่ึงตําบล

หน่ึงผลิตภัณฑ โดยใชขอมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ ใช วิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ทําการศึกษาในเชิงพรรณนา (Descriptive Method) โดยการนํามาวิเคราะหดวยวิธี SWOT Analysis 

 ผลจากการประเมินปจจัยภายใน (Internal Factors) ซ่ึงพิจารณาจุดแข็งและจุดออนของกลุมผูผลิตสินคาหัตถกรรม

อุทุมพรพิสัยของกลุมหัตถกรรมอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไดคาคะแนนถวงนํ้าหนัก = 3.19 ซ่ึงอยูในชวงระดับเขมแข็ง 

สวนผลการประเมินภายนอก (External Factors) ซ่ึงพิจารณาถึงโอกาสและอุปสรรค ไดคาคะแนนถวงนํ้าหนัก = 3.40 ซ่ึงอยู

ในชวงมีโอกาส 

 จากการวิเคราะหสรุปดวยแมทริกซอุปสรรค-โอกาส-จุดออน-จุดแข็ง (TOWS Matrix) พบวา กลุมผูผลิตหัตถกรรม

อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ อยูในชวง SO คือ มีทั้งจุดแข็งและโอกาส ทําใหสรุปไดวา ควรใชกลยุทธนําขอไดเปรียบของจุด

แข็งภายในและโอกาสภายนอกมาใช เชน การพัฒนาสรางเอกลักษณใหกับสินคา เพิ่มชองทางการจัดจําหนาย และขอความ

สนับสนุนจากภาครัฐในดานการพัฒนาผลิตภัณฑและการตลาด 

 

คําสําคัญ: ปญหาการผลิต การขยายตัวทางการตลาด ศิลปหัตถกรรม 

 

Abstract 

This paper is a case study of an Utompornpisai handicrafts group in Sisaket Province which is 

operating in accordance with the “One Tambon/ One Product” policy. The objective of this qualitative 

research is to investigate the policy as it impinges on sustainable development. As such, the group’s 

activities in this case are evaluated in terms of group unification, group operations, effects of 
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implementation of the policy on the group, and further suggestions for sustainable development. The 

research methods used are documentary research and interviews. 

 The results from the evaluation of internal factors in regard to strengths and weaknesses of the 

enterprise yielded a weighted score of 3.19, a score which is at a level of strength. The results from the 

evaluation of external factors in terms of opportunities and threats yielded a weighted score of 3.40, a 

score which was at the opportunity level. An analysis utilizing the using the threat-opportunity-weakness-

strength (TOWS) matrix reveals that the Utompornpisai handicrafts group is at the SO level, i.e., it has 

both strengths and opportunities. 

 In summary, strategies should be adopted that would take advantages of both internal strengths 

and external opportunities. In practical terms, this would mean fostering uniqueness in the products   

increasing distribution channels, and requesting support from the government sector in terms of 

developing product and marketing. 

 

Keyword: Problem of Production, Marketing Extension, Hand Craft Arts 
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บทนํา 

โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (One Tambon, One Product - OTOP) เปนโครงการหน่ึง ที่ดําเนินการบน

พื้นฐานของแนวนโยบายการพัฒนาประเทศ โดยแตละชุมชนไดใชภูมิปญญาทองถิ่นมาสรางเปนเอกลักษณที่เปนจุดขายใหกับ

ผลิตภัณฑของตนเอง สงผลใหมีการตื่นตัวในการพัฒนาธุรกิจระดับชุมชน และมีการผลิตสินคาหัตถกรรมพื้นบานมากขึ้น และ

พบวาสินคาหัตถกรรมทองถิ่นเหลาน้ีมีศักยภาพในการแขงขันสูง จึงเปนแนวทางที่สามารถเพิ่มรายได สรางงานสรางอาชีพ

ใหแกประชาชนในระดับชุมชนของประเทศ ดังน้ัน รัฐจึงไดใหการสนับสนุนดานการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนที่ใช

วัตถุดิบ ทรัพยากรและ ภูมิปญญาทองถิ่นใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น และใหเปนที่ยอมรับของตลาด ตลอดจนสรางมูลคาเพิ่มและ

สามารถพัฒนาเปนอาชีพหลักของประชาชนในชุมชน ที่จะนําไปสูการกินดีอยูดีของประชาชนระดับรากหญาในที่สุด 

 นอกจากน้ี โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑยังเปนเครื่องมือที่สําคัญในการกระตุนใหเกิดกระบวนการสรางการ

เรียนรูแกประชาชนในระดับรากหญา อันไดชวยเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการเขาถึง และใชประโยชนจากแหลง

ความรู ตลาด เทคโนโลยี และเงินทุน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพและสอดคลองกับวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อเปนการ

วางรากฐานการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใหพึ่งตนเองและสามารถสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของทองถิ่นใหพัฒนาตอไป และเปน

ผลใหระบบเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศมีความเขมแข็งม่ันคงและยั่งยืนอีกดวย 

 ผลิตภัณฑหัตถรรมคือไมพื้นเมือง อุทุมพรพิสัย จัดเปนสินคาหัตถกรรมประเภทหน่ึง ที่ประเทศไทยสามารถผลิตขึ้น

ใชในครัวเรือนมาแตโบราณ ในปจจุบันมีการผลิตเพื่อการจําหนายใหแกลูกคาชาวไทยและชาวตางประเทศที่เขามาทองเที่ยวใน

ประเทศไทย สินคาหัตถกรรมประเภทผลิตภัณฑหัตถกรรมไดกลายเปนสินคาระดับ 5 ดาว ระดับภาคของโครงการหน่ึงตําบล

หน่ึงผลิตภัณฑของจังหวัดศรีสะเกษ จึงจัดไดวา มีอนาคตสดใส อยางไรก็ตาม แมวาผลิตภัณฑจากหัตถกรรม จะมีลูทางในการ

ทํารายไดที่ดี แตก็มีอุปสรรคสําคัญหลายประการที่อาจทําใหมีรายไดต่ํากวาที่ควรจะเปน ซ่ึงสรุปเปนประเด็นปญหาหลักไว 3 

ประการคือปญหาทางดานการผลิต ดานการตลาด และปญหาทางดานการบริหารจัดการกลุม ดังน้ันจึงควรหาแนวทางแกไขให

เหมาะสม เพื่อทําใหผลิตภัณฑหัตถกรรมเปนสินคาหัตถกรรมอีกประเภทหน่ึงที่มีการขยายตัวไดอยางตอเน่ือง ใหสามารถนํา

รายไดมาใหแกชุมชน สงเสริมการจางงานในชนบทและการพัฒนาเศรษฐกิจไดอยางยั่งยืนตอไป 

 จากเหตุผลดังกลาวขางตน จึงสมควรที่จะศึกษาถึงประสิทธิภาพการบริหารการผลิตหัตถกรรมของกลุมชุมชนใน

จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเปนแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของวิสาหกิจชุมชนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 เพื่อศึกษาถึงสภาพและปญหาดานการผลิต การตลาด ตลอดจนโอกาสการขยายตัวของตลาด ในสินคาชุมชน

ประเภทศิลปหัตถกรรมอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ตลอดจนการบริหารกลยุทธตามนโยบายสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ

ในจังหวัดศรีสะเกษ 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่องแนวนโยบายหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาถึงการรวมกลุมและการ

ดาํเนินงาน และสถานการณดานการผลิตและการตลาด ปญหาอุปสรรคของการผลิตและการตลาด โอกาสการขยายตัวของ
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ตลาด ทั้งในประเทศและตางประเทศ ของสินคากลุมชุมชนศิลปหัตถกรรมศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต

โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ โดยวิธีการศึกษาจากขอมูลเอกสารและการสัมภาษณเพื่อที่จะศึกษาการรวมกลุมดังกลาว 

 การนําเสนอผลการศึกษาวิจัยในบทน้ี ผูศึกษาวิจัยจะนําเสนอในเชิงพรรณนาโดยแบงเปน 2 สวนคือ สวนแรกเปน

การศึกษาระบบการบริหารและการดําเนินการของกลุมชุมชน โดยอาศัยขอมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ และสวนที่ 2 

เปนการวิเคราะหโดยใชวิธี SWOT Analysis ในการศึกษาวิจัย ครั้งน้ีเปนการศึกษาการดําเนินการของชุมชนหัตถกรรมอุทุมพร

พิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 10 กลุม โดยใชขอมูลการศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ในชวงเวลาระหวางป 

พ.ศ.2556-2558 

 

วิธีการศึกษาวิจัย 

แหลงท่ีมาของขอมูล 

 แหลงที่มาของขอมูลประกอบดวย 2 สวน ดังน้ี 

 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการสัมภาษณผูนํากลุมชุมชน โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ถึง

ดานตางๆ เชน สถานการณปญหาและอุปสรรค ดานการผลิต และการตลาดจากกลุมตัวอยางผูผลิตสินคาชุมชนประเภท

ศิลปหัตถกรรมอุทุมพรพิสัย ภายใตโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑของจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 10 ราย โดยจะใชวิธีการ

สุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลและการคนควาเอกสาร โดยอาศัยแหลงขอมูล

จากหนวยงานราชการที่เก่ียวของ ไดแก วารสาร บทความ หนังสือพิมพ วิทยานิพนธ และขอมูลเครือขายอินเตอรเน็ต เปนตน 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ทําการศึกษาในเชิงพรรณนา (Descriptive Method)อธิบายถึง โครงการ

หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ในสินคาหัตถกรรมชุมชนประเภทศิลปะ และวัฒนธรรมทองถิ่นของอําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัด 

ศรีสะเกษ ในดานตางๆ เชน ความสําคัญ ความเปนมา สถานการณการผลิต การตลาด ตลอดจนปญหาและอุปสรรคของการ

ผลิต และโอกาส การขยายตัวของตลาด นอกจากน้ัน ยังทําการศึกษาดวยวิธีวิเคราะห SWOT Analysis ที่พิจารณาถึง

สภาพแวดลอมภายในและภายนอกของสินคาหัตถกรรมอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงประกอบดวย การวิเคราะหจุดแข็ง 

จุดออน โอกาสและอุปสรรค เปาหมายในสินคาดังกลาว นอกจากน้ี ยังศึกษาเรื่องสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

ดวย 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธใหสินคาภายใตโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑบรรลุเปาหมาย อันจะ

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต 
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ผลการศึกษาวิจัย 

การผลิตของหัตถกรรมอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 

 หัตถกรรมอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษดานการผลิตของกลุมอาชีพ สวนใหญใชแรงงานในทองถิ่นที่มีความรูความ

ชํานาญ ซ่ึงไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษ โดยบางกลุมรับงานจากกลุมไปทําที่บาน บางกลุมก็ทําการผลิตที่ทําการของกลุม 

บางกลุมยังขาดแคลนสถานที่ผลิต ซ่ึงเปนจุดศูนยรวมกลุมในการผลิต โดยแรงงานไดรับคาจางตามช้ินงานที่ทํา ซ่ึงการผลิตโดย

สวนใหญจะเปนส่ิงของเครื่องใชในครัวเรือน ที่มีความจําเปนในชีวิตประจําวันและเครื่องประดับตกแตงบาน เฟอรนิเจอรของที่

ระลึกตางๆ ใชวัตถุดิบที่หางายในทองถิ่น มีบางพื้นที่ที่มีการขยายกําลังการผลิต ทําใหวัตถุดิบลดลง ไมเพียงพอ ตองหาวัตถุดิบ

จากจังหวัดใกลเคียง เชน อุบลราชธานี สุรินทร บุรีรัมยและ ยโสธร จึงสมควรตองแกปญหาดวยการสรางเครือขายวัตถุดิบ 

และการปลูกตนไผทดแทน ดานการพัฒนาคิดคนรูปแบบผลิตภัณฑใชภูมิปญญาของตัวเอง และการรวมกันของกลุมในการ

ออกแบบผลิตภัณฑและสวนหน่ึงผลิตตามแบบที่พอคาคนกลางส่ังทํา รวมทั้งที่ไดรับการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑจากหนวยงาน

ราชการตางๆ ที่หมุนเวียนกันมาใหความรูอยางสมํ่าเสมอ อันจะสรางสินคามีการพัฒนาใหเขากับสมัยนิยม ซ่ึงในปจจุบัน 

ผูบริโภคมีความหลากหลายทั้งดานรสนิยม รูปแบบ และการใชประโยชน 

 ในดานการพัฒนาผลิตภัณฑ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ไดสงนักวิชาการเขามาอบรมในหมูบาน เพื่อ

พัฒนาผลิตภัณฑใหมีมาตรฐาน โดยการออกแบบใหมีรูปแบบแปลกใหม และพัฒนาใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น ทําใหเปนผลิตภัณฑที่

มีคุณภาพและมาตรฐาน เปนการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑอีกทางหน่ึง และผลจากนโยบายการประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ ทํา

ใหชุมชนหัตถกรรมไมไผของจังหวัดศรีสะเกษ กลายเปนแหลงทองเที่ยวและทัศนศึกษาอีกแหลงหน่ึงของจังหวัดศรีสะเกษ 

เน่ืองจากที่ตั้งกลุมอยูไมไกลจากถนนสายอุบลราชธานีและศรีสะเกษมากนัก นักทองเที่ยวไดซ้ือผลิตภัณฑหัตถกรรมไมไผ

กลับไปดวย  

การวิเคราะหการตลาดโดยใชแนวคิดเร่ืองสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ms) 

 การวิเคราะหการตลาดโดยใชแนวคิดเรื่องสวนประสมทางการตลาด ซ่ึงเปนเครื่องมือสนองความพึงพอใจแกกลุม

ลูกคาเปาหมาย ประกอบกับดวยหลักการ 4P คือ (1) ผลิตภัณฑ (2) ราคา (3) การจัดจําหนายและ (4) การสงเสริมการตลาด 

โดยสวนประสมทางการตลาดของกลุมหัตถกรรมไมศรีสะเกษในจังหวัดศรีสะเกษ มีดังรายละเอียดตอไปน้ี 

ผลิตภัณฑ (Products) 

 ผลิตภัณฑสวนใหญเปนสินคาประเภทของใชในครัวเรือน เครื่องประดับตกแตงบาน เฟอรนิเจอร และของที่ระลึก 

และมีบางสวนนําสินคาหัตถกรรมไมศรีสะเกษพื้นเมืองไปตอยอดเพิ่มมูลคาใหกับสินคาไมพื้นเมืองศรีสะเกษ ทางดานคุณภาพ

ของหัตถกรรมไมศรีสะเกษพื้นเมืองมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับความละเอียดประณีตและเทคนิคของผูทํา การออกแบบ

ผลิตภัณฑใชความคิดสรางสรรคของสมาชิกกลุม หรือดูตัวอยางจากผลิตภัณฑที่พบเห็นในทองตลาด ตลอดจนดูแบบจากพอคา

คนกลางที่ส่ังทําสินคา และการอบรมทางดานผลิตภัณฑของหนวยราชการตางๆ 

 สําหรับตราสินคา (Brand) ของหัตถกรรมไมพื้นเมืองศรีสะเกษของจังหวัดศรีสะเกษ ใชตราสินคาโครงการหน่ึงตําบล

หน่ึงผลิตภัณฑของจังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงผลิตภัณฑหัตถกรรมไมของจังหวัดศรีสะเกษไดรับการรับรองคุณภาพและคัดสรรเปน

สินคาสุดยอดของหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑในระดับจังหวัดและระดับภาค ตลอดจนในระดับประเทศ แตอยางไรก็ตาม กลุม

หัตถกรรมไมพื้นเมืองศรีสะเกษยังตองการความรูและการพัฒนาดานบรรจุภัณฑ (Package) และฉลากสินคายังไมมีการบรรจุ

หีบหอที่เหมาะสมมีลักษณะเฉพาะตัวเปนเอกลักษณของกลุม 
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ราคา (Prices) 

 การที่กลุมหัตถกรรมไมพื้นเมืองศรีสะเกษ ของจังหวัดศรีสะเกษ มีอยูกระจัดกระจายทั่วไปในแตละตําบลของจังหวัด

ศรีสะเกษ ซ่ึงมีทั้งการรวมกลุมทําการผลิต และมีการทําเปนอิสระไมมีการรวมกลุม สินคาที่ผลิตออกมาจึงไมมีเกณฑในการตั้ง

ราคา การกําหนดราคากันเองจึงไมมีราคามาตรฐานทํา ใหราคาอาจไมเทากันในแตละพื้นที่ ลูกคามีขอเปรียบเทียบและจาก

การที่กลุมผลิตอยูอยางกระจัดกระจายทั่วไป ทําใหมีการขายตัดราคากันการกําหนดราคาขายโดยมุงที่ตนทุน แตราคาน้ีไมได

สะทอนถึงตนทุนที่แทจริงเน่ืองจากราคาขายน้ันไมไดนับรวมตนทุนคาแรงงานในการทํา เพราะชาวบานเห็นวาเปนการทําใน

ชวงเวลาวางหลังจากการทําเกษตร และบางกลุมไมไดนับรวมตนทุนทางดานคุณคาไม ซ่ึงเปนวัตถุดิบที่เปนของตนเองไมไดซ้ือ

วัตถุดิบมาผลิต 

การจัดจําหนาย (Place) 

 ระดับชองทางการจําหนายโดยหัตถกรรมไมพื้นเมืองมีทั้งชองทางตรงและชองทางออมซ่ึงสามารถแบงเปน 4 ชอง

ทางการจําหนายไดดังน้ี 

 1. การกระจายสินคาของกลุมหัตถกรรมไม ซ่ึงรวมตัวกันผลิตและจําหนาย 

 2. การกระจายสินคาของชาวบานที่ทําหัตถกรรมไมดวยตนเองเปนอิสระ 

 3. การกระจายสินคากลุมที่นําสินคาหัตถกรรมไมมาพัฒนาใหมีมูลคาเพิ่ม 

 4. การกระจายสินคากลุมที่เปนตัวแทนจําหนาย 

 การจําหนายสามารถแบงวิธีการจําหนายสินคาหัตถกรรมไม ออกเปน 6 วิธีดังตอไปน้ี 

 1. การจําหนายสินคาใหกับลูกคาขาจร โดยมีการจัดวางสินคาบริเวณแหลงผลิตเพื่อดึงดูดลูกคาและเปนจุดสนใจแกผู

พบเห็น 

 2. การจําหนายโดยผานคนกลางซ่ึงไปเลือกซ้ือหรือส่ังผลิตจากกลุม มีการจัดสงสินคาใหกับลูกคาทางรถโดยสาร หรือ

นําไปสงเอง ขึ้นอยูกับขอตกลงในการซ้ือขายแตละครั้ง คนกลางสวนใหญจะนําสินคาไปขาย ณ แหลงทองเที่ยวของจังหวัด

ตางๆ เชน กรุงเทพมหานคร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และบุรีรัมย สุรินทร และจังหวัดใกลเคียง 

 3. การจําหนาย ณ งานแสดงสินคาตางๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด อันเปนการเขาถึงผูบริโภคโดยตรง 

ซ่ึงถาเปนงานแสดงสินคาระดับประเทศ ที่มักจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร หนวยงานราชการจะเปนผูคัดเลือกกลุมอาชีพที่จะนํา

สินคาที่ไปขายโดยจะตองเปนกลุมที่มีศักยภาพ มีการรวมตัวกันอยางจริงจัง และสินคาที่มีคุณภาพดี 

 4. วิธีการฝากขาย โดยกลุมหัตถกรรมที่นําสินคาที่นําสินคาไปขายตามงานแสดงสินคาตางๆ จะนําสินคาของกลุมที่มี

ความสนิทสนมคุนเคยกันไปขายดวย 

 5. มีวิธีการนําสินคาไปขายรวมกันเพื่อประหยัดคาใชจายในการเดินทางและทําใหมีสินคาลูกคาเลือกเปนจํานวนมาก 

หรือบางครั้งประธานกลุมก็จะนําสินคาไปขายตามบานญาติหรือคนรูจักในตางจังหวัด 

 6. ในสวนการจําหนายในตลาดตางประเทศตองอาศัยพอคาคนกลางเปนหลักในการสงออกตางประเทศ 

การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
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 กลุมหัตถกรรมไมพื้นบานศรีสะเกษ ไมมีงบประมาณและแนวคิดในดานการสงเสริมการตลาด ดังน้ันการสงเสริม

การตลาดของกลุมหัตถกรรมไมพื้นเมืองศรีสะเกษ มีเพียงวิธีเดียว คือ การขายโดยใชพนักงานขาย ซ่ึงอาจเปนสมาชิกกลุม หรือ

บางครั้งหัวหนากลุมเปนพนักงานขายเอง ซ่ึงเปนการติดตอส่ือสารทางตรงแบบเผชิญหนาระหวางผูขายกับลูกคาคาดหวัง มี

การเสนอขายสินคาและลดราคาสินคาเล็กนอยเม่ือลูกคามิตอรอง และถามีการส่ังสินคาจํานวนมากอาจมีการลดเปนเงินสดให

ลูกคาตามความจําเปน และอาจมีของแถมเปนช้ินเปนอัน อยางไรก็ตาม หนวยงานภาครัฐ ไดเขามามีสวนรวมในการสงเสริม

การตลาดใหกับกลุมหัตถกรรมไมศรีสะเกษ ไดแก การโฆษณาประชาสัมพันธ ซ่ึงเปนไปในลักษณะของสินคาภายใตโครงการ

หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ 

ปญหาและอุปสรรคในดานการตลาด 

 1. กลุมชุมชนไมมีเงินทุนในการขนถายสินคาไปจําหนายยังสถานที่ตางๆ ซ่ึงบางแหงมีคาใชจายสูง 

 2. กลุมชุมชนขาดความรูความเขาใจในดานการจัดหาตลาด 

 3. ขาดการโฆษณาและการประชาสัมพันธ ทําใหผูบริโภคตางทองถิ่นโดยทั่วไปไมรูวาทองถิ่นของจังหวัดศรีสะเกษมี

สินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ที่มีความสวยงามและประณีต 

 4. ระดับราคาสินคานาจะสูงกวาน้ี (สวนใหญตั้งราคากันเองไมมีมาตรฐาน) 

 5. ประสบปญหาดานการจัดหาสถานที่จําหนายควรจัดตั้งศูนยสินคาขายตลอดป 

 6. ขาดความรูทางดานการสงออก ตองอาศัยพอคาคนกลางที่มีศักยภาพสูงกวา 

 7. ตนทุนการประชาสัมพันธสูงเกินไป 

 8. ขาดการประชาสัมพันธ อยากใหมีการประชาสัมพันธถึงกลุมเปาหมายผูซ้ือโดยตรง 

 9. มีการขายตัดราคากัน 

การนําเสนอกลยุทธทางการตลาดจากการวิเคราะห SWOT Analysis 

 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของกลุมหัตถกรรมไมพื้นเมืองในจังหวัดศรีสะเกษ พบวา กลุม

หัตถกรรมไมพื้นเมืองควรมีการปรับเปล่ียนรูปแบบกลยุทธในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน ดังตอไปน้ี 

 1. การประชาสัมพันธสรางภาพลักษณสินคาทางดานภูมิปญญาและวัฒนธรรมที่ส่ังสมสืบทอดมาเปนเวลานาน มี

ความเปนเอกลักษณ การตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นที่มีการพัฒนาอยางตอเน่ืองและการแลกเปล่ียนเรียนรูในกลุมผูผลิตและ

เครือขาย 

 2. ใช วัตถุดิบธรรมชาติ ในการทําหั ตถกรรมไมพื้ นเมือง รักษาส่ิงแวดลอม และเนนในเรื่องการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 3. การรวมกลุมหรือสรางเครือขายที่เขมแข็ง เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตใหพรอมตอบสนองความตองการของลูกคาที่มี

ปริมาณมาก ตลอดจนการพัฒนาการผลิตและคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ 

 4. การเช่ือมโยงเครือขายความรวมมือขององคกรภาครัฐ เอกชนและภาคชุมชนเพื่อการพัฒนางาน OTOP ใหเปน

ระบบที่เอ้ือตอการพึ่งตนเองอยางยั่งยืน 
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 5. วางตําแหนงผลิตภัณฑใหเปนสินคาในระดับบน สรางความแตกตางจากหัตถกรรมที่ดอยคุณภาพ 

 6. ใหขอมูลผูบริโภคเก่ียวกับตัวสินคา กรรมวิธีการผลิต และวัตถุดิบที่ใชเพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองรวมกัน การ

จัดการระบบขอมูลขาวสารที่ทันตอเหตุการณ 

 7. ขอความสนับสนุนทางดานการออกแบบและพัฒนาสินคา รวมทั้งวิธีการเขาถึงขอมูลดานความตองการจากผูที่

เก่ียวของ เชน หนวยงานภาครัฐ เอกชนและ กลุมลูกคา 

 8. มีการวิเคราะหและกําหนดลูกคาเปาหมายที่ชัดเจน เพื่อบริหารความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relation 

Management - CRM) ไดอยางถูกตองตรงใจลูกคา  

 9. ควรมีการขยายชองทางการจัดจําหนายใหมีความหลากหลายมากขึ้น 

ปจจัยภายในที่สําคัญ 

(Critical Success Factors) 

นํ้าหนัก 

(Weight) 

การ

ประเมิน 

(Rating) 

คะแนนถวงนํ้าหนัก 

(Weighted Score) 

จุดแข็ง (Strengths - S) 

1. สินคาหัตถกรรมพื้นบานจังหวัดศรีสะเกษ เปนสินคาที่อยูภายใต

นโยบายหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑเปนสินคาเอกลักษณประจําทองถิ่น 

ผลิตโดยภูมิปญญาชาวบานและเปนสินคาประเภท (Niche Markets) มี

การสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น 

0.20 4 0.80 

2. สินคามีความหลากหลายสามารถตอบสนองใหกับลูกคาไดหลายกลุม 0.02 3 0.06 

3. เปนแหลงผลผลิตภาคเกษตรและแปรรูปการเกษตร 0.06 3 0.18 

4. แรงงานมีทักษะและหางายในทองถิ่น 0.20 4 0.80 

5. แหลงวัตถุดิบธรรมชาติ มีพรอมที่จะลงทุน 0.05 4 0.20 

6. ไมพื้นเมืองเปนไมเอกลักษณประจําจังหวัดศรีสะเกษ ถาเอยถึงจังหวัด

ศรีสะเกษก็ตองเอยถึงผลิตภัณฑของจังหวัดศรีสะเกษ 

0.04 4 0.16 

7. มีโครงขายการคมนาคมที่สมบูรณ ทางบกและทางทะเล 0.06 3 0.18 

8. เปนแหลงทองเที่ ยวที่ มีศักยภาพและสามารถเช่ือมโยงกับแหลง

ทองเที่ยวอ่ืนๆ 

0.04 3 0.12 

9. ภูมิประเทศที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการปลูกตนไมมีแหลงนํ้า

ธรรมชาติเพียงพอ สําหรับการอุปโภคบริโภค 

0.04 3 0.12 

10. มีแหลงอารยะธรรมโบราณและประวัติศาสตร ที่เอ้ือตอการทองเที่ยว

และการจําหนายสินคาพื้นเมือง 

0.02 2 0.04 

จุดออน (Weakness - W) 

1. กลุ ม อาชีพ ขาด ความรู แ ละ ค วามสามารถด านการต ลาด ทั้ ง

ภายในประเทศและการสงออกตองอาศัยพอคาคนกลาง 

0.04 2 0.08 

2. ขาดความรูดานการบริหารการเงินและการบัญชีเบื้องตน 0.02 1 0.02 

3. ขาดการประชาสัมพันธที่ เฉพาะเจาะจงกลุมสินคา ไมกระตุนให    
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ปจจัยภายในที่สําคัญ 

(Critical Success Factors) 

นํ้าหนัก 

(Weight) 

การ

ประเมิน 

(Rating) 

คะแนนถวงนํ้าหนัก 

(Weighted Score) 

ประชาชนรูจักสินคา 

4. ชองทางการจัดจําหนายมีอยูอยางจํากัด ไมอํานวยความสะดวกในการ

ซ้ือใหกับผูบริโภค ทําเลที่ตั้งกลุมไมอยูในแหลงทองเที่ยว ทําใหเขาถึง

ผูบริโภคโดยตรงไดยากขาดตลาดกลางที่ครบวงจร และสามารถจําหนาย

ไดตลอดป 

0.03 2 0.06 

5. การรวมกลุมที่เกิดจากการสนับสนุนของภาครัฐ สมาชิกยังไมเขาใจถึง

ความจําเปน และรูปแบบวางแผนการทํางานรวมกันอยางแทจริง ขาดการ

สรางระบบการตรวจสอบและการบริหารการจัดการที่ดีของกลุม 

ประชาชนไมมีสวนรวมในการบริหารจัดการชุมชนที่เปนรูปธรรม ทําให

กลุมไมมีความเขมแข็งเทาที่ควร 

0.04 2 0.08 

6. คานิยมของประชาชนยังเช่ือวาการบริการเปนหนาที่ของภาครัฐ 

ลักษณะนิสัยของคนไทยเปนปญหาในการทําตลาดเชิงรุก ขาดการพัฒนา

ดานภาษา ขาดการรับรูขอมูลและการพัฒนาเทคโนโลยี 

0.02 1 0.02 

7. ขาดตัวเช่ือมโยงทางการตลาด เชน Trade Representative ปจจุบัน

ลูกคามีแนวโนมซ้ือสินคาผานตัวแทนการคาของตนในแตละประเทศ เพื่อ

ชวยประหยัดเวลา คาใชจายและลดความเส่ียง ทําใหเสียเปรียบในการ

แขงขัน 

0.03 2 0.06 

8. ราคากําหนดขึ้นเองตามความพอใจไมมีมาตรฐานและราคาสินคานาจะ

สูงกวาน้ีและมีการตัดราคากันระหวางผูขาย 

0.02 2 0.06 

9. แรงงานที่ มีฝ มือ ชางเทคนิค คาจางคอนขางแพง เครื่องจักรและ

อุปกรณที่ ใช เกา ใชงานมาเปนเวลานาน และมีราคาสูงอะไหลแพง 

อุปกรณเครื่องใชเครื่องมือ เทคโนโลยีการผลิต 

0.02 2 0.04 

10.ไม มีความรูระบบงานขอมูลสารสนเทศ มีการนําข อมูลระบบ

สารสนเทศมาใชงานนอย 

0.01 

 

1 0.01 

รวม 1.00  3.19 

หมายเหตุ: การประเมินตัวเลข 

 1 = จุดออนหลัก   2 = จุดออนรอง 

 3 = จุดแข็งรอง   4 = จุดแข็งหลัก 

ตารางที่ 1 แมททริกซการประเมินปจจัยภายใน (Internal Factors Evaluation—IFE Matrix): จุดแข็ง (Strength) และ

จุดออน (Weaknesses) 
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บทสรุปผลการศึกษาวิจัย 

 การศึกษาวิจัยดังกลาว สามารถสรุปผลของการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปน้ี กลุมชุมชนผลิตภัณฑหัตถกรรมไม

พื้นเมืองศรีสะเกษ ของจังหวัดศรีสะเกษ การรวมกลุมโดยสวนใหญจะเปนการรวมกลุมระหวางสมาชิกที่เปนเครือญาติและ

สมาชิกในหมูบานเดียวกัน ซ่ึงยังเปนกลุมเล็กๆ สมาชิกภายในกลุมสวนใหญมีอาชีพหลัก คือทํานา ทําสวน ทําไร มีรายไดต่ํา 

เสร็จจากงานประจําก็มีเวลาวาง ก็เลยมารวมกลุมกันทําหัตถกรรมไมพื้นเมืองศรีสะเกษ เปนอาชีพเสริม ซ่ึงไมศรีสะเกษมีอยู

ทั่วไปตามหัวไรปลายนาของจังหวัดศรีสะเกษ การรวมกลุมเปนไปในลักษณะความสัมพันธในรูปแบบของชนบทชาวบานดั้งเดิม 

การรวมตัวยังไมเขมแข็ง สมาชิกสวนใหญไมมีความชํานาญในดานการบริหารและการจัดการของกลุมอาชีพ ตลอดจน

อุดมการณและหลักการสหกรณ การทํางานรวมกันในกลุม การสรางทัศนคติในการทํางาน การพบปะและการประชุมกลุมเพื่อ

สรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดียังนอยเพราะไมมีเวลาตองหลังจากการทําไร ทํานา และทําสวน ซ่ึงเปนอาชีพหลัก และ

ยังขาดสถานที่ทําการถาวรของกลุม การพบปะสวนใหญใชบานของหัวหนากลุม ซ่ึงบางครั้งไมสะดวกในส่ิงตางๆ ไมวาจะเปน

สถานที่เครื่องไมเครื่องมือ ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีเปนอุปสรรคทําใหการรวมกลุมไมเขมแข็งเทาที่ควร จาก

การศึกษาพบวาลักษณะประชากรแบงออกเปน 4 กลุมใหญ ๆ คือ 

 1. กลุมหัตถกรรมไมพื้นเมืองศรีสะเกษ ซ่ึงรวมตัวกันผลิตและจําหนาย ลักษณะกลุมประเภทน้ีเปนการรวมกลุมกัน

ผลิตสินคา และจําหนายสินคารวมในนามกลุม และบางกลุมผูนํากลุมมีลักษณะเปนนายทุนโดยรับซ้ือสินคาจากสมาชิก โดย

สมาชิกขายขาดใหกับผูนํากลุม แลวผูนํากลุมนําไปขายตอ 

 2. ชาวบานที่ทําหัตถกรรมไมเมืองพื้นบานศรีสะเกษดวยตนเองเปนอิสระไมไดรวมกลุม เปนการผลิตสินคาโดยอิสระ 

โดยใชแรงงานตนเองและสมาชิกภายในครอบครัวเปนหลัก 

 3. กลุมที่นําสินคาหัตถกรรมไมพื้นเมืองศรีสะเกษมาพัฒนาใหมีมูลคาเพิ่ม เปนกลุมที่นําสินคาหัตถกรรมไมศรีสะเกษ

พื้นเมืองมาตอยอดเพิ่มมูลคาใหกับสินคาหัตถกรรมไมพื้นเมืองศรีสะเกษ 

 4. กลุมที่เปนตัวแทนจําหนาย เปนกลุมที่นําสินคาจากชาวบาน ตลอดจนสินคาอยางอ่ืนมาจําหนาย โดยชาวบานขาย

ขาด หรือเปนการฝากขายก็มี 

ปญหาของนโยบายหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ 

 ปญหาจากผูใชนโยบาย ประกอบดวย 

 1. ปญหาดานงบประมาณ เน่ืองจากไมมีงบประมาณที่ใชในนามงบประมาณของนโยบายหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ

โดยตรง แตใชงบประมาณประจําปของแตละหนวยงานซ่ึงไมไดจัดสรรมาเพื่อนโยบายหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑอยางเดียว โดย

หนวยงานน้ันๆ มีกิจกรรมที่จะตองทําในดานอ่ืนๆ อีกหลายดาน ซ่ึงไมพอเพียงแกการดําเนินงานเพราะฉะน้ัน ทางรัฐบาลควรมี

งบประมาณที่ระบุไวอยางชัดเจนวานําไปใชในการดําเนินการเรื่องหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑโดยตรง 

 2. ปญหาดานบทบาทหนาที่ของแตละหนวยงาน ควรจะแบงบทบาทหนาที่อยางชัดเจน โดยเฉพาะสํานักงาน

อุตสาหกรรมเนนในดานการผลิต แตยังมีหนาที่ในการพัฒนาดานการตลาดอีกดวย ซ่ึงไปซํ้าซอนกับทางสํานักงานพาณิชย

จังหวัดที่มีบทบาททางดานการสงเสริมการตลาดอยูแลวจึงควรที่จะมีการกําหนดบทบาทหนาที่ของแตละหนวยงานใหชัดเจน

เพื่อที่จะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ปญหาจากผูรับนโยบาย ปญหาจากผูรับนโยบาย คือ ปญหาดานการขาดความรวมมือของชาวบาน จากการที่แตละ

หนวยงานพยายามสงเสริมใหชาวบานไดรับการฝกอบรมใหความรูในดานตางๆ พบวาชาวบานยังไมคอยใหความรวมมือ
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เทาที่ควร เน่ืองจากเห็นวาเสียเวลา ทุกส่ิงทุกอยางมอบหมายใหหัวหนากลุมเปนผูดําเนินการทั้งหมดและ มักจะยึดติดกับการ

ผลิตช้ินงานแบบเดิมที่เคยทํามา ซ่ึงจะทําใหเปนปญหาในการสงเสริมใหชาวบาน ไดพัฒนาไปสูขั้นที่สูงกวาน้ีได 

 จากที่กลาวมาขางตน ปญหาแตละดานลวนแตเปนอุปสรรคที่สําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานตามนโยบายหน่ึง

ตําบลหน่ึงผลิตภัณฑใหมีผลที่ชัดเจนขึ้นมาได เพราะฉะน้ัน รัฐบาลควรเรงหาแนวทางที่จะแกปญหาเหลาน้ีอยางเรงดวน 

 

ขอเสนอแนะในการศึกษา 

 การเพิ่มศักยภาพในการผลิต ดานผลิตภัณฑของกลุมอาชีพหัตถกรรมไมพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ โดยเฉพาะ

ทางดานตัวสินคาที่เปนเอกลักษณของทองถิ่น และเปนสินคา Niche Market และแรงงานมีทักษะและแหลงวัตถุดิบมีพรอมที่

จะลงทุน สวนใหญกลุมผูผลิตใชวัตถุดิบที่หางายในทองถิ่น มีบางพื้นที่ที่มีการขยายกําลังการผลิต ทําใหวัตถุดิบลดลงไม

เพียงพอ ตองแกปญหาดวยการสรางเครือขายของวัตถุดิบ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ มีองคกรภาครัฐ ที่มีบทบาท

หลักในการสงเสริมสนับสนุนรวมกับสถาบันการศึกษา มีการเพิ่มมูลคาโดยการแปรรูปอยางหลากหลาย มีการพัฒนาดานบรรจุ

ภัณฑ ทั้งโดยการดําเนินงานของกลุมเอง และการสรางเครือขายกับกลุมอ่ืน มีการสรางความสมดุลของการผลิตกับทรัพยากร

และส่ิงแวดลอม โดยการปลูกวัตถุดิบทดแทนสวนที่ใช และควรมีการปรับปรุงดังน้ี 

 1. ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อสรางเอกลักษณของผลิตภัณฑตนเอง 

 2. สรางผลิตภัณฑใหมีความแตกตางจากคูแขง 

 3. สรางผลิตภัณฑที่สามารถตอยอดจากเดิม เพื่อเกิดความชํานาญเฉพาะดาน 

 4. ควรมีการใชวัตถุดิบในทองถิ่นใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 5. สงเสริมแนะนําใหสมาชิกรูจักใชวัตถุดิบใหเพียงพอตอความตองการในทองถิ่น 

 6. แนะนําสมาชิกพัฒนาผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน ไดรับการรับรองคุณภาพ 

 7. พัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของผูบริโภค เพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ 

 8. ควรมีผูแนะนําการออกแบบผลิตภัณฑหรือลวดลายแบบใหมๆ ตามที่ตลาดตองการ 

 9. ตองมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑตามที่ตลาดตองการ 

 10. ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่กลุมอาชีพตองการ 

 11. การคํานวณตนทุนและการตั้งราคาสินคา 

 12. ควรมีการอบรมเพิ่มทักษะและความรูไดใหกับแรงงานในดานการผลิต 
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บทคัดยอ 

บทความน้ีเปนการเปรียบเทียบการทํารัฐประหารในประเทศไทย กับแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร ในยุคสมัยใหม

นิยม ถึงความคลายคลึงในการยึดเอาผลประโยชนใดเปนที่ตั้ง  และในการรัฐประหารยุคปจจุบันซ่ึงเปนยุคโลกาภิวัตน หรือโลก

แงเสรีภาพดานการส่ือสาร และสิทธิเสรีภาพดานตางๆ   การละเมิดสิทธิมนุษยชน ของคณะรัฐประหาร ที่ประเทศในโลกแหง

การปกครองระบอบประชาธิปไตย ตางใหความเห็นตางในการทํารัฐประหารของไทย  ไมวาจะเปนการผองถายอํานาจในยุค

สมัยใดก็ตาม 

 

คําสําคัญ: สมัยใหมนิยม รัฐประหาร โลกาภิวัตน 

 

Abstract 

This article compares the military coup in Thailand. The concept of public administration most 

popular in the modernism. The resemblance to take any benefit is set. In the modernism, the age of 

globalization coup. Or the sense of freedom of communication. And various rights in the evaluation of 

human rights. The coup the country in the world for democracy. The comments were in a military coup 

in Thailand. Whether siphoning power in any given period. 

 

Keyword: Modernization, Coup d'état, Globalization 
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บทนํา 

การปฏิวัติการปกครองของประเทศไทยไดเกิดขึ้นมาเปนครั้งแรก เม่ือ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 “คณะราษฎร”  

ซ่ึงประกอบดวยทหารบก ทหารเรือ และพลเรือนบางกลุม จํานวน 99 นาย มีพระยาพหลพลพยุหเสนา เปนหัวหนาคณะ ไดทํา

การยึดอํานาจการปกครองประเทศ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 7 เพื่อ

เปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย เปนระบอบประชาธิปไตย โดยมีรัฐธรรมนูญใชเปนหลักในการ

ปกครองประเทศสืบตอไปพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริ ที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญ ใหแกปวงชนชาวไทย

อยูกอนแลว จึงทรงยินยอมตามคํารองขอของคณะราษฎร ที่ทําการปฏิวัติในครั้งน้ัน เปนการปฏิวัติเพื่อการเปล่ียนแปลงการ

ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ตอมาประเทศไทยยังมีการรัฐประหาร

รวมถึงการกอการกบฏหลายตอหลายครั้ง ซ่ึงจากการ เกิดจากการกระทําของผูที่อยูในชนช้ันปกครองทั้งส้ิน อาทิเชน การเกิด

รัฐประหาร 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476 พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา พรอมดวยทหารบก ทหารเรือ และพลเรือนคณะหน่ึง 

ไดทําการยึดอํานาจการปกครองประเทศอีกครั้งหน่ึง เพื่อขอใหพระยามโนปกรณนิติธาดา นายกรัฐมนตรีในขณะน้ันลาออก

จากตําแหนงซ่ึงเปนการริดรอนอํานาจภายในคณะราษฎร ที่มีการแตกแยกกันเอง ในสวนของการใชอํานาจ ตองมีมาตรการ

ปองกันมิใหใชอํานาจในทางที่ละเมิดตอกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายตอสังคมและประเทศชาติ เชน ใหมีศาลคดีการเมือง 

ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ ผูตรวจการรัฐสภา สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินที่มีอิสระอยางเต็มที่ การประกาศ

ทรัพยสินของนักการเมืองทุกคนทุกตําแหนง การออกกฎหมายผลประโยชนขัดกัน (ลิขิต ธีรเวคิน, 2543) 

หลังจากน้ันการปฏิวัติโดยประชาชนใน วันที่ 14 ตุลาคมพ.ศ. 2516 ผูทําการครั้งน้ีเปนประชาชนและนักศึกษา และ

การรัฐประหารครั้งกอนลาสุด คือ เม่ือวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ซ่ึงผูที่ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีในขณะน้ันปฏิบัติ

ภารกิจที่ตางประเทศ   โดย คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) ซ่ึงมี 

พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน เปนหัวหนาคณะและขณะเดียวกัน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซ่ึงไดขาวการรัฐประหารโดยไดพยายาม

ติดตอชอง 11 กรมประชาสัมพันธ เพื่อการออกโทรทัศน แตเน่ืองจากไมไดมีการเตรียมไวจึงทําใหการออกโทรทัศนไมไดและมี

การใชโทรศัพทติดตอไปยังชอง 9 ประกาศใช พ.ร.ก. สถานการณฉุกเฉิน เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ  ตอมาเม่ือมีการยึดพื้นที่ไดทํา

ให พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ไดยกเลิกประกาศสถานการณฉุกเฉินของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี แลว

ประกาศกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร รัฐประหารครั้งน้ีเกิดขึ้นกอนการเลือกตั้งทั่วไปซ่ึงมีกําหนดจัดขึ้นในเดือนตุลาคม  

หลังจากที่การเลือกตั้งเดือนเมษายนถูกตัดสินใหเปนโมฆะ นับเปนจุดเปล่ียนสําคัญในวิกฤตการณทางการเมืองที่ดําเนินมา

ยาวนานนับตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 รัฐประหารดังกลาวไมมีการเสียเลือดเน้ือและไมมีรายงานผูไดรับบาดเจ็บ แตทวา

ไดมีปฏิกิริยาจากนานาชาติ  ตั้งแตการวิพากษวิจารณโดยประเทศ เชน ออสเตรเลีย การแสดงความความเปนกลาง เชน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ไปจนถึงการแสดงความผิดหวังอยางสหรัฐอเมริกาซ่ึงถือวาประเทศไทยเปนพันธมิตรนอกนาโต และ

กลาววาการกอรัฐประหารน้ัน “ไมมีเหตุผลที่ยอมรับได” (ลิขิต ธีรเวคิน, 2543) 

และการรัฐประหารครั้งลาสุดที่เกิดขึ้นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย คือเม่ือวันที่  22 

พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16.30 น. โดย นําโดยพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ผูบัญชาการทหารบก นําผบ.เหลาทัพและ 

ผบ.ตร. คณะรักษาความสงบแหงชาติ นําโดยพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา    ผูบัญชาการทหารบก นําผบ.เหลาทัพและ ผบ.ตร. 

ไดแถลงฉบับที่ 1 ควบคุมอํานาจในการปกครองประเทศ เพื่อรักษาความสงบสุขของประเทศชาติ ตั้งแตวันที่ 22 พ.ค.เปนตน

ไป โดย ประกาศเตือนหามทุกฝายขนยายอาวุธและใชชีวิตตามปกติสุข ซ่ึงทางคณะรักษาความสงบแหงชาติ ยืนยันการรักษา

ความสัมพันธระหวางประเทศและองคกรระหวางประเทศ ทางคณะรักษาความสงบแหงชาติ จะจงรักภักดีตอสถาบัน 

พระมหากษัตริยซ่ึงทรงอยูเหนือความขัดแยงทั้งปวง ทั้งน้ีมีประกาศเคอรฟวสหามประชาชนออกนอกเคหะสถานตั้งแตเวลา 

22.00น.- 05.00น. และในการรัฐประหารในครั้งน้ีของผูกระทําการรัฐประหาร ไดกอใหเกิดแรงขับจากนานาประเทศที่
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ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อยางตอเน่ือง สงผลใหประเทศไทยตกอยูในภาวะที่เศรษฐกิจตกที่สุดในรอบหลายๆครั้งของ

การทําการรัฐประหาร เน่ืองจากในภาวะโลกปจจุบันยุคโลกภิวัตน ซ่ึงเปนยุคที่การส่ือสารและระบบเทคโนโลยีครองโลก มี

ระบบการส่ือสารที่ทันสมัยและการพัฒนาดานการรับขอมูลขาวสารของประชาชนทั่วไป  

การรัฐประหารที่เกิดขึ้นในประเทศไทยผูที่กระทําการทั้งหมดลวนเปนผูที่กุมอํานาจทางการทหาร และมีอํานาจใน

การส่ังการเรื่องกองกําลังแหงชาติทั้งหมด จะเห็นไดวาการใชอํานาจเปนอาวุธในการรัฐประหารแตละครั้ง ลวนแตประสบ

ความสําเร็จแทบจะทุกครั้ง ความสัมพันธของการรัฐประหารกับแนวคิดสมัยใหมนิยม (Modernism) การใชอํานาจของผูนํา

รัฐบาลในขณะน้ี เราสามารถนํามาเปรียบเทียบกับแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรไดหลากหลาย แตผูเขียนจะนํามา

เปรียบเทียบกับ แนวคิดสมัยใหมนิยม วามีลักษณะแนวคิดแงมุม สวนใดบางที่การทํารัฐประหาร คลายคลึงกับแนวคิดสมัยใหม

นิยม ที่นักคิดทางตะวันตกไดใหแนวคิดไว ตางมีความสอดคลองซ่ึงกันและกัน 

 

ภาวะสมัยใหมนิยม (Modernism) 

 ภาวะสมัยใหมคือ ชวงเวลาตั้งแตปลายศตวรรษที่ 19 ถึง สงครามโลกครั้งที่ 2 แตไมไดมีการกําหนดชวงเวลาที่

ชัดเจน  ชวงเวลาตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา เรียกวา ภาวะหลังสมัยใหม (Post Modern) กิดเดนส (Giddens) 

กลาววา  นักคิดคนสุดทายของยุค คลาสสิค คือ แมค เวปเบอร (Max Webber) นักคิดหลังจากกลุม เวเบอร ถือวาเปนกลุม

สมัยใหม กิดเดนส เสนอวา ภาวะสมัยใหมเปนภาวะที่ควบคุมยาก เปนสังคมเส่ียงภัย (Risk Society) สังคมแบบน้ีจะเนนไป

ทางการปองกัน (Prevention) การทําใหนอยที่สุด(Minimization)และการกํากับดูแล (Channel) ซ่ึงในสมัยน้ีหากถือวากรง

เล็บสมัยคลาสสิค คือความเปนเหตุเปนผล กรงเล็บของสังคมสมัยใหมคือ จะปรากฏในรูปอาหารจานดวนหรือแม็คโดนัลด 

(Mcdonalization) สังคมสมัยใหมตองการความหวือหวาเรงดวน เสพงาย ยิ่งไมตองยอยยิ่งดี (กลืนไดเลย)  เราจึงมีอาหารจาน

ดวนในรูปแบบตางๆตั้งแตอาหารจานดวนแบบตะวันตกอยางแมคโดนัล หรือพิซซาจนถึงบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูปของไทย และ

หนังสือจานดวน รายการโทรทัศนจานดวน  สวนวิธีคิดแบบหลังสมัยใหมมี“ภาพลักษณของความคิด” อีกแบบ เน่ืองจาก

ตองการคืนพื้นที่ (ไมใช “กระชับพื้นที่”) ใหกับความเฉพาะเจาะจง ความแตกตางและความหลากหลายสังคมสมัยใหมแทนที่

ศรัทธา ความเช่ือดวยเหตุผลและวิทยาศาสตรทําใหคนในสังคมขาดส่ิงยึดเหน่ียว สวนศรัทธาของวิธีคิดแบบสมัยใหมคือการมี

ศรัทธาตอความคิดเก่ียวกับ “ความกาวหนา” (progress) และคิดอยางเสนตรง เชน จากดอยพัฒนาสูความกาวหนาจากกอน

สมัยใหมสูสมัยใหมและหลังสมัยใหม นอกจากน้ี วิธีคิดแบบ สมัยใหมยังเช่ือในความเปนหน่ึงเดียวและความเปนสากล (ไชย

รัตน เจริญสินโอฬาร, 2555)  ซ่ึงเปนตัวแทนของเหตุผลนิยมในสมัยใหมกลาวคือ เปนการมอง 4 มิติดังน้ี 

1. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เห็นไดจากที่ผูซ้ือแลนรถเขาไปซ้ือไดเลย 

 2. การคาดคะเนได (Predictability) อาหารจะเหมือนกันทั้งหมดไมวาจะเลือกซ้ือจากที่ไหน ในอเมริกา 

 3. เนนการผลิตจํานวนมาก  มากวาการเนนหรือใสใจเรื่องคุณภาพ 

 4. ใชสูตรสําเร็จในการปรุง ไมมีพอครัว (Chef) ไวเฉพาะ 

 ในปจจุบันน้ีเม่ือมีการเปล่ียนแปลงทางดานสังคม ส่ิงที่เหมือนกับอาหารจานดวน ก็คือ การใชบัตรเครดิต ซ่ึงเปนการ

ตอบโจทยที่บัตรเดียวสามารถทํางานไดส่ีมิติในการมองรูปแบบสมัยใหม เชนเดียวกันกับอาหารจานดวนอาจถือไดวา นิทเช

(Nietzsche) เปนผูริเริ่มยุคสมัยใหม (Modernism) จากการประกาศวา  No artist tolerate reality คือ  ไมมีศิลปนคนไหน
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ยอมทนตอความเปนจริง ศิลปนไมไดบอกความจริง แตทําใหผลงานของเขาเปนจริงในความคิดของเขา (Self-realization)  

เพราะฉะน้ันเขาไมตองสนความจริง เพราะความจริงมีพื้นฐานอยูบนความเปนเหตุเปนผลซ่ึงเปนส่ิงที่ศิลปนไมยอมรับ 

 ภาวะสมัยใหมถาปรากฏในรูปวรรณกรรม ก็จะปรากฏในตัวละครวาตัวละครคิดอยางไร ผานการแสดงออกที่เรียกวา 

Stream of consciousness  ถาเปนทางดานสถาปตยกรรม จะเนนที่ประโยชนใชสอย (Function) มากกวาความสวยงาม ถา

เปนทางดานกวีนิพนธจะเนนเปนกลอนเปลา 

 แนวความคิดสมัยใหมนิยม สองนักคิดที่มีอิทธิพลตอแนวคิดสมัยใหมนิยมมากและถือไดวาเปนผูที่มีบทบาทตอ

แนวความคิดหลังสมัยใหมนิยม (Post Modernism)และหลังโครงสรางนิยม (Post-Structuralism) คือ นิทเช และบารต  ทั้ง

สองคนไมใชนักทฤษฏีสังคมวิทยา แตเปนคนที่ใหแนวคิดทางดานสมัยใหมนิยมและมีอิทธิพลตอแนวคิด หลังสมัยใหมนิยม 

และหลังโครงสรางนิยมอยางมาก 

ภาวะสมัยใหม (Modernism) ในแนวคิดของนิทเช คือ 

1. สมัยที่ใหความสําคัญแกเหตุผลนิยม (Rationism) 

2. วิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

3. ความเช่ือม่ันในความกาวหนาของมนุษย 

4. การตายของพระเจา 

5. วัฒนธรรมของชนช้ันกลาง 

6. การเมืองสมัยใหม (รัฐและประชาธิปไตยเสรีนิยมสมัยใหม) แบบตัวแทนภายใตรัฐธรรมนูญ 

7. การเปล่ียนจากระบบศีลธรรมนายมาเปนระบบศีลธรรมแบบทาส 

ความแตกตางของศีลธรรมแบบนายและศีลธรรมแบบทาสแยกไดดังน้ี 

ศลีธรรมแบบนาย (Master morality) ศีลธรรมแบบทาส (Slave morality) 

ศีลธรรมแบบอภิชนาธิปไตย (aristocracy) 

รักษาความหางและความแตกตางระหวางชนช้ันสูงและชนช้ัน

ต่ํา 

ศีลธรรมแบบประชาธิปไตย (democracy) 

มุงตอบสนองความอิจฉาริษยาของคนสวนใหญในสังคม 

 

1. ความคิดวาดวยเร่ืองสุญนิยม หรือความวางเปลา (Nihilism) 

 คอืปรัชญาที่กลาวถึงสภาพทางจิตที่เจ็บปวยของมนุษย ที่เกิดจากการที่พยายามคนหาความหมาย ของส่ิงตางๆแต

แลวก็ไมสามารถหาคําตอบ หรือคนพบความหมายของส่ิงตางๆน้ันได ทําใหมนุษยเกิดความทอแท ความส้ินหวัง ความไม

ประสบผลสําเร็จ เกิดความเบื่อหนาย เกิดความทุกข  ความรูสึกที่ไมปลอดภัย การที่ไมสามารถเรียกส่ิงที่มีอยูในอดีตกลับคืน

มาได  เกิดความละอาย วาตนเองโดนหลอกมาเปนเวลานาน ส่ิงที่เคยทรงคุณคาสูงสุด( เชน พระเจา) เปนส่ิงที่มนุษยเคยยึดถือ 

ไดลดคุณคาลง (devalue) ทําใหมนุษยตองเผชิญหนากับความวางเปลา ปราศจากความหมายไรคุณคา ส้ินหวังและเหน่ือย

หลา  
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ลักษณะของสุญนิยม 

1. ความรูสึกวางเปลา (nothingless) 

2. ความไรคุณคา (valuelessness) 

3. ความไรความหมาย (meaningnessless) 

4. ความไรเปาหมาย (telos) 

5. ความส้ินหวัง (hopelessness) 

6. ความเหน่ือยลา (weariness) 

7. ความไมยินดียินรายกับความเช่ือ อุดมการณ คุณคาที่เคยยึดถือ (Apathy) (สุภางค จันทวานิช, 2557, หนา 210) 

 ดงัน้ันมนุษยจึงสรุปวา ไมมีส่ิงใดถูกตอง ทุกส่ิงทุกอยางเปนไปได(Nothing is true, Everything is permited) การ

เปล่ียนผานชวง สุญนิยมในอารยะธรรมตะวันตก นิทเช แบงเปน 3 ชวง 

 ชวงที่ 1 จากสังคมกอนศีลธรรม สูศีลธรรม (500 ปกอนคริสตกาล) 

 ชวงที่ 2 การเกิดศาสนาคริสต (คริสตกาล) 

 ชวงที่ 3 “พระเจาตายแลว” สมัยใหมหรือสมัยปจจุบัน 

วิธีการที่จะหาทางออกจากภาวะสุญนิยม คือ 

1. ตองปฏิเสธคุณคาเดิม ประเมินคุณคาใหม (revaluation of all values) 

2. การตีความ (interpretation) 

3. มีความรักในชีวิต ผูที่ทําเชนน้ีไดคือ อภิชน (Supperman) 

 

2. วิธีการแบบวงศาวิทยา (Genealogy) 

 นิทเช ใชการศึกษาแบบวงศาวิทยา ในการวิเคราะหรากเหงาของความเส่ือมของอารยะธรรมตะวันตก เขาเสนอวา

ศีลธรรมแบบคริสตมีรากเหงามาจากความโกรธเคืองนาย ของทาสในสมัยจักรวรรดิโรมัน จึงมีทั้งลักษณะของความกลัว(Fear) 

และความเกลียดชัง (Hatred) อยูดวยกัน มุงปฏิเสธชีวิตและเห็นวาชีวิตมีบาปมาตั้งแตเกิดวงศาวิทยามีความสําคัญทางทฤษฏี

เครือญาติทางมานุษยวิทยา และเปนสวนสําคัญในการจัดระเบียบทางการเมืองในสังคมที่ใชระบบเครือญาติเปนหลัก 

 ในหนังสือ Twiligth of the Idols นิทเช ไดใชวิธีการวงศาวิทยาในการวิเคราะหความคิดของนักปราชญรุนเกา คือ 

เพลโตและโซเครตีสโดยพิจารณาจาก ความคิดเรื่องรัฐ ประชาธิปไตย สัจธรรม เขาช้ีใหเห็นวาความเส่ือมของคุณคาและส่ิง

ศักดิ์สิทธ์ิที่โลกตะวันตกไมยอมรับมีมานานแลวเปนพันป และเราจําเปนตองมีการประเมินคาส่ิงเหลาน้ีกันใหม ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ

เหมือนกับเทวรูปกลวง ตองมีการเคาะ การทดสอบกัน และในที่สุดก็เส่ือมคุณคาไป ถือเปน สนธยาของรูปบูชา (Twiligth of 

all Idol) นิทเช กลาววา ความเส่ือมของอารยะธรรมตะวันตกมีมาตั้งแตสมัยเพลโตเปนตนมา (สุภางค จันทวานิช, 2557, หนา 

211) 
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3. รัฐสมัยใหม (Modern state) กับประชาธิปไตย 

 รัฐสมัยใหมกับประชาธิปไตยเกิดขึ้นหลังยุค Enlightenment (การตรัสรู) มีแนวคิดสัญญาประชาคมเปนตัวนําและมี

ปรากฏการณที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังปฏิวัติฝรั่งเศส ในป 1789 นิทเช วิเคราะหระบบการปกครองเปรียบเทียบกันเปน 3 ระบบ 

คือ 

 1. สมบูรณาญาสิทธิราชย มีความเช่ือถือในบุคคลเพียงคนเดียว เปนผูที่มีความวิเศษเหนือกวาบุคคลอ่ืน ดํารงสถานะ

เปนผูนํา ผูปกปองคุมภัย และก่ึงเทพเจา 

 2. อภิชนาธิปไตย (Aristocracy) ตั้งอยูบนฐานของความเช่ือในคุณสมบัติและความเหมาะสมของผูที่จะมาเปนผูนํา

ของมนุษยชนและชนช้ันตางๆ 

 3. ประชาธิปไตย (Democracy) ไมเช่ือในความเปนเลิศของมนุษยและสังคมที่ปกครองโดยชนช้ันนํา ไดรับมรดกทาง

ความคิดมาจาก คําสอนและศีลธรรมอันดีของคริสตศาสนา และนํามาปรับเปล่ียนเพื่อการรับใชในทางการเมือง โดยวิธี 

Secularization(การดําเนินการในทางโลก) คือการทําใหทุกคนมีความเทาเทียมกันหมด ทุกคนแสวงหาความเสมอภาค 

ประชาธิปไตยจึงแสวงหาลักษณะความเปนฝูงสัตวหรือฝูงชนในปจเจกบุคคล ใชวิธีการใหฝูงสัตวหรือฝูงชนเหลาน้ันสามารถ

ขึ้นมาปกครองประเทศไดโดยผานการเปนตัวแทน ผานระบบรัฐสภา และทําการเรียกรองผานส่ือมวลชนตางๆ 

 นิทเชเสนอวา รัฐสมัยใหม คือการจัดการแบบไรศีลธรรมอยางเปนระบบ (organized immoralty) โดยการใช

ศลีธรรม หรือกฎหมายออกเปนคําส่ัง รัฐผูกขาดความชอบธรรมในสองส่ิงน้ี  องคประกอบภายในของรัฐสมัยใหมคือ ตํารวจ 

กฎหมาย  การลงโทษ ชนช้ัน  การคา การแสดงออกภายนอกคือ การทําสงคราม การรุกราน การลงโทษและการแกแคน  

ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม เปนรูปแบบการปกครองที่เส่ือมถอยที่สุด ใชมายาคติ (Noble lie)  ภายใตเง่ือนไขของกาละและ

เทศะ เพื่อหาทางออกใหกับความขัดแยงหรือการตอสูกับสิทธิอํานาจที่มีอยู ไมใชกฎธรรมชาติหรือกฎสากล (สุภางค จันทวา

นิช, 2557, หนา 213) 

 

4. การเมืองท่ีย่ิงใหญสมบูรณ (Great politics)  

 ควรประกอบดวยผูปกครองที่อยูในรูปของผูให /สรางกฎหมาย (Lawgiver) เปนอภิมนุษย (Supperman) ผูที่จะ

สรางความหมายใหมไดตองเปนผูที่ยกระดับจิตวิญญาณใหแกผูที่อยูใตปกครอง ทําใหผูที่อยูใตปกครองเปนมนุษยที่แทจริง 

สามารถยืนอยูกับชีวิตไดดวยตนเองเปนผูที่เขมแข็งและนําไปสูสังคมอันเขมแข็ง นอกจากน้ันผูนํายังตองเปนปราชญหรือศิลปน 

เพราะวัฒนธรรมและศิลปะสําคัญกวาเรื่องการเมือง  พลเมืองควรที่จะถูกพัฒนาศักยภาพใหเปนผูที่สรางสรรค (Creator) 

สรางความหมายนาอภิรมยแกชีวิตของตน นําพาชีวิตไปสูการเกิดอภิมนุษย จึงเปนอภิชนาธิปไตย ซ่ึงผูนําแมจะใชความรุนแรง

กดขี่ประชาชนแตเง่ือนไขดังกลาวก็เปนสาเหตุที่สําคัญที่จะนําพาใหประชาชนไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณในเรื่องความเปน

วัตถุวิสัยเขามองวา ความเปนวัตถุวิสัยคือความปรารถนาที่จะครอบครองอํานาจโดยการกลาวอางวาเปนผูรู จึงไมใชส่ิงที่เรา

ยึดถือหรือยอมรับ 

แนวคิดสมัยใหมนิยม ของ โรล็องด บารตส (Roland Barthes: 1915 - 1980) 

 โรล็องด บารตส เปนนักภาษาศาสตรที่มีความสนใจในเรื่องสัญวิทยาและมายาคติ ที่มนุษยรับรูไดดวยการส่ือ

ความหมายดวยสัญญะ แนวคิดหลักที่มีอิทธิพลตอนักคิดในสมัยโพสโมเดิรน คือ 
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 1. สัญญะวิทยา (Semiology) หรือสัญศาสตร (Semiotics) คือวิชาที่ศึกษากระบวนการส่ือความหมายโดยการ

พิจารณาจากธรรมชาติของหนวยส่ือความหมาย และขั้นตอนในการทํางานของมัน เพื่อทําความเขาใจวาความหมายส่ือออกมา

ไดอยางไร ในทฤษฏีโครงสรางนิยมหนวยส่ือความหมายจะสัมพันธโยงใยระหวางกันและประกอบกันเปนโครงสรางขององค

รวมแตละหนวยจึงจะมีคาและส่ือความหมายขึ้นมาได สัญญะคือหนวยส่ือความหมายประกอบดวยสองสวนคือ  

1. รปูสัญญะ (Signifier) คือส่ิงที่เราใชเรียกหรือเขียนส่ิงหน่ึงส่ิงใดออกมา 

2. ความหมายสัญญะ (Signified) คือส่ิงที่เปนความหมายที่ส่ือออกมา บารตเสนอวาส่ิงที่เราส่ือออกมา มีส่ิงที่เรา

เรียกวาสัญญะ (sign) เกิดขึ้นในภาษาสัญญะเปนตัวที่เช่ือมโยงความคิดเขากับภาพ ดังน้ันสัญญะจึงเปนการส่ือความหมายทาง

ภาษา ในสังคมสมัยใหมมนุษยไดสรางสัญญะเพื่อส่ือความหมายทางวัฒนธรรม  เชน การผลิตสินคาแบรนดเนมตางๆ ตัวละคร

ในโทรทัศน สัญญะที่ส่ือความหมายทางวัฒนธรรม เราเรียกวา มายาคติ 

3. มายาคติ (Mythologies) คือการส่ือความหมายทางดานความเช่ือทางวัฒนธรรมซ่ึงถูกกลบเกล่ือนจนดูเปน

ธรรมชาติ เปนกระบวนการทําใหหลงอีกแบบหน่ึง มิใชโดยการโกหกหรือการหลอกลวงแตเราคุนเคยกับความหมายน้ันโดยไม

ทันสังเกตุเห็นวา มันถูกสรางขึ้นมา มายาคติเปนผลผลิตของประวัติศาสตร เราจะเขาใจมายาคติก็ตอเม่ือเขาใจตรรกะภายใน

ของมัน คือตรรกะแหงการส่ือความหมายโดยใชสัญญะของมันเอง มายาคติเปนกระบวนการส่ือความหมายโยอาศัยการเขาไป

ยึดครอง(appropriation) วัตถุ  โดยการพิจารณาจากประโยชนการใชสอยควบคูไปกับคุณลักษณะของวัตถุที่เปนความหมาย

เบื้องตน  แลวสวมทับความหมายทางวัฒนธรรมลงไปบนวัตถุน้ันๆ  

สัญญะวิทยาของบารต เนนการวิเคราะหทางวัฒนธรรม ไมไดหยุดมองแตเพียงความหมายเบื้องตนเทาน้ัน แตมองไป

ถึงความหมายแฝงหรือความหมายที่สองของสัญญะน้ัน ความหมายแฝงน้ีถูกโยงกับคานิยมทางสังคม เปนความหมายทาง

วัฒนธรรมทีผู่กพันกับอุดมการณ มีสถานะเปนมายาคติ (สุภางค จันทวานิช, 2557, หนา 222) 

 4. การใชมายาคติในการส่ือความหมายในทางการเมือง ในบทความการใชภาพถายในการหาเสียงของผูสมัคร ส.ส. 

เปนลักษณะที่ใชภาพถายในการส่ือสารบางอยางในความหมายที่ตองการใหภาพลักษณของผูที่สมัครดูดีในสายตาประชาชน

โดยทั่วไป  ส่ิงที่ส่ือออกมาทางภาพถายไมใชเปนการส่ือนโยบาย แตเปนการส่ือถึง สังคม ครอบครัว ที่มาของผูสมัคร เพื่อการ

ดึงดูดใจเปนมิติที่แฝงไวในภาพน้ันๆ บางภาพแสดงออกถึงความเปนผูมีความรูความสามารถ สวมใสเส่ือผาที่บงบอก ยศ 

ตําแหนง บางภาพแสดงออกถึงที่มาวามาจากครอบครัวที่ติดดิน สวมใสเส้ือมอฮอม ยกมือไหว แสดงความนอบนอมตอ

ประชาชนทั่วไป เพื่อใหลงคะแนนให เปนตน 

 การวิเคราะหมายาคติดวยสัญญวิทยาเพื่อที่จะทําใหเราเขาใจกระบวนการส่ือความหมาย ที่ทําใหเกิด ความเช่ืออัน

พรางตา ที่สิงอยูในส่ิงตางๆที่อยูรอบๆตัวเราและอยูในตัวเราเอง ซ่ึงยุคสมัยใหมมองวา จะชวยทําใหเราสามารถไลทันมายาคติ

เหลาน้ันที่มีในยุค ทุนนิยม เชนแนวความคิดที่สวยหรูเก่ียวกับ เสรีภาพ เหตุผล ประโยชนสุข ทําใหสังคมทั่วไปเต็มไปดวยมายา

คติและการใชลัทธิบริโภคนิยม ทําใหกลมกลืนกัน จนเราแยกไมออกและตกเปนเหยื่อส่ิงเหลาน้ัน ไมวาจะเปนอัตบุคคล หลัก

เหตุผลประโยชนสุข แกนแทของส่ิงตาง ๆ หรือความเจริญกาวหนา ก็จะทําหนาที่เปนมอเตอรผลักดันโลกตะวันตกสมัยใหมให

สรางสรรควิทยศาสตรและเทคโนโลยี ปฏิวัติอุตสาหกรรม พัฒนาประชาธิปไตยแบบเลือกตั้ง อะไรตาง เหลาน้ีขึ้นมา ที่น้ีไทย

เราก็ไปรับเอาผลผลิตเหลาน้ีเขามาตั้งแตชวงที่ปรับประเทศใหเปนสมัยใหม เราถึงไดมีเครื่องจักรกล โรงงาน โรงพยาบาล 

ศนูยการคา สภาผูแทนราษฎร ส่ือสารมวลชน เครื่องอุปโภคบริโภคมากมาย หนาตาของสังคมไทยก็เลยดูคลายโลกตะวันตกใน

ระดับหน่ึง แตเราก็รับเอามาแตผลผลิตสําเร็จรูปของสมัยใหม แนวคิดที่เปนมอเตอรขับดันใหเกิดเหลาน้ี เราไมไดรับเอามาดวย 

ก็เลยเกิดสภาพลักล่ันอยางที่เห็น ๆ กันอยู เชน การเลือกตั้งในทามกลางวิธีคิดและวัฒนธรรมแบบอํานาจนิยม ภาวะสมัยใหม
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เปนภาวะที่เกิดความไมแนนอน  ความหวาดวิตกและกังวล (anxiety) อยูตลอดเวลา เพราะหารากฐานรองรับที่ม่ันคงไมได

งายๆ แบบเดิม สภาวะสมัยใหมจึงกลายเปนสภาวะของความวิตกจริต สภาวะของจิตที่ไมมีความเปนเอกภาพอีกตอไป เม่ือเปน

เชนน้ันสภาวะสมัยใหมจึงตองเผชิญกับ crisis อยูตลอดเวลา วิกฤติจึงเปนส่ิงที่ดํารงอยูอยางถาวรในสภาวะสมัยใหม คําวา 

crisis น้ีแตเดิมเปนศัพทในภาษากรีกโบราณที่ใชในทางการแพทยในสมัยยุคโบราณ คําวา crisis ในความหมายทางการแพทย

หมายถึงสภาวะที่จะตองเลือกวา จะตองปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึงกอน เพราะถาไมตัดสินใจเลือกแลวก็จะนําไปสูความตาย 

ในแงน้ีก็คือการเลือกวาจะมีชีวิตอยูหรือจะตาย ดังน้ันการมีวิฤกติจึงเปนการเปดโอกาสเพื่อใหมีชีวิตรอดมานับเปนพันๆ ป 

(ธเนศ วงศยานนาวา, 2554)   

คาํวา crisis เขามามีบทบาทในฐานะคําทางการเมืองเม่ือราวศตวรรษที่สิบแปด ทั้งน้ีคําวา crisis เองเปนคําที่โยงเขา

กับการปฏิวัติเพื่อกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง  เพราะเม่ือมี crisis ก็จะตองมีการเลือก เม่ือเลือกก็ตองไมเลือกที่จะอยูแบบเดิม 

เพราะถาไมเลือกก็หมายความถึงความตาย crisis จึงเปนคําที่ผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงเพื่อหลีกหนีความตาย ในแงน้ีคํา

วา crisis จึงมีความสําคัญตอการปฏิ วัติ  (Revolution) โดยคําวา Revolution ก็มีความหมายที่ เป ล่ียนแปลงไปจาก

ความหมายเดิม เพราะไมไดมีความหมายในการหมุนกลับหรือ “ปฏิวัต”ิ อีกตอไป แตการปฏิวัติกลับกลายเปนการมุงตรงไป

ขางหนาที่ดีกวาหรืออีกนัยหน่ึงก็คือ การอภิวัฒน เปนตน การรัฐประหารที่เกิดขึ้นมา โดยผูที่กระทําการรัฐประหารใหเหตุผล

วา เพื่อความสงบสุข เพื่อความอยูรอด เปนทางเลือกเม่ือเกิดภาวะ crisis และเพื่อผลประโยชนของประเทศชาติ (ธเนศ วงศ

ยานนาวา,2549)   

แนวคิดแบบโมเดิรนน้ันเปนสภาพสรางที่สมบูรณที่สมบูรณครบวงจรมาก กลาวคือ มนุษยเปนตนกําเนิดของการ

สรางสรรคส่ิงตางๆ  เปาหมายก็คือ ประโยชนสุขของตัวมนุษยเอง มันเปนภาพที่สวยสดงดงาม เสียอยูแตวามันเกินจริงเอามาก 

ๆ คือ ไมเหลือที่ทางเผ่ือไวสําหรับดานที่มนุษยเปนผูถูกกระทํา หรือดานที่มนุษยตกอยูในวงจรของภาษาหรือวาทกรรม อันน้ีทํา

ใหเขาใจไดวา พอมาถึงจุดหน่ึง แนวคิดแบบสมัยใหมก็ตองถึงจุดอ่ิมตัว โดยเฉพาะอยางยิ่ง เม่ือถูกทดสอบกับขอเท็จจริง 

อยางเชน สงครามโลกครั้งที่ 2 หรือการเขนฆาลางเผาพันธุ แมกระทั่งการนํามาเปรียบเทียบกับการรัฐประหารของไทย 

 

บทวิเคราะห 

รัฐประหารยุคโลกาภิวัฒนกับสมัยใหมนิยม  เสมือนเปนการนําเอาแนวคิดสมัยใหมนิยม(Modernism)มาปฏิบัติใน

ขณะที่สภาวการณของเราอยูในยุคโลกาภิวัตน หัวใจสําคัญของแนวคิดน้ีอยูที่ความเช่ือที่วามนุษยเปนนายของตนเอง เรียกวา

เปนอัตบุคคลหรือ Subject นักคิดในยุคน้ันเช่ือวา มนุษยมีเจตจํานงเสรีที่จะกระทําการตาง ๆ เพื่อสรางสรรคประโยชนสุขแก

ตนเองและสังคม แลวเครื่องมือที่มนุษยจะใชสําหรับสรางสรรคส่ิงตาง ๆ น้ันก็คือ “หลักเหตุผล” ซ่ึงถือวาเปนธรรมชาติที่มีอยู

ในตัวมนุษยและชวยใหมนุษยเขาถึงแกนแทหรือ Essence  ของส่ิงตาง ๆ ได สามารถจัดแบงส่ิงตางๆ  เปนหมวดหมูได พอเอา

หลักเหตุผลมาใชกับการเมือง การปกครอง การผลิต การจัดระเบียบสังคม ก็จะเกิดเปนหลักวิชากอใหเกิดความเจริญกาวหนา

ไมส้ินสุด หลักเหตุผลที่ทําใหประเทศไทยเกิดรัฐประหารขึ้นมาในครั้งน้ีคือ เพื่อความสงบสุข และผลประโยชนของบานเมือง 

จากคําประกาศของหัวหนาผูรักษาความสงบแหงชาต ิ(คสช.) และดํารงตําแหนงผูนําทางการเมือง ที่ไมไดมาจากการเลือกตั้ง

ตามระบอบประชาธิปไตย แตมาจากการทํารัฐประหาร และดํารงตําแหนงผูนําสูงสุดทางทหารของประเทศไทย และในการทํา

รัฐประหารในครั้งน้ีเปนการยอนแยงกับสภาวการณในโลกยุคโลกาภิวัตน ซ่ึงมีเทคโนโยลีและการส่ือสาร รวมถึงการให

ความสําคัญกับปจเจกบุคคล เปนเครื่องมือที่สําคัญในการสรางหรือการทําลายลางส่ิงตางๆ ในประเทศที่ปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยแนนอนวาเสียงสะทอนที่ตามมาจากการทํารัฐประหารครั้งน้ี ยอมไมสงผลดีตอการบริหารประเทศของรัฐบาลยุค

น้ีอยางแนนอน การประกาศใชกฎอัยการศึก หรือการประกาศเคอรฟวของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และลาสุดการ
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ประกาศใช มาตรา 44 แทน ทันทีที่ยกเลิกกฎอัยการศึก  มาตรา 44 “ในกรณีที่หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติเห็นเปน

การจําเปนเพื่อประโยชนในการปฏิรูปในดานตาง ๆ การสงเสริมความสามัคคีและความสมานฉันทของประชาชนในชาติ หรือ

เพื่อปองกันระงับ หรือปราบปรามการกระทําอันเปนการบอนทําลายความสงบเรียบรอยหรือความม่ันคงของชาติ ราชบัลลังก 

เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผนดิน ไมวาจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรใหหัวหนาคณะรักษาความสงบ

แหงชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแหงชาติมีอํานาจส่ังการ ระงับยับยั้ง หรือกระทําการใด ๆ ได ไมวาการ

กระทําน้ันจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหารหรือในทางตุลาการ และใหถือวาคําส่ังหรือการกระทํา รวมทั้งการ

ปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาว เปนคําส่ังหรือการกระทํา หรือการปฏิบัติที่ชอบดวยกฎหมายและรัฐธรรมนูญน้ีและเปนที่สุด ทั้งน้ี 

เม่ือไดดําเนินการดังกลาวแลว ใหรายงานประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติและนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว” แนนอนที่สุด

เทากับวาเปนใหอํานาจสูงสุดแกหัวหนา คสช. และนานาประเทศพันธมิตร จนถึงเวลาน้ีแลวตางพากัน วิตกกังวลถึงการละเมิด

สิทธิมนุษยชนของการใชมาตรา 44 และตางพากันเรียกรอง ถึงสิทธิมนุษยชนของคนไทย แตถึงกระน้ัน คนไทยสวนใหญเอง 

กลับไมวิตกกังวลถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนของตนเอง กลับปลอยใหผูมีอํานาจใชอํานาจของตนเองแบบไรขีดจํากัด เสมือนเปนการ

ยอมรับการรัฐประหารในครั้งน้ี ความหวังของคนไทยอยูตรงไหน หรือจะเปนการผานรางรัฐธรรมนูญในอนาคตอันใกลน้ี และ

เกิดการเลือกตั้ง แตถาหากไมมีการผานรางรัฐธรรมนูญ และไมมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น อนาคตประเทศไทย จะตองยอนแยงไป

ทางใด ยากที่จะคาดการณได อนาคตประเทศไทยในยุคโลกาภิวัตน จะเปนไปในรูปแบบใด.... 
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บทคัดยอ 

ประเทศไทยนําเอาทฤษฎีระบบราชการ (Bureaucratic Theory) ของ Max Weber นักสังคมวิทยาช่ือดังชาว

เยอรมัน  ผูมีผลงานปรากฏในสาขาวิชาตางๆ เชน  นิติศาสตรรัฐศาสตร เศรษฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตรมาใชในการ

จัดระบบราชการของประเทศ  คนไทยจึงมักเรียกระบบราชการตามช่ือทฤษฎีของ Max Weber แทจริงแลวตามแนวคิดทฤษฎี

สากล  ระบบราชการไมไดหมายความเฉพาะองคการภาครัฐ หรือ องคการที่ดําเนินการโดยรัฐเทาน้ัน แตหมายถึงองคการที่มี

ลักษณะการบริหารงานที่เปนระบบระเบียบ มีสายการบังคับบัญชา (hierarchy) มีโครงสรางองคการที่ชัดเจน มีกฎระเบียบใน

การปฏิบัติงาน องคการใดก็ตามที่มีลักษณะดังกลาว จะเรียกวา “ระบบราชการ” (Bureaucracy) 

ในป ค.ศ. 1911 Max Weber ไดเสนอแนวคิดเรื่องทฤษฎีองคการขนาดใหญ ที่มีรูปแบบเรียกวา “ระบบราชการ” 

(Bureaucracy) โดยเขาตั้งสมมติฐานวาองคการแบบระบบราชการเปนรูปแบบที่ดีที่สุด มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และ

ประหยัด ระบบบริหารงานบุคคลใชหลักคุณธรรม (Merit System) ที่การคัดเลือกเขาทํางาน หรือ การเขาสูตําแหนงตางๆ 

คาํนึงถึงความรู ความสามารถของคนในองคการเปนสําคัญไมใชระบบอุปถัมภ 

ตอมาในศตวรรษที่ 21 โลกไดมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วทั้งเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดลอมเปล่ียนแปลงไป  

อันเกิดจากพัฒนาการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศ เกิดกระแสโลกาภิวัตน (Globalization)  ที่เรียกวา 

ภาวะโลกไรพรมแดน การติดตอส่ือสารที่ไมมีพรมแดน ขอมูลขาวสารที่หล่ังไหลไปทั่วโลก หลักการบริหารงานตามระบบ

ราชการของ Max Weber ที่มีกฎระเบียบ มีขั้นตอนมาก ทําใหเกิดความลาชาที่เรียกวา “red tape” ไมเหมาะสมกับสภาพ

เศรษฐกิจและสังคมในยุคปจจุบัน  

รัฐประศาสนศาสตรในความหมายใหมเกิดกระแสการบริหารงานภาครัฐตองสอดคลองกับความตองการของสังคม 

ความเสมอภาคในสังคม การมีสวนรวมของประชาชน และการใหความสําคัญกับการกระจายการบริการสาธารณะ (public 

service) เกิดแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management: NPM) อาจกลาวไดวาเปนการปฏิวัติ

ทฤษฎีระบบราชการของ Max Weber เลยทีเดียว 

หลักการสําคัญของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม คือ เปล่ียนระบบราชการที่มีกฎระเบียบ และขั้นตอนมาก ไปสู

การบริหารงานแบบใหมเนนความสําเร็จและความรับผิดชอบ รวมทั้งใชเทคนิคและวิธีการทํางานของเอกชนมาปรับปรุงการ

กระบวนการทํางานของภาครัฐ เปนศาสตรที่พัฒนามาจากทฤษฎีระบบราชการ มาเปนการบริหารจัดการภาครัฐแบบ

ประชาธิปไตย (Democratic Governance) ที่เปนกระแสของโลกปจจุบัน ทิศทางการบริหารภาครัฐสมัยใหม จึงตองปฏิรูป
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ระบบราชการใหสอดคลองกับความตองการของสังคม เนนความเสมอภาค และการมีสวนรวมของประชาชนทั้งทางเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมือง 

 

คําสําคัญ: ทฤษฎีระบบราชการ โลกาภิวัตน ศตวรรษที่ 21 

 

Abstract 

Thailand has managed bureaucratization from Max Weber who was a German famous sociologist 

and had a great deal of concepts in various fields such as law, economics, political science and public 

administration. Thai people often call bureaucratic system as theory of Max Weber.  According to 

universal theory, bureaucratic system does not mean organization of public section or run by the state 

only, but it is the organizational characteristics of administration in terms of systematic system, hierarchy, 

clear organizational structure, operating regulations. Any organization which is the same administrative 

characteristics called bureaucratic system. 

In 1911, Max Weber had suggested his concept of large organization and was called bureaucratic 

system. He hypothesized that bureaucratic organization was the best, efficient, effective, economy form. 

Personnel system used merit system, recruitment or entered to various position regarding knowledge, 

people's ability in organization, not patronage system. 

In the 21st Century, the World has changed rapidly both economic, social and environment 

resulting from development of science, technology and information system in globalization called 

borderless world. Therefore, communication has occurred without borderless and there are information 

and news in the world. Max Weber’s bureaucratic administration principle which has regulation and many 

procedures causing a delay or called “red tape” is not suitable with the current economics and social 

situation. 

Public administration in a new meaning has administrated public section in accordance with 

social needs, social equality, public participation and focuses on distribution of public service. However, 

the concept of New public management: NPM may be said that the revolutionary theories of Max 

Weber’s bureaucratic system. 

Main principle of new public management is to change bureaucratic system with regulations, 

many procedures leading to new administration focusing on achievement, responsibilities, working 

techniques of private section to improve work procedures of public section. Moreover, the main principle 

of new public management is the arts to develop from bureaucratic system to the administration of 

Democratic Governance in globalization period. The new public management has bureaucratic reform in 
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accordance with social needs and focuses on equality and public participation in economic, social and 

politics. 

 

Keyword: Bureaucratic Theory, Globalization, The 21st Century 
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บทนํา 

ประเทศไทยนําทฤษฏีระบบราชการ (Bureaucracy) ของ แมกซ เวเบอร (Max Weber) นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน 

(ค.ศ. 1864 - 1920) มาใชในการจัดระบบราชการของประเทศ คนไทยจึงมักติดปากเรียกระบบราชการตามช่ือทฤษฎีของ

แมกซ เวเบอร แทจริงแลวตามแนวคิดทฤษฎีสากล ระบบราชการไมไดหมายความเฉพาะองคการในภาครัฐ หรือ องคการที่

ดําเนินการโดยรัฐเทาน้ัน  แตหมายถึงองคการที่มีลักษณะการบริหารงานที่เปนระบบระเบียบ มีสายการบังคับบัญชา มี

โครงสรางองคกรที่ชัดเจน องคการใดก็ตามที่มีลักษณะดังกลาว จะเรียกวาระบบราชการ (Bureaucracy) 

ทฤษฎีระบบราชการ (Bureaucracy) ถือเปนทฤษฎีที่มีความสําคัญมากตอวงการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร   

บุคคลที่เสนอแนวคิดการจัดตั้งองคกรแบบระบบราชการ (Bureaucracy) ขึ้นมาเปนทานแรก ไดแก แมกซ เวเบอร (Max 

Weber) นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน (ค.ศ. 1864 - 1920) เปนผูที่มีผลงานปรากฏในสาขาวิชาตางๆ หลายสาขาวิชา เชน 

สาขาวิชากฎหมาย เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร สังคมวิทยา รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร เขาไดรับการยกยองวาเปน

บิดารัฐประศาสนศาสตรของยุโรป   

             คําวา “ระบบราชการ” หรือ “Bureaucracy” ถูกนํามาใชเปนครั้งแรกโดยชาวฝรั่งเศสช่ือ แวงซองค กูรเนย 

(Vincent de Gournay) เม่ือป ค.ศ. 1475 เพื่อบรรยายถึงลักษณะของรัฐบาลปรัสเซีย ในความหมายในทางที่ไมดีวา อํานาจ

ตกอยูในมือของขาราชการ ระบบราชการจึงเปนรูปแบบบริหารของรัฐบาลอีกรูปแบบหน่ึงที่เพิ่มมาจากรูปแบบการบริหารที่มี

อยู 3 รูปแบบตามที่อริสโตเติลไดเสนอไว คือ ระบบทรราชยโดยกษัตริย ระบบคณาธิปไตย และระบบประชาธิปไตย 

 นอกจากน้ี ถาใหความหมายตามรากศัพทของคําวา “Bureaucracy” หรือ “ระบบราชการ” เกิดจาก 2 คํารวมกัน 

คือ คําวา “Bureau” และคําวา “Cracy” คําวา “Bureau” หมายถึง ผาปูโตะของเจาหนาที่รัฐบาลฝรั่งเศส สวนคําวา 

“Cracy” หมายถึงการปกครอง (Rule of Government) ซ่ึงความหมายของคําน้ีจึงนาจะหมายถึงการปกครองโดยบุคคลที่น่ัง

ทํางานบนโตะเขียนหนังสือ 

 ในสมัยยุคกอนสงครามโลกครั้งที่สอง วูดโรว วิลสัน (Woodrow Wilson) ไดเขียนบทความ ช่ือ “The Study of 

Administration” ในป ค.ศ. 1887 บทความน้ีมีอิทธิพลตอการพัฒนารัฐประศาสนศาสตร แนวคิดสําคัญ คือ การบริหารควร

แยกออกจากการเมือง ขาราชการประจําควรแยกออกจากการเมือง ในสมัยน้ันการบริหารจัดการองคการมักจะนําเอาหลักการ

จัดการทางวิทยาศาสตรมาใช โดยเนนเรื่องประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัด 

 แนวคิดการแยกการบริหารออกจากการเมืองสอดคลองกับแนวคิดของแมกซ เวเบอร ที่เขาเสนอแนวคิดเก่ียวกับ

องคการขนาดใหญที่มีรูปแบบการจัดการองคการระบบราชการ (Bureaucracy) สาระสําคัญของทฤษฎีน้ีคือ ผูปกครองจะใช

อํานาจปกครองตอเม่ืออํานาจน้ันไดรับการยินยอมจากผูถูกปกครอง เพื่อที่จะใหอํานาจปกครองดําเนินการได จําเปนตองมี

กลไกการบริหาร (พิทยา บวรพัฒนา, 2541, หนา 21)  

ในป ค.ศ. 1911 แมกซ เวเบอร ไดเสนอแนวคิดเรื่องทฤษฎีองคการขนาดใหญที่มีรูปแบบที่เรียกวา “ระบบราชการ” 

ขึ้นมา โดยเขาตั้งสมมติฐานไววาองคการแบบระบบราชการ เปนรูปแบบที่ดีที่สุด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

ที่สุด ทั้งน้ี เพราะ 

1. เปนการจัดองคการที่ยึดหลักแหงการใชสิทธิอํานาจที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของกฎหมายและความสมเหตุสมผล 

(Legal-Rational Authority) 

2. มีการแบงงานกันทําอยางเปนทางการโดยมีตัวบทกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่กําหนดไว 

The 2nd Khon Kean University International Conference on Public Administration (2015) 



389 

3. อาศัยหลักความรูความสามารถ หรือระบบคุณธรรม (Merit System) เปนเกณฑในการบริหารงานบุคคล 

แมกซ เวเบอร ไดใหทัศนะเก่ียวกับระบบราชการวา ระบบราชการเปนรูปแบบหน่ึงของการจัดองคการที่มีรูปแบบ

และลักษณะที่เหมาะสมอยางมากสําหรับที่จะนํามาใชกับองคกรขนาดใหญ ไมวาจะเปนในองคการภาครัฐ องคการธุรกิจ

เอกชน หรือองคการประเภทอ่ืนๆก็ตาม  และสามารถใชไดผลดีในประเทศที่มีสภาพเศรษฐกิจ สังคมที่มีการพัฒนาแลวระดับ

หน่ึง 

เขาไดศึกษาลักษณะขององคการที่ปรากฏในศตวรรษที่ 20 ตอนตน ไมวาจะเปนองคการทางธุรกิจ หรือองคการของ

รัฐ พบวา องคการสมัยใหมในชวงเวลาน้ัน มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการดําเนินกิจการงานจากรูปแบบบริหารแบบดั้งเดิมคือ 

การบริหารแบบครอบครัวมาเปนรูปแบบใหมที่มีลักษณะการบริหารที่สําคัญๆ ดังน้ี คือ มีการกําหนดตําแหนงงานและจัดลําดับ

ขั้นของตําแหนงในลักษณะที่เปนรูปปรามิด มีการแยกบุคคลที่เปนเจาของและผูบริหารออกจากกัน มีการกําหนดตําแหนง

หนาที่ อํานาจหนาที่ ระเบียบกฎเกณฑการทํางานอยางชัดเจน โดยทุกคนตองทําตามขั้นตอนกฎเกณฑที่องคการกําหนดไว 

นอกจากน้ี การคัดเลือก แตงตั้ง โยกยายบุคคลยึดถือหลักการพิจารณาความรูความสามารถ และหลักการบรรจุคนให

เหมาะสมกับงานโดยไมมีการคํานึงถึงความสัมพันธสวนตัว การทํางานมีลักษณะของความเปนทางการคือทําเปนลายลักษณ

อักษรเสมอ 

ทฤษฎีระบบราชการตามทัศนะของแมกซ เวเบอร ประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวนคือ 

1. สวนที่เก่ียวกับการไดมาซ่ึงอํานาจของบุคคล ที่เรียกวา “Theory of Domination” 

2. สวนที่เก่ียวกับรูปแบบโครงสรางองคการแบบระบบราชการ 

 

1. การไดมาซึ่งอํานาจของบุคคล ท่ีเรียกวา “Theory of Domination” 

แมกซ เวเบอร ไดศึกษาถึงการไดมาซ่ึงอํานาจและการใชอํานาจหนาที่โดยชอบธรรมของผูนําและผูบังคับบัญชาที่

เกิดขึ้นในสังคม พบวา การไดมาซ่ึงอํานาจหนาที่อยางชอบธรรมของบุคคลในสังคมอาจมาจากแหลงที่มาได 3 แหลงคือ 

อํานาจหนาที่ตามประเพณี อํานาจหนาที่ตามบารมีนิยม และอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย โดยเขาช้ีแจงวา การที่บุคคลจะทํา

การปกครองบังคับบัญชาคนอ่ืนในสังคมไดน้ันจําเปนตองมีส่ิงสําคัญ 2 อยางคือ อํานาจและกลไกการบริการ 

1.1 อํานาจ (Power) หมายถึงความสามรถของบุคคลในการที่จะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูอ่ืนใหเปนไปในทางที่

ตองการไดน้ัน ดังน้ัน การที่คนๆ หน่ึงจะสามารถทําการปกครองส่ังการบังคับบัญชาคนอ่ืนๆ ไดน้ัน เขาตองมีอํานาจอยูในมือ

กอน นอกจากน้ีอํานาจน้ันยังตองไดรับการยอมรับหรือยินยอมจากกลุมคนที่อยูภายใตการปกครองบังคับบัญชาของเขาอีกดวย 

โดยอาจเรียกวา “การไดอํานาจอยางชอบธรรม” 

1.2 กลไกการบริหาร (Administrative Apparatus) เปนอีกปจจัยหน่ึงที่ จําเปนตอการใชอํานาจของผูนํา ทั้งน้ี

เพราะกลไกการบริหารจะทําหนาที่เปนตัวเช่ือมระหวางผูนําและผูตามในสังคมหน่ึงๆ กลไกการบริหารอาจมีรูปแบบที่แตกตาง

กัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวิธีการไดมาซ่ึงอํานาจของผูนําในสังคมน้ันๆ กลาวคือ 

- ผูที่ไดตําแหนงและอํานาจหนาที่มาจากบารมีสวนตัว (Charismatic Domination) คือ ผูนําที่ไดอํานาจมาจาก

บุคลิกลักษณะ คุณสมบัติ ความสามารถพิเศษ หรือบารมีที่อยูในตัวเอง ส่ิงเหลาน้ีเปนปจจัยในการโนมนาวใหคนในสังคมให
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การยอมรับนับถือ มีความจงรักภักดี ยอมที่จะปฏิบัติตามความตองการของเขา โดยผูตามจะมีความเช่ือม่ัน เล่ือมใสศรัทธาใน

ตัวผูนําอยางมาก จําทําตามคําส่ังคําบัญชาดวยความเต็มใจ 

ภายใตสังคมแบบน้ี กลไกการบริหารที่จะนํามารองรับคือ “ระบบคอมมูน” (Communal) กลไกการบริหารแบบน้ี

มักไมคอยมีเสถียรภาพมากนัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ทําหนาที่เปนตัวเช่ือมระหวางผูที่ดํารงตําแหนงและกลุม

คนที่อยูใตการปกครองบังคับบัญชา 

- ผูที่ไดตําแหนงและอํานาจหนาที่ตามประเพณีนิยม (Traditional Domination) หรือจารีตประเพณี ผูที่ไดอํานาจ

มาตามประเพณีน้ีคือผูที่ไดตําแหนงมาตามจารีตประเพณีที่คนในสังคมน้ันๆ ยึดถือและปฏิบัติกันมาเปนเวลาชานานแลว ผูตาม

จึงยอมรับและปฏิบัติตามเน่ืองจากเห็นวาเปนการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของสังคมไว เพราะผูที่ไดตําแหนงมา

จากการสืบทอดอํานาจตามจารีตประเพณี ผูนําแบบน้ีเปรียบเสมือนเจานาย ถือเปนชนช้ันสูงในสังคม เปนผูมีวรรณะสูง จึงมี

สิทธิและอํานาจที่จะปกครองบัญชากลุมคนในสังคมไดอยางชอบธรรม 

ในสังคมที่มีผูนําแบบน้ี กลไกการบริหารที่เหมาะสมที่จะมารองรับคือ ระบบศักดินา หรือ ระบบเจาขุนมูลนาย 

- ผูที่ไดตําแหนงและอํานาจหนาที่มาตามกฎหมาย (Legal Domination) คือผูที่มีคุณสมบัตทิี่เหมาะสมที่จะเขามา

ดํารงตําแหนงอยางถูกตองชอบธรรมตามวิธีการที่กฎหมายกําหนดไว ดังน้ัน กลุมคนที่อยูภายใตการบังคับบัญชาจึงใหการ

ยอมรับที่จะทําตามคําส่ัง เพราะถือวาเปนการทําตามหนาที่ตามกฎหมายของบานเมือง 

 ภายใตสังคมที่มีผูนําแบบที่ไดอํานาจตามกฎหมายน้ี กลไกการบริหารที่เหมาะสมคือ “ระบบราชการ” เพราะระบบ

ราชการจะทําหนาที่เปนกลไกการบริหารของกลุมคนโดยผูนําจะใชสิทธิและอํานาจหนาที่ที่มีอยูบนพื้นฐานของหลักกฎหมาย

และหลักแหงความสมเหตุสมผล ปกครองบังคับบญัชากลุมคนผานระบบราชการ 

 

2. รูปแบบของโครงสรางองคการแบบระบบราชการ (Weber Model’s Bureaucracy) 

รูปแบบการจัดองคการแบบราชการตามทัศนะของแมกซ เวเบอร ประกอบดวยคุณลักษณะที่สําคัญอะไรบางน้ัน  มี

นักวิชาการไดสรุปไวแตกตางกัน ดังน้ี 

กุลธน ธนาพงศธร (2522, หนา 163 - 168) ไดสรุปถึงลักษณะโครงสรางขององคการแบบระบบราชการของแมกซ 

เวเบอร ไววา ประกอบดวย 

2.1.1 หลักลําดับขั้น 

2.1.2 หลักการมุงสูผลสําเร็จ 

2.1.3 หลักความสมเหตุสมผล 

2.1.4 หลักการทําใหเกิดความแตกตางหรือความชํานาญเฉพาะดาน 

2.1.5 หลักคุณสมบัติและความรูความสามารถของผูปฏิบัติงาน 

 พิทยา บวรวัฒนา (2541, หนา 21 - 22) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของระบบราชการไววา ประกอบดวยหลัก 7 

ประการ คือ 
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2.2.1 หลักลําดับขั้น 

2.2.2 อํานาจของสมาชิกมาจากตําแหนงหนาที่ 

2.2.3 การทํางานตองยึดถือระเบียบแบบแผนทีเ่ปนทางการและทําเปนลายลักษณอักษร 

2.2.4 ขาราชการตองวางตัวเปนกลาง 

2.2.5 การรับราชการถือเปนอาชีพที่ม่ันคง 

2.2.6 ระบบราชการมีลักษณะที่แข็งแกรงคงทน 

2.2.7 ระบบราชการมีกลไกที่สลับซับซอนทําใหคนภายนอกเขาใจและเขาถึงไดยาก 

 นิโคลัส เฮนรี่ (Nicholas Henry, 2004, หนา 60) ไดกลาววา รูปแบบราชการของแมกซ เวเบอร มีลักษณะเดนๆ 

โดยรวมดังน้ี 

2.3.1 หลักลําดับขั้น 

2.3.2 การแตงตั้งบุคคลยึดถือ “หลักแหงวิชาชีพ” “หลักคุณธรรม” และ “ทักษะ” เปนสําคัญ 

2.3.3 การทาํงานมีลักษณะเปนอาชีพ 

2.3.4 การยึดถือกฎระเบียบ ขอบังคับ เปนหลักการทํางาน 

2.3.5 การไมคํานึงถึงความสัมพันธสวนบุคคลของผูที่ทํางานดวยกันและของผูที่ทํางานรวมกับลูกคาที่มารับบริการ 

2.3.6ลักษณะแหงความเปนวิชาชีพ 

 หลักลําดับขั้น (Hierarchy) ถือเปนหลักการขั้นพื้นฐานสําคัญของการจัดองคการที่จําเปนตองกําหนดขึ้นมาใน

องคการแบบระบบราชการ โดยตองมีการแบงงานออกเปนสวนๆ มีการกําหนดตําแหนงงาน และจัดลําดับขั้นของตําแหนงใหมี

ลักษณะคลายรูปปรามิด โดยมีผูบังคับบัญชาสูงสุดอยูเบื้องบนของปรามิด และตามดวยผูบังคับบัญชาที่มีตําแหนงและอํานาจ

หนาที่รองๆ ลงมาตามลําดับขั้น ไปจนถึงผูดํารงตําแหนงอยูในระดับลางสุดขององคการ จากสายการบังคับบัญชาจะทําให

สามารถมองเห็นถึงลักษณะของโครงสรางทางอํานาจและตําแหนงหนาที่ขององคการไดวา ประกอบดวยตําแหนงตางๆ ก่ี

ตาํแหนง อะไรบาง ตําแหนงไหนอยูในระดับใด มีอํานาจหนาที่ในการส่ังการ บังคับบัญชาใครไดบาง   

ในทัศนะของแมกซ เวเบอร มีกรอบแนวคิดวาการจัดลําดับขั้นของตําแหนง หรือสายการบังคับบัญชา เปนหลักการ

พื้นฐานที่ตองกําหนดขึ้นมาในองคการขนาดใหญ โดยมีเปาหมายที่สําคัญคือ เพื่อทําใหองคการตองอยูภายใตการควบคุม โดยมี

ความเช่ือวาการบริหารที่มีลักษณะเปนลําดับขั้นจะทําใหระบบการส่ังการบังคับบัญชา และการควบคุมมีการรัดกุม อันจะสงผล

ใหสามารถควบคุมการดําเนินการตางๆ ใหเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ผูเขียนเห็นวาการบริหารตามหลักลําดับขั้น โดยยึดขั้นตอนและกฎเกณฑเปนวิธีการบริหารที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในตน

ศตวรรษที่ 20 ซ่ึงมีสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เรียบงาย การแขงขันยังมีนอย อีกทั้งการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีตางๆ ก็ยังเกิดขึ้นไมมาก แตเม่ือกาลเวลาผานมาสูปลายทศวรรษที่ 1990 โลกเปล่ียนแปลงไปมาและรวดเร็ว ไมวา

จะเปนดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาการ นวัตกรรมใหมๆ เกิดขึ้นอยางมาก สงผลใหคนมี

โอกาสในการพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น มีการศึกษาดีขึ้นกวาอดีต นอกจากน้ีสภาพแวดลอมทางสังคม ความตองการของคน
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เปล่ียนไปดวย กระแสโลกาภิวัตน (Globalization) การบริหารตามลําดับขั้นจึงเริ่มมีปญหา เพราะการทํางานในปจจุบัน

ตองการความรวดเร็ว คนที่ทํางานในองคการมีความรูความสามารถมากขึ้น จึงตองการความมีอิสระหรือเสรีภาพในการทํางาน 

ตองการใชทักษะความรูความสามารถของตนไดอยางเต็มที่มากกวาทีจ่ะตองรอตามคําส่ังจากผูบังคับบัญชาเหมือนอดีต   อีก

ทั้งประชาชนเองก็มีความตองการที่จะไดรับบริการที่สะดวกรวดเร็ว มีคุณภาพมากขึ้น 

 หลักการบริหารตามลําดับขั้นตามแบบทฤษฎีของแมกซ เวเบอร ในปจจุบัน  จึงไมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคม

ในโลกปจจุบัน เพราะโลกเปล่ียนแปลงไปแลวจากอดีต การที่ผูบริหารคิดวาวิธีการบรหิารองคการขนาดใหญที่ดีที่สุดคือ การ

เนนการควบคุมหรือการกําหนดอํานาจในการตัดสินใจส่ังการไวที่เบื้องบนน้ัน ถือไดวาเปนการตั้งสมมติฐานที่ผิด เพราะ

ผูบริหารไมสามารถรูคําตอบไดหมดทุกเรื่อง แตผูบริหารที่ฉลาดตองมองหาคําตอบที่ดี ถูกตองจากผูอ่ืน การลดลําดับขั้น ลด

ขั้นตอนของการส่ังการออกไป พรอมกับทําใหผูบังคับบัญชายังมีความสามารถในการรักษา กํากับ ดูแล ควบคุมไวใหไดใน

ระดับที่เหมาะสม โดยการตัดช้ันของผูบริหารที่ไมจําเปนออกไป โดยเฉพาะตําแหนงบริหารระดับสูง เพื่อลดขั้นตอนและลําดับ

ขั้นการบังคับบัญชาใหส้ันลง ลดความใหญโตอุยอาย ลดสาเหตุที่ทําใหการทํางานลาชาออกไป ลดขั้นตอนการอนุมัติ และทําให

โครงสรางองคการมีลักษณะเปนแนวราบใหมากขึ้น ทําใหเกิดการคลองตัวในการทํางาน และเกิดความสมดุลในระหวาง

เสรีภาพและการควบคุมในการทํางาน ทําใหคนที่ทํางานในระดับรองๆ ลงมาสามารถกํากับ ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบตอ

ความสําเร็จและความลมเหลวของตนเองได โดยไมตองรอคอยคําส่ังหรือถูกกํากับควบคุมโดยผูบังคับบัญชาทุกเรื่อง น่ันคือ ทํา

อยางไรใหองคการขนาดใหญมีจิตวิญญาณเหมือนองคการขนาดเล็ก คือ สามารถทํางานไดอยางคลองตัว รวดเร็ว รูจักถึงความ

ตองการของลูกคา หรือ ผูรับบริการ   ขอจํากัดของทฤษฎีระบบราชการของแมกซ เวเบอร คือ การบริหารแบบน้ีมีกลไกการ

ทํางานที่ตองยึดติดอยูกับกฎเกณฑ ขั้นตอนที่ผูกมัดอยูเปนจํานวนมาก  ทําใหการทํางานยุงยาก สลับซับซอน มีเง่ือนไขมากเกิน

ความจําเปน ทําใหเกิดความลาชาที่เรียกวา “Rad Tape”  

ดวยกระแสโลกาภิวัตน มีการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ทําใหระบบการติดตอส่ือสารทําได

อยางรวดเร็วทั่วโลก โลกอยูในสภาวะไรพรมแดน เกิดกระแสเรื่องการบริหารงานที่ตองสอดคลองกับความตองการของสังคม  

ความเสมอภาคในสังคม รัฐประศาสนศาสตรในความหมายใหมใหความสําคัญกับการกระจายการบริการสาธารณะ การแกไข

ความไมเสมอภาคของประชาชนในการไดรับบริการจากรัฐ และการที่ประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น จึงเกิดแนวคิด

ในการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม (New Public Management: NPM) ซ่ึงเริ่มในชวงทศวรรษ 1980 และ 1990 กลาวกัน

วาเปนการปฏิวัติทฤษฎีระบบราชการของแมกซ เวเบอร  เลยทีเดียว  หลักการใหญของการจัดการภาครัฐสมัยใหม คือ เปล่ียน

ระบบราชการที่เนนระเบียบและขั้นตอนไปสูการบริหารแบบใหม  ซ่ึงเนนผลสําเร็จและความรับผิดชอบรวมทั้งการใชเทคนิค

และวิธีการทํางานของเอกชนมาปรับปรุงการทํางาน การบริหารจัดการภาครัฐเปนศาสตรที่พัฒนามาจากทฤษฎีทางดานรัฐ

ประศาสนศาสตรและการบริหารรัฐกิจ ซ่ึงมีพัฒนาการมาอยางตอเน่ือง 

นพปฎล สุนทรนนทกลาววาคุณลักษณะสําคัญของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ประการแรก ใหความสําคัญ

กับการบริหารงานที่มุงเนนผลงาน ประการที่สองเนนการปฏิรูประบบราชการ ประการที่สาม บูรณาการองคความรูเก่ียวกับ

เศรษฐศาสตร สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม และตัวแบบความคิดกาวหนาอ่ืนๆ เพื่อนํามาศึกษาการจัดการภาครัฐแนวใหม 

ในชวงตนทศวรรษ 1990 องคการภาครัฐซ่ึงมีระบบราชการเปนแกนหลักที่สําคัญไดรับอิทธิพลจากแนวคิดดังกลาว  

ทําใหมีกระแสเรียกรองใหภาครัฐปรับปรุงบริการใหมีความทันสมัย รวดเร็ว ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชนและ

ภาคเอกชน  ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงไดยกเครื่องรัฐบาลของประเทศ (reinventing government) ภายใตการนําของ 

National Performance Review (NPR) ในยุคประธานาธิบดีบิล คลินตัน ซ่ึงตองการเปล่ียนระบบราชการใหเปนรัฐบาลเชิง

ประกอบการ (entrepreneurial government) โดยนําเอาวิธีการจัดการทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตรมาใช ทั้งน้ีเปน
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เพราะอิทธิพลผลงานของ David Osborne and Ted Gaebler ที่เขียนหนังสือเรื่อง Reinventing Government : How 

the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector เพื่อดึงดูดความสนใจของบุคคลฝายตางๆ ใหหันมาให

ความสําคัญกับการปรับเปล่ียนวิธีการบริหารงานภาครัฐจากเดิมในระบบเชิงราชการสูรัฐบาลเชิงประกอบการ และกลายเปน

หนังสือทางดานรัฐประศาสนศาสตรเพียงเลมเดียวในประวัติศาสตรที่ติดอันดับหนังสือขายดีของประเทศสหรัฐอเมริกา 

(Osborne & Gaebler อางถึงในทศพร ศิริสัมพันธ, 2538, หนา 2)  ตอมากระแสความคิดดังกลาวมีอิทธิพลตอการปฏิรูป

ระบบราชการในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอ่ืนๆ แถบตะวันตก แถบเอเชีย รวมทั้งประเทศไทย 

 ในศตวรรษที่  21 แนวทางในการปฏิรูประบบราชการในประเทศไทย คงจะตองเปนการบริหารงานแบบ

ประชาธิปไตย (Democratic Governance ) นักวิชาการดานรัฐประศาสนศาสตรที่มีช่ือเสียง เชน พิทยา บวรวัฒนา และอุทัย 

เลาหวิเชียร ไดเสนอแนวความคิด หรือ กระบวนทัศนในการเปล่ียนแปลงระบบราชการเพื่อใหสอดคลองกับกระแสการ

เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ววา จะตองไมทิ้งหลักการ การบริหารบานเมืองที่ดี (Good Governance) โดยเรียกกระบวน

ทัศนน้ีวา The New Democratic Governance Paradigm มีหลักการสําคัญ 4 ประการ คือ  

 ประการแรก รัฐบาล หรือ ระบบราชการตองมีขนาดเล็กลง  โดยทั่วไปรัฐบาลหรือ ระบบราชการมีแนวโนมที่จะ

ขยายใหญเสมอ ตองใชงบประมาณมหาศาลในการรักษาระบบไว  ดังน้ัน  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ จึงตองพิจารณาลดขนาด

องคการใหเหมาะสมและใหความสําคัญกับผลการปฏิบัติงานมากขึ้น และงานบริการสาธารณะบางประเภทควรใหเอกชนทํา

แทน 

 ประการท่ีสอง รัฐบาลมีความยืดหยุนและมีวิสัยทัศนระดับโลก เนนองคการที่มีความยืดหยุนและปรับเขาไดกับ

กระแสโลกาภิวัตน  ขาราชการจะตองเขาใจถึงกระแสการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ตองตอบสนองกับความทาทายที่

เกิดขึ้นในโลกได  ตองตระหนักวาโลกปจจุบันอยูในสภาวะไรพรมแดน ขาราชการจะตองตื่นตัวและเรียนรู กฎ หรือ ระเบียบ

ใหมของระบบเศรษฐกิจโลกอยูเสมอ 

 ประการท่ีสาม รัฐบาลที่สามารถตรวจสอบได ในปจจุบันกระแสการบริหารบานเมืองที่ดีมีความสําคัญอยางมาก  

ระบบการจัดการภาครัฐจะตองสรางใหประชาชนหรือ บุคคลภายนอกตรวจสอบได เพราะขาราชการหรือ เจาหนาที่รัฐจะตอง

รับผิดชอบตอประชาชน รวมถึงนักการเมืองที่ถูกเลือกจากประชาชน ซ่ึงอาจเปนคณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภา 

 ประการท่ีส่ี รัฐบาลที่มีความเปนธรรม ในการปฏิรูประบบราชการมีทั้งผลบวกและผลลบ จะตองพิจารณาใหดีวาใคร

จะไดรับประโยชนจากการปฏิรูประบบราชการ ดังน้ัน การปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ หรือ วิธีปฏิบัติงานจะตอง

พิจารณาใหเกิดความเปนธรรมและไมใหเกิดผลกระทบภายหลัง 

 ในยุคศตวรรษที่ 21 องคการปจจุบันถือเปนยุคองคการหลังยุคสมัยใหม (The Postmodern Organization) ที่ตอง

เผชิญกับความสลับซับซอน สับสนวุนวาย มีความเปนพลวัต การบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหมจึงตองมีรูปแบบผสมผสาน มี

การจัดโครงสรางองคการผสมผสานกับทฤษฎีองคการตั้งแตกอนยุคสมัยใหม (premodern) สมัยใหม (modern) และหลัง

สมัยใหม (postmodern) และมีการนํามาประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายขององคการ  

 กลาวโดยสรุป การเปล่ียนแปลงแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐในวงการรัฐประศาสนศาสตรนําไปสูกระบวนการ

เคล่ือนไหวทางรัฐประศาสนศาสตรในความหมายใหมที่ใหความสําคัญกับความตองการของสังคม การใหความสําคัญกับ

คานิยม เนนความเสมอภาคทางสังคม พัฒนาการทางความคิดที่มีรากฐานมาจากกระแสความคิดของรัฐประศาสนศาสตร

สมัยใหม รวมถึงกระแสโลกาภิวัตน ทําใหโลกยุคหลังสมัยใหม (postmodern) ไดเปล่ียนแนวคิดจากการจัดองคการและการ

บริหารงานตามแบบทฤษฎีระบบราชการ มาเปนการบริหารจัดการภาครัฐแบบประชาธิปไตย (Democratic Governance)  
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ซ่ึงเปนกระแสของโลกในปจจุบัน ประเทศไทยจึงจําเปนตองปฏิรูประบบราชการใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและ

บริบทของสังคม 
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The 21st Century of Public Administration Teaching in Thailand:  Some Recommendations 
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บทคัดยอ 

ศตวรรษที่ 21 มีความเปล่ียนแปลงในหลายประการทั้งความเปล่ียนแปลงทางดาน เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ

วัฒนธรรม ซ่ึงภายใตความเปล่ียนแปลงน้ีการจัดการเรียนการสอนก็ตองปรับเปล่ียนเพื่อเตรียมความพรอมผูคนในสังคมใหทัน

ตอความเปล่ียนแปลง บทความน้ีมุงเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางรัฐประศาสนศาสตรของไทยตามกรอบแนวคิด

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เชน การจัดการะบวนการเรียนการสอนแบบสอนนอยแตเรียนรูมาก (Teach Less, 

Learn More) การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในกระบวนการการจัดการเรียนการสอน ทั้งน้ีเพื่อเปน

ขอเสนอหน่ึงของการพฒันาการเรียนการสอนในวิชาทางรัฐประศาสนศาสตรภายใตบริบทของความเปล่ียนแปลง 

 

คําสําคัญ: รัฐประศาสนศาสตร การจัดการเรียนการสอน ศตวรรษที่ 21 

 

Abstract 

The 21st century has changed in many respects, the changes in the economic, political, social 

and cultural. Under this change, Teaching must be modified in order to prepare the people to keep pace 

with the changes. This article presents on Teaching in Public Administration of Thailand under a 

framework for learning in the 21st century such as Teach Less, Learn More, Stakeholders took part in the 

process of teaching and learning for the development of teaching in Public Administration under the 

context of the changes. 

 

Keyword: Public Administration, Teaching, The 21st Century 
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บทนํา 

ศตวรรษที่ 21 เกิดความเปล่ียนแปลงทั้งทางดาน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรม อยางขนานใหญ นํามา

ซ่ึงความเปล่ียนแปลงของบริบทตางๆ อยางนอย 4 ประการ 1) ความตองการที่หลากหลาย ซับซอน ของสมาชิกในสังคมอัน

เน่ืองมาจากความสามารถในการเขาถึงขอมูลขาวสารที่สูงขึ้น 2) ความเปล่ียนแปลงเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม อันเน่ืองมาจากการทําใหทันสมัย (modernization) และการทําใหเปนอุตสาหกรรม (industrialization) 3) 

โครงสรางองคการแบบเครือขายเน่ืองจากปญหาตางๆ มีความซับซอนสูง องคการไมสามารถแกปญหาไดเพียงลําพัง และ 4) 

การไหลขามไปมาของวัฒนธรรม คานิยม ของสังคมตางๆ อันเน่ืองมาจากความกาวหนาของเทคโนโลยีการส่ือสารและการ

คมนาคม ซ่ึงการตอบโตตอความเปล่ียนแปลงดังกลาวมีความจําเปนที่สังคมน้ันๆ จะตองเตรียมความพรอมของผูคนและ

องคการใหสอดรับกับทิศทางของความเปล่ียนแปลง แนนอนวาการจัดเตรียมสมาชิกของสังคมใหมีความพรอมตอสภาวะของ

ความเปล่ียนแปลงดังกลาวไดจะตองอาศัยระบบการศึกษาที่เปนพลวัตกับกระแสความเปล่ียนแปลง 

 การศึกษาถือเปนกลไกหลักในการพัฒนาพลเมืองใหเปนสมาชิกที่ดีของรัฐ และสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ซ่ึง

เปนรากฐานอันสําคัญของการพัฒนา กลาวคือ หากระบบการศึกษาดีมีคุณภาพก็จะสงผลใหรัฐมีการพัฒนาทั้งทางดาน

เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ในทางตรงกันขามหากระบบการศึกษามีคุณภาพระดับต่ําก็จะสงผลใหรัฐพัฒนาไดไม

ดีเทาที่ควร ฉะน้ันการออกแบบการศึกษาจึงเปนปจจัยสําคัญที่ เก่ียวของกับการพัฒนาพลเมืองใหพรอมรับตอความ

เปล่ียนแปลง ผลการศึกษาเรื่องการกําหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพรอมสูศตวรรษที่ 21 

(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558) กลาวถึงแนวโนมของความเปล่ียนแปลงที่มีตอการจัดการศึกษาไทย ดังน้ี 

“...แนวโนมของการเปล่ียนแปลงสามารถสรุปประเด็นไดอยางนอย 3 ประเด็น คือ 1) กระแสการเปล่ียนแปลงจาก

ศตวรรษแหงอเมริกาสูศตวรรษแหงเอเชีย 2) กระแสเปล่ียนจากยุคความม่ังคั่งสูยุคแหงความสุดโตงทั้งธรรมชาติ การเมือง 

และธุรกิจ 3) กระแสการเริ่มเปล่ียนแกนอํานาจจากภาครัฐและเอกชนสูภาคประชาชน หรือประชาภิบาล...การรวมตัวกันของ

ประชาคมอาเซียน...ประเด็นปญหาภายในที่สําคัญของไทย คือ ความเหล่ือมลํ้า กับดักประเทศรายไดปานกลาง วิกฤตการณ

ดานความม่ันคง การเปล่ียนแปลงทางครัวเรือน ...” 

วิชารัฐประศาสนศาสตรในฐานะที่เปนสวนหน่ึงของระบบการศึกษาของรัฐไทย ไมสามารถที่จะหลีกเล่ียงกระแส

ความเปล่ียนแปลงตางๆ ไดเชนกัน การผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอภาวะเชนน้ี มีความจําเปนที่จะตองปรับทั้งในแงของ 1) 

สมรรถนะของบัณฑิตที่สอดรับกับแนวโนมของกระแสสังคม และเพื่อตอบสนองตอตลาดแรงงาน  ขณะเดียวกันก็ตอง 2) 

ปรับปรุงเน้ือหาหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับบริบทของความเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 ทั้งน้ีจะตองออกแบบการเรียน

การสอนใหสอดคลองกับกระบวนทัศน (Paradigm) ทางรัฐประศาสนศาสตร บทความน้ีมุงเสนอ 1) แนวคิด ขอบขาย และ

กระบวนทัศนรัฐประศาสนศาสตร 2) แนวคิดการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 3) ขอเสนอแนะการจัดการเรียนการ

สอนรัฐประศาสนศาสตรในศตวรรษที่ 21 เพื่อเปนขอเสนอหน่ึงของการพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร เพื่อผลิตพลเมืองทีมีคุณภาพแกสังคมทันตอกระแสความเปล่ียนแปลง 

 

รัฐประศาสนศาสตร : แนวคิด ขอบขาย และกระบวนทัศน 

แนวคิดท่ัวไปของรัฐประศาสนศาสตร 

โดยทั่วไปแลวนักวิชาการดานรัฐประศาสนศาสตรมักใหความหมายของรัฐประศาสนสาสตรออกเปน 2 แนวทาง 

ไดแก รัฐประศาสนศาสตรในฐานะที่เปนศาสตร (science) และรัฐประศาสนศาสตรในฐานะที่เปนกิจกรรมของภาครัฐ 

The 2nd Khon Kean University International Conference on Public Administration (2015) 



397 

(activities) ดงัเชน ปฐม มณีโรจน กลาววา รัฐประศาสนศาสตรแบงพิจารณาได 2 แนวทาง คือ public administration คือ 

กิจกรรมและกระบวนการของการบริหารรัฐกิจ เปนการบริหารงานสาธารณะ ซ่ึงอาจครอบคลุมกิจกรรมของภาครัฐทั้งหมด 

สวนอีกแนวหน่ึง คือ Public Administration หมายถึง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เม่ือใชอักษรตัวใหญนําหนา ตามหลัก

ไวยากรณ หมายถึง ศาสตรหรือสาขาความรูเก่ียวกับการบริหารงานภาครัฐ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548) สวน 

กมล อดุลยพันธ มีทัศนะวารัฐประศาสนศาสตร เปนศาสตร (science) และศิลป (art) โดยกลาววา เม่ือมองในดานวิชาการน้ัน 

public administration เปนวิชาที่วาดวยการบริหารงานภาครัฐ เปนศาสตร หรือวิชาการ มีหลักเกณฑที่สามารถถายทอด

ความรูแกกันได สวนในดานของศิลป public administration หรือการบริหารรัฐกิจ การบริหารกิจการสาธารณะ คือ การใช

ศลิปะในการอํานวยการ การสังการ การประสานงาน และการควบคุม (ความจริงแลวคือการบริหารน่ันเอง - ผูเขียน) เพื่อให

การบริหารนโยบายของรัฐประสบความสําเร็จ (คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2542) Nicholas Henry  (อางถึงใน 

พิทยา บวรวัฒนา, 2550) กลาวถึงรัฐประศาสนศาสตร วา 

“รัฐประศาสนศาสตรมีเอกลักษณ เพราะมีความแตกตางจากวิชารัฐศาสตรในแงที่วา เปนวิชาที่ใหความสนใจตอ

การศึกษาโครงสรางและพฤติกรรมของระบบราชการ รวมทั้งเปนศาสตรที่มีระเบียบวิธีการศึกษาเปนของตนเอง วิชารัฐ

ประศาสนศาสตรยังแตกตางจากศาสตรการบริหารในแงที่วาเปนวิชาที่ศึกษาเรื่ององคการของรัฐ ซ่ึงมิไดมุงแสวงหากําไรดังเชน

องคการเอกชน และเปนวิชาที่สนับสนุนใหองคการของรัฐมีโครงสรางและกลไกการตัดสินใจ และพฤติกรรมของขาราชการที่

เก้ือกูลการใหบริการสาธารณะ” 

อยางไรก็ตาม วิรัช วิรัชนิภาวรรณ กลาวถึงความเปนศาสตรของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรวา รัฐประศาสน

ศาสตรเปนวิชาความรูเก่ียวกับการปฏิบัติมากกวาทฤษฎี (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2549) จะเห็นไดวาการทําความเขาใจกับรัฐ

ประศาสนศาสตรไมมีการใหนิยามโดยชัดเจนมากมายเทาใดนัก ซ่ึง พิทยา บวรวัฒนา สะทอนวา “ปจจุบันไมมีนักวิชาการทาน

ใดที่จะใหคําตอบที่เปนสากลไดวาวิชารัฐประศาสนศาสตรคืออะไร” (พิทยา บวรวัฒนา, 2550) ผูเขียนขอสรุปความหมายของ 

รัฐประศาสนศาสตร วา รัฐประศาสนศาสตร หมายถึง วิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับการบริหารกิจการสาธารณะท้ังองคการภาครัฐ

และไมใชองคการภาครัฐ อันประกอบไปดวยความเปนวิชาความรู และการปฏิบัติในการบริหารกิจการสาธารณะ ซ่ึง

มักจะเนนหนักในดานการปฏิบัติมากวาดานวิชาความรู 

 

ขอบขายของรัฐประศาสนศาสตร 

 การทําความเขาใจกับวิชารัฐประศาสนศาสตร จําตองอาศัยขอบขายในการศกึษาเพื่อกําหนดพรมแดนหรือ

อาณาบริเวณแหงการทําความเขาใจองคความรูดานรัฐประศาสนศาสตร ซ่ึงเปนประโยชนตอการศึกษาในเชิงลึกและพัฒนา

ศาสตร บทความช้ินน้ีศึกษานักวิชาการดานรัฐประศาสนศาสตรของไทยจํานวน 4 ทาน เพื่อสังเคราะหขอบขายการศึกษารัฐ

ประศาสนศาสตร ดังน้ี 

 วรเดช จันทรศร แบงขอบขายการศึกษารัฐประศาสนศาสตรออกเปน 5 ขอบขาย ดังน้ี 1) ขอบขายดานวิทยาการ

จัดการ 2) ขอบขายดานการศึกษาพฤติกรรมองคการ 3) ขอบขายการศึกษาดานการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบและการบริหาร

การพัฒนา 4) ขอบขายการศึกษาดานการวิเคราะหนโยบายสาธารณะ 5) ขอบขายการศึกษาดานทางเลือกสาธารณะ 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548) สวน อุทัย เลหวิเชียรเสนอวา ขอบขายของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร สามารถ

แบงออกไดเปน 3 แนวทาง คือ 1) การเมืองและนโยบายสาธารณะ 2) องคการและการบริหาร 3) เทคนิคการบริหาร (อุทัย 

เลาหวิเชียร, 2550) สวน กมล อดุลพันธุ กําหนดขอบเขตเน้ือหาของการทําความเขาใจรัฐประศาสนศาสตร ไดแก 1) สภา
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แวดลอมและจริยธรรมของการบริหาร 2) พัฒนาการของการบริหารรัฐกิจและการจัดกลุมแนวความคิดทางรัฐประศาสน

ศาสตร 3) เทคนิคและกระบวนการบริหาร และ 4) การศึกษาแนวโนมการบริหารรัฐกิจในอนาคต (คณะรัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2542) อยางไรก็ตาม บุญทัน ดอกไธสง จําแนกขอบขายการศึกษารัฐประศาสนศาสตรอยางแคบ 

โดยพิจารณาในบริบทของทฤษฎีองคการ โดยกลาววา ขอบขายของรัฐประศาสนศาสตรในเชิงเน้ือหา เปนการนําเอาทฤษฎี

องคการมาอธิบายการบริหารองคการสาธารณะ ซ่ึงสามารถจําแนกไดดังน้ี 1) โครงสรางองคการ 2) พฤติกรรมองคการ 3) 

หลักการบริหาร (บุญทัน ดอกไธสง, 2553) 

การจําแนกขอบขายการศึกษาของนักวิชาการขางตนสามารถจําแนกเปนตารางไขวเพื่อการจัดกลุมดังตารางตอไปน้ี 

ขอบขาย วรเดช จันทรศร อุทัย เลาหวิเชียร กมล อดุลพันธุ บุญทัน ดอกไธสง 

เทคนิคการบริหาร วิทยาการจัดการ เทคนิคการบริหาร เทคนิคการบริหาร  

องคการและการ

จัดการ 

พฤติกรรมองคการ องคการและการ

บริหาร  

สภาพแวดลอม 

จริยธรรมการบริหาร 

โครงสรางองคการ 

พฤติกรรมองคการ 

หลักการบริหาร 

การบริหารรัฐกิจ

เปรียบเทียบและการ

บริหารการพัฒนา 

การบริหารรัฐกิจ

เปรียบเทียบและการ

บริหารการพัฒนา 

- - - 

การเมืองและนโยบาย

สาธารณะ 

การวิเคราะหนโยบาย

สาธารณะ 

การเมืองและนโยบาย

สาธารณะ 
- - 

ทางเลือกสาธารณะ ทางเลือกสาธารณะ - - - 

พัฒนาการของการ

บริหารรัฐกิจ 
- - 

พัฒนาการของการ

บริหารรัฐกิจ 
- 

แนวโนมของการ

บริหารรัฐกิจ 
- - 

แนวโนมของการ

บริหารรัฐกิจ 
- 

ตารางที ่1 ขอบขายการศึกษารัฐประศาสนศาสตรของนักวิชาการไทยกลุมหน่ึง 

ดังน้ันการกําหนดขอบขายของการศึกษาดานรัฐประศาสนศาสตรของนักวิชาการไทยกลุมหน่ึง เม่ือทําการสังเคราะห

แลวพบวา ขอบขายการศึกษาดานรัฐประศาสนศาสตร ควรมีดังน้ี 

1. การเมืองและนโยบายสาธารณะ 

2. องคการและการจัดการ 

3. เทคนิคการบริหาร 

4. การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบและการบริหารการพัฒนา 

5. พัฒนาการของการบริหารรัฐกิจ และแนวโนม 

กระบวนทัศนทางรัฐประศาสนศาสตร 
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กระบวนทัศน (Paradigm) เปนเสมือนการกําหนดแกนของปญหาและแนวทางการแกปญหาดังกลาวในลักษณะของ

ภาพรวม ซ่ึงเปนที่ยอมรับของผูเก่ียวของในชวงเวลาหน่ึง และใชเปนพื้นฐานรวมกันในการศึกษาวิจัยเพื่อคนควาหาคําตอบ 

หรือคําอธิบายที่เปนรายละเอียดตอไป ซ่ึงการศึกษากระบวนทัศน (paradigm) ไดรับความนิยมและเปนที่ตื่นตัวในการศึกษา

ในชวงทศวรรษที่ 1970 มีการเสนอกระบวนทัศน ตอที่ประชุมวิชาการของสมาคมตางมากมาย เชน The American Political 

Science Association และ The American Society for Public Administration (คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

, 2542)  

Nicholas Henry (อางถึงใน พิทยา บวรวัฒนา, 2550) ศึกษาเก่ียวกับพัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร ซ่ึงจําแนก 

paradigm ของรัฐประศาสนศาสตรออกเปน 5 paradigm ดังน้ี 

กระบวนทัศน (paradigm) ศึกษาอะไร (Locus) ศึกษาอยางไร (Focus) 

1 

(1900-1926) 

แยกการเมืองจากการบริหาร (รัฐ

ประศาสนศาสตร คือ มืออาชีพ – 

ผูเขียน) 

ศึกษาระบบราชการ ไมชัดเจน 

2 

(1927-1937) 

รัฐประศาสนศาสตร คือ หลักการบริหาร ไมสําคัญวานําหลักการไปใชที่

ใด (รัฐหรือเอกชนหรือประชา

สังคม – ผูเขียน) 

หลักการบริหาร 

3 

(1950-1970) 

รัฐประศาสนศาสตร คือ รัฐศาสตร ระบบราชการ ไมชัดเจน 

4 

(1956-1970) 

รัฐประศาสนศาสตร คือ ศาสตรของการ

บริหาร 

ไมแนใจ องคการและการจัดการ  

เทคนิคการบริหาร 

5 

(1970 - ?) 

รัฐประศาสนศาสตร คือ รัฐประศาสน

ศาสตร 

สุขทุกขของประชาชน 

กิจกรรมสาธารณะของรัฐ 

องคการและการจัดการ  

เทคนิคการบริหาร  

วิเคราะหนโยบาย 

สหวิทยาการ 

และส่ิงที่ควรจะเปน 

ที่มา : ปรับปรุงจาก พิทยา บวรวัฒนา,2550 : 4 

ตารางที ่2 กระบวนทัศนทางรัฐประศาสนศาสตร 

กระบวนทัศนรัฐประศาสนศาสตร ในยุคแรกเริ่มตนจากงานเขียนของ Woodrow Wilson เรื่อง The Study of 

Administration (1887) โดยงานเขียนช้ินดังกลาวเปนจุดกําเนิด “การแยกการเมืองออกจากการบริหาร ” และเปนจุดกําเนิด

กระบวนทัศนที่ 1 ของรัฐประศาสนศาสตร ชวงเวลาของกระบวนทัศนที่ 1 น้ีเอง ไดมีงานเขียน 2 ช้ินที่สําคัญ คือ Politics 

and Administration ของ Frank J. Goodnow (1990) และ Introduction to the Study of Public Administration 

ของ Leonard D. White (1926) ซ่ึงขอเสนอของงานเขียนทั้งสองเลมสนับสนุนแนวคิดการแยกการเมืองออกจากการบริหาร 

ในสวนของบทบาทหนาที่ดานนโยบายสาธารณะ กลาวคือ การเมืองทําหนาที่ในการกําหนดนโยบาย และการบริหารเปนการ

นํานโยบายไปปฏิบัติ การเมืองไมควรเขามาแทรกแทรงการบริหาร เพราะการบริหารตองการความเปนมืออาชีพปราศจาก

คานิยม และจุดเนนของการศึกษาอยูที่ระบบราชการ สวนวิธีการในการศึกษายังไมชัดเจนวาจะศึกษาอยางไร 
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 กระบวนทัศนท่ี 2 มองวารัฐประศาสนสาสตรเปนเรื่องของหลักของการบริหาร มีลักษณะเปนศาสตรที่แนนอน

สามารถคนพบได โดยที่มุงที่ประเด็นของการศึกษา โดยไมสนใจพื้นที่ของการศึกษาวาเปนองคการของรัฐหรือเอกชน เพราะ

มองวาหลักการบริหารสามารถใชไดทั้งองคการภาครัฐและองคการเอกชน ผลงานที่มีช่ือเสียงในกระบวนทัศนน้ี เชน paper 

on the science of administration ข อ ง  Luther H. Gulick and lindall Urwick (1937), Principle of Public 

Administration ของ W.F. Willoughby (1927) ขณะเดียวกันกระบวนทัศน้ีถูกโจมตีวาการเมืองไมสามารถแยกออกจากการ

บริหารได และหลักการบริหารที่เสนอน้ันไมสอดคลองกันตามหลักเหตุผล ไมสามารถใชไดในทางปฏิบัติ เปนเพียงภาษิตการ

บริหารเทาน้ัน 

 กระบวนทัศนท่ี 3 รัฐประศาสนศาสตร คือ สาขาหน่ึงของรัฐศาสตร หลังจากที่มีการโจมตีรัฐประศาสนศาสตรอยาง

รุนแรง สงผลใหนักวิชาการดานรัฐประศาสนศาสตรหันกลับไปสูวิชาแม คือ รัฐศาสตร สงผลใหมีความชัดเจนในเรื่องพื้นที่ใน

การศึกษา (Locus) แตสูญเสียประเด็นที่มุงศึกษา (Focus) กลาวคือ สนใจสถาบันที่เขาไปทําการศึกษามีความชัดเจน แต

ประเด็นในการศึกษาไมชัดเจนวางมุงประเด็นใดในการศึกษา อาจกลาวไดวา รัฐประศาสนสาสตรในกระบวนทัศนน้ีเริ่มออก

หางจากคําวาศาสตรหรือสาขาวิชา ดังที่ ในป 1968 Dwight Waldo กลาววา “นักวิชาการดานรัฐประศาสนศาสตรชอกชํ้าจ 

ไรความสุข และมีฐานะเปน พลเมืองช้ันสอง อยูในคณะรัฐศาสตร” 

กระบวนทัศนท่ี 4 รัฐประศาสนศาสตร คือ ศาสตรของการบริหาร (Administrative Science) เปนชวงเวลาที่นักรัฐ

ประศาสนศาสตรเริ่มคนหาแนวทางใหม โดยเริ่มศึกษาถึงวิทยาการบริหาร (Management Science) เก่ียวกับ ทฤษฎีองคการ 

สังคมวิทยา สวนดานการจัดการเปนการศึกษาวิชาการดานสถิติ การวิเคราะหระบบ ที่ชจะชวยใหการบริหารมีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น การศึกษาในกระบวนทัศน้ีจังเปนการมุงประเด็นในการศึกษา (Locus) แตไมกําหนดพื้นที่ในการศึกษา (Focus) เพราะ

มองวา การบริหารไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชน หรือภาคสวนอ่ืนใดยอมมีหลักของการบริหารเชนเดียวกัน 

กระบวนทัศนท่ี 5 รัฐประศาสนศาสตร คือ รัฐประศาสนศาสตร นักวิชาการดานรัฐประศาสนศาสตรพยายามที่จะ

สรางกระบวนทัศนใหมขึ้นแทนกระบวนทัศนเดิม ในลักษณะของสหวิทยาการ สังเคราะหองคความรูจากวิชาตางๆ มาใชในการ

แกปญหาสังคม และยังใหความสนใจในเรื่อง นโยบายศาสตร (Policy Science) เศรษฐศาสตรการเมือง (Political 

Economy) (คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2542) 

อยางไรก็ตาม รัฐประศาสนศาสตรมีความทาทายเกิดขึ้นหลังป ค.ศ. 1980 ซ่ึงเกิดแนวความคิดการจัดการภาครัฐ

แนวใหม ซ่ึง บุญทัน ดอกไธสง กลาววา รัฐประศาสนศาสตรเผชิญกับยุคแหงการทาทาย โดยเขาไดอธิบายวา การบริหาร

ภาครัฐที่เรียกวาระบบราชการน้ันไดส้ินสุดลงไปแลว หลังป ค.ศ. 1980 โดยมีแนวคิดการบริหารเขามาแทนที่ คือ ความ

ยืดหยุน (Flexible) แนวทางการตลาด (Market Base) และเดินไปสู การบริหารสาธารณะ (Public Management) ซ่ึง

แนวคิดดังกลาวเปล่ียนแปลงความสัมพันธระหวางรัฐบาล เอกชน และประชาสังคม (บุญทัน ดอกไธสง, 2553) 

 

แนวคิดการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

บริบทแหงศตวรรษท่ี 21  

กระแสโลกาภิวัตน (globalization) ปรากฏใหเห็นถึงความเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ

การเมืองการบริหาร อันเน่ืองมาจากความแปรเปล่ียนของอุดมการณซ่ึงสงผลกระทบอยางมากตอระบบความสัมพันธและวิถี

ชีวิตของผูคนในสังคม ความเปล่ียนแปลงที่ปรากฏ เปนประจักษพยานแหงชัยชนะของแนวคิดเสรีนิยมดานการเมือง ดาน

เศรษฐกิจทั้งรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย (democracy) และระบบเศรษฐกิจแบบตลาด (market - based )  
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(เสาวลักษณ สุขวิรัช, 2554) John Naisbitt ช้ีใหเห็นถึงความเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 หลายประการดวยกัน อาทิ การ

เปล่ียนแปลงจากสังคมอุตสาหกรรมกาวเขาสูสังคมขอมูลขาวสาร การผลิตที่ตองใชเทคโนโลยีระดับสูง การรวมอํานาจสูการ

กระจายอํานาจ การบริหารแบบสายการบังคับบัญชาสูการบริหารงานแบบเครือขาย (แมสายการบังคับบัญชายังคงอยูแตก็

ไมใหความสําคัญ) การพึ่งพาตนเองของประชาชน ประชาธิปไตยแบบตัวแทนสูประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (ติน ปรัชญพฤทธ์ิ

, 2550) 

นอกจากน้ีแลว ศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ วิเคราะหเชิงอนาคตศึกษา (Future Studies) เก่ียวกับ

ศตวรรษที่ 21 ฉายภาพใหเห็นถึงบริบทของความเปล่ียนแปลงซ่ึงประกอบดวยความเปล่ียนแปลง 10 ประการ ดังน้ี (เกรียง

ศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2542) 1) ยุคของเทคโนโลยีข้ันสูง (The Age of High Technology) เปนยุคแหงความกาวหนาของ

เทคโนโลยีในแขนงตางๆ อาทิ เทคโนโลยีทางการผลิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการส่ือสาร เทคโนโลยีทางการเกษตร ทําให

ผูคนกาวขามขอจํากัดเดิมสูโลกของจินตนาการ 2) ยุคของขอมูลขาวสารสนเทศ (The Age of Information Technology) 

ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหพรมแดนของโลกเลือนลาง ปรากฏการณของแตละสังคมมีผลกระทบซ่ึงกันและ

กันทั้งในดานบวกและดานลบ ขณะเดียวกันเทคโนโลยีสารสนเทศจะกลายเปนเครืองมือที่สําคัญในการสรางความไดเปรียบแหง

การแขงขัน 3) ยุคของสังคมแหงความรู (The Age of Knowledge Society) สืบเน่ืองจากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศทําใหผูคนเขาถึงขอมูล ขาวสาร ความรู ไดอยางไรขีดจํากัด และความรูจะกลายเปนปจจัยที่กําหนดความสามารถ

ในการแขงขัน 4) ยุคของสังคมประชาธิปไตย (The Age of Democracy) กระแสความตองการประชาธิปไตยเพิ่มสูงขึ้นอัน

เน่ืองมาจากปจจัยหลายประการ อาทิ พลเมืองของรัฐมีการศึกษาที่สูงขึ้น การลมสลายของลัทธิคอมมิวนิสต การเขาถึงขอมูล

ขาวสารที่สูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของความตองการประชาธิปไตยไมไดปรากฏใหเห็นเฉพาะระดับประเทศเทาน้ัน ยังปรากฏในระดับ

องคการอีกดวย 5) ยุคของสังคมเครือขาย (The Age of Networks) ทามกลางกระแสของความเปล่ียนแปลงไมมีองคการใด

สามารถที่จะดํารงอยูไดเพียงลําพังโดยไมตองพึ่งพาองคการอ่ืน เพราะการประสานความรวมมือระหวางองคการจะทําให

องคการสามารถอยูรอด เขมแข็ง มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การแบงปนทรัพยากร และสรางอํานาจในการตอรอง

ของกลุม 6) ยุคของการบูรณาการและการขัดแยงทางวัฒนธรรม (The Age of Cultural Integration and Cultural 

Conflict) สภาพการณของการไหลขามไปมาของวัฒนธรรมแตละสังคมอันเน่ืองมาจากความไรพรมแดนของขอมูลขาวสาร ผล

ที่ตามมาก็คือมีการบูรณาการทางวัฒนธรรมในสังคมน้ันๆ แตถาหากสังคมใดมีวัฒนธรรมที่เขมแข็งขาดการจัดการทาง

วัฒนธรรมที่เหมาะสมก็จะเกิดความขัดแยงทางวัฒนธรรม 7) ยุคของการอนุรักษส่ิงแวดลอม (The Age of Environmental 

Concern) ภาวะของความขาดแคลทรัพยากรที่ปรากฏใหเห็นอยางเดนชัดนํามาซ่ึงขอเรียกรองระหวางประเทศในการกําหนด

กติการะหวางประเทศเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม เพื่อไมใหเกิดภาวะการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ 8) ยุคของสังคมเมือง 

(The Age of Urbanization) ความหนาแนนของชุมชนเมืองใหญกอใหเกิดปญหาหลายประการ อาทิ ปญหาชุมชนแออัด 

ปญหาการจราจร ปญหาคนไรบาน จําเปนตองพัฒนาใหเกิดเมืองใหมขึ้นมารองรับ ฉะน้ันชนบทจะพัฒนาใหเปนสังคมเมือง

เพื่อรองรับประชากรที่ลนจากเมืองใหญ 9) ยุคของการแขงขันอยางรุนแรง (The Age of High Competition) เพราะเกิด

ตลาดใหมที่หลากหลายอันเน่ืองมาจากความไรพรมแดน คูแขงทางการคาจะสูงขึ้นเพราะสามารถเขาถึงตลาดตางๆ ไดงายขึ้น 

ฉะน้ันทามกลางสภาวะเขนน้ี การแขงขันจะสูงขึ้น ในทํานองเดียวกันการแขงขันเพื่อเขาสูตลาดแรงงานก็จะมีอัตราการแขงขัน

ที่สูงขึ้น อยางไรก็ตาม การแขงขันที่กลาวมาน้ีก็จะเปนการแขงขันที่อยูบนพื้นฐานของการใชความรูเปนเครื่องมือในการตอสู 

10) ยุคของการแสวงหาความเติมเต็มในจิตวิญญาณ (The Age of Spiritual Awareness) จากสภาพของการแขงขันที่

รุนแรง ปญหาของสังคมเมือง สงผลใหผูคนในสังคมมีความเครียดและความกดดันเพิ่มขึ้น และจะเกิดการเรียกรองทาง

จริยธรรมเพื่อเติมเต็มใหกับชีวิต 
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ความเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 มิติทางการเมืองและการบริหารเปนการเมืองและการบริหารที่เนนความเปน

ประชาธิปไตยทั้งในระดับชาติและระดับองคการ และการจัดโครงสรางองคการจะเนนการจัดโครงสรางที่ยืดหยุนเนนการ

ประสานงานระหวางองคการมากขึ้น (โครงสรางองคการแบบเครือขาย) อาทิ ประชาคมอาเซียน ทั้งน้ีเน่ืองจากความ

เปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสําคัญ ที่ทําใหปญหาที่องคการประสบมีความซับซอนที่เพิ่มมากขึ้น มิติทาง

สังคมและวัฒนธรรม เปนสังคมที่มีความขัดแยงและบูรณาการทางวัฒนธรรมในเวลาเดียวกัน และดวยความกาวหนาของการ

เขาถึงขอมูล ขาวสาร และความรู ทําใหผูคนในสังคมมีองคความรูสําหรับใชแกปญหาของสังคม มีการพึ่งพาอาศัยหรือไดรับ

ความชวยเหลือจากภาคประชาชนดวยกันเอง และผูคนมีความตองการจิตสํานึกทางจริธรรมที่สูงขึ้นเพื่อชดเชยตอความกดดัน

ที่ไดรับ มิติทางดานเศรษฐกิจ เปนเศรษฐกิจบนฐานความรู (Knowledge Based) ในการผลิตสินคาและบริการ ทามกลาง

กระแสของการแขงขันที่เช่ียวกราก รุนแรง อยางไรก็ตาม การแขงขันทางเศรษฐกิจจะตองอาศัยฐานความรูเปนปจจัยในการ

ตอสูที่สําคัญ 

 

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

กระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและซับซอนดังที่ไดกลาวมาแลว 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมไมสามารถสรางพลเมืองที่เทาทันตอความเปล่ียนแปลงได ทามกลางบริบทใหมน้ี

จะตองพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพรอมใหกับพลเมือง เพื่อใหดํารงอยูไดในสังคมอยางมีศักดิ์ศรีของความ

เปน สมรรถนะของบัณฑิตที่พึงประสงคในศตวรรษที่ 21 ดังน้ี “...1) การมีวิสัยทัศน 2) มีความสามารถในการวิเคราะห 

สังเคราะหขอมูลขาวสาร 3) มีความสามารถในการและสรางสัมพันธภาพกับบุคลอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 4) มีคานิยมในการ

ตัดสินใจเขาใจยอมรับลักษณะความแตกตางของวัฒนธรรม และ 5) มีสมรรถภาพในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ...” 

(เบญญาภา คงมาลัย และ ศรเนตร อารีโสภณพิเชษฐ, 2558)  นอกจากน้ีแลว นายแพทยวิจารณ พานิช เสนอวา “น่ีคือโลกที่

ไมชัดเจน ไมแนนอน ตอไปขาหนาเราก็เดาไมออก แตลูกศิษยเราจะไปมีชีวิตที่เปล่ียนแปลง และไมแนนอน” การศึกษาที่ให

องคความรูแตเพียงอยางเดียวยอมจะไมเพียงพอเพื่อใหผูเรียนสามารถไปใชชีวิตในองคการหรือสังคมไดอยางดีเทาใดนัก 

จะตองมีองคประกอบดานทักษะการคิดและการทํางาน การเรียนรูและนวตกรรม ทักษะดานสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี 

(คณะเภสัชศาสตร , 2558) การศึกษาในยุคน้ีเนนรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (learning Community) เนนการศึกษาผาน

ปวงชน (Education for All) เนนความรวมมือจากปวงชน (All for Education) เนนวิธีการเรียนรู (Learn How to Learn) 

เนนการเรียนรูแบบรวมมือและการเรียนรูแบบรวมพลัง (Co-operative and Collaborative learning) เนนการเรียนการ

สอนที่ใหผูเรียนสรางความรูเอง (พิมพันธ เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข, 2557) แวดวงการศึกษาไทยมีความตื่นตัวไมนอยกับ

การเตรียมความพรอมตอการจัดการเรียนการสอนภายใตบริบทแหงความเปล่ียนแปลง หนวยงานที่มีหนาที่ในการจัด

การศึกษาของไทยไดกําหนดปรัชญาของการจัดการศึกษาในศตวรษษที่ 21 เพื่อเปนแนวทางในการขับเคล่ือนในการบริหารการ

จัดการศึกษาของไทยวา 

1) ปรับเปล่ียนอัตลักษณ (Identity) คนไทย จากพลเมืองไทยสูพลเมืองโลก ฉะน้ันพลเมืองไทยจะตองมีความ

เขาใจเก่ียวกับโลกกับความเปล่ียนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงการปลูกจิตสํานึกตอโลก  

2) ปรับเปล่ียนจุดเนน (Reorientation) จากการเนนการผลิตคนเพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตอบสนอง

ตออุตสาหกรรมไปสูการเนนการสรางคนเพื่อรองรับการสรางและปลดปลอยศักยภาพของผูคนในสังคมเพื่อตอบสนองสังคม

แหงความรู  
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3) ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน (Paradigm) จากความพยายามเอาชนะธรรมชาติมาเปนการอยูรวมกับธรรมชาติ 

พัฒนาอยางยั่งยืน  

4) ปรับเปล่ียนวัฒนธรรม จากสังคมที่มุงแขงขันเพื่อการเอาชนะมาสูการทํางานรวมกับคนอ่ืนในลักษณะเก้ือกูล

แบงปน คนเกงชวยเหลือคนที่คนที่ดอยกวาเรียกหาส่ิงที่ดีที่สุดสําหรับตนเองและสวนรวมไปพรอมๆ กับผูคนมีความเมตตา

ดําเนินชีวิตในความเปนมิตรไมตรีจิตตอกันและกัน  

5) ขับเคล่ือนประเทศไทยไปสูโลกท่ีหน่ึง (First World Nation) จากที่มุงแตการไปสูประเทศที่พัฒนาแลว ซ่ึงให

ความสําคัญเฉพาะมิติทางดานเศรษฐกิจจนละเลยมิติทางสังคม วัฒนธรรม โดยเฉพาะการสรางเกียรติภูมิในความเปนชาติ 

(Dignity of Nation) ใหคนไทยมีความเขาใจในประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของไทย มีจิตสํานึกและตระหนักในคุณคาของ

ความเปนไทย (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558) นอกจากปรัชญาการศึกษาของไทยขางตนแลว เพื่อเปนแนวทางใน

การขับเคล่ือนที่มีความเปนรูปธรรมมากขึ้น มีขอสังเกตของนายแพทยวิจารณ พานิช เก่ียวกับแนวทางในการจัดการเรียนการ

สอนที่สอดคลองกับปรัชญาการศึกษาในศตวรรษที่ 21  

1) เน้ือหาวิชาการศึกษาอาจมีการปรับเปล่ียนรูปแบบ แตส่ิงที่ไมเคยเปล่ียนเลยคือเน้ือหา (แนวคิด ทฤษฎี) อยางไรก็

ตาม วิธีการสอนในเน้ือหาน้ันๆ อาจมีการเปล่ียนแปลงจากที่มีผูสอนเปนผูบรรยายเพียงอยางเดียวไปสูการเรียนรูที่ทําใหเกิด

การปฏิบัติจริง 

2) ทักษะชีวิต สังคมไดกาวเขาสูยุคเศรษฐกิจในเชิงสรางสรรค หรือกลาวไดวาเปนยุคของเศรษฐกิจบนฐานความรู 

การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อใหสามารถรวมงานกับบุคคลอ่ืน ผสานอัตลักษของตัวเองเขากับบุคคลอ่ืน 

3) ทักษะและความรักในการเรียนรู ความเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตองการความคิดสรางสรรคหรือสราง

นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดั้งเดิม (การบรรยายโดยผูสอนเปนศูนยกลาง) ที่เนนการทองจํา อาจไม

ตอบสนองตอความเปล่ียนแปลง ทั้งน้ีเพราะความรูสามารถคนหาจากแหลงเรียนรูตางๆ ไดตลอดเวลา ดังน้ัน การจัดการเรียน

การสอนเพื่อใหเกิดทักษะการเรียนรูและการรักในความรูจึงเปนส่ิงจําเปนเพื่อใหผูเรียนไดเช่ือมโยงสรางสรรคผลงานที่มีคุณคา

แกสังคม 

4) ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศไดสรางความเปล่ียนแปลงในวิถี

ชีวิตของผูคนในสังคม ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการเมือง หากการจัดการเรียนการสอนสามารถนําเอา

เทคโนโลยีน้ีมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนไดจะเกิดประโยชนเปนอยางมาก อยางไรก็ตาม การ

ประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนยังตองพัฒนาเพิ่มเติม (สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

, 2558) 

กลาวโดยสรุปไดวาแนวคิดการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 มีอิทธิพลตอการศึกษาของไทยอยางมาก 

ภายใตฐานคิดเชนน้ีกระบวนการการเรียนรูที่สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมใดจึงจะมีความเหมาะสมและสอดคลอง 

รายงานการศึกษาของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาพบวามีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่อาจกลาวไดวามีความ

สอดคลองเหมาะสมและเปนพื้นฐานที่สําคัญตอแนวคิดการเรียนการสอนภายใตบริบทความเปล่ียนแปลงคือ 

 

กระบวนการการเรียนรูท่ีเปนพื้นฐานของการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
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กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่สําคัญของการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มุงสรางการเรียนรูที่ตอบสนองตอ

ความเปล่ียนแปลง มุงสรางใหเกิดปญญา มีรูปแบบที่เหมาะสมกับแนวคิดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มี 3 รูปแบบ คือ 

1) การเรียนแบบรูจริง (Mastery Learning)  กลาวคือ วิธีการเรียนแบบรูจริง ประกอบดวยขั้นตอนการพัฒนา 4 

ขั้นตอน โดยมีขั้นตอน คือ  (1) ไมรูวาไมรู (Unconscious Incompetence) (2) รูวาไมรู (Conscious Incompetence) (3) 

ทําไดโดยตองตั้งใจทํา (Conscious Competence) และ (4) ทําไดอยางอัตโนมัติ (Unconscious Competence) การเรียนรู

แบบรูจริงจะชวยใหผูเรียนประมาณรอยละ 80 สามารถเรียนเน้ือหาสําคัญได แมวาการเรียนรูแบบรูจริงจะปฏิบัติไดคอนขาง

ยากในยุคกอน เพราะตองใหเวลาแกผูเรียนมากพอควรหรือมากเทาที่ผูเรียนตองการในการทําความเขาใจกับเน้ือหา และ

จะตองไดขอมูลยอนกลับที่แสดงถึงขอบกพรองและแนวทางการปรับปรุง อยางไรก็ตาม ในศตวรรษที่ 21 ความกาวหนา

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชวยขจัดอุปสรรคดังกลาวไดเน่ืองจากมีแหลงเรียนรูที่หลากหลายและสามารถเขาถึงไดอยางไร

ขีดจํากัด  

2) สอนใหนอยเรียนรูใหมาก (Teach Less, Learn More) เปนการสอนเพื่อเตรียมความพรอมใหผูเรียนพรอมตอ

การใชชีวิต มากกวาการสอนเพื่อการสอบ ทั้งน้ีระบบการศึกษาจะตองปรับเปล่ียนจากเนนปริมาณมาสูการเนนเชิงคุณภาพ 

กลาวคือ การมีปฏิสัมพันธในช้ันเรียนที่สูงขึ้น เปดโอกาสในการแสดงออก และมุงสรางทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต เปนตน   

3) การเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) แนวคิดการเรียนรูตลอดชีวิต มีลักษณะสําคัญ 4 ประการ คือ (1) 

มุมมองที่เปนระบบ (A System View) พิจารณาจากมุมมองดานอุปสงคและอุปทาน โดยมองวาโอกาสการศึกษาเปนสวนหน่ึง

ของวงจรชีวิต  ซ่ึงการเรียนรูน้ันเปนไดทั้งรูปแบบที่เปนทางการและรูปแบบที่ไมเปนทางการ (2) ศูนยกลางการเรียนรูอยูที่

ผูเรียน (Centrality of The Learner) เปล่ียนจากการจัดโครงสรางเชิงสถาบันการศึกษาอยางเปนทางการมาสูการใหความ

สนใจในการเรียนรูของผูเรียน เพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียน (3) แรงจูงใจในการเรียนรู (Motivation to Learn) 

เปนส่ิงที่เปนพื้นบานที่สําคัญของการเรียนรูตลอดชีวิต (4) มีวัตถุประสงคของนโยบายการศึกษาหลายประการ (Multiple 

Objectives of Education Policy) เชน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาองคความรู ซ่ึงกระบวนการการเรียนรูตองสามารถ

ปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับชวงชีวิตของบุคคล (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558) 

ฉะน้ันการจัดการเรียนการสอนในยุคน้ีมุงเนนใหเกิดทักษะการใชชีวิตที่จําเปนตอการตอบสนองความเปล่ียนแปลงใน

ดานตางๆ เพื่อเอ้ือใหผูเรียนไดใชชีวิตในสังคมแหงการเรียนรูไดอยางมีคุณคา ซ่ึง สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร เสนอใหเปล่ียน

เปาหมายของการศึกษาจากเดิม คือ ความรู (Knowledge) ไปสู ทักษะ (Skill or Practices) การจัดการศึกษาในยุคของความ

เปล่ียนแปลงจะตองปรับบทบาทของการเรียนการสอนเปน “Teach Less, Learn More”  กลาวคือ จากเดิมผูสอนทําหนาที่

เปน “ครู (Teacher)” ในการจัดการเรียนการสอน ไปสู “การเปนผูอํานวยการเรียนรู (Coach)” เพื่อสงเสริมใหผูเรียนได

สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง (สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2558) 

 

ขอเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตรในศตวรรษท่ี 21 

วิเคราะหแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรกับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21  

 ภายใตบริบทของความเปล่ียนแปลงแหงศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตรก็มีความจําเปน

ที่จะตองปรับเพื่อใหสอดคลองกับบริบทของความเปล่ียนแปลงเชนกัน วิชา “รัฐประศาสนศาสตร” กลาวไดวาเปนศาสตร

เก่ียวกับการบริหารกิจการสาธารณะซ่ึงเนนเก่ียวกับกิจกรรมทางการบริหารมากกวาทางวิชาการ ดังน้ันการเรียนการสอนวิชา

ตางๆ ในหลักสูตรจึงมีวิชาทางดานกิจกรรมทางการบริหารคอนขางมาก ทั้งน้ีอาจมีความเปนไปไดวาที่หลักสูตรรัฐประศาสน
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ศาสตรสวนใหญมีรายวิชาที่เปนกิจกรรมหรือมีลักษณะเปนเครื่องมือหรือวิธีการทางการบริหารมากกวาวิชาทางดานวิชาการ

เพราะไดรับอิทธิพลจากแนวคิดรัฐประศาสนศาสตรในยุคกอน (ยุคดั้งเดิม กับยุคสมัยใหม) ที่เนนเทคนิคหรือเครื่องมือมากกวา

เปาหมาย ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรลักษณะดังกลาวอาจไมเอ้ือตอการตระเตรียมผูเรียนใหกาวทันตอความ

เปล่ียนแปลง เพราะปญหาที่เกิดขึ้นในยุคที่มีความเปล่ียนแปลงรวดเร็วเชนน้ี ยอมเปนปญหาที่มีความซับซอน คงยากที่

เครื่องมือใดๆ จะเปนเครื่องมือที่มีลักษณะ “เอนกประสงค” ใชไดกับทุกปญหาและทุกเวลา ฉะน้ันการออกแบบหลักสูตรควรมี

วิชาที่เนนไปทางดานทฤษฎีเพิ่มขึ้นพอสมควร เพื่อจะไดสรางใหผูเรียนเขาใจกับปญหาของความเปล่ียนแปลงและซับซอนน้ัน

อยางแทจริง แตอยางไรก็ตาม ไมอาจตัดวิชาทางดานเทคนิคหรือเครื่องมือออกจาหลักสูตรได  

รัฐประศาสนศาสตรมีขอบขายของการศึกษาที่คอนขางกวาง เชน การเมืองและนโยบายสาธารณะ พฤติกรรม

องคการ การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบและการบริหารการพัฒนา และลักษณะของวิชาจะตองเก่ียวของกับบริบทตางๆ ใน

สังคม การจัดการเรียนการสอนจะตองเอ้ือตอผูเรียนใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตรวมถึงเขาใจในวิถีของความหลากหลายและ

สามารถดํารงอยูและรวมมือกับบุคคลอ่ืนในสังคมได อน่ึงปรากฎการณทางดานการเมืองและการบริหารมีในสังคมยอมเปน

หองเรียนรูที่ดีของผูเรียน ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนดานรัฐประศาสนศาสตรที่ไมใหความสําคัญกับทักษะที่เอ้ือใหผูเรียน

คิดวิเคราะห อาจเปนการบอนทําลายผูเรียนในอนาคต เพราะหากไมสามารถคิดวิเคราะหไดอาจสงผลใหผูเรียนไมสามารถ

ดํารงอยูในสังคมได รวมถึงไมสามารถปฏิบัติงานในองคการทามกลางความเปล่ียนแปลงที่รุมเราตลอดเวลาไดเชนกัน อยางไรก็

ตาม การจัดการเรียนการสอนที่เอ้ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตน้ัน ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนทาง

รัฐประศาสนศาสตรจะตองมีจิตใจที่กวางคํานึงถึงผลประโยชนของผูเรียนเปนหลัก กลาวคือ ควรเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวน

เสียตางๆ มีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนอยางแทจริง เพื่อใหสังคมไดชวยกลอมเกลารวมสรางความเปนพลเมืองที่ดี

ใหแกผูเรียน 

 คณาจารยที่สอนทางดานรัฐประศาสนศาสตรโดยสวนใหญไมไดมีพื้นฐานทางดานศึกษาศาสตรหรือครุศาสตรหรือมีก็

เพียงสวนนอย ฉะน้ันทําใหการจัดการเรียนการสอนสวนใหญใชวิธีการแบบบรรยาย โดยองคความรูที่นักศึกษาไดรับการ

ถายทอดน้ันผานการบรรยายเปนหลัก ซ่ึงอาจทําใหผูเรียนไดรับความรูแตเพียงนอยและขาดทักษะในการคิดวิเคราะห อีกทั้งยัง

ขาดขาดแรงบันดาลใจในการแสวงหาความรูเพิ่มเตมิจากภายนอกหองเรียน (เพราะมาเรียนอาจารยเปนผูมอบองคความรูให) 

ทั้งที่บริบทในศตวรรษที่ 21 น้ี มีปจจัยที่เอ้ือตอการคนควาหาความรูเพิ่มเติม ซ่ึงอาจารยผูสอนสามารถเลือกใชวิธีการสอนดังที่

นําเสนอไปแลวขางตนประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้น เชน ใชกระบวนการ

เรียนการสอนแบบ “เรียนแบบรูจริง” ในรายวิชาที่เปนวิชาในเชิงทฤษฎี โดยอาจมีการมอบหมายใหผูเรียนคนควาทําความ

เขาใจทฤษฎีตางๆ จากฐานขอมูลที่ผูสอนแนะนําหรือจัดหาไวให รวมถึงอาจประยุกตใชกระบวนการเรียนการสอนแบบ “สอน

ใหนอยเรียนรูใหมาก” ทั้งน้ีผูบริหารระดับสูงของแตละสถาบันการศึกษาจะตองมีความจริงจังและจริงใจในการพัฒนาการเรียน

การสอน กระบวนการเรียนการสอนลักษณะเชนน้ีจึงจะเกิดขึ้นได 

 ผูเขียนใครขอเชิญชวนผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนทางรัฐประศาสนศาสตร ปรับแนวทางการจัดการ

เรียนการสอนใหสอดคลองกับแนวคิดการจัดการเรยีนการสอนในศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางดังตอไปน้ี 

1) ปรับเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับบริบทแหงศตวรรษท่ี 21 

ใชแนวทางการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เปนกรอบพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน โดยยึดปรัชญา

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของไทยเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลักสูตร โดย

ออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนสามารถดํารงอยูในสังคมแหงความเปล่ียนแปลงได เชน 

การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน โดยอาจใหผูเรียนคนควาเพิ่มเติมโดยที่ผูสอนจะตองปรับเปล่ียน

The 2nd Khon Kean University International Conference on Public Administration (2015) 



406 

บทบาทจาก “ผูสอน” เปน “ผูจัดการเรียนการสอน” ทั้งน้ีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในเบื้องตนอาจประยุกตใช

กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เปนพื้นฐานของการจัดการเรียนรูในศตวรรษทที่ 21 เชน การเรียนแบบรูจริง สอนให

นอยเรียนรูใหมาก การเรียนรูตลอดชีวิต อยางไรก็ตาม ผูสอนควรแสวงหาความรูเก่ียวศึกษาศาสตรหรือครุศาสตรเพิ่มเติมเพื่อ

เอ้ือใหการจัดการจัดการเรียนการสอนตามแนวคดิน้ีบรรลุผลได 

2) เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในกระบวนการการจัดการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีทักษะการใชชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม และ “รวมมือ” กับผูคนในสังคมได 

มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียในสังคมไดเขามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนอยาง

แทจริง เชน รวมจัดทําหลักสูตร รวมสอนในบางหัวขอหรือบางรายวิชา หรือจัดใหมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางชุมชนกับ

หนวยงานจัดการเรียนการสอน ทั้งน้ีการมีสวนรวมน้ีจะตองเปนการมีสวนรวมที่กอใหเกิดความเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้นมี

ความจริงใจตอกัน กลาวคือ มีเปาหมายของการมีสวนรวมที่ชัดเจนไมใชเปนไปเพื่อการตอบสนองตอตัวช้ีวัดของหนวยงานแต

อยางใด 

3) ใชวิจัยเปนฐานเพื่อสรางทักษะในการเรียนรูตลอดชีวิต 

การวิจัยเปนวิธีการที่เพิ่มพูนความรู และเปนกระบวนการในการแสวงหาความรูหรือคําตอบที่ผูวิจัยมีความสงสัยใคร

รู หากการจัดการเรียนการสอนสามารถประยุกตใชวิธีการวิจัยเขากับเน้ือหารายวิชา โดยอาจทําเปนโครงการวิจัยขนาดเล็ก

เหมาะกับระดับของผูเรียน โดยไมเพียงใชในรายวิชาที่เปนวิชาประมวลรวบยอดองคความรู เชน ปญหาพิเศษหรือหัวขอพิเศษ

เทาน้ัน แตควรประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนๆ ดวย เพื่อใหผูเรียนไดตระหนักวิธีการในการคนหา

คําตอบในส่ิงที่อยากรู ซ่ึงอาจเปนปญหาในชีวิต ปญหาในการทํางานในอนาคต ซ่ึงการวิจัยน้ีจะเปนพื้นฐานอันสําคัญที่จะทําให

เกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 
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