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บทคัดย่อ 

ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาวิจัยเรื่อง ขบวนการจิตอาสาต้นแบบการควบคุมโรคเรื้อนตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในรูปแบบการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม        
โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ (1) เพื่อศึกษาถึงขบวนการจิตอาสาในระดับต าบลที่เป็นต้นแบบ ประกอบด้วย
การสร้างจิตอาสาการท างานผลงานของจิตอาสาและการเป็นต้นแบบ กรณีชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสยัเทศบาล
ต าบลเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก (2) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการท างานของชมรมจิตอาสาต้นแบบต่อ
การพัฒนาชุมชนและการสร้างสมรรถนะชุมชน กรณีชุมชนเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก (3) เพื่อศึกษาถึงแนว
ทางการพัฒนาเพื่อความอยู่รอดและเกิดนวัตกรรม มีคุณค่าและการเป็นแบบอย่างแก่สังคมของของชมรมจิตอาสา
ราชประชาสมาสัยต้นแบบและการขยายผลอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 ผลการศึกษาวิจัย พบว่า (1ป กระบวนการจิตอาสาราชประชาสมาสัยมีที่มาจากการที่คนในชุมชนมีความรู้ 
ความเข้าใจใน “อุดมการณ์ปิดทองหลังพระ” (2) การท างานของจิตอาสาราชประชาสมาสัยเป็นการใช้ทุนทางสังคม
ที่มีอยู่อย่างผสมกลมกลืน เป็นการสร้างศักยภาพให้แก่ชุมชนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนา มีการจัดการที่ดี 
เป็นวิธีการสร้างสมรรถนะชุมชน (3) แนวทางการพัฒนาเพื่อความอยู่รอดและเกิดนวัตกรรมมีคุณค่าแก่สังคม 
จ าเป็นปลูกฝังความคิด ค่านิยม แบบแผนทางพฤติกรรมข้ึนในสังคมเพื่อให้เกิดความเป็นสถาบัน คือสามารถอยู่รอด
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง ความมีคุณค่า และความเป็นแบบแผนทางพฤติกรรม 
 ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงบทบาทที่เข้มแข็ง 
สนับสนุน กระตุ้นให้ชุมชนได้แสดงบทบาทด้วยการจัดโครงสร้างที่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงานของจิตอาสาราช
ประชาสมาสัย 
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abstract 
 This dissertation is a qualitative study by focus groups of Thailand volunteering 
process follow to Royal Initiative His Majestic King Rama IX in Leprosy control. The 
objective of this study are (1) to study the volunteering process in subdistrict model that 
include volunteering workmanship and modeling in case of Noenkum municipal, 
Bangkratum district, Pissanulok Province Rajpracha Samasia society (2) to study the impact 
from Rajpracha Samasia activity in community development and community capability 
building (3) to study the way to develop in order to existence and valuable innovation and 
to be Rajpracha Samasia prototype for extend the results continuously. 
 The study revealed that (1) Rajpracha Samasia volunteering process caused by 
people in community knowledge and understanding in good work without hope ideology 
(2)Rajpracha Samasia working process using social capital mixed for potential development 
change and good management (3) Development Guidelines for survival and the innovation 
of society need to cultivate values, behavioral patterns to be an institution. 
 The recommendation of this study : local administration should play a strong role to 
encourage the community to play role by structured to facilitate the operation for Rajpracha 
Samasia volunteering.  
 
KeyWord : Thailand Volunteering Process Follow To Royal Initiative His Majestic 

King Rama Ix In Leprosy Control 
 
บทน า  

การเจ็บป่วยจากโรคเร้ือนเกิดขึ้นมานานมากแล้ว ผู้ป่วยได้รับความยากล าบากในการด ารงชีวิตจากเชื้อโรค 
บาดแผลและความพิการ อีกทั้งเป็นที่รังเกียจของผู้คนรอบข้าง จากข้อมูลในอดีตนั้นช่วงรัชสมัยรัชกาลที่ 5          
ถึงรัชกาลที่ 8 ยังไม่มียารักษา จึงใช้วิธีแยกกักผู้ป่วยโรคเร้ือนเอาไว้ในโรงพยาบาลและนิคมโรคเรื้อน ส่วนข้อมูลทาง
สาธารณสุขช่วง พ.ศ. 2451-2477 พบว่ามีผู้ป่วยโรคเร้ือนประมาณ 1 หมื่นคน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ที่ 7 ประกาศพระบรมราชโองการเป็นครั้งแรกว่าต้องปราบโรคเรื้อนให้หมดจากราชอาณาจักรสยาม แต่ยังไม่
สามารถด าเนินการได้จริงจัง เนื่องจากปัญหาทางด้านยารักษาโรคเร้ือน และทางด้านจิตวิทยาสังคม อันเนื่องมาจาก
โรคเร้ือนเป็นที่รังเกียจของสังคม และผู้ป่วยโรคเรื้อนซ่อนเร้นตัวเองจากสังคม จนยากต่อการระบุตัวผู้ป่วยและการ
รักษาพยาบาลครั้นเมื่อถึงรัชสมัยรัชกาลที่ 9 จึงด าเนินการดูแลรักษาอย่างจริงจังจนกระทั่งประสบความส าเร็จ 
เนื่องจากปัจจัยส าคัญทางด้านนวัตกรรมการแพทย์ และพระบรมราชโองการ ปณิธานและแนวทางพระราชด าของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  9 ที่พระราชทานเป็นแนวทางในการควบคุมโรคเรื้อน กล่าวคือ                 
เมื่อ พ.ศ. 2496 สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง วงการสาธารณสุขโลกค้นพบยารักษาโรคเรื้อน จึงมีผลให้แนว
ทางการควบคุมโรคเรื้อนในประเทศไทยเปลี่ยนไป โดยเปลี่ยนจากยุคการแยกกักกันผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาลและนิคม
โรคเรื้อนเป็นยุคการควบคุมโรคแบบใหม่ ซึ่งมุ่งค้นหาและรักษาผู้ป่วยที่บ้านแทน ข้อมูลการส ารวจขององค์การ
อนามัยโลก พ.ศ. 2496 พบว่า ในประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคเรื้อนทั่วประเทศประมาณ 140,000 คน เมื่อถึง            
พ.ศ. 2498-2499 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ท าโครงการทดลองควบคุมโรคเรื้อนแบบใหม่ที่ขอนแก่น มุ่งใช้ทีม
เคลื่อนที่ส ารวจค้นหาและรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อนที่บ้าน แต่ประสบปัญหาที่ไม่สามารถขยายผลได้อย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากปัญหาทางสังคมที่ชุมชนและบุคลากรทางการแพทย์ยังรู้สึกรังเกียจผู้ป่วยโรคเรื้อน จึงท าให้ผู้ป่วยโรคเรื้อน
หลบซ่อนตัวและไม่กล้าเปิดเผย ประกอบกับขณะนั้นยังขาดแคลนแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์อื่น ยา และ
งบประมาณในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเร้ือน 
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จนถึงพ.ศ. 2499 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงทราบปัญหาการควบคุมโรคเรื้อนจาก
อธิบดีกรมอนามัยและที่ปรึกษาโรคเรื้อน องค์การอนามัยโลก พระองค์จึงทรงรับโครงการควบคุมโรคเรื้อนไว้เป็น
โครงการตามแนวพระราชด าริและทรงมุ่งให้ขยายโครงการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ อีกทั้งยังพระราชทานพระราช
ทรัพย์และมีผู้บริจาคร่วมให้กระทรวงสาธารณสุขก่อสร้างสถาบันฝึกอบรมและวิจัยโรคเรื้อนที่โรงพยาบาลพระ
ประแดง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2501 ถัดมาอีกสองปี พ.ศ. 2503              
ทรงพระกรุณาเปิดสถาบันฝึกอบรมและวิจัยโรคเร้ือนและพระราชทานนามสถาบันนี้ว่า “สถาบันราชประชาสมาสัย” 
ซึ่งค าว่า “ราชประชาสมาสัย” นี้ มีความหมายว่า “กษัตริย์และประชาชนย่อมพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน” และในปี 
พ.ศ. 2503 ปีเดียวกันนั้น พระองค์ยังทรงพระกรุณาพระราชทานให้กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้ง “มูลนิธิราชประชา
สมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์” เพื่อสนับสนุนงานโรคเรื้อนทุกด้าน และโปรดเกล้าฯให้มูลนิธิราชประชาสมาสัย
จัดสร้าง “โรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์” เพื่อเป็นแหล่งการศึกษาส าหรับบุตรผู้ป่วยโรคเรื้อน 
บริเวณอ าเภอพระประแดง ฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลโรคเร้ือนพระประแดง ทั้งนี้พระองค์ทรงพระกรุณาเสด็จในพิธี
เปิดโรงเรียนดังกล่าวเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2507 ซึ่งต่อมาถือว่าวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็น “วันราช
ประชาสมาสัย” จากกรณีโครงการควบคุมโรคเรื้อนของมูลนิธิราชประชาสมาสัยและการขยายผลดังกล่าว ผู้วิจัยเห็น
ว่า ขบวนการจิตอาสามีมาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการควบคุมโรคเรื้อนแล้ว เพราะปัญหาหลักของการควบคุมโรคเรื้อน 
นอกจากทางด้านยารักษาโรคแล้ว ยังอยู่ที่คนรังเกียจผู้ป่วยด้วย หากไม่สามารถปลูกฝังการอุทิศตัว จิตใจเสียสละ
อย่างสูงส่ง และความตั้งใจไม่ย่อท้อเพื่อเป้าหมายของการก าจัดโรคเรื้อนให้กับแพทย์ พยาบาล ชุมชนและคนรอบ
ข้างผู้ป่วยแล้ว การรักษาพยาบาลและการกลับคืนสู่สังคมของผู้ป่วยจะเป็นไปได้ยากยิ่ง แต่มูลนิธิราชประชาสมาสัย
ได้น้อมน ากระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ 9 เกี่ยวกับการเสียสละและการดูแล
รักษาผู้ป่วยโรคเรื้อนมาปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ประกอบกับเกิดพลังร่วมกันเป็นขบวนการจากการได้รับความ
สนับสนุน ความร่วมมือร่วมใจจากภาครัฐ เอกชนและประชาชนเป็นจ านวนมาก ทุกฝ่ายมีความมุ่งมั่นที่จะด าเนิน
โครงการควบคุมโรคเรื้อนให้ประสบความส าเร็จตามปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จนกระทั่ง
เมื่อด าเนินการโครงการควบคุมโรคเรื้อนไป 37 ปี จึงเกิดผลความส าเร็จจริงจนสามารถก าจัดโรคเร้ือนให้หมดไปจาก
ประเทศไทยได้ ในทางกลับกัน หากปราศจากขบวนการจิตอาสาที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นผู้
พระราชทานพระราชด ารัสและข้อแนะน าแล้ว โครงการควบคุมโรคเรื้อนในประเทศไทยก็ยากที่จะประสบ
ความส าเร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวยิ่งไปกว่านั้น เม่ือสามารถควบคุมโรคเรื้อนได้แล้ว มูลนิธิราชประชาสมาสัยยัง
น้อมน ากระแสพระราชด ารัสมาขยายผลไปสู่การจัดตัง้ชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยอีก โดยเฉพาะชมรมจิตอาสา
ราชประสาสมาสัยในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลเนินกุ่มอ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นแบบของ
ชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยระดับต าบลของประเทศไทย อนึ่ง ในภายหลังเมื่อ พ.ศ. 2542 ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้น ามาพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 
9 มาประมวลและกลั่นกรองเป็น “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และน ามาเป็นแนวทางก าหนดนโยบายในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและเผยแพร่แก่สาธารณชน จนเป็นที่รู้จักกันอย่างดีในปัจจุบัน  ชมรมจิตอาสาราช
ประชาสมาสัยเทศบาลต าบลเนินกุ่มนั้นมีการสร้างจิตอาสาอย่างไร การท างานของจิตอาสาของชมรมได้รับการ
ยอมรับจากคนในชุมชนต าบลเนินกุ่มแค่ไหนเพียงไร ชมรมจิตอาสามีผลงานที่เป็นรูปธรรมอย่างไร ท าไมชมรมจิต
อาสานี้จึงได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบของชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยของประเทศไทยการท างานชมรมจิต
อาสาดังกล่าวมีผลต่อเนื่องต่อการพัฒนาในชุมชนอย่างไร และมีปัญหาอะไรในการด าเนินงานบ้างชมรมจิตอาสา
ดังกล่าวนี้จะอยู่รอด เกิดเป็นแบบแผนและเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนอื่น ๆ ต่อไปได้อย่างไรและมีแนวทางขยายผลไปสู่
ชุมชนอื่น ๆ อย่างไร 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาถึงขบวนการจิตอาสาในระดับต าบลที่เป็นต้นแบบ ประกอบด้วยการสร้างจิตอาสาการท างาน
ผลงานของจิตอาสาและการเป็นต้นแบบ กรณีชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยเทศบาลต าบลเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม 
จ.พิษณุโลก 

2.เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการท างานของชมรมจิตอาสาต้นแบบต่อการพัฒนาชุมชนและการสร้าง
สมรรถนะชุมชน กรณีชุมชนเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 

3. เพื่อศกึษาถึงแนวทางการพัฒนาเพื่อความอยู่รอดและเกิดนวัตกรรม มีคุณค่าและการเป็นแบบอย่างแก่
สังคมของของชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยต้นแบบและการขยายผลอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเรื่อง “ขบวนการจิตอาสาต้นแบบการควบคุมโรคเรื้อนตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9” โดยผู้วิจัยสามารถเขียนเป็นระบบโดยน าเสนอได้
ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนามและ

ผสมผสานกับการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทาง มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ตามความเป็น
จริง ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ กลุ่มจิตอาสาราชประชาสมาสัยโดยจากสถานท่ีท าการ
เก็บข้อมูลในกรุงเทพฯ และพิษณุโลก ส าหรับสถานที่เก็บข้อมูลในกรุงเทพฯ ได้แก่ มูลนิธิราชประชาสมาสมัย 
สถาบันราชประชาสมาสัย กระทรวงสาธารณสุข ส่วนสถานที่เก็บข้อมูลในพิษณุโลก ได้แก่ ชุมชนเนินกุ่ม ต.เนินกุ่ม 
อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก และส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางกระทุ่ม และ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกแล้วน ามาหาข้อสรุปอย่างเป็นระบบมีเหตุผลซึ่งเป็นการเปรียบเทียบจาก
มุมมองหลาย ๆ ด้านอันเป็นองค์ประกอบส าคัญในการออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพต่อไป 

ขบวนการจิตอาสาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 9       
ในโครงการควบคุมโรคเรื้อนของมูลนิธิราชประชาสมาสัย 

ช่วง พ.ศ. 2499-2537 

ขบวนการจิตอาสาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 9   
จากการขยายผลโครงการควบคมุโรคเร้ือนไปสู่โครงการชมรมจิตอาสา                  

ราชประชาสมาสัยเทศบาลต าบลต้นแบบ (เทศบาลต าบลเนินกุม่ อ.บางกระทุ่ม  
จ.พิษณุโลก) ช่วง พ.ศ. 2553-ปจัจุบัน 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ขบวนการจิตอาสาต้นแบบการควบคุมโรคเรื้อนตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9” โดยผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ง
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. เพื่อศึกษาถึงขบวนการจิตอาสาในระดับต าบลที่เป็นต้นแบบ ประกอบด้วยการสร้างจิตอาสาการท างาน
ผลงานของจิตอาสาและการเป็นต้นแบบ กรณีชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยเทศบาลต าบลเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม 
จ.พิษณุโลก โดยสรุปว่า กระบวนการจิตอาสาฯน่าจะมีที่มาจากการที่คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจใน 
“อุดมการณ์ปิดทองหลังพระ” ที่มาจากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กรกาคม พ.ศ.2506 ซึ่งมีใจความส าคัญว่า  
“การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจ าเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก 
เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งาม
บริบูรณ์ไม่ได้” และประกอบกับคนในชุมชนได้มีความรู้อย่างลึกซึ้งถึงทฤษฎีราชประชาสมาสัย ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้เป็นผู้พระราชทานมาให้ ซึ่งถือว่าเป็นธงชัยส าคัญยิ่งที่จิตอาสาราชประชาสมาสัยยึดถือ
ไว้ในใจจากแนวทางปฏิบัติหลักทั้งสองนี้ ผู้เป็นจิตอาสาฯจึงเป็นผู้มุ่งมั่นไม่ย่อท้อทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ 
ผสมผสานเข้ากับกลไกในชุมชนอันประกอบด้วยทุนทางสังคมต่างๆ ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมประเพณีอันดีของ
ชุมชนที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน ก่อให้เกิดศักยภาพของชุมชนเป็นพลังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
แนวคิด การปฏิบัติเป็นปฏิสัมพันธ์ในชุมชนที่สมบูรณ์ด้วยความมีน้ าใจเป็นไปตามหลักธรรมต่างๆ เช่น หลักธรรม
พรหมวิหารสี่ หลักธรรมสังคหวัตถุสี่ เกิดเป็นสมรรถนะชุมชนที่พึงประสงค์ 
 2. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการท างานของชมรมจิตอาสาต้นแบบต่อการพัฒนาชุมชนและการสร้าง
สมรรถนะชุมชน กรณีชุมชนเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โดยสรุปว่า จิตอาสาได้รับการยอมรับว่ามีบทบาท
ส าคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ด้วยทุนทางสังคมที่มีและได้รับการผสมผสานกลมกลืนอย่างถูกวิธีก็จะเป็น
การสร้างศักยภาพให้แก่ชุมชนขึ้นตามล าดับ การด าเนินการเช่นนี้ถือว่าเป็นกระบวนการปลดปล่อยศักยภาพชุมชน
ให้เป็นพลังใหม่ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปข้างหน้าของชุมชน นั่นคือการก าหนดจิตอาสาซึ่งร่วมแรง
ร่วมใจไม่หวังผลตอบแทนเป็นการพัฒนาโดยอาศัยสิ่ งที่มีอยู่ในชุมชนซึ่งเรียกว่าทุนทางสังคมมาผสมในสัดส่วนที่
เหมาะสม มีการจัดการที่ดี นั่นคือวิธีการสร้างสมรรถนะชุมชนในการสร้างสมรรถนะโดยอาศัยระดับของการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม สมรรถนะของชุมชนอาจสร้างขึ้นโดยความพยายามของบุคคล องค์การและหรือความสัมพันธ์
ภายในในเครือข่ายสมาคม เพื่อท าหน้าที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนค่านิยม กลยุทธ์การสร้างสมรรถนะชุมชนเน้นที่การ
มีส่วนร่วมด้วยวิธีการพยายามสอดแทรกกิจกรรมเข้าไปในชุมชนเพื่อให้บรรลุการท าหน้าที่ในการสร้างสมรรถนะ
ชุมชนเพื่อการมีรูปแบบกลไกการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น 
 3. เพื่อศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาเพื่อความอยู่รอดและเกิดนวัตกรรม มีคุณค่าและการเป็นแบบอย่างแก่
สังคมของของชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยต้นแบบและการขยายผลอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยสรุปว่า การสร้าง
สถาบันเป็นการวางแผนจัดโครงสร้างและให้แนวทางแก่องค์กรใหม่ ส่งเสริมและคุ้มครองความสัมพันธ์เชิงปทัสถาน
และแบบแผนที่กระตือรือร้น ท าหน้าที่และให้บริการสิ่งที่มีคุณค่าแก่ภายนอก รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้เกิดให้
เกิดการผสมผสานกลมกลืนกันระหว่างเทคโนโลยีใหม่ๆทางกายภาพและทางสังคม รวมทั้งการมีแนวคิดและการ
ปฏิบัติใหม่ๆที่มีความสอดคล้องกับสังคม ค่านิยม วัฒนธรรมต่างๆที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปเพื่อที่จะให้มีการรักษา
เอกลักษณ์เหล่านี้ให้คงไว้จ าเป็นจะต้องคิดค้นหาวิธีสร้างนวัตกรรมต่างๆขึ้นมาจากทุนทางสังคมที่มีอยู่ ทุนทางสังคม
ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งแต่มักถูกลืมหรือละเลยไปโดยมองเห็นว่าความที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจจะท าอะไรมากไม่ได้ 
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แต่ชนบทหลายแห่งได้น ามาใช้แล้วได้ผลดีมาก นั่นคือเยาวชนซึ่งอยู่ในวัยก าลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ซึ่งเน้นนักเรียนชั้น
ประถมให้มาเข้ารับการอบรมความรู้ช่วงสิ่งต่างๆเพื่อออกไปปฏิบัติงานได้ เช่น กรณี อสม.น้อย (อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน) โดยเด็กเหล่านี้จะได้รับความรู้เล็กๆน้อยๆในเรื่องของการป่วยเรื้อรังด้วยโรคไม่ติดต่อ 3 
โรค คือ โรคความดัน โรคเบาหวานและโรคไขมันในเลือดสูง โดยให้เด็กที่มีความรู้เบื้องต้นเหล่านี้ 3 -4 คนออกไป
เยี่ยมเยียนผู้ป่วยเป้าหมายตามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลก าหนดให้เพื่อกระตุ้นและให้ก าลังใจในการ
รับประทานยาอย่างสม่ าเสมอ เพราะการป่วยด้วยโรคดังกล่าวนี้ต้องใช้ยาเป็นเวลานาน ผู้ป่วยเกิดความเบื่อหน่าย
แม้ว่าบุตรหลานจะคอยกระตุ้นแต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ จะดื้อ ไม่เชื่อฟังค าแนะน า แต่เมื่อมีกลุ่มเด็กรุ่น
หลานๆเข้าไปคารวะนอบน้อม กระตุ้นเสริม ท าให้ผู้ป่วยเหล่านี้เกิดความภูมิใจว่าได้รับความห่วงใยให้ความร่วมมือมี
การรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง ท าให้สุขภาพไม่ทรุดโทรมไปจากการขาดยารักษาซึ่งกรณีเช่นนี้เป็นข้อคิดอย่างดียิ่ง 
หากองค์การปกครองท้องถิ่นได้ใช้ช่องทางเช่นว่านี้ สร้างจิตอาสาราชประชาสมาสัยออกเยี่ยมเยียนให้ก าลังใจแก่ผู้
พิการจะโรคเร้ือน และอาจจะให้จิตอาสาฯที่มีวัยสูงขึ้นมาบ้างเพื่อการช่วยเหลือผู้พิการที่ช่วยตนเองไม่ได้ เช่น การ
อาบน้ า การซักเสื้อผ้าในปัจจุบันถือว่าเป็นยุคแห่งจิตอาสาที่ผ่านมาในวาระที่มีการจัดการเรื่องพระบรมศพไดม้ีผู้มีจิต
อาสาเข้าช่วยงานเสริมเป็นก าลังต่างๆในการดังกล่าว งานทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเกิดความเรียบร้อย และขณะนี้ก็ได้มี
จิตอาสา “เราท าดีด้วยหัวใจ” ช่วยกิจการสังคมต่างๆมากมาย หากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าแรงความ
ตื่นตัวของประชาชน เยาวชน เข้ามรเสริมในงานจิตอาสาราชประชาสมาสัยก็จะท าให้งานด้านนี้สามารถด าเนินไป
ด้วยดี ประการที่ส าคัญหากน าเยาวชนเข้ามาร่วมงานได้จะท าให้เกิดความมั่นใจว่างานจิตอาสาราชประชาสมาสัยจะ
เกิดเป็นสถาบันที่มั่นคงสร้างสมรรถนะของชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพราะองค์ประกอบของสถาบันนั้นประกอบด้วย
ความมีคุณค่าซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนโดยทั่วไปอยู่แล้ว องค์ประกอบถัดมาคือความเป็นแบบอย่างแก่สังคม 
ซึ่งการตกทอดมรดกทางสังคมในด้านความดีงามย่อมเป็นที่ยอมรับเป็นอย่างดีของสังคม ประการสุดท้ายคือความอยู่
รอด ซึ่งนอกจากการจัดองค์กรจิตอาสาราชประชาสมาสัยที่เหมาะสมแล้ว การสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่ขึ้นมาจาก
เยาวชนเพื่อมาทดแทนและเป็นก าลังหลักที่ส าคัญของจิตอาสาเป็นการสืบทอดส่งต่อวัฒนธรรมที่ดีงามนี้ไปสู่คนรุ่น
หลังกล่าวโดยสรุปแล้วแนวทางการพัฒนาเพื่อความอยู่รอด หน่วยงานส่วนท้องถิ่นต้องถือเป็นเรื่องที่ส าคัญต้อง
ด าเนินการเพื่อให้เกิดเป็นสถาบันที่สามารถอยู่รอดอยู่อย่างมีคุณค่าและเป็นแบบอย่างแก่สังคม เป็นแบบแผนทาง
พฤติกรรมแก่คนในชุมชนในสังคมสืบไป  
 
อภิปรายผล 
 กระบวนการจิตอาสาราชประชาสมาสัยเกิดจากแรงบันดาลใจของคนในชุมชนที่มีความรู้ ความเข้าใจใน 
“อุดมการณ์ปิดทองหลังพระ” ที่มาจากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กรกาคม พ.ศ.2506 ซึ่งมีใจความส าคัญว่า 
“การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจ าเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก 
เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งาม
บริบูรณ์ไม่ได้” และประกอบกับคนในชุมชนได้มีความรู้อย่างลึกซึ้งถึงทฤษฎีราชประชาสมาสัย ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้เป็นผู้พระราชทานมาให้ ซึ่งถือว่าเป็นธงชัยส าคัญยิ่งที่จิตอาสาราชประชาสมาสัยยึดถือ
ไว้ในใจ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ โอภาส นิติกิจไพบูลย์ (2547) ศึกษา เรื่อง “การประยุกต์ใช้แนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงกับการด าเนินชีวิตของเกษตรกร กรณีศึกษาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการวนเกษตร
ของผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม” วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งด้านแนวคิดและวิธี
ปฏิบัติที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตของเกษตรกร ผลการศึกษา พบว่า ภายหลังจากที่เกษตรกรเข้า
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ร่วมโครงการวนเกษตรส่งผลให้รายได้เพิ่มข้ึน ส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการผลิต ภาระหนี้สิน
ในระบบและนอกระบบ ลดลง แม้ว่ารูปแบบกิจกรรมที่ได้รับจากการอบรมวนเกษตร ได้แก่ การแปรรูปอาหาร การ
ปลูกพืชสมุนไพร และกิจกรรมลดเลิกอบายมุขก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการไม่มีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม 
เมื่อพิจารณาถึงเวลาการเข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนาน จะมีความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้นกว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการน้อยกว่า และจาก
การศึกษาในครั้งนี้ พบว่ายังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พระมหาช านาญ กตธฺมโม (บุญแพ) (2555) ศึกษา เรื่อง 
“การศึกษาจิตสาธารณะในพระพุทธศาสนาเถรวาท” วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมาย แนวคิด และทฤษฎีจิต
สาธารณะ เพื่อศึกษาค าสอนเกี่ยวกับจิตสาะรณะในพระพุทธศาสนาเถรวาท และเพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้จิต
สาธารณะในสังคมปัจจุบัน โดยวิธีวิจัยเอกสาร รวบรวมข้อมูลจากคัมภีพระไตรปิฎก และเอกสารต าราที่เกี่ยวข้อง 
ผลการศึกษา พบว่า จิตสาธารณะ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดหรือจิตส านึกที่รู้จักเอาใจใส่เป็นธุระเข้าร่วมกิจกรรมใน
เร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อหน้าที่หรือการท าหน้าที่ของตนเองในฐานะ
สมาชิกที่ดีของสังคม จิตสาธารณะเป็นจิตส านึกที่ดีที่อยู่ภายในจิตใจของบุคคล เป็นจิตใต้ส านึกที่ประกอบด้วย
คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากสภาพความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมทางสังคม โดยการรับรู้ เรียนรู้ จดจ า
และลอกเลียนแบบ ก่อให้เกิดพฤติกรรมการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เสียสละเวลา ก าลังกาย ก าลังทรัพย์ของตนเอง 
เพื่อท าประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคม ในทางค าสอนของพระพุทธศาสนา พบว่า หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อปฏิบัติ
และสอดคล้องกับแนวคิดจิตสาธารณะ เช่น พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 ฆราวาสธรรม 4 และหลักทิศ 6 เป็นต้น 
หลักธรรมเหล่านี้ล้วนเป็นคุณธรรมเพื่อสังคม เพื่อมวลมนุษยชาติ เพราะเป็นหลักธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่
ตนเอง ทั้งแก่ผู้อื่นและสังคมโดยรวม ในการประยุกต์ใช้จิตสาธารณะกับสังคม พบว่า การน าหลักทิศ 6 มาใช้กับ
สถาบันครอบครัว การศึกษา ศาสนา การเมืองและเศรษฐกิจ สามารถจัดระเบียบสังคมได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการ
สร้างจิตส านึกความรับผิดชอบและแบบอย่างการท าหน้าที่ให้ถูกต้องตามสถานะของแต่ละคน เช่น หน้าที่สามีต้อง
ยกย่อง ไม่ดูหมิ่นภรรยา หน้าที่ภรรยาต้องจัดการงานบ้านให้เรียบร้อย หน้าที่บิดามารดาต้องสั่งสอนให้ละชั่วท าดี 
หน้าที่ของบุตรต้องเลี้ยงดูบิดามารดา ช่วยท างาน ในสถานศึกษา ครูอาจารย์มีหน้าที่แนะน าสั่งสอน ยกย่องป้องกัน
ศิษย์ ศิษย์ต้องให้ความเคารพเชื่อฟัง ปรนนิบัติรับใช้ เป็นต้น เม่ือต่างคนต่างท าหน้าที่ให้ถูกต้องตามสถานะ ย่อมเอื้อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมประเทศชาติและส่งเสริมพัฒนาการทางจิตของปัจเจกบุคคลให้ด าเนินชีวิตในสังคมได้
อย่างมีสันติสุข ฉะนั้น กระบวนการจิตอาสาในต าบลเนินกุ่มถือได้ว่าเป็นต้นแบบแห่งกระบวนการจิตอาสา เพราะผู้ที่
เข้ามาท างานเป็นจิตอาสาฯได้ผ่านการแนะน า ฝึกอบรม ซึ่ง The Europe Region of the World Association of 
Girl Guides and Girl Scouts, 2012: 14-17 มีข้อแนะน าว่าควรกระท า 3 ประการ คือ 

1. ท าความเข้าใจความต้องการและแรงจูงใจของจิตอาสาก่อนที่จะคิดถึงสิ่งอื่น องค์การจิตอาสาควรสนใจ
ว่าท าไมคนจึงมาเป็นจิตอาสาก่อน การท าความเข้าใจนี้จะเป็นพื้นฐานส าหรับการพัฒนาโครงการจิตอาสาต่อไป 
จัดระบบการท างานและรับรู้ถึงคุณค่าของเขา 

2. สิ่งที่จิตอาสาต้องการจากประสบการณ์การเป็นจิตอาสาของเขาแล้วองค์การจิตอาสาต้องตอบสนอง
ความต้องการที่ต่อเนื่องของจิตอาสาโดยเฉพาะการยอมรับผลงานที่ประสบความส าเร็จ 

3. แรงจูงใจจิตอาสา องค์การจิตอาสาควรค้นหาความต้องการของจิตอาสา 
จิตอาสาได้รับการยอมรับว่ามีบทบาทส าคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาด้วยทุนทางสังคม และได้รับ

การผสมผสานกลมกลืนอย่างถูกวิธีจะเป็นการสร้างศักยภาพให้แก่ชุมชนขึ้นตามล าดับ การด าเนินการเช่นนี้ถือว่า
เป็นกระบวนการปลดปล่อยศักยภาพชุมชนให้เป็นพลังใหม่ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปข้างหน้าของ
ชุมชน นั่นคือการก่อเกิดจิตอาสาซึ่งร่วมแรงร่วมใจไม่หวังผลตอบแทนเป็นการพัฒนาโดยอาศัยสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน
เรียกว่าทุนทางสังคมมาผสมในสัดส่วนที่เหมาะสม มีการจัดการที่ดี นั่นคือวิธีการสร้างสมรรถนะชุมชน ซึ่งมีความ
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สอดคล้องกับแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน กระทรวงสาธารณสุข (2543) ศึกษาเรื่อง 
“ความเข้มแข็งของชุมชนและประชาคมสุขภาพ” พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน คือ บริบททางสังคมวัฒนธรรม ได้แก่ การที่ชุมชนมีการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี 
ความคิดพึ่งพาตนเอง สภาพแวดล้อมของชุมชนที่มีแหล่งทรัพยากรที่เอื้อต่อการด ารงชีพ และปัจจัยภายในชุมชน 
ได้แก่ ลักษณะผู้น า กลุ่มองค์กรชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน การมีระบบการสื่อสารที่ดี นอกจากนี้ยังมีปัจจัย
ภายนอกชุมชนอีก ได้แก่ การสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานต่างๆ และยังมีความสอดคล้องกับ
การศึกษาของสุทิศ เบ็ญมาศ (2549) ศึกษา เรื่อง “ทุนทางสังคมและการพัฒนาเยาวชน กรณีศึกษาโครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ วัดเกียรติแก้วสามัคคี อ าเภอศรีรัตนะ 
จังหวัดศรีสะเกษ” พบว่า กระบวนการทุนทางสังคมในการจัดกิจกรรมของวัดเกียรติแก้วสามัคคี ประกอบด้วยปัจจัย
ภายใน ได้แก่ ผู้น า ชาวบ้าน ผู้ปกครอง วัฒนธรรมความเชื่อของชุมชน ความเป็นชุมชนเดียวกัน การช่วยเหลือและ
ความเสียสละ ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ การเข้ามาสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีแก้ว และส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือ ตลอดทั้งศรัทธาจากประชาชนทั่วไปที่ร่วมบริจาค
ทรัพย์ให้วัดสามารถด าเนินงานตามโครงการต่อไปได้อย่างต่อเนื่องด้านการพัฒนา นั้น ความเป็นสถาบันมี
ความหมายเฉพาะเจาะจง หมายถึง การสร้างสถาบันเพื่อการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาและมีคุณค่า
หรือเป็นแบบอย่างแก่สังคม แคช (Kazh, 1971: 126-132) อธิบายว่า การพัฒนาจ าเป็นต้องมีการสร้างสถาบันใหม่
ขึ้นมาเพื่อท าหน้าที่พัฒนาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาแคช จ าแนกคุณสมบัติของความเป็น
สถาบันในการพัฒนาออกเป็น 3 ประการ คือ ประการแรก มีความสามารถอยู่รอด ซึ่งแบ่งออกอีก 2 ด้าน ด้านหนึ่ง 
คือ สามารถอยู่รอดและเป็นนวัตกรรมใหม่ได้ ส่วนอีกด้านหนึ่ง คือ สามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อม ซึ่งอาจท าให้ต้องมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป ประการที่สอง มีคุณค่า ซึ่งมองในแง่ความเชื่อมโยง
ด้านผลผลิต วัดจากการสร้างผลผลิต ด้านปัจจัยน าเข้า วัดจากการน าเข้าปัจจัยการผลิตจากสภาพแวดลอม และ
ด้านองค์ประกอบหรือความเชื่อมโยงภายใน วัดจากผู้มีส่วนร่วมมองว่าสถาบันมีคุณค่าต่อวัฒนธรรมประการที่สาม 
แบบแผนทางพฤติกรรม เป็นอิทธิพลของสถาบันที่มีต่อค่านิยมและปทัสถานของสังคมภายนอก วัดจากความ
เชื่อมโยงด้านผลผลิตว่าสถาบันสร้างผลผลิตที่มีคุณค่าให้แก่สังคมภายนอกได้มากน้อยเพียงใด  จากการศึกษาของ
ดวงทิพย์ อันประสิทธิ์ (2555) ศึกษา เรื่อง “รูปแบบการขัดเกลาทางสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตอาสาในชุมชน : 
กรณีศึกษาชุมชนบางน้ าหวาน อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ” วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายและ
ลักษณะจิตอาสาในทัศนะของชาวชุมชน ศึกษากระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่ท าให้เกิดจิตอาสาในชุมชน ศึกษา
การสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างจิตอาสาของคนในต าบล
บางน้ าหวาน โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพและรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ ผล
การศึกษา พบว่า (1) ชาวชุมชนให้ความหมาย “จิตอาสา” ว่า การกระท าด้วยใจจริง ช่วยเหลือด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
ท าประโยชน์ให้ผู้อื่นได้เท่าที่ตนท าได้ อย่างไม่อยู่นิ่งเฉย เพื่อที่จะน าชุมชนไปสู่ความเข้มแข็งด้วยการที่เป็นผู้ให้
มากกว่าผู้รับ และในด้านองค์ประกอบหรือคุณลักษณะของผู้จิตอาสา คือ เป็นผู้ที่พร้อมจะเสียสละเพื่อส่วนรวมทั้ง
แรงกาย แรงใจ รวมทั้งด้านเวลา และเป็นผู้ที่มีความเมตตา มีความซื่อสัตย์ โดยประพฤติตนเป็นบุคคลตัวอย่าง
ให้กบัผู้อื่นด้วยการยึดคุณธรรม จริยธรรม พร้อมกับมีความขยัน อดทนต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
1. เพื่อยึดมั่นในการประยุกต์พระราชทฤษฎีราชประชาสมาสัย (กษัตริย์และประชาชนย่อมพึ่งพาซึ่งกันและกัน) 

และพระราชอุดมการณ์ปิดทองหลังพระ (การท าความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน) ในการปกิบัติงานของภาคีเครือข่าย
พลังประชาสังคมชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย อันเป็นพลังแผ่นดินเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปด้านสุขภาพ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและความมั่นคง 

2. เพื่อขยายการจัดตั้งชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยประจ าต าบล และองค์กรทั่วประเทศภายใน 5 ปี 
(ปี 2558-2562)  

3. เพื่อมอบภารกิจความรับผิดชอบและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการจัดตั้งชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย และประสานสนับสนุนทั้งในส่วนกลาง 
และภูมิภาคในรูปแบบของเครือข่ายพันธมิตรที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

4. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของต าบลในการสนับสนุนการปฏิรูปด้านสุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
ความมั่นคงทั้ง 11 กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนแต่ด้วยเหตุที่การท างานของจิตอาสาฯในการออก
เยี่ยมเยียนผู้พิการจากโรคเรื้อน จ าเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนบ้างเล็กๆน้อยๆ เพื่อการจัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นแก่ผู้พิการ 
ฉะนั้นองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องค านึงและเตรียมการสนับสนุนตามความเหมาะสมเป็นการสนองตอบนโยบายของ
โครงการจัดตั้งและขยายการจัดตั้งชมรมฯ เพราะหากการด าเนินงานของจิตอาสาฯไม่ได้รับการสนับสนุนย่อมจะท า
ให้การด าเนินขาดช่องได้ ฉะนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องก าหนดนโยบายของหน่วยงานไว้ให้ชัดเจน 
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ภาวะผู้น าที่มีผลต่อการพัฒนาพนักงานศุลกากรจังหวัดเชียงราย 
 
Leadership on the development of customs officers, Chiangrai province 
 
ผู้วิจัย   ชัยทัศน์  กรานเลิศ  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าที่มีผลต่อการพัฒนาพนักงานศุลกากร จังหวัดเชียงราย           
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบภาวะผู้น าที่มีผลต่อการพัฒนาพนักงานศุลกากร จังหวัดเชียงราย 
2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลที่มีต่อการพัฒนาพนักงานศุลกากร จังหวัดเชียงราย กลุ่มประชากรได้แก่ 1) ผู้อ านวยการ 
จ านวน 6 คน 2) เจ้าพนักงานศุลกากรจ านวน 52 คน 3) ลูกจ้าง จ านวน 10 คน รวม 68 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู้น า และประสิทธิผลขององค์กรสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย  

1. รูปภาวะผู้น าที่มีต่อผลต่อการพัฒนาพนักงานศุลกากร พบว่าภาวะผู้น าแบบมุ่งผลส าเร็จ มีค่าเฉลี่ย

โดยรวมสูงสุด ( x ) = 3.55 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย รองลงมาภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพโดยรวม

มีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.53 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย และภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยโดยรวม

น้อยที่สุด ( x ) = 3.48 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย  
2. ประสิทธิผลขององค์กรประกอบด้วย ด้านความคาดหวังขององค์กร ด้านความพึงพอใจในการท างาน 

ด้านขวัญและก าลังใจในการท างาน และด้านความผูกพันต่อองค์กร แต่ละด้านจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านความ

พึงพอใจในการท างาน ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.60 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี รองลงมาด้านความผูกพัน

ขององค์กร ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.59 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ด้านขวัญและก าลังใจในการท างาน 

ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.57 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี และด้านประสิทธิผลของผู้น ามีค่าน้อยที่สุด 

ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.55 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี 
 
ค าส าคัญ : รูปแบบภาวะผู้น า , ประสิทธิผลขององค์กร  
 
abstract 

The research aimed to study the leadership on the development of customs officers, 
Chiangrai province, which the objectives are; 1)to study the leadership patterns on the 
customs officers of Chairai province development 2) to study the effectiveness toward the 
customs officers of Chaingrai province. Population of this study consists of 68 persons 
included; 6 directors, 52 customs officers and 10 University supporting staffs. Data 
collection instruments in data collecting is questionnaire on leadership patterns and the 
effectiveness toward the organization, and the statistics used in data analysis were average, 
percentage, frequency and standard deviation.The research results from were as follows;  
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1. the leadership patterns that affect the development of customs officers, can be 
found that; the Achievement-Oriented Leadership overall was the highest average at( x ) = 
3.55 level, with the participants also agreed at a high level, and the Transformational 
Leadership overall average was at( x ) = 3.53 level, respectively with the participants also 
agreed at a high level. While the Participative Leadership is the lowest average at( x ) = 
3.48 with moderate level agreed 

2. The effectiveness of the organization consists of; organization expectation, 
satisfactory toward work, morale and motivation, and organization engagement, ranking in 
the order of average high to low. The satisfactory toward work aspect, overall average was 
at the highest ( x ) = 3.60, with the opinion toward work satisfactory in good level ,and 
organization engagement overall average was at ( x ) = 3.59 with the opinion toward 
organization engagement was in good level, and morale and motivation toward work was at 
overall average, ( x ) = 3.57 with the opinion toward morale and motivation in good level, 
while the effectiveness of the leader was the lowest average, at ( x ) = 3.55 with the opinion 
toward the effectiveness of the leader in good level. 

 
Keyword : the patterns of the leadership, the effectiveness of the organization. 
 
บทน า 
 ภาวะผู้น ามีความส าคัญต่อการปรับกระบวนการท างาน เพื่อให้บรรลุประสิทธิผลขององค์กรแล้ว ผู้บริหาร
ยังต้องให้ความสนใจต่อบุคลากรในองค์กรด้วย ภาวะผู้น านั้นถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้น าในการที่จะ
น าพาองค์กรได้ประสบความส าเร็จได้ผู้บริหารต้องเป็นผู้น าในการบริหารจัดการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นหน้าที่ของผู้น า
ที่จะต้องให้ความมั่นใจ เพื่อการยอมรับ ของคนในองค์กร อันจะน าไปสู่ความไม่ไว้วางใจระหว่างกัน ผู้น าจะต้องมุง
เน้นเรื่องของการสื่อความ ให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การสื่อความที่ดีนั้นถือเป็นรากฐานที่
ส าคัญยิ่งในการสร้างพันธะสัญญา (commitment) และท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน (cooperation)ในที่สุด 
(ประพนธ์ ผาสุกยืด, 2541,หน้า91) ในการบริหารองค์กรของผู้บริหาร ย่อมต้องเผชิญความรุนแรง และความ
รวดเร็วทั้งกระแสของการแข่งขัน และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังนั้น จึงต้องอาศัยศักยภาพของตนเอง และของทีม
ฝานร่วมกัน รวมถึงความมีระบบที่ต้องด าเนินไป ให้เกิดสิ่งที่ถูกต้องตลอดเวลา ความส าเร็จจึงจะเกิดขึ้นได้  โดย
ระบบที่ต้องด าเนินไปให้เกิดสิ่งที่ถูกต้องตลอดเวลา ความส าเร็จจึงจะเกิดขึ้นได้ โดยระบบที่ถูกต้องของแต่ละองค์กร
นั้น ก็จะอยู่บนพื้นฐานของวิสัยทัศน์ (vision) คือ ต้องการจะเป็นอะไร และตั้งอยู่บนพื้นฐานของค่านิยม (value) 
คือ จะไปถึงจุดนั้นโดยยึดอะไรเป็นหลัก ซึ่งถือว่าองค์กรประกอบทั้ง 3 นี้เป็นสิ่งส าคัญในการก าหนดทิศทางหรือ
เป้าหมายขององค์กร การมีเป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจนตั้งแต่แรกจะสามารถประเมินผลได้ว่าผลในการด าเนินงาน
นั้นบรรลุประสิทธิผล (effectiveness) หรือไม่ ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดใหม่ในการประเมินผลที่ผู้บริหารต้องค านึงถึง
มากกว่าที่จะมุ่งแต่ประสิทธิภาพ (efficiency) เป็นหลักอย่างเดียว ผู้บริหารนอกจากจะต้องตระหนักถึงเป้าหมาย
ขององค์กรแล้ว ยังต้องให้ความส าคัญต่อการปรับกระบวนการท างาน และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
องค์กรด้วยความส าคัญของ “ผู้น า” ต้องอาศัยการบริหารงานของผู้น าที่มีความรู้ความสามารถโดยใช้ภาวะผู้น าให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้การผสมผสานระบบ
เศรษฐกิจแบบดั้งเดิม การส่งเสริมความรวดเร็วและความยืดหยุ่น เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดใน
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ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ สิ่งที่ส าคัญที่สุดของการเป็นผู้น าหาใช่เป็นการเชื่อมต่อการสื่อสารทางเทคโนโลยี แต่เป็น
การเชื่อมโยงกันระหว่างคนกับคน และหมายถึงการค้นหาแนวทางใหม่ในการเป็นผู้น า คือ แนวทางต่างๆในการ
กระตุ้นพนักงาน แนวทางใหม่ๆในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ การสร้างวัฒนธรรมการท างานใหม่ๆ เพื่อให้การ
บริหารงานในองค์กรให้ด าเนินไปได้อย่างราบรื่น การบริหารงานภายในขององค์กรบุคลากรต้องมีการปรับตัวในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้องค์กรมีศักยภาพเต็มที่สามารถอยู่รอดและแข่งขันกับหน่วยงานอื่นได้  ในปี 
พ.ศ. 2557 องค์กรทั้งภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการด าเนินงานให้มีความทันสมัย และภาคธุรกิจเอกชนจะมีการแยก
การก าหนดนโยบายออกจากการน านโยบายไปปฏิบัติ การปรับโครงสร้างให้มีความเหมาะสม การมุ่งเน้นถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร เพื่อให้องค์กรประสบความส าเร็จ ดังนั้น หลายองค์กรจึงให้ความส าคัญใน
เรื่องความเป็นผู้น าและวัฒนธรรมขององค์กรเป็นอย่างมาก เพราะวัฒนธรรมขององค์กรที่แข็งแกร่งถือเป็นต้นทุน
อย่างหนึ่งที่ท าให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง และผู้น าที่ดีจะเป็นตัวขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กรให้
ประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายจากที่มาและความส าคัญของปัญหา ผู้วิจัยมีความเห็นว่าภาวะผู้น าเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญและส่งผลต่อองค์กรเป็นอย่างมาก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องภาวะผู้น าที่มีผลต่อการ
พัฒนาพนักงานศุลกากรจังหวัดเชียงรายต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อศึกษารูปแบบภาวะผู้น าที่มีผลต่อการพัฒนาพนักงานศุลกากร จังหวัดเชียงราย 
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลที่มีต่อการพัฒนาพนักงานศุลกากร จังหวัดเชียงราย 

 
กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
 จากวัตถุประสงค์ ค าถามในการศึกษาวิจัย และแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัยจึงได้น ามาเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดตัวแปร ( variables)                     
ที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งออกเป็น 2 ตัวแปร คือ 1) ตัวแปรอิสระ ( Independent variables) 2) ตัวแปรตาม 
(dependent variables) ซึ่งตัวแปรทั้ง 2 ดังกล่าวเก่ียวข้องดังนี้ 
 
      ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 
    (Independent variables)            (Dependent variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบภาวะผู้น า 4 ภาวะผู้น า 
 1. ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน 
 2. ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ 
 3. ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม 
 4. ภาวะผู้น าแบบมุ่งผลส าเร็จ 

 

ประสิทธผิลขององค์กร 4 ประเภท 
     1. ความคาดหวังขององค์กร ประกอบด้วย 
         1.1 ด้านประสทิธิผลของผู้น า 
         1.2 ด้านแรงจูงใจ 
      2. ความพึงพอใจในการท างาน 
      3. ขวัญและก าลังใจในการท างาน 
      4. ความผูกพันต่อองค์กร 



 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าที่มีผลต่อการพัฒนาพนักงานศุลกากรจังหวัดเชียงราย การวิจัยครั้งนี้ โดยมี

ประชากร ได้แก่ ผู้อ านวยการ พนักงานและลูกจ้างของเจ้าหน้าที่ศุลกากรไทยในจังหวัดเชียงราย สุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีจ านวน 68 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ (1) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)ได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ(2) สถิติอนุมาน 
(Inductive Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานได้แก่ผู้วิจัยใช้สถิติ t-testที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 กรณีที่ตัว
แปรอิสระมี 2 กลุ่ม และใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีที่ตัวแปรอิสระมี
มากกว่า 2 กลุ่ม F - testเมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
สรุปผลการวิจัย 
โดยผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อูมล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 68 คน โดยสามารถแยกอธิบายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามได้ดังต่อไปนี้  

1.1) เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 41คน คิดเป็นร้อยละ 60.2รองลงมา
เป็นเพศหญิง จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 39.7 

1.2) อายุผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ35 -44 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ39.7
รองลงมามีอายุ25- 34 ปี จ านวน16 คน คิดเป็นร้อยละ23.มีอายุต่ ากว่า 25 ปีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ19.1 
อายุ45-54 ปีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อย 17.6 และมีผู้ไม่ตอบแบบสอบถามในหัวข้ออายุ55 ปีขึ้นไป 

1.3) ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 37คน 
คิดเป็นร้อยละ54.4รองลงมามีปริญญาโทจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ22.0 ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ16.7 มีระดับการศึกษาและผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด มีระดับการศึกษาปริญญา
เอกจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ7.3 

1.4) รายได้ต่อเดือนผู้ตอบแบบสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน25,001 
บาท ขึ้นไปจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ45.7รองลงมามีรายได้ต่อเดือน20,001 – 25,000 บาทจ านวน 23 คน คิด
เป็นร้อยละ33.8มีรายได้ต่อเดือน15,001 -20,000 บาทจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ14.7 และผู้ตอบแบบสอบถาม
น้อยที่สุด มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาทจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ5.8 

1.5) ระดับต าแหน่งงาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับต าแหน่งงานระดับ 5จ านวน 32 
คน คิดเป็นร้อยละ 47.1 รองลงมามีระดับต าแหน่งงานระดับ 4จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ22.1มีระดับต าแหน่ง
งานระดับ 3จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ14.7มีระดับต าแหน่งงานต่ ากว่าระดับ 3จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ
13.2 และระดับต าแหน่งงานระดับ 6 ขึ้นไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ  

1.6) ประสบการณ์ท างานผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีประสบการณ์ท างาน17-21 ปีจ านวน 38 
คน คิดเป็นร้อยละ55.8รองลงมามีประสบการณ์ท างาน11-16 ปีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ22.0 มีประสบการณ์
ท างาน5-10 ปีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ7.3 ประสบการณ์ท างาน22 ปีขึ้นไปจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ10.2
และผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด มีประสบการณ์ท างานต่ ากว่า 5 ปีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ4.4 
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2. การวิเคราะห์ภาวะผู้น า และประสิทธิผลที่มีต่อผลส าเร็จในการพัฒนาพนักงานศุลกากร จังหวัดเชียงราย 
โดยปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้น าซึ่งประกอบไปด้วย (1) ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน(2) ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ         
(3) ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม (4) ภาวะผู้น าแบบมุ่งผลส าเร็จ ประสิทธิผลขององค์กร ซึ่งประกอบไปด้วย (1) ความ
คาดหวังขององค์กร (2) ความพึงพอใจในการท างาน (3) ขวัญและก าลังใจในการท างาน (4) ความผูกพันขององค์กร 
พบว่า 

2.1) ด้านภาวะผู้น าแบบมุ่งผลส าเร็จโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.55 มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยและเมื่อพิจารณาในรายข้อค าถาม พบว่าผู้บริหารยอมรับข้อเสนอแนะของพนักงานก่อนการตัดสินใจ 

มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( x ) = 3.75มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย รองลงมาผู้บริหารสามารถจูงใจพนักงาน 

เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ย( x ) = 3.65มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย และมีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด ( x ) = 3.12 ได้แก่ผู้บริหารไม่เน้นกฎระเบียบ วิธีการ แต่เน้นความส าเร็จในการท างาน มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย 

2.2) ด้านภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.53 มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย และเมื่อพิจารณาในรายข้อค าถาม พบว่าผู้บริหารท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างานและพยายามที่จะ

ท างานให้บรรลุเป้าหมายมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( x ) = 3.69 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยรองลงมา

ผู้บริหารเน้นให้เห็นว่าองค์กรจะประสบความส าเร็จ หากทุกคนร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย( x ) = 

3.64 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยและมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( x ) = 3.35ได้แก่ผู้บริหารชักชวนให้พนักงาน
พยายามค้นหาและริเริ่มสิ่งใหม่ๆในการปฏิบัติงานอยู่เสมอมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย 

2.3) ด้านภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.49มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับเห็นด้วยและเมื่อพิจารณาในรายข้อค าถาม พบว่าผู้บริหารรู้จักใช้คนให้เหมาะสมกับงาน มีค่าเฉลี่ย ( x ) = 
3.80มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย รองลงมาผู้บริหารส่งเสริมให้พนักงานได้รับความก้าวหน้าในต าแหน่ง 

มีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.61มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( x ) = 3.26ผู้บริหารพูด
และท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่แน่ใจ 

2.4) ด้านภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.48มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยและเมื่อพิจารณาในรายข้อค าถาม พบว่าพนักงานมีความมุ่งมั่นทั้งกายและใจให้บรรลุเป้าหมายที่

ก าหนดให้ มีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.67มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย รองลงมาผู้บริหารเสนอแนะวิธีการ

แก้ปัญหาให้กับพนักงานมีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.65มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด           

( x ) = 3.12งานที่พนักงานต้องการท า ผู้บริหารจะมีความเห็นด้วย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่แน่ใจ 
3. สรุปภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า และประสิทธิผลต่อการพัฒนา

พนักงานศุลกากร จังหวัดเชียงราย พบว่า  

1. ปัจจัยด้านภาวะผู้น า โดยด้านภาวะผู้น าแบบมุ่งผลส าเร็จ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงสุด ( x ) = 3.55 มีระดับ

ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย รองลงมาด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนสภาพโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.53มีระดับ

ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย และด้านภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมน้อยที่สุด ( x ) = 3.48          
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย  
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2. ปัจจัยด้านประสิทธิผลขององค์กร โดยความพึงพอใจในการท างาน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงสุด ( x ) = 3.60 

มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย รองลงมาด้านความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.59มีระดับ

ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย ด้านขวัญและก าลังใจในการท างาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.57มีระดับความ

คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย และด้านประสิทธิผลของผู้น า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมน้อยที่สุด( x ) = 3.55 
 

อภิปรายผล 
1. ด้านภาวะผู้น า แต่ละด้านจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

- ด้านภาวะผู้น าแบบมุ่งผลส าเร็จโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.55 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
และเมื่อพิจารณาในรายข้อค าถาม พบว่าผู้บริหารยอมรับข้อเสนอแนะของพนักงานก่อนการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยสูง

ที่สุด ( x ) = 3.75มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย รองลงมาผู้บริหารสามารถจูงใจพนักงาน เพื่อน าไปสู่

ความส าเร็จตามเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ย( x ) = 3.65มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด           

( x ) = 3.12 ได้แก่ผู้บริหารไม่เน้นกฎระเบียบ วิธีการ แต่เน้นความส าเร็จในการท างาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย โดยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและการมีส่วนร่วมของประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Hersey, Paul. & Blanchard, Kenneth H. (1972). กล่าวว่า ลักษณะของภาวะผู้น าการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่
แตกตา่งกันมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานใน ลักษณะภาวะผู้น าแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่างกัน 

- ด้านภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.53 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วย และเมื่อพิจารณาในรายข้อค าถาม พบว่าผู้บริหารท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างานและพยายามที่จะท างานให้

บรรลุเป้าหมายมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( x ) = 3.69 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยรองลงมาผู้บริหาร

เน้นให้เห็นว่าองค์กรจะประสบความส าเร็จ หากทุกคนร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน  มีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.64           

มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยและมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( x ) = 3.35 ได้แก่ผู้บริหารชักชวนให้พนักงาน
พยายามค้นหาและริเริ่มสิ่งใหม่ๆในการปฏิบัติงานอยู่เสมอมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยโดยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพรทิพย์ บูรณะขจรกิจ (2535) ได้ท าวิจัยเร่ืองการพัฒนาข้าราชการกับประสิทธิผลขององค์การ : ศึกษา
เฉพาะกรณีส านักงานก.ค. โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการทราบความสัมพันธ์ของการพัฒนาข้าราชการและบรรยากาศที่
เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาข้าราชการกับประสิทธิผลในการด าเนินงานของส านักงานก .ค. ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
ข้าราชการในสังกัดกองต่างๆมีระดับการพัฒนาด้านการฝึกอบรมการสอนงานและการมอบงานที่มีขอบเขต
กว้างขวางขึ้นในระดับมากเช่นเดียวกันส่วนน้อยปรากฏว่าข้าราชการเกือบทุกกองที่สังกัดยกเว้นส านักงาน
เลขานุการกรมส่วนใหญ่มิได้เข้ารับการศึกษาต่อส าหรับการพัฒนาด้านการย้ายสับเปลี่ยนงานและการมอบงานที่มี
ความส าคัญข้าราชการ 
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- ด้านภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.49มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย

และเมื่อพิจารณาในรายข้อค าถาม พบว่าผู้บริหารรู้จักใช้คนให้เหมาะสมกับงาน มีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.80มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย รองลงมาผู้บริหารส่งเสริมให้พนักงานได้รับความก้าวหน้าในต าแหน่ง มีค่าเฉลี่ย                

( x ) = 3.61 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( x ) = 3.26ผู้บริหารพูดและท าให้
พนักงานเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่แน่ใจ โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กมเลศน์สันติเวชชกุลและพัชสิรีชมภูค า (2549) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนามาตรฐานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในสถานประกอบการ: มาตรฐานการพัฒนาคน CU” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานประกอบการของประเทศไทยและพัฒนาแนวทางการออกแบบระบบ
มาตรฐานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันจะน ามาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสถาน
ประกอบการในประเทศไทยรวมไปถึงการเสนอแนะแนวทางสนับสนุนรัฐบาลในการยกระดับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในสถานประกอบการเพื่อยกระดับการแข่งขันของประเทศโดยในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการศึกษาจากทั้งการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดท ามาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในและต่างประเทศการจัดประชุม
กลุ่มรวมถึงการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากองค์การจาก
การศึกษาพบว่าในปัจจุบันองค์การต่างๆก าลังให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากข้ึนแต่ในทางกลับกนั
ก็พบว่าการปฏิบัติทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ขององค์การต่างๆนั้นยังคงไม่เป็นระบบอย่างครบรอบด้าน
อีกทั้งยังคงขาดแนวทางที่จะใช้เป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนจึงท าให้ไม่สามารถที่จะพัฒนาบุคลากรของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนอกจากนั้นการศึกษานี้ยังได้ก าหนดมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถาน
ประกอบการที่เหมาะต่อสถานประกอบการในประเทศไทยซึ่งประกอบไปด้วยแนวทางปฏิบัติของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆได้ทั้งหมด 8 ด้านซึ่งสามารถจัดให้อยู่ภายใต้กรอบ 3 อย่างคือ 1) การคิด (Envision) 
ประกอบไปด้วยแนวทางปฏิบัติทางด้านการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาการพัฒนาสายอาชีพ
และการจัดสรรทรัพยากร 2) การปฏิบัติ (Execution) ประกอบไปด้วยแนวทางปฏิบัติทางด้านการสื่อสารและการ
แนะน าและ 3) การประเมิน (Evaluation) ประกอบไปด้วยแนวทางปฏิบัติทางด้านการติดตามตรวจสอบการ
ประเมินและการปรับปรุงแก้ไขซึ่งหากว่ามาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาจากงานวิจัยชิ้นนี้
จะได้มีการน าไปใช้ปฏิบัติอย่างจริงจังในองค์การต่างๆก็จะสามารถช่วยยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทยใน
การที่แข่งขันในระดับ 

- ด้านภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.48มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
และเมื่อพิจารณาในรายข้อค าถาม พบว่าพนักงานมีความมุ่งมั่นทั้งกายและใจให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดให้             

มีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.67มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย รองลงมาผู้บริหารเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาให้กับ

พนักงาน มีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.65มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( x ) = 3.12             
งานที่พนักงานต้องการท า ผู้บริหารจะมีความเห็นด้วย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่แน่ใจ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพิรุณวุฒิพงศ์วรกิจ (2537) ได้ท าวิจัยเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจไทยโดยสุ่มตัวอย่างจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการวิจัยพบว่าองค์การส่วนราชการมี
ระดับค่าเฉลี่ยของการใช้หลักการและทฤษฎีในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ความจริงจังการให้ความสนับสนุนการให้
คุณค่าหรือความส าคัญและการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีมากกว่าองค์การ
รัฐวิสาหกิจแต่ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบว่าองค์การส่วนราชการมีระดับ
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ค่าเฉลี่ยของการพัฒนาปัจเจกบุคคลและการพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพมากกว่าองค์การัฐวิสาหกิจอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามล าดับทั้งนี้ผู้วิจัยได้เสนอแนะในทางปฏิบัติคือผู้บริหารในทุกองค์การควรถือ
เป็นภารกิจส าคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างจริงจังเพื่อ
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและกระท าตามในทุกๆส่วนในองค์การ 

2. ประสิทธิผลขององค์กร โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.57 แต่ละด้านจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

- ด้านความพึงพอใจในการท างาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.60มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย

และเมื่อพิจารณาในรายข้อค าถาม พบว่างานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่มีประโยชน์ต่อองค์กร มีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.75 
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย รองลงมางานที่ท าในปัจจุบันเป็นงานที่ตนเองมีความถนัดและสนใจ          

มีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.65มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยและมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( x ) = 3.44ได้แก่หน่วยงาน
ของท่านมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวิธีการท างานใหม่ๆอย่างส่ าเสมอ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
โดยสอดคล้องงานวิจัยของทิพวารินท์ กลิ่นโชยสุคนธ์ (2552) ผลการวิจัยพบว่าด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ         
ด้านการติดต่อสื่อสาร และนอกนั้น อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งประกอบด้วย ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
ด้านระบบงาน ด้านความโอกาสความเจริญก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน และด้านสภาพแวดล้อมและสภาพการ
ท างาน  

- ด้านความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.59มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยและ
เมื่อพิจารณาในรายข้อค าถาม พบว่าท่านไม่คิดจะลาออกจากองค์กรในเวลานี้ เพราะความรู้สึกผูกพันกับบุคคลใน

องค์กร มีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.75มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย รองลงมาท่านมีความสุขที่จะพูดถึงองค์กร

แห่งนี้กับบุคคลอื่นภายนอกองค์กรมีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.70มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยและมีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด ( x ) = 3.41ได้แก่ท่านรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยโดยสอดคล้อง
กับงานวิจัยของพิชญากุล ศิริปัญญา (2545) ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : 
กรณีศึกษาพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (เชียงใหม่) ภาคเหนือ โดยได้ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กร
และศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลลักษณะงานและประสบการณ์ในงานกับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานการๆฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1(เชียงใหม่) ภาคเหนือ จ านวน 359 คน มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์กร ส่วนเพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร ปัจจัยในด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้แก้ 
ความมีอิสระในการท างาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน ผลป้อนกลับของงาน และงานที่มี
โอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร ปัจจัยในด้านประสบการณ์ในงาน
ที่ปฏิบัติ ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร ความรู้สึกว่าองค์กรพึ่ งพาได้ ความคาดหวังที่จะได้รับการ
ตองสนองจากองค์กร และทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร 

- ด้านขวัญและก าลังใจในการท างานโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.57มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วย และเมื่อพิจารณาในรายข้อค าถาม พบว่าท่านรู้สึกภาคภูมิใจ เมืองานที่ได้รับมอบหมายประสบผลส าเร็จ           

มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( x ) = 3.72 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยรองลงมาท่านได้ปฏิบัติงานตามค าสั่งของ

ผู้บริหารอยางเข้าใจและถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.70มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยและมีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด ( x ) = 3.36 ได้แก่ท่านได้รับมอบหมายปริมาณงานที่เหมาะสม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยโดย
สอดคล้องกับงานวิจัยสมโชค ประยูรยวง (2558) ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว ผลการศึกษาพบว่าระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัด
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สระแก้ว ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความ
รับผิดชอบในงาน รองลงมาคือด้านสภาวะการท างาน ด้านความส าเร็จในการท างาน 

- ด้านประสิทธิผลขอผู้น า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.55 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย และ
เมื่อพิจารณาในรายข้อค าถาม พบว่าผู้บริหารมีเป้าหมายในการท างาน ที่ตั้งไว้สามารถปฏิบัติ ได้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด            

( x ) = 3.72 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยรองลงมามีการสนับสนุนขวัญและก าลังใจในการท างาน โดย

การชมเชย หรือรางวัลตอบแทน มีค่าเฉลี่ย( x ) = 3.67มีระดับความคิดเห็นอยู่ใระดับเห็นด้วยและมีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด ( x ) = 3.25ได้แก่ปริมาณงานที่ผู้บริหารมอบหมายให้มีความเหมาะสม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่
แน่ใจ พบว่า บทบาทหน้าที่ของผู้น าต้องมีความเหมาะสมปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน การตัดสินใจของผู้น าต้องเป็นไป
ตามเป้าหมายขององค์กรมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. องค์การต้องเห็นคุณค่าและความส าคัญของการพัฒนาพฤติกรรมด้านภาวะผู้น าของบุคคลที่จะมาเป็น
ผู้น าในอนาคตโดยยอมลงทุนทั้งด้านเวลาและเงินการสร้างและพัฒนาผู้น ารุ่นถัดไปไม่ควรเป็นเรื่องเฉพาะของแผนก
พัฒนาบุคลากรหรือ HRD แต่ผู้น าสูงสุดขององค์การต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
 2. สรรหากลุ่มผู้น าแต่เนิ่นๆโดยเล็งหาบุคคลที่มีแววตั้งแต่วัยกระเตาะและจ าเป็นที่จะต้องมีจุดเริ่มต้นที่ดี
โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดสรรผู้น ารุ่นใหม่ที่พิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ์เงื่อนไขระดับความแตกต่างระหว่าง
ความรู้ทักษะความสามารถและชุดพฤติกรรมของภาวะผู้น า 
 3. วางกลยุทธ์เรื่องเส้นทางการท างานให้ผู้น าในอนาคตอาทิการให้โอกาสท างานส าคัญๆในหลายจุดของ
องค์การการถ่ายทอดและสอนงานจากหัวหน้ามีกระบวนการเรียนรู้อบรมและฝึกทักษะ 

4. เน้นกระบวนการพัฒนาโดยการชี้แนะติชมพร้อมการสนับสนุนต่อเนื่องโดยองค์การต้องให้ความส าคัญ
ในการให้มีกระบวนการ Feedback หรือการสะท้อนภาพให้ผู้น าในอนาคตเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองมิได้
เน้นเฉพาะให้มีโค้ชหรือหัวหน้างานที่ช่วยสะท้อนภาพให้เห็นเท่านั้นแต่ต้องให้ตัวผู้น าเองเข้ามามีส่วนร่วมในการหา
แนวทางพัฒนาเพื่อช่วยปรับพฤติกรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

5. ควรเน้นการพัฒนาผู้น าเป็นกลุ่มเนื่องจากปัจจุบันต้องท างานเป็นทีมการพัฒนาการเป็นผู้น าร่วมกันจะ
ท าให้สามารถน าองค์การร่วมกันได้ 

6. ศึกษาประสิทธิผลเดิมโดยต้องดูลักษณะประสิทธิผลรูปแบบและผลส าเร็จที่เป็นอยู่ต่อผลการด าเนินงาน 
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รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจ าการ สังกัดกองทัพเรือตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
A MODEL OF THE LIFE QUALITY DEVELOPMENT OF THE MILITARY 
RECEUITS OF THE ROYAL THAI NAVY BASED ON THE SUFFICIENCY 
ECONOMY PHILOSOPHY 
 
ผู้วิจัย   ฐิติรัฐ  เจริญสลุง  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัย เรื่ อง  “รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิ ตของทหารกองประจ าการสั งกัดกองทัพ เรือ  
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาคุณภาพชีวิตของ
ทหารกองประจ าการ สังกัดกองทัพเรือ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของทหารกองประจ าการ สังกัดกองทัพเรือ 3) เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกอง
ประจ าการ สังกัดกองทัพเรือ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การวิจัยนี้ใช้การวิจัยแบบผสม ระหว่าง การวิจัย
เชิงปริมาณ และ การวิจัยเชิงคุณภาพการวิจัยเชิงปริมาณ นั้น ประชากรที่ใช้ประกอบด้วย ทหารกองประจ าการ 
สังกัดกองทัพเรือ จ านวน 9,530 นาย โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 384 นาย เครื่องมือที่
ใช้ คือ แบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างได้ท าการตอบเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแบบพรรณนา ค่าเฉลี่ย ค่าสถิติที 
ค่าสถิติเอฟ One way ANOVAการวิจัยเชิงคุณภาพ นั้น เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก และเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องนี้ 
จ านวน 10 คน ข้อมูลที่ใช้ได้จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ข้อมูลที่ได้มาท าการ
วิเคราะห์โดยอาศัยการวิเคราะห์เนื้อหา การบรรยาย และสรุปเนื้อหาการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ท าให้ทราบข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ 

สภาพปัจจุบันและปัญหาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจ าการ สังกัดกองทัพเรือ พบว่าให้ความส าคัญ
อย่างมากกับครอบครัว แต่มีความเข้าใจในเรื่องการใช้ชีวิตแบบพอเพียงเล็กน้อย ยิ่งไปกว่านั้นทหารกองประจ าการ 
ไม่ค่อยอยากเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทหารกองประจ าการ สังกัด
กองทัพเรือ ปรากฏว่ากองทัพเรือมีบทบาทในการฝึกอบรมในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งมีการติดตาม 
ประเมินผล และผลลัพธ์ ที่ได้จากการฝึกอบรม 
 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจ าการ สังกัดกองทัพเรือ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปรากฏว่า กองทัพเรือได้แนะน าให้ทหารกองประจ าการน าปรัชญาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  
ไปปฏิบัติโดยการให้ทหารกองประจ าการปฏิบัติตนอยู่บนทางสายกลาง 
 
ค าส าคัญ : รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ทหารกองประจ าการ สังกัด

กองทัพเรือ. 
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abstract 
 The purposes of this research were ; 1) to investigate the current state and problems 

pertaining to the life quality of the military receuits working for the military receuits Royal 
Thai Navy ; 2) to determine the quidelines for the life quality development of the of the 
Royal Thai Navy based on the Sufficiency Economy Philosophy ; and 3) to ascertain the 
model of the life quality development based on the Sufficiency Economy Philosophy of the 
military receuits of the Royal Thai Navy. 

The study was mixed in nature - the quantitative and qualitative research methods. 
With respect to the quantitative research method, the population of the study was 

9,530 military receuits; 384 military receuits were used as the sample for the study.            
The sample was selected by means of the simple random sampling technique. The study - 
instrument was a set of self-administered questionnaires. The collected data were analyzed 
by dint of descriptive statistics, a t-test and an F-test (one-way ANOVA). 

With regard to the qualitative research method, the needed data were gathered from 
related documents, participant, observations and in-depth interviews with 10 navy 
informants. The oblained, qualitative data from all sources were analyzed by resorting to 
content analysis, description and analytic induction. 
 The quantitative and qualitative data analysis had thrown light on the facts specified below. 

On the current state and problems pertaining to the life quality of the military 
receuits working for the Royal Thai Navy, it was found that the military receuits attached 
great importance to their families but they gained insights into the Sufficiency Economy 
Philosophy only to a some extent. Moreover, they were hesitant to take part in activities 
relating to the Sufficiency Economy Philosophy. 

On the guideline for the life quality development based on the Sufficiency Economy 
Philosophy, it appeared that the Royal Thai Navy played vital roles in providing training on 
the Sufficiency Economy Philosophy along with the following up on and evaluation of the 
results or outcomes. 

On the model of the life quality development based on the Sufficiency Economy 
Philosophy of the military receuits , The Royal Thai Navy advised all the military receuits 
to put the King’s advice into practice. For example, the military receuits were advised to 
lead their lives by taking the middle path in all aspects. 
 
KeyWord : A Model Of The Life Quality Development Of The Military Receuits Of 

The Royal Thai Navy Based On The Sufficiency Economy Philosophy. 
 
บทน า 
 กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจหลักอยู่ 4 ประการคือ การป้องกันประเทศ การรักษาความ
มั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและการพัฒนาประเทศ ซึ่งในส่วนของการพัฒนาประเทศ 
กองทัพเรือได้ตระหนักถึงการพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎร การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรตามพื้นที่ต่างๆ เมื่อ
คุณภาพชีวิตได้รับการพัฒนา ประเทศก็จะพัฒนาไปในที่สุด กองทัพเรือจึงได้ตั้งปณิธานว่าจะสนองเบื้องพระยุคล
บาทตามแนวพระราชด าริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดีขึ้น อย่างยั่งยืนทุก
ประเทศจะต้องมีก าลังทหารไว้เพื่อป้องกันการรุกราน และเป็นพลังอ านาจอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถใช้เป็นอ านาจ
ต่อรองในหลาย ๆ ด้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งใครๆ ถือ
ว่าเป็นประเทศมหาอ านาจ สามารถจัดระเบียบประเทศในโลก เปลี่ยนแปลงผู้ปกครองประเทศตามที่วางยุทธศาสตร์
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ไว้ ทั้งนี้เพื่อปกป้องทรัพยากรของตนเองตลอดจนแสดงพลังอ านาจให้ประเทศต่างๆ ได้ประจักษ์ อย่างเช่น การเข้า
ร่วมกับฝ่ายพันธมิตรในสงครามโลก ครั้งที่ 2 สงครามอ่าวเปอร์เซีย และครั้งหลังสุด คือการโจมตีอัฟกานิสถาน 
แสดงให้เห็นว่าทหารเป็นพลังอ านาจที่น่าเกรงขาม และสามารถจัดระเบียบโลกได้ตามที่ต้องการ หากประเทศนั้นมี
ก าลังทหารที่เกรียงไกร ขวัญดี มีเทคโนโลยีที่สูง และได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมในประเทศเล็ก ๆ หรือ
ประเทศที่ก าลังพัฒนา การท าสงครามขนาดใหญ่โดยเป็นผู้ประกาศสงครามคงเป็นไปได้ยาก นอกจากการ
กระทบกระทั่งกันโดยเฉพาะประเทศที่มีแนวชายแดนร่วมกัน เช่น ประเทศไทย พม่า มาเลเซีย เป็นต้น ปัญหาที่
เกิดขึ้นจะเป็นลักษณะปัญหาเฉพาะบริเวณในห้วงระยะเวลาสั้นเท่านั้นเอง สาเหตุมาจากแนวเขตแดนไม่ชัดเจน การ
ลักลอบค้ายาเสพติด แรงงานเถื่อน และอื่น ๆหลังจากสงครามเย็น (Cold War) ยุติสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลง 
ความจ าเป็นในการเพิ่มเติมก าลังทางทหาร และการสะสมอาวุธชนิดต่าง ๆ ก็ลดน้อยลง งบประมาณทางทหารก็
ลดลงด้วยเช่นกัน ตามสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลก ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน มีการลดก าลังทางทหาร ปิด
การบรรจุหน่วยที่ไม่มีความจ าเป็นลง เพิ่มเติมทางด้านเทคโนโลยี พัฒนาคนให้มีขีดความสามารถให้สูงขึ้นเพื่อให้เป็น
กองทัพที่จิ๋วแต่แจ๋ว และที่ส าคัญบทบาทของทหารในปัจจุบันมิใช่พัฒนากองทัพเพียงด้านเดียว ต้องพัฒนาประเทศ
ด้วยในทุกๆ ด้าน ดังเช่น พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานแก่ทหาร
รักษาพระองค์ ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2523 
ความว่า “หน้าที่ส าคัญของทหารดูกันอย่างผิวเผินก็คือการรบ หรือการท าสงครามต่อสู้กับศัตรูของชาติ แต่ดูกันให้
ชัดตามความเป็นจริงแล้วจะเห็นว่าหน้าที่รบเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะการป้องกันเอกราชอธิปไตย และความ
มั่นคงปลอดภัยของประเทศนั้น นอกจากจะต้องมีก าลังรบที่เข้มแข็งพร้อมมูลแล้ว ยังจ าเป็นต้องมีการพัฒนาให้
บ้านเมืองเกิดความมั่นคงขึ้นทุกด้าน” จากพระบรมราโชวาทดังกล่าว ทหารนับว่าเป็นสถาบันหนึ่งที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับราชการในกองทัพนั้น จะต้องเป็นคนดี เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ซึ่งทุกคนมีหน้าที่อยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2540 ในหมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทยระบุว่า “มาตรา 69 บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศโดยการรับราชการ
ทหาร…” บุคคลที่รับราชการในกองทัพเรือนั้น โดยทั่วไปจะใช้ค าศัพท์ทางทหารว่า ก าลังพล ซึ่งในกองทัพเรือ จะ
แบ่งก าลังพลไว้สามประเภท คือ ก าลังพลประเภทนายทหารสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน และทหารกอง
ประจ าการ ทหารกองประจ าการนั้น ถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นก าลังพลที่มีจ านวนมาก และเป็น
พื้นฐานของก าลังพลประเภทต่าง ๆ โดยทั่วไปทหารกองประจ าการ ที่ได้รับการบรรจุและเข้ารับราชการนั้น ได้มา
จากประชาชนชาวไทย ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ และยังไม่ถึง 30 ปีบริบูรณ์ เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างที่จะต้องเข้า
รับราชการทหารกองประจ าการ และเมื่อต้องเข้ากองประจ าการจะต้องรับราชการเป็นทหารกองประจ าการ มี
ก าหนด 2 ปี ยกเว้นส าหรับผู้มีคุณวุฒิพิเศษที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งมีจ านวนมากที่อยู่ในข่ายได้รับการยกเว้น 
จากวุฒิการศึกษาสูงหรือผ่านการศึกษาวิชาการทหารมาแล้ว ดังนั้นผู้เข้ารับการเกณฑ์ทหารส่วนใหญ่ จึงเหลือผู้มี
การศึกษาน้อยหรือด้อยโอกาสทางการศึกษาและฐานะยากจน จึงต้องเข้ารับราชการด้วยภาวะจ ายอมโดยการจับ
ฉลากใบด า-ใบแดง ด้วยเหตุนี้กองทัพจึงมีก าลังพลประเภท ทหารกองประจ าการที่ด้อยโอกาสทางสังคมเป็น
ส่วนมาก และมีภาระต้องเลี้ยงดูครอบครัว เมื่อเข้ารับการฝึกจึงมีปัญหาการขาดหนีราชการทหารการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของทหารกองประจ าการมุ่งพัฒนาในด้านปัจจัย 4 ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์เป็นล าดับแรก 
และในขณะเดียวกันจะต้องพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กันไปด้วยอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดเป็นแนวทางให้
หน่วยน าไปปฏิบัติ เพื่อให้ทหารกองประจ าการในหน่วยต่างๆ ของกองทัพบก มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็น
มาตรฐานเดียวกันและเป็นรูปธรรมจึงมีผลในการปฏิบัติกับหน่วยทหารทุกหน่วยในกองทัพเรือที่มีทหารกอง
ประจ าการในสังกัดต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายที่กองทัพเรือต้องการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสภาพสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและถูกครอบง าด้วยวัฒนธรรมที่สวนทางกับ
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วัฒนธรรมเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้ลักษณะสังคมดั้งเดิมก าลังจะหมดไป การส่งเสริมให้คนมีแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่ง เพราะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
วัฒนธรรมที่มีอุดมการณ์ โลกทัศน์ ค่านิยม และเป้าหมายที่แตกต่างออกไปจากค่านิยมบริโภคและวัฒนธรรมทุน
นิยมที่เกิดขึ้นในสังคมขณะนี้ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ปรากฏหลักฐานของงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นควรท าอย่างไรและมีแนวทางใดที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและในเร่ืองปัญหายาเสพติดก็ยังคงระบาดไปทั่วสังคมไทย เป็นมหันตภัยร้ายแรงของ
ประเทศ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจ าการนั้นจะมีส่วนช่วยให้ทหารกองประจ าการได้มีความรู้
ความเข้าใจแนวทางในการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคง ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้เกิด
ความสมดุลและความพร้อมต่อการรองรับความเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2547) ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจ าการ สังกัด
กองทัพเรือ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณภาพการด าเนินชีวิต ให้ดีขึ้น ผลการวิจัยในครั้งนี้ 
ทหารกองประจ าการ สามารถที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมทั้งกับตนเองและ
ครอบครัว ตลอดจนชุมชนที่ตนอาศัยอยู่หลังจากปลดประจ าการไปแล้ว มุ่งเน้นให้รอดพ้นจากภัยและวิกฤต เพื่อ
ความมั่นคงและความยั่งยืน ตามวิถีแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะน ามาซึ่งความสงบสุขในชีวิต และอีก
ทั้งยังเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าและเป็นก าลังหลักที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง
ต่อไปในที่สุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจ าการ สังกัดกองทัพเรือ 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจ าการ สังกัดกองทัพเรือ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  เพื่ อศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิ ตของทหารกองประจ าการ สั งกัดกองทัพ เรื อ 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้วิจัยเห็นว่าตัวแปรต้นได้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับรายได้ระดับต าแหน่ง และอายุราชการ มีผลต่อตัวแปรตาม         
ซึ่งพิจารณาตัวก าหนดด้านคุณภาพชีวิต โดยน าเอาลักษณะเด่นของนักวิชาการแต่ละท่านมาผสมผสานกันและหา
ข้อสรุปที่สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจ าการ สังกัด
กองทัพเรือ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ดังนี้ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเชิงส ารวจแบบผสมผสาน (Mixed method research) โดยด าเนินการวิจัยทั้งการวิจัยเชิง

ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาครั้งแรกใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ (quantitative approach) เพื่อให้
ได้ข้อมูลระดับกว้าง เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วจึงจะด า เนินการศึกษาโดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพ (qualitative 
approach) เพื่อให้ได้ข้อมูลในระดับลึกและน ามาประกอบการเสนอทางออกในการก าหนดนโยบาย ก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่าง จากการค านวณโดยการใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (สุวิมล ติรกานนท์. 2554, 172 อ้างถึงใน Yamane. 
1974) ซึ่งจะได้กลุ่มตัวอย่าง 384 คน พร้อมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึก มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ทหารกอง
ประจ าการ 10 คน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของทหารกองประจ าการ สังกัดกองทัพเรือ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้ค่าสถิติ t-test และวิเคราะห์ความแปรปรวน 
One-Way ANOVA และการศึกษาเชิงคุณภาพโดยหาข้อสรุปอย่างเป็นระบบมีเหตุผลซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบจาก
มุมมองหลาย ๆ ด้านอันเป็นองค์ประกอบส าคัญในการออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
โดยผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ทหารกองประจ าการ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุไม่เกิน 21 ปี 
สถานโสด จบการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
 2. ผลการวิเคราะห์ระดับการคุณภาพชีวิตของทหารกองประจ าการ สังกัดกองทัพเรือ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน ปรากฏดังนี้ 
  2.1) ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเศรษฐกิจ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ย 3 อับดับแรก ได้แก่ ทหารกองประจ าการมีการวางแผนการใช้จ่าย ใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็นไม่ฟุ่มเฟือย ออมเงิน
ก่อนใช้จ่าย และมีการท าบัญชีรายรับรายจ่าย ทหารกองประจ าการมีรายได้ท่ีได้รับเพียงพอต่อการด ารงชีวิตใน
ปัจจุบัน มีการออมเพื่ออนาคต เช่น การออมเงินที่ค่าตอบแทนจากการประจ าการไว้ใช้หลังปลดประจ าการ ส่วนข้อ
ทหารกองประจ าการมีการวางแผนชีวิตตนเองหลังจากปลดประจ าการ เช่น ด้านอาชีพ รายได้ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 

ข้อมูลประชากร และผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ทฤษฎีการพัฒนา 

 ทฤษฎีการบริหาร 

 
รูปแบบการพฒันาคุณภาพชีวิต 
ของทหารกองประจ าการ สังกัด

กองทัพเรือ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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  2.2) ด้านสุขภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย 3 อับดับแรก ได้แก่ 
หน่วยงานมีการจัดอาหารให้อย่างถูกหลักโภชนาการ ครบ 5 หมู่ ได้รับการจัดสรรยา และวิตามินบ ารุงร่างกาย เมื่อ
เจ็บป่วย ได้รับบริการด้านสุขภาพจากกองทัพเป็นอย่างดี เช่น การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย และมีบริการตรวจ
สุขภาพประจ าปี และมีหน่วยแพทย์และพยาบาลคอยเฝ้าระวังไม่ให้เกิดอันตราย ส่วนข้อมีการให้ความรู้ด้านการ
ดูแลสุขภาพแก่ทหารกองประจ าการ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
  2.3) ด้านการใช้สติปัญญา ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย 3 อับดับ
แรก ได้แก่ ทหารกองประจ าการมีการหาความรู้เพิ่มเติมหรือศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเอง เมื่อมีข้อสงสัยถามผู้รู้และ
หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างท่านกับเพื่อนและผู้บังคับบัญชา ส่วน
ข้อมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วน ามาปฏิบัติเสมอเมื่อเห็นว่าสิ่งนั้นดีต่อตนเอง มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
  2.4) ด้านการท างาน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย 3 อับดับแรก
ได้แก่ หน่วยงานจัดการฝึกอบรมด้านวิชาชีพสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ หน่วยงานเปิดโอกาสให้พัฒนาตนเอง
และสามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อปฏิบัติงานในกองทัพต่อได้ และขณะประจ าการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีสติระมัดระวังตน
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ส่วนข้อหน่วยงานเปิดโอกาสให้ท่านได้หาความรู้พัฒนาตนเอง มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
  2.5) ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย 
3 อับดับแรก ได้แก่ หน่วยงานมีสภาพแวดล้อมที่ดีและน่าพักอาศัยเป็นอย่างมาก หน่วยงานมีการจัดการพื้นที่ใช้
สอยให้เกิดประโยชน์ เช่น พื้นที่ส าหรับปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ อื่นๆเป็นต้น และหน่วยงานมีการจัดสถานที่ และสิ่ง
อ านวยความสะดวกได้อย่างเหมาะสม เช่น สวนสุขภาพ มุมพักผ่อนหย่อนใจ ส่วนข้อหน่วยงานมีการจัดที่อยู่อาศัย
ให้กับทหารกองประจ าการได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
  2.6) ด้านชีวิตครอบครัว ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย 3 อับดับแรก ได้แก่ 
หน่วยงานเปิดโอกาสให้สามารถติดต่อและพบปะครอบครัวเสมอเมื่อถึงวันหยุด มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ขณะ
ประจ าการให้ครอบครัวได้ฟังเสมอ และสามารถปรับตัวได้ดีเมื่อต้องมารับใช้ชาติ และครอบครัวมีความยินดี เมื่อ
ท่านได้เป็นทหารกองประจ าการ ส่วนข้อครอบครัวมีความภูมิใจในตัวท่านที่ได้รับใช้ชาติและเป็นบุคคลที่อยู่ระเบียบ
วินัยอย่างเคร่งครัด มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
  2.7) ด้านการมีส่วนร่วมในสังคม ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย 3 
อับดับแรก ได้แก่ มีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่กองทัพจัดให้เสมอ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสังสรรค์เสมอ และมี
ความเต็มใจในการช่วยเหลือเพื่อนและส่วนรวม ส่วนข้อสามารถขอความช่วยเหลือ และได้รับความร่วมมือจากเพื่อน 
เพื่อให้งานนั้นๆ ส าเร็จลุล่วงได้ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 3. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตทหารกองประจ าการ สังกัดกองทัพเรือ จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่า  

3.1) ทหารกองประจ าการที่มีอายุต่างกัน มีคุณภาพชีวิตภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ด้านการใช้สติปัญญา มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน  

3.1.1) ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล พบว่า อายุ ไม่เกิน 21 ปี              
และอายุ 21 ปีขึ้นไป การพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

3.2) ทหารกองประจ าการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีคุณภาพชีวิตภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
พบว่า ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเศรษฐกิจ ชีวิตครอบครัวและการมีส่วนร่วมในสังคม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน ดังนี้ 
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3.2.1) ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเศรษฐกิจ พบว่า ด้านความมั่นคงปลอดภัยทาง
เศรษฐกิจ เป็นรายคู่ พบว่า ต่ ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนคู่อ่ืนไม่แตกต่างกัน  

3.2.2) ด้านชีวิตครอบครัว พบว่า ต่ ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนคู่อ่ืนไม่แตกต่างกัน 

3.3) ทหารกองประจ าการที่มีสถานภาพต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 1. องค์ประกอบของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของทหารกองประจ าการ สังกัดกองทัพเรือ 7 องค์ประกอบ  
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ 
ด้านการใช้สติปัญญา ด้านชีวิตการท างาน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การมีส่วนร่วมในสังคม อยู่ในระดับปาน
กลาง ด้านที่อยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านชีวิตครอบครัว แสดงให้เห็นว่าทหารกองประจ าการให้ความส าคัญกับสถาบัน
ครอบครัวเป็นอย่างมาก และส่วนใหญ่จะอยู่ในสถาบันครอบครัวที่ดี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่สมบูรณ์ การจะ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต้องถูกหล่อหลอมมาจากสถาบันครอบครัว ในส่วนของการทหารที่กองทัพสามารถปลูกฝังได้
คือในเรื่องของวินัยและหลักคิดที่จะน ากลับไปปรับใช้ในชีวิตได้ ในส่วนด้านอื่นที่อยู่ในระดับปานกลางนั้น          
เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตเพื่อก าหนดรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ของทหารกองประจ าการ สังกัดกองทัพเรือจะต้องได้รับการพัฒนาใน 6 ด้านเพื่อให้เกิดความ
สมดุลไปพร้อมๆ กัน ประกอบด้วย ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านการใช้สติปัญญา ด้านชีวิต
การท างาน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การมีส่วนร่วมในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชยาทิตย์ โสภาภาร (2559) 
ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการทหาร สังกัดค่าพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการศึกษาพบว่า 
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการทหาร สังกัดค่ายพิชัยดาบหัก อยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุมลมาลย์ เตียวโป้ (2558) ได้ศึกษา คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในองค์การภาครัฐ : 
กรณีศึกษากระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลัง ผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากรในองค์การภาครัฐ : กรณีศึกษากระทรวง มหาดไทยและกระทรวงการคลัง ที่เป็นตัวอย่างโดยรวมบุคลากร 
เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยศวรรธน์  การะเกตุ (2557) การศึกษาวิจัยเรื่อง
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการราชทัณฑ์ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการ
ราชทัณฑ์ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ มีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับคุณภาพชีวิตการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง และงานวิจัยของ สิทธิศักดิ์ ใจสนุก (2555) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบล
นาแก อ าเภอนาแก จังหวัดพนม ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรเทศบาลต าบลนาแก 
อ าเภอนาแก จังหวัดพนม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และงานวิจัยของ ประกายศรี ศิริคุณ (2556) ได้ศึกษา  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการทัณฑสถานบ าบัดพิเศษกลาง ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพ
ชีวิตการท างานของข้าราชการทัณฑสถานบ าบัดพิเศษกลางโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจ าการ ควรมาจากการที่กองทัพและหน่วยงานทุกภาค
ส่วนต้องตื่นตัวให้ความส าคัญ อาจจะเห็นได้จากผลการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น คุณภาพชีวิตทหารกองประจ าการใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง การจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจ าการ กองทัพควรมีนโยบายที่ชัดเจน 
โดยก าหนดเป็นแนวทางให้หน่วยน าไปปฏิบัติเพื่อให้ทหารกองประจ าการในหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ มีคุณภาพ
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ชีวิตที่ดีขึ้น ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของทหารกองประจ าการ สังกัดกองทัพเรือ จากการศึกษาเชิงลึกสัมภาษณ์ผู้มีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แนวทางและวิธีการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นดังนี้ คือ ด าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ
ติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลัก 4 ด้านเข้ามาเป็น
มาตรฐาน ดังนี้ 1) ตรวจสอบคุณภาพของโครงการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้
ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพของโครงการในด้านเนื้อหาและวิธีการแล้ว มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่จัดท าขึ้นอย่าง
มีคุณภาพ เนื่องจากมีความครอบคลุมในด้านเนื้อหาตามกรอบการวิจัยและเนื้อหาสาระของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความเหมาะสมกับบริบทของทหารกองประจ าการ สังกัดกองทัพเรือ 
2) การติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) สร้างดัชนีชี้วัดและ4)
ตั้งเป้าหมายความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของทหารกองประจ าการ 
สังกัดกองทัพเรือ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของวิรัช เทพประทุม (2540) ได้ศึกษาถึงการพัฒนาสวัสดิการให้ตรง
กับความต้องการของกาลังพลในกองทัพบกว่า การได้รับสวัสดิการไม่ตรงตามต้องการอย่างเพียงพอและทั่งถึงในบาง
โครงการทางราชการไม่มีงบประมาณสนับสนุนได้อย่างเพียงพอ หน่วยต้องการหางบประมาณมาสนับสนุนเป็นครั้ง
คราวแต่ไม่เป็นการถาวร การจัดสวัสดิการจึงนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญอีกอย่างหนึ่งในการบ ารุงขวัญก าลังใจแก่ก าลัง
พลในกองทัพบกต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
 3. จากการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของทหารกองประจ าการ 
สังกัดกองทัพเรือ พบว่า เงื่อนไขความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ
ทหารกองประจ าการ สังกัดกองทัพเรือ ทั้งการศึกษาเชิงปริมาณ ที่เก็บข้อมูลจากทหารกองประจ าการ 9 หน่วยงาน 
ได้แก่ กองเรือยุทธการ 2) หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 3) หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 4)
กองทัพเรือภาค 1 5)กองทัพเรือภาค 2 6) กองทัพเรือภาค 3 7) ฐานทัพเรือสัตหีบ 8) กรมสารวัตรทหารเรือ 9) 
ศูนย์การฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ที่มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจ าการ 
ประกอบกับการศึกษาเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) และจากการศึกษาข้อมูล
ทุติยภูมิอื่นๆเช่น สถิติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข่าว บทความ และรายงานการวิจัย เป็นต้น สามารถสรุปรูปแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของทหารกองประจ าการ สังกัดกองทัพเรือ คือ
รูปแบบการด าเนินงานตามหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ก าหนดเป็นนโยบาย 2) ขั้นสร้างความเข้าใจ 3) ขั้น
วางแผน 4) ขั้นประชาสัมพันธ์ 5) ขั้นด าเนินงาน 6) ขั้นปรับปรุง/พัฒนา 
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รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทหารกองประจ าการ สังกัด
กองทัพเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 

3. ขั้นวางแผน 
ก ำหนดทิศทำงในกำรท ำงำนจำกผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยเนน้

ควำมร่วมมือและก ำหนดรูปแบบท่ีเหมำะสม 

1. ก าหนดแผนการพฒันาคุณภาพชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ของทหารกองประจ าการ สังกดักองทพัเรือ 

 

2. ขั้นสร้างความเข้าใจ 
สร้ำงรูปแบบและหลกัสูตรท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรฝึกอบรม

ทหำรกองประจ ำกำรของกองทพัเรือ 

4. ขั้นประชาสัมพนัธ์ 
ติดประกำศ ประชำสมัพนัธ์ใหท้หำรกองประจ ำกำรทรำบ

ในรูปแบบท่ีสำมำรถเขำ้ใจและเขำ้ถึงง่ำย 

5. ขั้นด าเนินงาน 
ด ำเนินกำรภำยใตน้โยบำยของกองทพัและหน่วยฝึก รวมไปถึงทหำรกองประจ ำกำรเองท่ีน ำไปปฏิบติัจริงใน

ชีวติประจ ำวนั โดยสร้ำงมำตรฐำนของโครงกำร 4 ขอ้ 
 

6. ขั้นปรับปรุง/พฒันา 
ปรับปรุงพฒันำใหเ้ขำ้กบัปัจจุบนัและแกไ้ขขอ้บกพร่องของ
หลกัสูตร 

1) ตรวจสอบคุณภำพของ
โครงกำรโดยผูเ้ช่ียวชำญดำ้น
หลกัปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2) กำรติดตำม
ประเมินผลกำร

พฒันำ 

3) สร้ำง 

ดชันีช้ีวดั 

4) ตั้งเป้ำหมำย

ควำมส ำเร็จในกำร

พฒันำคุณภำพชีวติ 



 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล เรื่องรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของทหารกองประจ าการ 
สังกัดกองทัพเรือ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.1) กองทัพเรือควรมุ่งให้ความส าคัญของการน านโยบายไปขยายผลสู่การปฏิบัติ มีการก ากับ ติดตาม 
ดูแล และตรวจสอบ วัดผล ประเมินผล พัฒนา ปรับปรุง และเผยแพร่ในการน าแนวปฏิบัติตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตให้กับ ทหารกองประจ าการ 
 1.2) กองทัพเรือควรส่งเสริมนโยบายให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับก าลังพลเพื่อความสงบสุขในครอบครัว 
 1.3) กองทัพเรือควรมีนโยบายส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ก าลังพลในสังกัดสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
อย่างถูกต้องเป็นระบบตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 2.1) จากผลการศึกษาพบว่า ถ้าจะด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจ าการ สังกัด
กองทัพเรือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควรจะต้องพัฒนาทั้ง 7 ด้านให้เกิดความสมดุลไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ 
ประกอบด้วย ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านการใช้สติปัญญา ด้านชีวิตการท างาน ด้าน
ชีวิตครอบครัว ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
 2.2) ผู้บังคับบัญชาจะต้องให้ความส าคัญและใส่ใจเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ประจ าวันของทหารกอง
ประจ าการ สังกัดกองทัพเรือ ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านจิตใจ ด้านอาหารและโภชนาการ ตลอดจนชี้แนะแนวทางใน
การด าเนินชีวิตตามหลักความรู้และคุณธรรม เพื่อให้ไปสู่ความต้องการบรรลุเป้าหมายสูงสุดในชีวิต 
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สังคมผู้สูงอายุกับการยกเลิกเข้าร่วมโครงการบัตรทองของโรงพยาบาลเอกชน 
 
Aging Society with Cancel Participation of the Gold Card Project (The 30 Baht Health 
Care Scheme) of Private Hospitals 
 
ผู้วิจัย   นายแพทย์สัญชัย  ห่วงกิจ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ 
 
บทคัดย่อ 
  ปรากฎการณ์นี้เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ปัญหาที่เกิดขึ้นท าไมสังคมผู้สูงอายุจึงท าให้โรงพยาบาลเอกชน
ยกเลิกเข้าร่วมโครงการบัตรทอง ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี2568 ซึ่งจะท าให้ไปที่ไหนจะพบแต่
ผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นโดยตามความเป็นจริงสภาวะของผู้สูงอายุมักมีโรคเรื้อรังต่างๆ แม้ทางสปสช.จะเพิ่มเงินค่าหัวส าหรับ
ผู้สูงอายุให้กับหน่วยบริการแล้วก็ตามแต่ก็ไม่เพียงพอต่อการดูแลผู้สูงอายุเหล่านั้นท าให้เกิดภาวะขาดทุน ความสามารถ
ของแพทย์ไทย เม่ือเทียบมาตราฐานกับนานาชาติไม่ได้มีคุณภาพน้อยไปกว่าประเทศใดในโลกแต่ราคาค่ารักษาพยาบาล
ในภาคเอกชนเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้วถือว่าถูกมาก จึงมีต่างชาติเดินทางเข้ารักษาพยาบาลและท่องเที่ยว
เป็นจ านวนมากท าให้เกิดรายได้ในภาคโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มขึ้น ดังนั้นโรงพยาบาลเอกชนจึงพยายามเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันเพื่อดึงดูดลูกค้าต่างชาติด้วยการให้บริการที่ให้ความสะดวกและรวดเร็วเพิ่มขึ้นและมองว่า
คนไข้บัตรทองโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีจ านวนมากขึ้นเป็นอุปสรรคในการเพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้ 
โรงพยาบาลเอกชนเดิมที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาลเอกชนหลายโรงพยาบาลต้องปรับกล
ยุทธยกเลิกเข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อรองรับผู้ป่วยต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามารักษาพยาบาลซึ่งมี
รายได้มากกว่า ก่อให้เกิดผลกระทบกับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครในส่วนที่เคยเป็นสมาชิกของโรงพยาบาลเอกชน
เหล่านั้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง หรือไม่สามารถเดินทางไปหรือเดินทางโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่ทางสปสช.จัด
ให้เช่นไปไม่ถูกหรือไม่มีเงินค่าเดินทาง ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากข้อก าหนดตามพระราชบัญญัติประกันสุขภาพแห่งชาติว่า
ด้วยการเข้าร่วมบริการหรือออกจากการเข้าร่วมบริการของเอกชนเป็นไปตามความสมัครใจ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้อง
แก้ไขข้อก าหนดดังกล่าวและต้องมีมาตราการแก้ไขให้โรงพยาบาลภาคเอกชนอยู่ร่วมโครงการได้ยั่งยืน 
 
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการ, การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ,ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพื้นที่เขต 13 

กรุงเทพมหานคร. 
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Abstract 
 The problem of the aging society occurs; as a result, many private hospitals cancel 
participation of the Gold Card project due to Thailand will enter the aging society completely 
in year 2568 which will enable to find elderly everywhere. The elderly has conditions of 
chronic diseases, although, the National Health Security Office (NHSO) pays more for the 
elderly to service agencies but that is not enough for look after them. The ability of Thai 
doctors compared with the international quality not less than any country in the world, 
moreover, the cost of medical treatment in private hospital are cheaper than any country. For 
this reason, the medical treatment is more competitive for foreign clients with convenience and 
rapid services. Affecting patients who use the Gold Card; especially the number of elderly, is 
an obstacle to increase the ability to earn income so that many private hospitals must adjust 
strategies by cancelling the NHSO in order to accommodate foreign patients who earn more 
than Thai patients. This cause of negative impact on Thai elderly who are member of those 
private hospitals, they feel as though they have been cheated, especially the elderly who is 
bedridden or cannot to travel to the new hospital and have no money that was chosen by the 
NHSO. This problem is caused by the National Health Security Act of joining or leaving the 
service of private hospitals, therefore, it is necessary to revise the Act and there must be 
measure to address private hospitals to join the project sustainable.  
 
Keywords : Management, Aging Society, The National Health Security Office Region  

Area 13 of Bangkok Metropolitan 
 
บทน า 
  โครงการบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรคเกิดขึ้นโดยเริ่มต้นมาจากแนวคิดของ นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 
หลังจากจบการศึกษาและไปชดใช้ทุนต่างจังหวัดและได้เริ่มต้นในฐานะแพทย์ชนบทท าให้มองเห็นสภาพประชาชนผู้
ยากไร้ ไม่มีหลักประกันเลยเจ็บป่วยและล้มตายเป็นจ านวนมากแม้รัฐบาลจะให้การดูแลรักษาโดยใ ห้กรม
ประชาสงเคราะห์พิจารณาจากผู้ยากจนและให้สิทธิ์เข้ารับการรักษาก็ต้องพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนบางครั้งไม่
ทันเหตุการณ์เนื่องจากประชาชนผู้ป่วยต้องไปแสดงความยากจนต่อเจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์ หรือหลักฐานที่ว่า
ไม่มีหลักทรัพย์หรือผู้ที่ช่วยเหลือได้จริงจึงจะได้รับการอนุมัติว่าเป็นผู้ยากไร้ซึ่งเราเรียกว่าการขออนาถา ค าว่าขออนาถา
ท าให้ประชาชนผู้ยากไร้ไม่กล้าไปขอบางครั้งเกิดการอับอาย จนกระทั่งทนต่อความเจ็บป่วยไม่ไหวจึงไปขอเข้ารับการ
รักษาบางครั้งถ้าไม่ได้รับการอนุมัติเพราะมีบ้านและที่ดินอยู่หรือมีเรือกสวนไร่นาวัวควายบางคนต้องขายวัวขายควาย
ที่ดินไร่นา ท าให้เกิดการล้มละลายจากการเจ็บป่วย ท่านนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ได้พยายามเสนอแนวคิดกับ
หลายรัฐบาลจนมาประสบผลส าเร็จในยุคนายกทักษิณ1 ปี ในสมัยนั้นเกิดแนวความคิดว่ายังไม่ควรให้ประชาชนใช้ฟรีแต่
คิดว่าเงินเพียง 30 บาทถ้าประชาชนเจ็บป่วยจริงไม่ท าให้ประชาชนเดือดร้อนเพราะทุกคนน่าจะมีเงินเพียงพอในการจ่าย
แต่ถ้าไม่เจ็บป่วยจะได้เกิดความยับยั้งชั่งใจในการที่จะเข้ามารับการรักษาแนวคิดนี้ถึงจะเป็นนโยบายประชานิยมแต่ก็ตรง
ใจกับประชาชนเป็นจุดแรกที่ท าให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้และต่อมาได้ก าหนดให้เป็นพระราชบัญญัติ2545 
พระราชบัญญัติ 
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หลักประสุขภาพแห่งชาติ มีการประกาศใช้ ซึ่งรัฐธรรมนูญในขณะนั้นได้ก าหนดให้ชนชาวไทยย่อมมีสิทธิเสมอกัน
ในการรับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ เนื่องจากกลัวว่าจะมีผู้มายกเลิกนโยบายนี้หากท าเป็นพระราชบัญญัติแล้วจะเป็น
การยากที่จะยกเลิกหลังจากการตราพระราชบัญญัตินี้แล้วท าให้เกิดหน่วยงานภาครัฐเกิดขึ้นใหม่ซึ่งเราเรียกกันว่า ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเราจะเรียกกันจนคุ้นหูว่า สปสช.หน่วยงานภาครัฐดังกล่าว เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อ
กระทรวงสาธารณสุขและเป็นหน่วยงานพิเศษกล่าวคือเป็นหน่วยงานเอกชนที่รัฐจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกัน
สุขภาพ 2545 ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ โดย สปสช. ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองวิชาการ 
ส านักงานประกันสังคม. (2545) โดยคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ซึ่งมีภารกิจหลักในการ
บริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และด้วยการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ภายใต้หลักการ “เฉลี่ยทุกข์เฉลี่ย
สุข” โดยให้ความส าคัญกับการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ เพื่อคอยควบคุมดูแลก ากับการ
บริหารงานงบประมาณในการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนตามที่รัฐบาลจัดสรรเงินให้กับหน่วยงานราชการและเอกชน            
ในส่วนงานราชการได้แก่โรงพยาบาลของรัฐบาลซึ่งได้แก่โรงพยาบาลศูนย์โรงบาลทั่วไปโรงบาลชุมชนโรงพยาบาล รพสต 
หรือที่เราเรียกกันว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ในส่วนของเอกชนจะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ
สูงและคลินิกชุมชนอบอุ่นซึ่งมีกระจายอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

 
สาเหตุและปัญหาที่โรงพยาบาลเอกชนยกเลิกเช้าร่วมโครงการบัตรทอง 

สาเหตุที่กรุงเทพมหานครมีลักษณะแตกต่างจากจังหวัดอื่นมีโรงเรียนแพทย์ยังมีโรงพยาบาลเอกชนซึ่งมี
ศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยด้านต่างๆเป็นจ านวนมากเป็นส่วนที่ส าคัญในการที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการดูแลประชาชน 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. (2555) ธวัชชัย ผลเจริญ. (2544) ทั้งการรักษาส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพร่างกาย
และจิตใจให้กับประชาชน กรุงเทพมหานครจะมีประชากรที่มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครแต่ต้นจะมีความ
หลากหลายของชนชาติวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนาที่แตกต่างกันแล้ว ลักษณะการอยู่อาศัยของ
ประชาชนแตกต่างจากจังหวัดอ่ืนๆกล่าวคือต่างคนต่างอยู่ขาดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ยิ่งมีการอพยพเข้ามาท ามา
หากินในกรุงเทพมหานครและมีการน าครอบครัวตามเข้ามาท ามาหากินในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีชุมชน
รั้วสูงยามรักษาการณ์เคร่งคร้ดภัยจากอาชญากรรม ท าให้ต่างคนต่างอยู่บ้านติดกันยังไม่รู้จักกัน มีผู้สูงอายุจ านวนมาก
ที่สุดในประเทศเนื่องจากการอพยพย้ายถิ่นตามครอบครัวยิ่งถ้าในครอบครัวมีผู้เจ็บป่วยจะพาเข้ามาพักอาศัยอยู่ด้วยด้วย
ความเชื่อที่ว่ารักษาในกรุงเทพมหานครย่อมดีกว่ารักษาที่อื่นท าให้ตามมหาวิทยาลัยแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วม
โครงการเกิดความแออัดและขาดทุนธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์. (2543) ทั้งที่รัฐบาลพยายามกระจายแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญไปยังโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศแต่ไม่สามารถลบความเชื่อดังกล่าวได้ทั้งที่ ความจริง
แล้วโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆมีศักยภาพสูงในการดูแลผู้ป่วยได้และถ้าหากเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาล
เหล่านั้นก็สามารถส่งต่อมายังโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลศูนย์ในกรุงเทพมหานครยิ่งในปัจจุบันเทคโนโลยี่สามารถ
ปรึกษาทางวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ตาม จึงท าให้มหาวิทยาลัยแพทย์และโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานครมีจ านวน
ผู้ป่วยหนาแน่น จึงเป็นที่มาของการศึกษาผลกระทบผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครมีจ านวนสูงมากกว่าผู้สูงอายุจังหวัด
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อื่นๆ เป็นสาเหตุที่ท าให้โรงพยาบาลเอกชนจ าเป็นต้องปรับกลยุทธยกเลิกเข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ของการศึกษาคร้ังนี้ เร่ิมจากโรงพยาบาลพญาไท3เข้ามาร่วมโครงการเพียงเพียงไม่กี่เดือนก็ขอออกจากโครงการต่อมาก็
เป็นโรงพยาบาลเกษมราษฎร์แจ้งขอออกจากโครงการโดยให้เหตุผลว่าคนไข้บัตรทองท าให้คนไข้ประจ าและคนไข้เงินสด
ของโรงพยาบาลไม่ได้รับความสะดวก เมื่อโรงพยาบาลเอกชนทั้งสองแห่งออกจากโครงการในขณะนั้นประชาชนก็ต้องหา
หน่วยบริการอ่ืนเพื่อเข้าทดแทนแต่ยังไม่มีปัญหาเพราะในบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยบริการนั้นประชาชนยังสามารถเลือก
ในบริการที่อยู่ใกล้เคียงได้แต่ในปี 2560 มีโรงพยาบาลเอกชนอีกสี่แห่งปรับกลยุทธไม่เข้าร่วมโครงการบัตรทอง 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอแจ้งข้อมูลเรื่องการที่โรงพยาบาลเอกชน
บางแห่งขอถอนตัวออกจากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 
เป็นต้นไปหน่วยบริการที่ขอถอนตัวประกอบด้วย 

1. รพ.มเหสักข์ ขอถอนตัวจากการเป็นหน่วยบริการประจ าและหน่วยบริการรับส่งต่อระดับทุติยภูมิ รับผิดชอบ
ประชากรจ านวน 109,717 คน ต้องหาหน่วยบริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลรับส่งต่อแห่งใหม่ 

2. รพ.แพทย์ปัญญา รับผิดชอบประชากรจ านวน 345,315 คน ขอยกเลิกการเป็นหน่วยบริการที่รับส่งต่อ
ให้คลินิกชุมชนอบอุ่น 10 แห่ง มีผลกระทบต่อประชาชนจ านวน 90,816 คน ก าลังประสานหาโรงพยาบาลรับส่งต่อ
แห่งใหม่ 

3. รพ.วิภารามปากเกร็ดเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อ รับผิดชอบประชากร จ านวน 83,415 คน ขอยกเลิกการ
เป็นหน่วยบริการที่รับส่งต่อให้หน่วยบริการประจ าจ านวน 6 แห่ง มีผลกระทบต่อประชาชนจ านวน 36,081 คน ก าลัง
ประสานหาโรงพยาบาลรับส่งต่อแห่งใหม่ 

4. รพ.บางนา 1 หน่วยบริการรับส่งต่อ รับผิดชอบประชากรจ านวน 41,858 คน ขอยกเลิกการเป็นหน่วย
บริการที่รับส่งต่อให้หน่วยบริการประจ า จ านวน 2 หน่วย มีผลกระทบต่อประชาชน จ านวน 13,484 คน ก าลังประสาน
หาโรงพยาบาลรับส่งต่อแห่งใหม่ ทั้งนี้  สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการจัดหาหน่วยบริการแห่งใหมทด
แทนให้กับประชาชนผู้มีสิทธิทุกคน ระหว่างนี้ประชาชนผู้มีสิทธิสามารถไปใช้บริการได้ที่หน่วยบริการตามสิทธิเดิมได้
ตามปกติ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้จัดส่งจดหมายแจ้งประชาชนผู้มีสิทธิไปตามที่
อยู่ตามทะเบียนบ้านให้รับทราบและด าเนินการแล้ว และจะจัดหน่วยบริการให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่อง หากไม่พึงพอใจสามารถไปเปลี่ยนหน่วยบริการได้ แต่ความเป็นจริงแล้วเมื่อเร่ิมต้นลงทะเบียนบัตรทองสปสช.มี
นโยบายเรื่องใกล้บ้านใกล้ใจกล่าวคือใกล้ที่ ไหนลงทะเบียนเพื่อรับการรักษาที่นั่นแต่ในความเป็นจริงในปี 2560 หน่วย
บริการส่วนมากในกรุงเทพมหานครจะเต็มไม่สามารถลงทะเบียนได้แม้ทางสปสช.จะหาหน่วยบริการทดแทนให้แต่ความ
เป็นจริงหน่วย หน่วยบริการที่ทดแทนให้นั้นส่วนมากจะอยู่ไกลยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลวิภารามอยู่บริเวณปากเกร็ด
ประชาชนที่เลือกโรงพยาบาลนี้เป็นหน่วยบริการส่วนมากก็จะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลคือบริเวณปากเกร็ดนนทบุรีแต่เมื่อ
โรงพยาบาลดังกล่าวลาออกจากโครงการสปสช.ได้หาโรงพยาบาลเพื่อทดแทนได้คือโรงพยาบาลภูมิพลซึ่งอยู่แถบดอน
เมืองผู้สูงอายุซึ่งมักจะมีโรคเรื้อรังบางคนรับยาเพียงตัวเดียวการเดินทางมาถึงโรงพยาบาลภูมิพลซึ่งอยู่เขตดอนเมือง
ประชาชนผู้สูงอายุไม่สามารถเดินทางมาได้และบางคนคิดว่าซื้อยากินเองจะดีกว่าท าให้การเข้าถึงบริการได้ไม่ดีพอ แม้
ทางสปสช.จะกล่าวว่าถ้าไม่พอใจประชาชนสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการได้เองก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้วในบริเวณที่
อยู่ของประชาชนไม่มีหน่วยบริการให้ประชาชนเลือกได้เลยเนื่องจากทุกหน่วยบริการและทุกโรงพยาบาลเต็มหมดแล้วไม่
สามารถลงทะเบียนได้อีกจึงถือปัญหาส าคัญที่เกิดข้ึนกับสังคมไทยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้
และมีแนวโน้วที่จะขยายตัวไปสู่จังหวัดอื่นๆ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. (2555)  
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
ความจริงผลกระทบจากโรงพยาบาลเลิกรับบัตรทองเกิดขึ้นกับประชาชนทุกกลุ่มวัยแต่ที่ผู้วิจัยเลือกที่จะเขียนบทความ

กี่ยวกับผู้สูงอายุเนื่องมาจากเห็นว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญและมีผลกระทบต่อชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุมากกว่าประชากรกลุ่มอื่น
เนื่องจากผู้สูงอายุมีหลายกลุม่ยกตัวอย่างเช่นผูสู้งอายุที่นอนติดบ้านติดเตียงการเดินทางออกไปยังโรงพยาบาลใหม่แห่งใหม่ ที่ไกล
กว่าเดิมเป็นเหตุให้ยุ่งยากและบางทีท าให้ไม่สามารถเข้ารับบริการได้ตามสิทธิ์บางคนที่ไม่มีญาติหรือไม่มีเงินค่าเดินทางก็จะท าให้
ไม่ถึงการบริการภาครัฐผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังและบางคนการเดินทางไปยังโรงพยาบาลแห่งใหม่บางครั้งไม่คุ้มกับการจ่ายเงินค่า
เดินทางค่ายาบางครั้งถูกกว่าท าให้ต้องซื้อยากินเองจึงไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์บางครั้งก็ท าให้เสียโอกาสการเข้าถึง
บริการภาครัฐรวมทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกการที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นส่วนหนื่งที่ท าให้โรงพยาบาลเอกชน
ปรับกลยุทธยกเลิกเข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
2545 มีไว้เพื่อให้ประชาชนทุกคนผู้ไม่มีสิทธิรักษาพยาบาลอื่นเช่นสิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคมเป็นต้นได้มีสิทธิเข้าถึง
บริการภาครัฐในด้านการรักษาพยาบาลและตามหลักของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ประชาชนมีสิทธิเลือกหน่วย
บริการได้เองตามสมัครใจแต่ต้องไม่เกินจ านวนตามที่สปสช.ก าหนดโดยยึดถือหลักใกล้บ้านใกล้ใจใกล้ที่ไหนเลือกที่นั่นแต่ต้องอยู่
ในเขตพื้นที่ ที่สปสช.ก าหนดเท่านั้น ปัญหานี้ในส่วนภาครัฐได้แก้ไขโดยหาโรงพยาบาลภาครัฐทดแทนโรงพยาบาลภาคเอกชนที่
ออกจากโครงการและเพิ่มงบโครงการต่าง เๆพื่อที่เหลืออยู่ไม่ลาออกเพิ่ม ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและ
ไม่ยั่งยืนในอนาคตถ้ามีโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆลาออกจากโครงการบัตรทองนี้อีกก็จะไม่สามารถรองรับประชากรที่สังกัด
โรงพยาบาลที่ออกจากโครงการเหล่านั้นได้ ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในอนาคตดังนี้ 

 1. แก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้หน่วยงานภาคเอกชนเข้ามาร่วมบริการโดยความสมัคร
ใจและขอออกต้องมีก าหนดว่าก าหนดระยะเวลาขั้นต่ าในโครงการก าหนดระยะเวลาการยื่นลาออกรวมทั้งก าหนดค่าปรับ
การลาออกจากโครงการด้วย 

 2. สนับสนุนให้เอกชนดูแลต่างชาติที่เข้ามารักษาในประเทศไทยแต่ให้แยกสถานที่กับผู้ป่วยในประเทศ 
 3. ผลิตแพทย์และพยาบาลให้เพียงพอกับผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศ 
 4. สนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนและสังคมผู้สูงอายุไม่ให้ป่วยและให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพดูแลผู้สูงอายุด้วยกันเอง 
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บทคัดย่อ 

ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการนักมวยสู่การเป็นแชมเปี้ยนโลกในรูปแบบการศึกษา
เชิงคุณภาพโดยวิธีแบบปรากฏการณ์วิทยา โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ (1) เพื่อศึกษาแนวคิดของผู้จัดการ
นักมวยถึงการเข้ามาเป็นผู้จัดการนักมวย และวิธีการศึกษาจากความส าเร็จและความไม่ส าเร็จของผู้อื่นที่อยู่ใน
วงการกีฬามวย (2) เพื่อศึกษาหลักในการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้จัดการนักมวยเพื่อการสร้างนักมวยไปสู่แช
มเปี้ยนโลก (3) เพื่อศึกษาแนวคิดด้านภาวะผู้น าเพื่อการจัดการของผู้จัดการนักมวย  (4) เพื่อศึกษาแนวทางเพื่อให้
อดีตนักมวยแชมเปี้ยนโลกมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการด ารงชีวิตในสังคมที่ตนสังกัดอยู่ 
 ผลการศึกษาวิจัย พบว่า (1) ผู้จัดการนักมวยต้องมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล มุ่งมองไปยังอนาคตด้วยความมุ่งมั่น 
ทะเยอทะยาน มองเห็นภาพความก้าวหน้าและความส าเร็จ การเรียนรู้จากความส าเร็จและความไม่ส าเร็จของผู้ที่อยู่
ในวงการนี้มาก่อนจะท าให้เกิดแนวคิดและเป็นข้อมูลส าคัญที่น ามาวางแผนได้เป็นอย่างดี เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด 
ท าให้เกิดความประหยัดเวลาและเงินทุน (2) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นพลังส าคัญที่ผลักดันให้ผู้จัดการนักมวยมีจิตใจ
มุ่งมั่นเพื่อการก้าวไปสู่ชัยชนะตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (3) ผู้ที่มีภาวะผู้น าสูงจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยม ต้อง
มองเห็นภาพที่คนอื่นมองไม่เห็น มีความสามารถในการก าหนดเป้าหมายและแผนงานเพื่อการไปสู่เป้าหมาย มี
ความสามารถในการบริหารทีมงานที่ดีเยี่ยม และเป็นผู้ที่มีใจเป็นธรรม ผู้น าต้องใช้รูปแบบการบริหารที่ท าให้ทีมงาน
มองเห็นเป้าหมายและวิถีทางการท างานที่จะให้บรรลุเป้าหมายส่วนตัวและองค์การไปด้วยกัน (4) การใช้ชีวิตของ
อดีตนักมวยแชมเปี้ยนโลกควรได้รับการสนับสนุนจากสมาคมมวยอาชีพ 
 ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ การใช้ชีวิตของอดีตนักมวยแชมเปี้ยนโลกควรจะได้รับการดูแล 
สอนแนะอาชีพแก่อดีตแชมเปี้ยนโลก เพราะคนเหล่านี้ไม่เคยท าอาชีพใดๆมาก่อน มีอาชีพชกมวยเพียงอย่างเดียวจึง
ขาดความรู้ ประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ ซึ่งจะท าให้เกิดความล้มเหลวและบริหารเงินทุนที่มีอยู่ไม่ได้ โดย
สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยจะต้องมีบทบาทช่วยเหลือ สนับสนุน และควรให้ค าแนะน าแก่อดีตแชมเปี้ยน
โลกในด้านการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณค่า และสมศักดิ์ศรีแห่งการเป็นแชมเปี้ยนโลก โดยต้องถือว่าคนเหล่านี้เป็น
ผู้มีประสบการณ์สูงด้วยกีฬามวย ควรจัดให้บุคคลเหล่านี้ได้มีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์แก่เยาวชนให้มีความรัก
ด้านกีฬา การออกก าลังกายเพื่อจะได้ห่างไกลยาเสพติด และควรพิจารณาให้บุคคลเหล่านี้เป็นผู้มีส่วนร่วมใน
โครงการคืนคนดีสู่สังคมของกรมราชทัณฑ์ด้วยการฝึกอาชีพมวยให้แก่นักโทษชั้นดีที่มีก าหนดระยะเวลาพ้นโทษแล้ว
ที่มีความชอบทางด้านนี้เป็นการสร้างอาชีพ และสร้างการยอมรับแก่สังคมซึ่งจะเป็นกระบวนการสร้างความเข้มแข็ง
แก่สังคมเป็นส าคัญ 
 
ค าส าคัญ : การจัดการนักมวยสู่การเป็นแชมเปี้ยนโลก. 
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abstract 
 This dissertation is a research study. Management of boxers to become a world 

champion in the form of qualitative studies by means of phenomenology. The objectives of 
the research were (1) to study the concept of boxer manager to become a boxer manager. 
(2) To study the principles of the boxing champion's motivation to build a boxer to the 
world champion. (3) to study the leadership style for management of boxers (4) to study the 
ways in which former champion boxers have a better quality of life in their society. 

 The results of the study found that : (1) Boxer manager must have a vision of a step 
forward. Look forward to the future with an ambitious commitment to visualize progress 
and success. Learning from the successes and failures of those in the industry before will 
give you ideas and important information to plan well. The loss is minimal. It saves time 
and money. (2) Achievement motivation is the key force that motivates the boxer to strive 
for victory in accordance with the objectives set. (3) Highly qualified people must have a 
great vision. To see the image that others do not see. Has the ability to set goals and plans 
to achieve goals. Has the ability to manage the team And the people are justified. Leaders 
must use a management style that enables the team to see the goals and work paths that will 
achieve personal and organizational goals. (4) The life of the former champion boxer 
should be supported by professional boxing associations. 

 The suggestion of this research study is that the life of a former boxer, the world 
champion should be taken care of Teaching career to the former world champion. Because 
these people have never done any profession before. The only boxing career is lack of 
knowledge. Occupational experience This will cause failure and inability to manage capital. 
By the Professional Boxing Association of Thailand. It must play a supporting role and 
should advise the former World Champion on the value of living in society And the 
prestige of being a world champion. It must be considered that these people are highly 
experienced with boxing. These individuals should have the opportunity to experience the 
love of sports. Exercise to get away from drugs. It should be considered that these 
individuals are involved in the rehabilitation program of the Department of Corrections by 
practicing boxing for the fine prisoners who have a vested interest career This is a social 
process which is a process of strengthening the society. 

 
KeyWord : Managing a boxer to become a world champion. 
 
บทน า 
 มวยสากลเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีมาแต่โบราณ โดยเป็นการต่อสู้ด้วยมือเปล่าของทหารในสนามรบ และ
กลายเป็นเกมกีฬาในการแข่งขันโอลิมปิคยุคโบราณ โดยที่นักมวยในยุคนั้นไม่มีการจ ากัดน้ าหนัก ไม่สวมเครื่อง
ป้องกันตัว และไม่จ ากัดว่าต้องใช้ได้เพียงหมัด สามารถกัดหรือถองคู่ต่อสู้ได้ โดยไม่มีกติกามากนัก เพียงแต่นักมวย
ทั้งคู่ต้องถอดเสื้อผ้าให้หมดทั้งตัว เพื่อไม่ให้ซ่อนอาวุธเอาไว้ จนกระทั่งในปี  พ.ศ. 2236 เจมส์ ฟิกซ์ (James Figg)         
ผู้ชนะเลิศการต่อสู้ด้วยมือเปล่าชาวอังกฤษได้ก าหนดกฎกติกาในการชก จนได้รับการเรียกขานว่าเป็น "บิดาแห่งมวย
สากล" และต่อมาก็ได้มีผู้สร้างนวมขึ้นมา แต่ยังไม่มีการใช้ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2432 จอห์น แอล ซัลลิแวน    
(John L. Sulrivan) ผู้ชนะเลิศการชิงแชมป์มวยด้วยมือเปล่า ประกาศว่าจะไม่ขอขึ้นชกด้วยมือเปล่าอีกต่อไป      
เป็นจุดเร่ิมต้นของการชกด้วยการสวมนวม และได้พัฒนาจนมาเป็นเกมกีฬาที่มีกติกาชัดเจนเช่นในปัจจุบัน 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2236
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2432
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%99_%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5_%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


 กีฬามวยสากลแพร่หลายเข้าสู่เอเชียครั้งแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ผ่านทางสหรัฐอเมริกา เร่ิมแพร่หลายเข้าสู่
ทวีปเอเชียหลังจากสงครามสหรัฐอเมริกา-สเปนเมื่อ พ.ศ. 2441 ผลของสงคราม สเปนต้องยกฟิลิปปินส์ให้
สหรัฐอเมริกา มวยสากลแพร่จากสหรัฐเข้าสู่ฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะที่มะนิลา มีนักมวยจากฟิลิปปินส์ไปชกที่สหรัฐมาก
โดยเฉพาะที่ฮาวาย จากนั้นจึงแพร่หลายต่อไปยังญี่ปุ่นวงการมวยในเอเชียซบเซาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และฟื้น
ตัวอีกครั้งหลังสงคราม มวยสากลเป็นที่นิยมในญี่ปุ่นหลังสงคราม การชกมวยสากลระดับนานาชาติครั้งแรกในญี่ปุ่น
เริ่มเมื่อ พ.ศ. 2467 ที่โตเกียวโดยเตอิโกะ โอกิโน ขึ้นชกกับยัง กอนซาเลซจากฟิลิปปินส์ ผลการชกปรากฏว่าเสมอกัน 
 ในประเทศไทย เดิมสภามวยโลกอยู่ในความดูแลของ นายสหสมภพ ศรีสมวงศ์ แต่เมื่อนายสหสมภพได้
เสียชีวิตในปลายปี พ.ศ. 2543 พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ ได้เป็นผู้ด าเนินงานต่อ โดยเป็นประธานสภามวยแห่ง
เอเชีย (Asia Boxing Council - ABC) สถาบันมวยของทวีปเอเชียที่สภามวยโลกให้การยอมรับ ส าหรับนักมวยไทย
ที่เคยเป็นแชมป์โลกของสถาบันนี้มีมาแล้ว 23 คน ได้แก่ โผน กิ่งเพชร, ชาติชาย เชี่ยวน้อย, เวนิส บ.ข.ส., แสนศักดิ์ 
เมืองสุรินทร์, เนตรน้อย ศ.วรสิงห์, พเยาว์ พูนธรัตน์, สด จิตรลดา, สามารถ พยัคฆ์อรุณ, นภา เกียรติวันชัย
,       เมืองชัย กิตติเกษม, สมาน ส.จาตุรงค์, ศิริมงคล สิงห์มนัสศักดิ์, ฉัตรชัย อีลิทยิม, วันดี สิงห์วังชา, วีระพล 
นครหลวงโปรโมชั่น, เม็ดเงิน กระทิงแดงยิม, พงษ์ศักดิ์เล็ก กระทิงแดงยิม , เด่น จุลพันธ์ (นักมวยไทยสัญชาติ
ญี่ปุ่น), โอเล่ห์ดง กระทิงแดงยิม, สุริยัน ศ.รุ่งวิสัย, คมพยัคฆ์ ป.ประมุข, ศรีสะเกษ ศ.รุ่งวิสัย และ วันเฮง มีนะโยธิน
สภามวยโลกมีกติกาที่แตกต่างไปจากสถาบันมวยสากลระดับโลกอื่น ๆ คือ เมื่อมีการชิงแชมป์โลก จะมีการเปิดเผย
คะแนนของกรรมการให้คะแนนทั้ง 3 คน เมื่อหมดยกที่ 4 และยกที่ 8 ด้วย โดยกติกานี้เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550     
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 โฮเซ่ สุไลมาน ซึ่งในขณะนั้นด ารงต าแหน่งประธานสภามวยโลก และ พล.ต.อ.
โกวิท ภักดีภูมิ ได้เข้าเฝ้า ฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระต าหนักเปี่ยมสุข ภายในวัง
ไกลกังวล เพื่อทูลเกล้า ฯ ถวายเหรียญทองค าเกียรติยศ "โกลเดนชายนิงซิมโบลออฟเวิลด์ลีดเดอร์ชิป" ในฐานะที่
พระองค์ให้การสนับสนุนกีฬามวยสากลมาโดยตลอด รวมถึงในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2545 โฮเซ่ สุไลมาน ได้เข้า
เฝ้า ฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ขณะนั้นยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ณ พระต าหนักวังศุโขทัย เพื่อท าการทูลเกล้า ฯ ถวายเหรียญเกียรติยศ 
"ไลฟ์ไทม์แอคชีพเมนท์ - โกลเดนอวอร์ด" ในฐานะที่พระองค์ให้การสนับสนุนกีฬามวยสากลมาโดยตลอด สภามวย
โลก เป็นสถาบันที่ให้มีแชมป์โลกเยาวชน ส าหรับนักมวยที่มีอายุไม่เกิน 23 ปี และยังมีแชมป์เข็มขัดเงิน รวมถึง
แชมป์เข็มขัดเพชร โดยเร่ิมในปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 ส าหรับนักมวยที่ได้ครองแชมป์เหล่านี้จะยังไม่ใช่แชมป์
โลก หากแต่มีสถานภาพเป็นเสมือนแชมป์เฉพาะกาล ส าหรับรอการชิงแชมป์โลกตัวจริงต่อไป ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้
ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่แฟนมวยและสื่อมวลชนว่า ท าให้เกิดความสับสน เพราะท าให้ในแต่ละรุ่นมีแชมป์
มากถึง 2-3 คน ท าให้การเป็นแชมป์โลกไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ ไม่มีคุณค่าเหมือนเมื่อก่อน ทั้งที่เดิมในอดีตสภามวยโลก
ก็มีแชมป์อินเตอร์เนชั่นแนล หรือแชมป์โลกเงา ซึ่งมีสิทธิ์ในการชิงแชมป์โลกได้อยู่แล้ว  (เช่นเดียวกับซูเปอร์
แชมป์ ของสมาคมมวยโลก หรือ WBA) นอกจากนี้ สภามวยโลกยังเป็นสถาบันที่ให้การสนับสนุนมวยไทย อันเป็น
ศิลปะการต่อสู้ประจ าชาติของไทย โดยก่อตั้งสถาบันในสังกัดขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2548 คือ มวยไทยสภามวยโลก หรือ 
WBC มวยไทย ขึ้นมาเพื่อควบคุมการชกมวยไทยในระดับโลกด้วย 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%9E_%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2543
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9C%E0%B8%99_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2_%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA_%E0%B8%9A.%E0%B8%82.%E0%B8%AA.
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2_%E0%B8%A8.%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%94_%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96_%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%86%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%AA.%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A5_%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A5_%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81_%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%87_%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B8%A8.%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%86%E0%B9%8C_%E0%B8%9B.%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9_%E0%B8%A8.%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%87_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%87_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93_%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81#.E0.B8.8B.E0.B8.B9.E0.B9.80.E0.B8.9B.E0.B8.AD.E0.B8.A3.E0.B9.8C.E0.B9.81.E0.B8.8A.E0.B8.A1.E0.B8.9B.E0.B9.8C.23.E0.B8.AA.E0.B8.A1.E0.B8.B2.E0.B8.84.E0.B8.A1.E0.B8.A7.E0.B8.A2.E0.B9.82.E0.B8.A5.E0.B8.81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81#.E0.B8.8B.E0.B8.B9.E0.B9.80.E0.B8.9B.E0.B8.AD.E0.B8.A3.E0.B9.8C.E0.B9.81.E0.B8.8A.E0.B8.A1.E0.B8.9B.E0.B9.8C.23.E0.B8.AA.E0.B8.A1.E0.B8.B2.E0.B8.84.E0.B8.A1.E0.B8.A7.E0.B8.A2.E0.B9.82.E0.B8.A5.E0.B8.81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด หลักส าคัญในการปฏิบัติของผู้จัดการเพื่อการ
จัดการในขบวนการต่อสู้ของนักมวยระดับแชมเปี้ยนโลก โดยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาแนวคิดของผู้จัดการนักมวยถึงการเข้ามาเป็นผู้จัดการนักมวย และวิธีการศึกษาจาก
ความส าเร็จและความไม่ส าเร็จของผู้อื่นที่อยู่ในวงการกีฬามวย 

2. เพื่อศึกษาหลักในการประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีต่างๆที่น าไปสู่กระบวนการในการสร้างนักมวยไปสู่        
แชมเปี้ยนโลก  

3. เพื่อศึกษาแนวคิดด้านภาวะผู้น าเพื่อการจัดการของผู้จัดการนักมวย 
 

กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบการวิจัยไว้ดังนี้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
วิธีด าเนินการวิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการแบบปรากฏการณ์วิทยา 

(Phenomenological Study) เพื่อศึกษาประสบการณ์ชีวิตและผลงานของผู้จัดการนักมวยที่มีผลงานดีเด่นในการสร้าง
นักมวยแชมเปี้ยนโลกในรุ่นต่างๆของประเทศไทย ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมเพื่อให้เกิดความไวเชิงทฤษฎี คือ การเรียนรู้
องค์ความรู้เดิม ค้นหาปัญหาที่ควรด าเนินการวิจัย สังเคราะห์แนวค าถามการวิจัย ออกแบบการวิจัย และก าหนดกรอบ
มโนทัศน์การวิจัย ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยผู้จัดการนักมวยที่มีประสบการณ์โดยตรง โดยหาข้อสรุปอย่างเป็นระบบมี
เหตุผลซึ่งเป็นการเปรียบเทียบจากมุมมองหลาย ๆ ด้านอันเป็นองค์ประกอบส าคัญในการออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การจัดการนักมวยสู่การเป็นแชมเปี้ยนโลก” โดยผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล โดยมีรายละเอียดขององค์ประกอบแห่งความส าเร็จในการจัดการ ดังนี้ 

1. แนวคิดในการเข้ามาเป็นผู้จัดการนักมวย โดยสรุปว่า การมีวิสัยทัศน์ของผู้จัดการเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญ 
วิสัยทัศน์คือการมองเห็นภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ไกลที่สุด และชัดที่สุดด้วยความสามารถของปัญญา วิสัยทัศน์
เป็นจินตนาการหรือมีภาพเสมือนจริงที่เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า โดยวิธีการน าเอาระบบการวางแผนมาใช้ ซึ่ง
วิสัยทัศน์ที่ดีนั้นมีคุณลักษณะ 8 ประการ (1) มุ่งเน้นอนาคต (Future Oriented) (2) เต็มไปด้วยความสุข (3) ความ

แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจ 
และแรงจูงใจนักกีฬา 

 
แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้น า 

การจัดการของผู้จัดการนักมวยใน
กระบวนการต่อสู้ของนักมวยระดับ

แชมเปี้ยนโลก 



เหมาะสม (Appropriate) (4) สะท้อนความฝันสูงสุด (Reflect High Ideas) (5) อธิบายจุดมุ่งหมาย (Clearify 
Purpose) (6) ดลบันดาลความกระตือรือร้น (Inspire Enthusiasm) (7) สะท้อนความเป็นหนึ่งเดียว (Reflect the 
Uniqueness) (8) ความมักใหญ่ใฝ่สูง (Ambition) วิสัยทัศน์เกี่ยวกับอาชีพ เป็นการมองภาพถึงความก้าวหน้าอย่างไร
หรือต้องการมีอาชีพใหม่อย่างไรบ้าง เพื่อน ามาจัดท าแผนอาชีพของตน (Career Path) ที่มาของวิสัยทัศน์จะต้องมี
องค์ประกอบด้านความทะเยอทะยาน มุ่งมั่น เอาจริงเอาจัง กระตือรือร้น ชอบจินตนาการไม่หยุดอยู่กับที่ เรียนรู้เสมอ 

2. แนวคิดจากการได้เรียนรู้จากความส าเร็จของผู้อื่น โดยสรุปว่า การเรียนรู้จากความส าเร็จจะช่วยเสริม
พลังใจที่จะท าให้เกิดความมุ่งมั่น ฟันฝ่าสู่เป้าหมาย เกิดก าลังใจ ได้แง่คิด ได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดซึ่งเป็นบทเรียนที่
มีคุณค่ามหาศาล เพราะการผิดพลาดย่อมไม่คุ้มค่าที่จะลองผิดลองถูกหลายๆครั้ง การเรียนรู้จากความส าเร็จของ
ผู้อื่นเพื่อเป็นแนวทางในการก้าวไปสู่ความส าเร็จที่ไม่ใช้ต้นทุนมากนัก การเลือกอาชีพไม่ควรเน้นเรื่องการได้สร้าง
รายได้ที่สูง แต่ต้องให้ความส าคัญกับสิ่งที่เราถนัด หาสิ่งที่เราชอบให้เจอแล้วทดลองท า ฝึกฝน จะท าให้เราท าได้ดี 
ถ้าเรามีใจรักมันจะท าให้เกิดแรงผลักดัน มุ่งมั่น ฝึกฝน จนท าให้เกิดผลงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วรายได้จะเพิ่มตามมาเอง 
ความทุ่มเทใจให้กับงาน แม้ว่าจะต้องท างานหนัก เมื่อท าด้วยใจรักก็จะสร้างความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กล่าวโดยสรุปก็คือคนที่ประสบความส าเร็จคือคนที่ท าในสิ่งที่ตนชอบและถนัด ไม่หยุดที่จะฝึกฝนตนเอง หาแนวคิด
ใหม่ๆอยู่เสมอ มุ่งมั่นที่จะรับใช้และสร้างคุณค่าเพื่อผู้อื่น ไม่ละสายตาไปจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ จะต้องมี ความวิริยะ 
(Grit) ซึ่งประกอบด้วยใจรัก (Passion) และความเพียร (Perseverance) ถ้าเราใส่ใจในงานที่เราท า เราก็จะท าได้
เร่ือยๆ ถ้าเรายังท าสิ่งที่เรารักเราก็จะรักมันมากยิ่งกว่าเดิม ในทางกลับกันถ้าเราไม่ชอบงานที่เราท า เราก็จะไม่ใส่ใจ
ที่จะท ามันให้ดี ถ้าเราไม่ปรับปรุงให้มันดีเราก็จะไม่เห็นคุณค่าของมัน  
 3. ความชอบของผู้จัดการเพียงอย่างเดียวคิดว่าเพียงพอในการสร้างธุรกิจกีฬามวย โดยสรุปว่า มุมมอง
แนวคิดสู่ความส าเร็จ “ความส าเร็จมิได้เป็นหนทางของความสุข ความสุขต่างหากที่เป็นกุญแจสู่ความส าเร็จ หากรัก
ในสิ่งที่ท าความส าเร็จจะเป็นของท่าน” นั้นคือความชอบ ความมีใจรักเป็นพื้นฐานแห่งความส าเร็จ แต่จะต้องมี
องค์ประกอบอื่นๆอีกหลายอย่าง เป็นต้นว่าต้องทบทวนให้เห็นจุดเด่น -จุดด้อย ก าหนดเป้าหมายของชีวิต สร้าง
ความส าเร็จให้เห็นเป็นภาพ เรียนรู้และฝึกฝน เรียนรู้จากความส าเร็จของคนอื่น คิดอย่างรอบคอบก่อนลงมือท า มี
ทัศนคติที่ดีต่อชีวิต และต้องเชื่อว่าเราสามารถท าได้ 
 4. หลักส าคัญในการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยสรุปว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motive) 
หมายถึง แรงจูงใจที่เป็นแรงขับให้บุคคลพยายามที่จะประกอบพฤติกรรมที่จะประสบสัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานความ
เป็นเลิศ (Standard of Excellent) ที่ตนตั้งไว้ บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะไม่ท างานเพราะหวังรางวัล แต่ท า
เพื่อจะประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง (ตั้งเป้าหมายสูง, มีความรับผิดชอบในงานดี, มีความอดทนในการ
ท างาน) ลักษณะของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง เช่น ตั้งจุดหมายหรือระดับความคาดหวังไว้สูง มีความมานะบากบั่น
พยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ พยายามไปให้ถึงจุดมุ่งหมายที่ได้วางไว้ มีแผนงานในการท างานเสมอเลือกงานที่ยาก 
และท้าทายความสามารถและเห็นว่าเป็นงานที่น่าสนใจโดยไม่กลัวผลที่ออกมาว่ าจะดีหรือไม่ดี เพื่อที่ตนจะได้ใช้
ความรู้ความสามารถเต็มที่ การเลือกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันและฝึกความช านาญ มองว่าเป็นสิ่งท้าทาย
และท าให้เกิดการพัฒนาตนเอง ความผูกพันกับอนาคตมากกว่าอดีตและปัจจุบันมองการณ์ไกล ค านึงถึงผลที่ได้รับ
ในระยะยาว เชื่อว่าจะต้องดีกว่าที่ผ่านมา 

5. แนวคิดและการปฏิบัติด้านภาวะผู้น า โดยสรุปว่า ภาวะผู้น าที่จะท าให้เกิดความส าเร็จมีลักษณะดังนี้ (1) 
ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ต้องเป็นคนที่มองเห็นภาพอนาคตที่คนอื่นมองไม่เห็น มองเห็นโอกาสในอนาคตได้และเมื่อ
มองเห็นภาพอนาคตแล้วก็จะต้องสามารถก าหนดเป้าหมายและแผนงานในการไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างชัดเจน 
ไม่ใช่แค่ฝันเพียงอย่างเดียว (2) ผู้น าที่ดีจะต้องกระจายงานให้ทีมงานอย่างเหมาะสม เป็นการน าแผนงานที่ก าหนดไว้
นั้นมากระจายสู่ทีมงาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อให้เขาสามารถที่จะท างานได้ตามที่ถนัด (3) จะต้อ ง
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สร้างทีมงานได้ จะต้องเป็นคนที่ท างานให้ส าเร็จโดยเน้นทั้งงานทั้งคน และในการสร้างทีมงานที่ดีผู้น าต้องมีทักษะใน
การสื่อความที่ดี มีความเป็นธรรมกับทีมงาน (4) ผู้น าที่ดีจะต้องเป็นผู้พัฒนาคนอยู่เสมอ ผู้น าที่ดีเปรียบเสมือนครูที่
สอนพนักงานทั้งความรู้ในการท างาน และเป็นตัวอย่างส าหรับพฤติกรรมที่เหมาะสมด้วย ผู้น าต้องใช้รูปแบบการ
บริหารที่ให้พนักงานมองเห็นเป้าหมายและวิถีทางการท างานที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายส่วนตัวและองค์การไปด้วยกัน  

6. การใช้ชีวิตของอดีตแชมเปี้ยนโลกส่วนใหญ่ในสังคมมีลักษณะที่ไม่ค่อยมีเกียรติและศักดิ์ศรี จึงเน้นที่
จะต้องพิจารณาแนวทางที่จะท าให้สังคมหรือชุมชนยอมรับได้อย่างไร ซึ่งอดีตแชมเปี้ยนโลกเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่มี
ศักยภาพ มีประสบการณ์สูง หากได้มีโอกาสน าประสบการณ์นั้นออกมาใช้ด้วยการเป็นผู้ฝึกสอนวิชามวยแก่เยาวชน
ก็จะเป็นแนวทางที่ท าให้ห่างไกลจากภัยยาเสพติดได้ ในโครงการคืนคนดีสู่สังคมของกรมราชทัณฑ์ที่ได้เปิดโอกาสให้
นักโทษชั้นดีได้เข้ารับการฝึกอาชีพก่อนที่จะพ้นโทษ มีวิธีการไม่ให้เกิดการหวนกลับสู่เรือนจ าอีก ในกลุ่มผู้ที่มีก าหนด
พ้นโทษ หากมีความสนใจเรื่องมวยก็สามารถฝึกเพื่อเป็นอาชีพได้โดยอดีตแชมเปี้ยนโลกจะได้มีช่อ งทางเข้าไปใช้
ประสบการณ์ที่มี หากสมาคมกีฬามวยอาชีพได้แสดงบทบาทที่จะสนับสนุนช่วยเหลือโดยการท าข้อตกลงความ
ร่วมมือกับผู้น าท้องถิ่นและกรมราชทัณฑ์ก็จะเป็นช่องทางที่ดี 
 
อภิปรายผล 
 ประเด็นที่ 1. แนวคิดในการเข้ามาเป็นผู้จัดการนักมวย โดยสามารถอธิบายได้ว่าการมีวิสัยทัศน์ การมี
ประสบการณ์จากการได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจนสามารถวางแผนปฏิบัติงานได้ ท าให้มองเห็นภาพของความส าเร็จใน
อนาคต และสามารถท าแผนอาชีพของตน การมองภาพอนาคตเกี่ยวกับองค์กรในระบบสังคมโลก (Globalization) 
เป็นการมองกีฬามวยว่าเป็นสินค้าระดับโลก ซึ่งถ้าสินค้ามีคุณภาพดีคือนักมวยมีฝีมือสามาถน าเสนอได้ในระดับโลก 
การน าวิสัยทัศน์ไปใช้ได้ 4 ระดับคือ (1) ตนเองมองภาพอนาคตเกี่ยวกับอาชีพเป็นการมองเพื่อตนเอง โดยการมอง
สภาพภายนอกรอบตัว หากมีอะไรเปลี่ยนแปลงจะปฏิบัติอย่างไร (2) ตนเองมองภาพอนาคตเกี่ยวกับตนเองเป็นการ
มองภายใน มองสุขภาพร่างกายและจิตใจจะพัฒนาร่างกายจิตใจอย่างไร จะสามารถท างานภายใต้ความเครียด
อย่างไร จะแก้ปัญหาอย่างไร จะพัฒนาอย่างไร ภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป (3) มองภาพอนาคตเกี่ยวกับองค์การ 
เป็นการศึกษาระบบบริหารที่เหมาะสมกับองค์การ เป็นการศึกษาให้รู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น 
ผลกระทบจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ผลกระทบที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อหน่วยงาน 
บุคลากรในองค์การเช่นนี้จะบริหารงานอย่างไร (4) การมองภาพอนาคตเกี่ยวกับองค์การในระบบสังคมโลก 
(Globalization) ความได้เปรียบเสียเปรียบต่างๆ และการแสวงหาทางเลือก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ของ มาสโลว์ (Maslow,1970)ได้เสนอทฤษฎีการจูงใจของมนุษย์ว่า ความต้องการของคนเป็นเริ่มต้นของ
กระบวนการจูง ในด้านความต้องการด้านสังคม (Social news) ความต้องการสัจการแห่งตน (Self-actualization 
needs) เป็นความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ ก็คือ เมื่อมนุษย์ได้ตอบสนองความต้องการขั้นต่างๆ แล้งบุคคลจะมี
ความต้องการอีกระดับหนึ่ง ซึ่งบุคคลจะใช้ความสามารถที่มีอยู่พยายามจะท าความต้องการทั้ง 5 ขั้นนี้ จ ะท าให้
บุคคลเกิดแรงจูงใจในการท างาน ถ้ามีความต้องการขั้นสูงก็จะแสดงพฤติกรรมการท างานที่มีประสิทธิภาพสูงด้วย  

ประเด็นที่ 2. แนวคิดจากการได้เรียนรู้จากความส าเร็จของผู้อื่น การที่จะเกิดประสบการณ์ได้ต้องมาจาก
การเรียนรู้ ซึ่งมีหลายรูปแบบ แต่รูปแบบที่เป็นที่นิยมมากในปัจจุบันที่ใช้กันจะเรียกว่าการถอดบทเรียน คือการ
วิเคราะห์ความส าเร็จ ความไม่ส าเร็จจากโครงการต่างๆ เพื่อหาเหตุหาปัจจัยว่ามีปัจจัยใดที่เป็นบวกปัจจัยที่เป็นลบ 
การศึกษาเช่นนี้จะช่วยให้รู้ถึงความเสี่ยงต่างๆว่าควรจะมีวิธีหลีกเลี่ยงอย่างไร ในขณะเดียวกันก็จะพบว่าเพื่อให้เกิด
ความส าเร็จนั้นจะมีปัจจัยใดที่เข้ามาเป็นองค์ประกอบ ซึ่งในแต่ละสถานการณ์ก็จะมีปัจจัยหลากหลายที่แตกต่างกัน
ไป ลักษณะเช่นนี้ท าให้ได้รู้ว่าความส าเร็จนั้นไม่ได้เป็นสูตรตายตัวแน่นอน แต่จะมีลักษณะที่แปรเปลี่ยนไปตาม
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สถานการณ์ สิ่งที่ส าคัญคือความวิริยะ (Grit) จะต้องมีใจรัก มีความเพียรที่จะใช้ความสังเกตศึกษา เปรียบเทียบจนเกิด
ความช านาญ มองเห็นและคาดการณ์ได้เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อการรับมือ เตรียมการแก้ไข 
ตามหลักธรรมทางศาสนา คือ อิทธิบาท 4 ซึ่งประกอบด้วย ฉันทะ : รักในสิ่งที่ท า วิริยะ : ขยันท าสิ่งนั้น จิตตะ :       
ท าด้วยใจจดจ่อ วิมังสา : ใคร่ครวญเพื่อหาวิธีแก้ไข Andrew. GM. And others. (1981) 

ประเด็นที่ 3. ความชอบเพียงอย่างเดียวคิดว่าเพียงพอในการสร้างธุรกิจกีฬามวยหรือไม่ ความชอบถือว่า
เป็นแกนหลักโดยจะต้องมีองค์ประกอบอื่นร่วมเสริมเข้ามาโดยเฉพาะหลักการจัดการ หลักการตลาด ความสามารถ
ในการวิเคราะห์สถานการณ์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยศึกษาความสัมพันธ์ของจุดมุ่งหมายสัมฤทธิ์แรงจูงใจในการ
เรียน พบว่าระดับแรงจูงใจในการเรียนมีความสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายสัมฤทธิ์อย่างมีนัยส าคัญ และสอดคล้องกับ
ส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย. (2553) 
 ประเด็นที่ 4. การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ลักษณะของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ควรประกอบด้วยลักษณะที่
ส าคัญ ได้แก่ ความทะเยอทะยาน กระตือรือร้น เลือกท างานในสิ่งที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง 
รับผิดชอบต่อตนเอง มีการวางแผนในงานที่ท า แมคเคลแลนด์ได้สรุปไว้ว่าคนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะมีลักษณะ
ดังนี้ (1) เป็นผู้มีความรับผิดชอบพฤติกรรมของตนเองและตั้งมาตรฐานความเป็นเลิศในการท างาน (2) เป็นผู้ตั้ง
วัตถุประสงค์ที่มีโอกาสจะท าได้ส าเร็จ 50-50 หรือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงปานกลาง (3) พยายามที่จะท างานอย่างไม่ย่อ
ท้อจนถึงจุดหมายปลายทาง (4) เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการวางแผนระยะยาว (5) ต้องการข้อมูลย้อนกลับ
ของผลงานที่ท า (6) เมื่อประสบความส าเร็จมักจะอ้างสาเหตุภายใน เช่น ความสามารถและความพยายาม  ซึ่งตรง
กับประเด็นที่ สมศักดิ์ ชยันโต (2547). ว่าเป็นความต้องการของมนุษย์ที่จะเอาชนะอุปสรรค ฝ่าฟันการกระท าสิ่งที่
ยากๆให้ส าเร็จ เขาได้อธิบายว่าเป็นความสามารถหรือแนวโน้มที่จะกระท าสิ่งใดๆให้ส าเร็จโดยเร็วที่สุดทีจ่ะกระท าได้ 
และตรงกับค าจ ากัดความของแมคเคลแลนด์ ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึงความปรารถนาที่
จะกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ส าเร็จไปด้วยดีได้ผลเป็นเยี่ยม โดยทุ่มเทความพยายามทั้งหมดที่มีอยู่จนส าเร็จโดยไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรคเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 ประเด็นที่ 5. แนวคิดและการปฏิบัติด้านภาวะผู้น า ภาวะผู้น าหรือความเป็นผู้น า หมายถึง ความสามารถ
ในการน าจึงเป็นสิ่งส าคัญ ยิ่งส าหรับความส าเร็จของผู้น า ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์จะต้องสามารถชี้ให้ได้ว่าวิสัยทัศน์นั้นมี
ความน่าเชื่อถือ น่าดึงดูดใจ ซึ่งสามารถอธิบายและน าไปปฏิบัติให้เป็นผลได้จริง รวมทั้งจะต้องใช้ความมีวิสัยทัศน์
เน้นการมองการณ์ในอนาคต การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติและปรับองค์การให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์จึง
ควรมีทักษะที่ส าคัญ 3 ประการ (1) ต้องสามารถอธิบายวิสัยทัศน์ของตนให้ชัดเจน เป็นรูปธรรมสมารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้ (2) ต้องสามารถจูงใจหรือก าหนดรูปแบบ วิธีการปฏิบัติให้พนักงานตามวิสัยทัศน์ (3) สามารถขยายหรือ
ประยุกต์วิสัยทัศน์ให้ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติได้สานต่อได้ เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายตลาด ฝ่ายการเงิน  ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาเก่ียวกับภาวะผู้น าโดยเชอร์เมอร์ฮอร์น (Schermerhorn, JR) ได้ชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่ผุ้น าขององค์การจะต้อง
ค านึงถึงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 ในการบริหารองค์การ (Schermanhorn, 2008.p.11) ที่
สรุปว่าผุ้น าขององค์การต่างๆจะตอ้งปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อความอยู่รอดและรักษาเป้าหมาย
ขององค์การท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันเป็นการแสดงออกซึ่งความเป็นผู้น า 
 ประเด็นที่ 6. การใช้ชีวิตของอดีตแชมเปี้ยนโลกส่วนใหญ่ในสังคมมีลักษณะที่ไม่ค่อยมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
จ าเป็นที่จะต้องพิจารณาแนวทางที่จะท าให้สังคมหรือชุมชนยอมรับได้อย่างไร ซึ่งอดีต แชมเปี้ยนโลกเหล่านี้เป็นกลุ่ม
คนที่มีศักยภาพ มีประสบการณ์สูง หากได้มีโอกาสน าประสบการณ์นั้นออกมาใช้ด้วยการเป็นผู้ฝึกสอนวิชามวยแก่
เยาวชนก็จะเป็นแนวทางที่ท าให้ห่างไกลจากภัยยาเสพติดได้ ในโครงการคืนคนดีสู่สังคมของกรมราชทัณฑ์ได้เปิ ด
โอกาสให้นักโทษชั้นดีได้เข้ารับการฝึกอาชีพก่อนที่จะพ้นโทษมีวิธีการไม่ให้เกิดการหวนกลับสู่เรือนจ าอีก ในกลุ่มผู้ที่มี
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ก าเนิดพ้นโทษหากมีความสนใจเรื่องมวยก็สามารถฝึกเพื่อเป็นอาชีพได้โดยอดีตแชมเปี้ยนโลกจะได้มีช่องทางเข้าไปใช้
ประสบการณ์ที่มี หากสมาคมก็ฝึกมวยอาชีพได้แสดงบทบาทที่จะสนับสนุนช่วยเหลือโดยการท าข้อตกลงความร่วมมือ
กับผู้น าท้องถิ่นและกรมราชทัณฑ์ก็จะเป็นช่องทางที่ดี Kotler, P. (2000). 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยควรจะได้พิจารณาสนับสนุนแนะน าด้านการฝึกอาชีพต่างๆที่
เหมาะสม เพื่อการสร้างชีวิตใหม่ที่เป็นช่องทางสร้างฐานะแกตนเองและครอบครัว รวมทั้งสมาคมฯควรจะได้ก าหนด
เป็นนโยบายเพื่อการประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อส่งเสริมกีฬานักมวยแก่เยาวชนทั่วประเทศ 
และการประสานความร่วมมือกับกรมทัณฑ์เพื่อส่งเสริมให้นักโทษชั้นดีที่สนใจด้านนี้ได้เรียนรู้ ฝึกฝนให้เป็นนักกีฬา
มวยอาชีพตามโครงการคืนคนดีสู่สังคม  

2. เนื่องจากในปัจจุบันกีฬามวยได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง อดีตแชมเปี้ยนโลกควรจะได้สร้าง
คุณประโยชน์แก่ชุมชนที่ตนเองสังกัดอยู่โดยการพิจารณาร่วมกับกรรมการชุมชนจัดฝึกกีฬามวยแก่เยาวชนขึ้น เพื่อ
การออกก าลังกายและสร้างความสมานสามัคคี การสร้างให้เยาวชนรักและสนใจในกีฬามวย มวยจะเป็นสิ่งที่น่าท า
ให้เยาวชนห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติดอันเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ การสร้างให้เยาวชนฝึกกีฬา มีน้ าใจเป็น
นักกีฬา ย่อมจะน าพาให้เยาวชนเกิดความรักความสามัคคีและร่วมใจกันพัฒนาชุมชนเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี        
ซึ่งปัจจุบันได้มีอดีตนักมวยแชมเปี้ยนโลกที่มีจิตอาสาได้ด าเนินการแล้วท าให้สังคมให้การยอมรับสนับสนุนดีมาก 
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บทบาทส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยต่อการจัดการภูมิปัญญาท้องถิน่
หนังตะลุง 
 
The Role of Provincial Cultural Office Southern part of the Gulf of Thailand toward 
Local Wisdom Management in Shadow Play 
 
ผู้วิจัย   ปิยะชาติ  ศิริปะชะนะ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา  ไวส ารวจ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้ เป็นการเสนอผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยต่อการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นหนังตะลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทการส่งเสริมและ
อนุรักษ ์การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น ในด้านปัญหาและองค์ประกอบในการด าเนินงาน ทั้งนี้เพื่อเสนอแนะแนวทาง
ในการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นหนังตะลุง ให้เป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่นของจังหวัดภาคใต้อย่างยั่งยืน 
โดยศึกษาข้อมูลในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมพร 
พัทลุง สุราษฎร์ธานี และสงขลา โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รวบรวมข้อมูลด้วยการวิจัย
เอกสาร สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด และการสนทนากลุ่ม (Group Discussion) รวมทั้ง
ศึกษาภูมิปัญญาจากผู้แสดงและผู้ที่เกี่ยวข้องหนังตะลุง ตลอดจนการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เนื้อหา ด้วยการตีความ และสังเคราะห์ เพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งภาคใต้ ศิลปวัฒนธรรมการแสดง
พื้นบ้านหนังตะลุง ผลการวิจัยพบว่า เมื่อบริบทและสังคมเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจเพื่อการค้า ผู้แสดงหนัง
ตะลุงมีการปรับตัว สร้างสรรค์ และพัฒนาภูมิปัญญาให้สอดคล้องกับบริบทแห่งสังคมสมัยใหม่ โดยการสร้าง
เครือข่ายอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านระบบการสืบสานภูมิปัญญาด้านการแสดงหนังตะลุงแก่เยาวชน
รุ่นใหม่ ในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากปราชญ์ชาวบ้าน และสมาพันธ์
หนังตะลุง โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดแสดงบทบาทในฐานะตัวแทนของส่วนกลาง ท าหน้าที่อนุรักษ์องค์ความรู้
ศิลปะวัฒนธรรมหนังตะลุง ส่วนการส่งเสริมสนับสนุนมีลักษณะการจัดท าแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ศิลปะและ
วัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด มีลักษณะ ในทางปฏิบัติยังเป็นหน้าที่ชุมชน และคณะผู้แสดงหนังตะลุง ท าหน้าที่
อนุรักษ ์ปรับเปลี่ยน และพัฒนาภูมิปัญญาให้สอดคล้องกับวิถีการด ารงชีวิตในสังคมสมัยใหม่  ในการวิจัยครั้งนี้จึงมี
ข้อเสนอแนะส าหรับใช้เป็นแนวทางในการสร้างบทบาท ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นหนังตะลุงอัต
ลักษณ์ภาคใต้ ด้วยการสนับสนุน อุปถัมภ์ศิลปินหนังตะลุง ให้เป็นอาชีพที่มั่นคง ด้วยการส่งเสริมหนังตะลุงสู่
นวัตกรรม เช่น บันทึกหนังตะลุงบนวัสดุที่เก็บได้นาน เพื่อใช้เผยแพร่ เรียนรู้ เป็นต้น รวมทั้งจัดให้มีศูนย์กลาง
การศึกษา ฝึกหัด ทักษะน าเสนอ บทพูด กาพย์กลอน โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์รวมศิลปิน นักปราชญ์ราชกวีสาขา
หนังตะลุง  
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บทน า 
 สภาพสังคมไทยก าลังอยู่ในระยะการเปลี่ยนแปลงโดยมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  และ
สังคม ซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เคยกล่าวไว้ว่า “สังคมไทย มีลักษณะที่สับสนขาดความอยู่ตัว คือมีการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่หยุดยั้ง เปรียบเสมือนเรือที่ก าลังอยู่บนกระแสน้ าเชี่ยวกราก” นอกจากนั้นการไหลบ่าของ
วัฒนธรรมตะวันตก เนื่องจากการที่ไทยได้เร่ิมเปิดประเทศในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับเอา
อารยธรรมตะวันตกเข้ามาอย่างจริงจัง ซึ่งการเปิดประเทศในครั้งกระโน้น เป็นผลมาจากแรงผลักดันภายนอกและ
กุศโลบาย การเห็นการณ์ไกลของผู้น าประเทศที่ต้องการรักษาชาติไทยไว้ให้พ้นจากการเป็นอาณานิคมของต่างชาติ  
และจากอิทธิพลของสื่อสารมวลชน 
 ในขณะเดียวกันการขยายตัวด้านการศึกษา การรับเอาความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี คู่กับวัฒนธรรม
ตะวันตกที่เข้ามามีบทบาทท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจเด็กและวัยรุ่น  ซึ่งก าลังอยู่ในระยะ
การสร้างความเชื่อมั่นและสร้างปรัชญาชีวิต การรับอารยธรรมตะวันตกนั้นมิได้ค่อยเป็นค่อยไป สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุ
ท าให้วัฒนธรรมไทยจางหายไปจากสังคม และชนชาติ เช่นเดียวกับ ศิลปะ วัฒนธรรมในส่วนด้ามขวานทางตอนใต้
ประเทศ เป็นภูมิภาคที่ทอดยาวสู่ทะเลจึงมีวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาชาวบ้านมาอย่างยาวนาน สืบสานกัน
ต่อมา บางอย่างเบี่ยงเบนจนขาดอัตลักษณ์ บางอย่างก าลังจางหาย และบางสูญหายไปจากภูมิภาคตอนใต้ฝั่งทะเล
อ่าวไทยไปแล้ว  
 ภาคใต้ฝั่งอาวไทย ซึ่งเป็นแหล่งที่รวมวัฒนธรรมงไทยดั้งเดิมไว้มากมาย ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้มีความเป็น
เอกลักษณ์แสดงความเป็นชาติไว้หลายอย่าง เช่น สาขาศิลปกรรม ได้แก่ ภาษิต ค าพังเพย นิทาน ความเชื่อ 
นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ละคร ศิลปกรรม ประติมากรรม ฯลฯ สาขามนุษยศาสตร์ ได้แก่ ประเพณีการแต่งงาน การ
บวช การโกนจุก การปลูกเรือน ค่านิยม ฯลฯ สาขาการช่างฝีมือ ได้แก่ การทอจักสานกระจูด จักสานไม้ไผ่ การท า
เครื่องถม เครื่องปั้นดินเผา ฯลฯ สาขากีฬาและนันทนาการ ได้แก่ ชนไก่ การกัดปลา ชนวัว สาขาคหกรรมศาสตร์ 
ได้แก่ อาหารพื้นเมืองแบบภาคใต้ แต่วัฒนธรรมที่ค่อนข้างเด่นชัดมากที่สุด ที่น่าจะถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของคน
ภาคใต้ก็คือ การแสดงหนังตะลุง ที่ในสภาพสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย พบว่า ความนิยมใน
การชมการแสดงหนังตะลุงลดลงอย่างมาก แนวทางมีระบบสืบสานการแสดงหนังตะลุงให้คงอยู่ ได้รับความร่วมมือ
เพื่อยกระดับให้เป็นศิลปะประจ าชาติ ซึ่งต้องได้รับบทบาทการส่งเสริมและอนุรักษ์จากทุกภาคสว่น เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นหนังตะลุง โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐคือ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด กระทรวง
วัฒนธรรม ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาบทบาทการส่งเสริมและอนุรักษ์  ด้านการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นหนังตะลุง ภายใต้
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด กระทรวงวัฒนธรรม 
 2. เพื่อศึกษาสภาพการณ์การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นหนังตะลุง ปัญหาอุปสรรคต่อการส่งเสริมและ
อนุรักษ์หนังตะลุง ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะหนังตะลุง เป็นวัฒนธรรมทรงค่า ด้วยการ
สืบสานอัตลักษณ์แห่งภาคใต้ให้คงอยู่อย่างมั่นคงสืบไป  
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ขอบเขตการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาบทบาทด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมหนังตะลุง โดย ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด กระทรวงวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย ประกอบด้วยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 5 
จังหวัด ได้แก่ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา และส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพัทลุง โดยน าเสนอสารสนเทศเกี่ยวกับบทบาทการส่งเสริมและอนุรักษ์  สภาพการณ์การจัดการภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหนังตะลุง ปัญหาอุปสรรคต่อการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นหนังตะลุง และส่วนท้ายเป็นการเสนอแนะแนว
ทางการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะหนังตะลุง ให้มีการสืบสานอัตลักษณ์แห่งภาคใต้ให้คงอยู่อย่างมั่นคงสืบไป 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ ใช้ประเภทการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด าเนินการตามล าดับดังนี้  
 1. รวบรวมข้อมูลการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นหนังตะลุง ด้วยการวิจัยเอกสาร ในลักษณะการวิจัย
ประวัติศาสตร์ ใช้แบบบันทึกข้อมูลในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 2. การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 5 จังหวัด เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 
ค าถามน าการสัมภาษณ์เชิงลึก  
 3. การสนทนากลุ่ม (Group Discussion) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ใน 5 จังหวัดเป้าหมาย โดยใช้
กลุ่มสนทนา จังหวัดละ 1 กลุ่ม กลุ่มละจ านวน 3-5 คน เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลคือ ค าถามน าการสนทนากลุ่ม 
 4. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ใช้แบบบันทึกการสังเกตเป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูล 
 5. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ด้วยการตีความ อภิปรายผล และสรุปผลการวิจัย 
  
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแนวคิดวัฒนธรรมในมิติภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 วัฒนธรรม คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน คือ ผลรวมของการสั่งสม สร้างสรรค์ ภูมิปัญญา 
ความรู ้ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา หรือกล่าวได้ว่า คือ ประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่สังคมนั้นมีอยู่  ธวัช ปุณโณ
ทก (2531) กล่าวว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรอบรู้ ชาวบ้านที่เรียนรู้และมีประสบการณ์สืบต่อกันมาทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม คือ ประสบการณ์ด้วยตัวเองหรือทางอ้อมที่ได้จากการเรียนรู้จากผู้ใหญ่หรือความรู้สะสม ภูมิ
ปัญญาไม่ได้หมายถึงแต่ในอดีต ความรู้ของคนในอดีตอย่างหยุดนิ่ง แต่หมายถึง ศักยภาพในการประสานความรู้ใหม่
คือ ภูมิปัญญายุคหนึ่งสมัยหนึ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาความรอบรู้ของสังคม ส่วน อังกูล สมคะเนย์ 
(2535) ได้ให้ความหมายของ ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง มวลความรู้และมวลประสบการณ์ของชาวบ้านที่ได้ใช้ใน
การด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข ได้รับการถ่ายทอดสั่งสมกันมาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาให้สอดคล้องกับกาลสมัย 
สอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2558) ได้ให้ความหมายภูมิปัญญา คือ ความรู้ที่ได้สั่งสม 
สืบทอดและปฏิบัติต่อกันมาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นซึ่งเกิดจากการเรียนรู้จากคนรุ่นหนึ่ง
ไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งผ่านการถ่ายทอดแบบต่าง ๆ และตามความหมายที่พระเทพเวที (ประยุทธ์ ประยุตโต : 2531)            
ได้ให้ไว้ในการปาฐกถาพิเศษ เนื่องในงานฉลอง 100 ปี พระยาอนุมานราชธน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2531 คือ 
ผลรวมการสั่งสม สร้างสรรค์ภูมิธรรม ภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาของสังคมนั้นๆ หรือกล่าวได้ว่าวัฒนธรรม 
คือประสบการณ์ความรู้  ความสามารถ ที่สังคมนั้นมีอยู่หรือเนื้อตัวทั้งหมดของสังคมนั่นเอง นอกจากนี้ยังมี
นักวิชาการได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมในมิติภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น สามารถ จันทร์สูรย์ (2533) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า ภูมิปัญญา (Wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(Local Wisdom) หมายถึง พื้นเพของความรู้หรือความรู้และประสบการณ์สืบต่อกันมา ทางตรง คือ ประสบการณ์
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ด้วยตนเอง ทางอ้อมซึ่งเรียนรู้วิธีการหรือความรู้ที่กลุ่มชนหนึ่ง ๆ ใช้ในการจัดการกับสภาพแวดล้อมเพื่อการด ารงชีพ 
ซึ่งได้สืบทอดกันมา สิ่งที่เป็นรูปธรรมที่ได้พบเห็นและรู้จัก คือ ผลผลิตของวิธีคิด หรือ วัฒนธรรมของกลุ่มชนหนึ่งๆ 
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ วัฒนธรรมด้านต่างๆ เป็นสิ่งที่แสดงถึงภูมิปัญญาของอีกชนหนึ่งนั่นเอง ขณะที่ สัญญา สัญญา
วิวัฒน์ (2535) พูดถึงภูมิปัญญา (Wisdom) หมายถึง สิ่งที่เป็นนามธรรมส่วนยอด ส่วนปลายของสถาบันสังคม 
(Social Institution) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของวัฒนธรรมแต่ละสังคม หากได้ความหมายสถาบันสังคม หมายถึง 
แบบในการคิดการกระท าในเรื่องส าคัญ เรื่องใดเรื่องหนึ่งของกลุ่มคนหรือสังคมหนึ่ง กล่าวคือ ภูมิปัญญาอาจเป็น
ความเชื่อ ความรู้ ค่านิยม อุดมการณ์หรือบรรทัดฐานทางสังคมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆ อย่างผสมผสานกัน 
และภูมิปัญญาเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของทุกหน่วยสังคม  
 ประเวศ วะสี (2557: 21) ได้ให้ทัศนะว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ความคิด ความเชื่อ 
ความสัมพันธ์ที่ท้องถิ่นได้สะสม ถ่ายทอดปรับปรุงสืบต่อกันมาปรากฏเป็นความสามารถ วิธีการ เครื่องมือ สามารถ
ใช้ควบคุมสังคม แก้ไขปัญหา ความรู้ทางวัฒนธรรม บางครั้งเรียกว่า ภูมิปัญญา ภูมิ แปลว่า แผ่นดิน ปัญญาที่ติด
แผ่นดิน มีความหมายว่า ในแผ่นดินหรือสิ่งแวดล้อมแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน มนุษย์ต้องสร้างปัญญาที่เหมาะสม อยู่
ในภูมิหรือสิ่งแวดล้อม ที่หลากหลายทางวัฒนธรรม และบางครั้งพูดถึงภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง วัฒนธรรม
ราษฎรซ่ึงเป็นพื้นฐานของสังคม และส าเนียง สร้อยนาคพงษ์ (2535) ให้ความหมายภูมิปัญญาชาวบ้านว่า ทุกสิ่งทุก
อย่างที่ชาวบ้านคิดขึ้นที่น ามาใช้ในการแก้ปัญญา เป็นสติปัญญา เป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้านทั้งกว้างและลึก 
ที่ชาวบ้านคิดได้เอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ไขปัญหาการด ารงชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม  
 นอกจากนี้ เวกวรพันธ์ ฉ่ าสันเทียะ (2551) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กระบวน
ทัศน์ของคนหรือกลุ่มคนในถิ่นใดถิ่นหนึ่ง ที่มีการน ามวลประสบการณ์ที่ได้ผ่านการคิดวิเคราะห์ และน ามาใช้จนบัง
เกิดผล สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างสมสมัย โดยอาศัยรากฐานเดิมในการเรียนรู้และมีความเชื่อมโยงทั้งชีวิต 
เศรษฐกิจ และสังคม เช่นเดียวกับ ทัศนีย์ ทองไชย (2552) ที่ได้มองว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดจากการสั่งสม การ
เรียนรู้จากบรรพบุรุษในอดีตและได้ถ่ายทอดความรู้เหล่านั้น  ผ่านยังลูกหลานมาจนถึงปัจจุบัน ในลักษณะการ
เชื่อมโยงความรู้เหล่านั้นเข้ากับลักษณะเศรษฐกิจ อาชีพ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ได้อย่างผสมกลมกลืน และ
มีคุณค่ายิ่งในการด าเนินชีวิตของคนกลุ่มนั้น ซึ่งรัตนะ บัวสนธิ์ (2539) ได้ให้ทัศนะไว้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local 
Wisdom) เป็นค าที่นักพัฒนาองค์กรเอกชนและนักวิชาการกลุ่มหนึ่งได้ก าหนดขึ้น  บางครั้งก็ใช้ว่า “ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน” ค าดังกล่าวมุ่งหมายถึง สิ่งที่เป็นโลกทัศน์ หรือกระบวนทัศน์ (Paradigm) ของกลุ่มคนในชุมชนชนบท
หรือท้องถิ่น ได้แก ่ด้านการจัดความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนด้วยกัน และด้านการจัดความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
การท าหากิน ทั้งนี้โดยปกติสุขทั้งในระดับตัวบคุคลและระดบัชมุชน นอกจากนั้นในระดับชุมชนทอ้งถ่ินมีบุคคลทีเ่ป็น
ผู้รู้ ผู้น าทางด้านความคิดและการปฏิบัติในด้านที่กล่าวมาข้างต้น ได้รับการเรียกขานเชิงยกย่องว่า ปราชญ์ชาวบ้าน 
และสุดใจ อ่อนฤาชา (2555) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้และประสบการณ์ทั้งหลายของชาวบา้นใน
ท้องถิ่นที่ใช้การแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต โดยได้รับการถ่ายทอดเป็นระยะเวลานาน สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่าง
สมสมัยโดยอาศัยรากฐานเดิมในการเรียนรู้และมีความเชื่อมโยงทั้งชีวิต เศรษฐกิจและสังคม 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาโดยมีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย เพื่อให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม อาจกล่าวได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึงความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ทั้งหลายของ
คนเราที่ได้จากการผ่านกระบวนการศึกษาสังเกต คิดวิเคราะห์จนเกิดปัญญา และตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับ
การถ่ายทอด สั่งสมกันมาเป็นเวลานาน เพื่อให้สามารถน าเอาองค์ความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างสมสมัย 
ตามสภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม 
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การจัดการภูมิปัญหาท้องถิ่น ประเภทศิลปะการแสดงหนังตะลุง 
 หนังตะลุง คือ ศิลปะการแสดงประจ าท้องถิ่น อัตลักษณะแห่งภาคใต้ เป็นการเล่าเรื่องราวที่ผูกร้อยเป็น
นิยาย ด าเนินเร่ืองด้วยบทร้อยกรองที่ขับร้องเป็นส าเนียงท้องถิ่น หรือที่เรียกกันว่าการ "ว่าบท" มีบทสนทนาแทรก
เป็นระยะ และใช้การแสดงเงาบนจอผ้าเป็นสิ่งดึงดูดสายตาของผู้ชม ซึ่งการว่าบท การสนทนา และการแสดงเงานี้ 
นายหนังตะลุงเป็นคนแสดงเองทั้งหมด มีลักษณะเป็นมหรสพที่นิยม แพร่หลายมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในยุค
สมัยก่อนมีไฟฟ้าใช้ หนังตะลุงแสดงได้ทั้งในงานบุญและงานศพ หรืองานเฉลิมฉลองที่ส าคัญ จึงมักมีหนังตะลุงมา
แสดงให้ชมด้วยเสมอ เมื่อเวลาผ่านไป หนังตะลุงกลับกลายเป็นความบันเทิงที่ต้องจัดหามาในราคาแพงและยุ่งยาก 
เมื่อเทียบกับภาพยนตร์ การแสดงหนังตะลุง เจ้าภาพต้องจัดท าโรงแสดงเตรียมไว้ให้ อีกทั้งหนังตะลุงต้องใช้
แรงงานคนและฝีมือนักแสดงเป็นหลัก ค่าจ้างต่อคืนจึงแพงกว่าการฉายภาพยนตร์เฟื่องฟู ส่งผลให้หนังตะลุงซบเซา
ลง เมื่อเข้าสู่ยุคมีโทรทัศน์ ที่สร้างความบันเทิงสะดวกสบาย มาเบี่ยงเบนความสนใจไปจากศิลปะพื้นบ้าน จึงเกิด
โครงการศิลปวัฒนธรรม ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ มีการส่งเสริมและอนุรักษ์หนังตะลุงให้แก่
อนุชน เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไป 
 นักวิชาการหลายท่านเชื่อว่า มหรสพการแสดงเงาจ าพวกหนังตะลุงนี้ เป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของมนุษยชาติ 
เคยปรากฏแพร่หลายมาทั้งในแถบประเทศยุโรป และเอเชีย โดยอ้างว่า มีหลักฐานปรากฏอยู่ว่า เมื่อครั้งพระเจ้าอ
เล็กซานเดอร์มหาราชมีชัยชนะเหนืออียิปต์ ได้จัดให้มีการแสดงหนัง (หรือการละเล่นที่คล้ายกัน) เพื่อเฉลิมฉลองชัย
ชนะและประกาศเกียรติคุณของพระองค์ และเชื่อว่า มหรสพการแสดงเงานี้มีแพร่หลายในประเทศอียิปต์มาแต่ก่อน
พุทธกาล ในประเทศอินเดีย พวกพราหมณ์แสดงหนังที่เรียกกันว่า ฉายานาฏกะ เรื่องมหากาพย์รามายณะเพื่อบูชา
เทพเจ้าและสดุดีวีรบุรุษ ส่วนในประเทศจีน มีการแสดงหนังสดุดีคุณธรรมความดีของสนมเอกแห่งจักรพรรดิ์ยวนตี่ 
(พ.ศ. 411-495) เมื่อพระนางวายชนม์ 
 ต่อมาการแสดงหนังได้แพร่หลายเข้าสู่ในเอเชียอาคเนย์ เขมร พม่า ชวา มาเลเซีย และประเทศไทย คาดว่า 
หนังใหญ่คงเกิดขึ้นก่อนหนังตะลุง ได้แบบมาจากอินเดีย เพราะยังมีอิทธิพลของพราหมณ์หลงเหลืออยู่มาก ถือว่า
เป็นเร่ืองขลังและศักดิ์สิทธิ์ หนังใหญ่จึงแสดงเฉพาะเรื่องรามเกียรติ์ คนเชิดหนังใหญ่ แสดงท่าทางประกอบการเชิด 
ต่อมาหนังตะลุง รับอิทธิพลจากหนังชวาเข้ามาผสมผสาน ท าให้เกิดวิวัฒนาการในรูปหนังขึ้นมา รูปหนังใหญ่เป็น
แผ่นเดียวกันทั้งตัว เคลื่อนไหวอวัยวะไม่ได้ แต่รูปหนังชวาเคลื่อนไหวมือและปากได้ รูปหนังส่วนใหญ่สามารถ
เคลื่อนไหวได้เฉพาะมือขวาเพียงข้างเดียว ยกเว้นรูปกากหรือตัวตลก รูปนางบางตัวสามารถขยับมือได้ทั้งสองข้าง 
รูปหนังชวามีใบหน้าที่ผิดไปจากคนจริง และหนังตะลุงก็รับแนวคิดนี้มาปรับใช้กับรูปตัวตลก  
 
ผลการวิจัย 
 การแสดงหนังตะลุงภายใต้กระบวนการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย ตกอยู่ในภาวะจางหาย ประสบ
กับปัญหาความนิยมหนังตะลุงที่น้อยลง หนังตะลุงหลายคณะไม่มีงานแสดง แม้มีบ้างแต่ก็น้อย รายได้ไม่เพียงพอต่อ
การด ารงชีวิต แม้หนังตะลุงบางคณะเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนการแสดงให้สอดรับกับวิถีการด ารงชีวิตของคนในสังคม
แห่งความทันสมัยมากข้ึนแต่ก็ยังคงอยู่ในสภาวการณ์ที่ไม่ดีขึ้นนัก ยังคงขาดอ านาจในการต่อรอง เพราะตัวเลือกใน
สังคมทันสมัยมีมากมายหลากหลายขึ้น ผู้แสดงหนัง ตะลุงหลายรายจึงต้อง ยอมจ านนต่อความเสียเปรียบ เพราะไม่
มีรายได้ ซึ่งสิ่งที่เข้ามาและส่งผลกระทบต่อการแสดงหนังตะลุงให้ตกอยู่ในภาวะชะงักงันภายใต้กระบวนการพัฒนา
ประเทศไปสู่ความทันสมัย คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดขึ้นในชุมชน อันได้แก่ ถนน ไฟฟ้า และสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆที่เข้ามาได้ส่งผลกระทบทั้งต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน  ให้เกิดวิถีชีวิตแบบบริโภคนิยมมากขึ้น 
รวมถึงส่งผลกระทบต่อความนิยมหนังตะลุง คนในชุมชนเร่ิมเหินห่างจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหนังตะลุง นอกจากนี้การ
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ขยายตัวของระบบการสื่อสารสมัยใหม่ที่มากมาย ไม่ว่าเป็นสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์ ก็ได้ส่งผลต่อความ
นิยมหนังตะลุงของคนในชุมชน รวมถึงการขยายตัวของการศึกษาในระบบโรงเรียนเข้าสู่ชุมชน ได้ส่งผลให้ลูกหลาน
ในชุมชนต้องใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น เหินห่างจากความรู้ในชุมชนมากขึ้น จากเดิมที่เคยช่วยพ่อ แม่ ท าไร่
ไถนา เรียนรู้วิถีการท ามาหากินแบบดั้งเดิม ก็ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งเหล่านั้น ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาหนังตะลุง เด็กเริ่มเหินห่าง ไม่เข้าใจ และไม่เข้าถึง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเฉกเช่นในอดีตที่ผ่านมา ระบบคิด 
มุมมองของคนในชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ความรู้หนังตะลุงเริ่มถูกมองว่าเป็นเรื่องล้าหลังไม่ทันสมัย ไม่
สามารถท ามาหากินได้ และมุ่งให้ความส าคัญกับความรู้สมัยใหม่ในระบบโรงเรียนเพราะความรู้เหล่านั้นถูกมองว่า
เป็นความรู้ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการท างานในระบบเศรษฐกิจการค้า และอุตสาหกรรมนอกจากนี้การปรับเปลี่ยนที่ดิน
ไปสู่การผลิตเพื่อการค้า คนในชุมชนเริ่มมุ่งที่จะประกอบธุรกิจที่มีผลตอบแทนที่สูงกว่า คนเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยน
ผืนแผ่นดินเพื่อสร้างรายได้ที่ดีขึ้นกว่าเดิม จากเดิมที่เคยท านาท าไร่ ก็เปลี่ยนมาปลูกยางพารา และท าสวนยางพารา
แทนที่ อันส่งผลให้วิถีชีวิตของคนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปมีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลามากขึ้น  การขยายตัวของ
ตลาดแรงงานเข้าสู่ชุมชน ส่งผลให้คนในชุมชนเข้าสู่ระบบโรงงานมากข้ึน ซึ่งก็ท าให้คนเกิดข้อจ ากัดในเรื่องของเวลา 
ไปมีเงื่อนไขกับโรงงานมากขึ้น ส่งผลต่อความนิยมดูหนังตะลุง นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของค่าครองชีพในระบบ
เศรษฐกิจสมัยใหม่ ท าให้คณะหนังตะลุงค่อนข้างด ารงอยู่ได้อย่างยากล าบาก เพราะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่
สูงขึ้น ทั้งค่าใช้จ่ายภายในคณะ ค่าน้ ามันรถในการเดินทางไปแสดงยังสถานที่ต่างๆ การด ารงชีวิตจึงต้องแข่งขันกับ
สภาพเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลา จากผลกระทบดังกล่าวจากการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย ส่งผลให้ผู้แสดงหนัง
ตะลุงบางคณะต้องหยุดชะงักการแสดง เพราะมิอาจทัดทานกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ แม้มีผู้แสดงหนัง
ตะลุงบางส่วนที่พยายามปรับในเร่ืองของวิธีการแสดง หรือรูปแบบในการน าเสนอ ให้สอดคล้องกับวิถีการด ารงชีวิต
ที่เปลี่ยนแปลงไปของคนในชุมชน เช่น การน าดนตรีสมัยใหม่เข้ามาสร้างสีสัน เช่น คีย์บอร์ดกีตาร์ เบส แซกโซโฟน 
จากเดิมที่มีเพียง โหม่ง ทับ กรับ กลอง ฉิ่ง และปี่ หรือการแสดงที่เน้นตลก เบาสมองเน้นการร้องเพลงให้มากขึ้น 
ปรับในเร่ืองของเวลาการน าเสนอให้เร็วขึ้น แต่สภาวการณ์ต่างๆ ก็ยังไม่ดีขึ้นนัก 
 สมาพันธ์หนังตะลุง สมาคมการแสดงหนังตะลุง ชมรมหนังตะลุง เป็นเครือข่ายของผู้แสดงหนังตะลุงที่ท า
ให้ผู้แสดงหนังตะลุด ารงชีวิต ได้ท่ามกลางสังคมที่ทันสมัย มีการแข่งขันสูง แต่คนที่อยู่ร่วมกันในองค์กรเหล่านี้ก็มีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเอื้ออาทรต่อกันเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการที่หนังตะลุงสามารถด ารงอยู่ในสังคม
ความทันสมัยได้ ผู้แสดงหนังตะลุงต้องเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนความรู้จากองค์ความรู้แบบเดิม ไปสู่ความรู้แบบใหม่ 
ที่สอดคล้องกับการด ารงชีวิตของผู้ชม ซึ่งความรู้การแสดงที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ก็มีมากมายส่งผลต่อการด ารงชีพ
ต่อไปของผู้แสดง สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด เช่น รูปแบบการน าเสนอที่มีการเน้นตลก เน้นการร้องเพลงที่มาก
ขึ้น นอกเหนือจากการน าเพลงที่เป็นที่นิยมมาร้องให้กับผู้ชมการแสดงได้ฟัง หรือการร้องเพลงเพื่อคั่นการแสดงแล้ว 
ผู้แสดงหนังตะลุงบางท่านก็ได้มีการดัดแปลงเพลงให้เป็นเนื้อร้องที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งอาจน าท่วงท านองเพลง
ฮิตที่ติดหูผู้บริโภคมาดัดแปลงเนื้อร้องเสียใหม่ ให้มีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และมีความตลก ในขณะเดียวกันผู้
แสดงหนังตะลุงบางคน อาจดัดแปลงเนื้อร้องให้เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้การแสดงของตนดูมีสีสัน น่าสนใจมากข้ึน ซึ่ง
การสร้างสรรค์ความรู้ในท านองนี้ ก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมการแสดงในยุคสมัยปัจจุบัน นอกจากนี้การน าเหตุการณ์
บ้านเมืองที่ก าลังอยู่ในกระแส อยู่ในความสนใจของคนในสังคม ก็เป็นการสร้างความชื่นชอบให้กับผู้ชมได้เช่นกัน 
 บทบาทภาครัฐ ในการพัฒนาศิลปะการแสดงหนังตะลุงอาจต้องมองการเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นฐานใน
การพัฒนาด้วย คงมิใช่มองในเชิงการอนุรักษ์แต่เพียงประการเดียว ต้องค านึงถึงความอยู่รอดในบริบทสังคม
สมัยใหม่ด้วย เพราะการที่หนังตะลุงสามารถด ารงอยู่ได้ ผู้แสดงหนังตะลุงต้องอยู่รอด มีอยู่มีกิน ในท่ามกลางค่า
ครองชีพเพิ่มขึ้นตามสภาพสังคมที่ทันสมัยด้วย หนังตะลุงสามารถด ารงอยู่ในสังคมแห่งความทันสมัยนี้ต่อไปได้ 
ดังนั้นทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน หรือองค์กรเอกชน อาจต้องคิดทบทวนว่า ท าอย่างไรให้หนังตะลุงสามารถด ารงอยู่
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ได้ทั้งในเชิงขององค์ความรู้ และด ารงอยู่ได้ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน หากผู้
แสดงหนังตะลุงที่สามารถปรับตัวเข้ากับยุคสมัย สามารถเรียนรู้ ปรับเปลี่ยน สร้างสรรค์ และพัฒนาความรู้ให้
สอดคล้องกับวิถีการด ารงชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันได้ และประสบความส าเร็จ เพราะความรู้ที่เกิดคุณค่าต่อการ
ด ารงชีวิต ก็คือความรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง ตายตัว แต่เป็นองค์ความรู้ที่สามารถ ปรับเปลี่ยน สร้างสรรค์ และพัฒนาได้อย่าง
สอดคล้องกับวิถีการด ารงชีวิต ท่ามกลางสังคมทันสมัย ผู้แสดงหนังตะลุงที่รู้จักประยุกต์ความรู้ให้เข้ากับสภาวการณ์ 
คิดค้นรูปแบบการน าเสนอที่หลากหลายและแปลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ของตนให้ดูโดดเด่น น่าสนใจ สามารถเป็น
ที่ยอมรับของผู้ชมทุกยุคทุกสมัย 
 จากการวิจัยยังพบด้วยว่า ปัจจัยส่งเสริม เพื่ออนุรักษ์หนังตะลุง 2 ประการ คือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ อัต
ลักษณ์ที่โดดเด่นของศิลปะ วัฒนธรรมแห่งภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้ประกอบอาชีพผู้แสดงหนังตะลุง ส่วน
ปัจจัยภายนอก คือ ผู้อุปถัมภ์ให้การสนับสนุน หมายถึง การจัดตั้งศูนย์ศึกษาหนังตะลุง โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์
รวมศิลปิน นักปราชญ์ราชกวีสาขาหนังตะลุง  
 ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน องค์กรเอกชน อาจต้องคิดทบทวนว่าท าอย่างไรเพื่อที่ให้หนังตะลุงสามารถด ารง
อยู่ได้ทั้งในเชิงขององค์ความรู้ และด ารงอยู่ได้ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยแบบเจาะลึกเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้แสดงหนังตะลุงที่
สามารถด ารงอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมไปสู่สังคมแห่งความทันสมัย หรืออาจศึกษาความรู้เกี่ยวกับ
ศิลปะพื้นบ้านด้านอื่นๆ ด้วย เช่น มโนราห์ กาหลอ เพลงบอก ลิเกป่า เป็นต้น โดยศึกษาความเชื่อมโยงระหว่าง
ความรู้ในระบบโรงเรียน กับองค์ความรู้ศิลปะพื้นบ้านด้านต่างๆ ว่าสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างไรบ้าง 
 
เสนอแนะแนวทางการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะหนังตะลุง 
 จากผลการวิจัยข้างต้น แนวทางส าคัญประการหนึ่งที่ต้องการเสนอแนะต่อการแสดงบทบาทของหน่วยงาน
ภาครัฐ คือ ต้องเล็งเห็นถึงการปรับตัว การพัฒนาศิลปะ โดยเฉพาะการแสดงหนังตะลุงอาจต้องมองการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมเป็นฐานในการอนุรักษ์ ในขณะที่การพัฒนาควรส่งเสริมในภาคส่วนนวัตกรรม เทคโนโลยีที่เข้ามาสนับสนุน 
คงมิใช่มองในเชิงการอนุรักษ์แต่เพียงประการเดียว ต้องค านึงถึงความอยู่รอดในบริบทสังคมสมัยใหม่ด้วย เพราะการที่
หนังตะลุงสามารถด ารงอยู่ได้ ผู้แสดงหนังตะลุงต้องอยู่รอด มีอยู่มีกิน ในท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของค่าครองชีพในสังคม
แห่งความทันสมัยด้วย หนังตะลุงจึงสามารถด ารงอยู่ในสังคมแห่งความทันสมัยนี้ต่อไปได้  
การวิจัยคร้ังนี้จึงขอเสนอแนะแนวทางส าหรับ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ดังนี้ 
 1. ส่งเสริม สร้างสรรคภูมิปัญญาการแกะรูปหนังตะลุง ให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิต โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นพื้นฐาน และส่งเสริมให้การน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อ
ต่อยอดในการผลิต การตลาด และการบริหาร ตลอดจนการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยร่วมมือกับ
สถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรภาครัฐเอกชน 
 2. การถ่ายทอดความรู้ ศิลปะหนังตะลุง ในลักษณะถ่ายทอดจากบุคคลในครอบครัว และถ่ายทอดสู่
เยาวชน และประชาชน ตลอดจนผู้สนใจ 
 3. การส่งเสริมกิจกรรมและการเผยแพร่แลกเปลี่ยน โดยส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ภูมิปัญญาใหม่ เช่น 
การศึกษาดูงาน การเยี่ยมชม หนังตะลุงภายในกลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และแนวคิดจากภายนอกเพื่อ
น ามาปรับใช้เพื่อความยั่งยืนต่อไป 
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 4. จัดกิจกรรมไหว้ครู และหรือเสริมสร้างปราชญ์หนังตะลุง โดยการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชาวบ้าน 
ผู้ด าเนินงานให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีการยกย่องประกาศ
เกียรติคุณ เพื่อให้ปราชญ์ท้องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและก าลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานสืบไป 
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บทบาทการบริหารงานพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ คณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
ผู้วิจัย   พระสุวัฒน์  มหังสา  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 
บทคัดย่อ 

ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาบทบาทการบริหารงานพระสังฆาธิการในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ คณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทการบริหารงานพระสังฆาธิการในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ คณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร และ(3) เพื่อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทการ
บริหารงานพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ คณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และ
พระภิกษุหรือสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์ คณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน เพื่อให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ 
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยผลของการสัมภาษณ์เชิงลึกจะมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการค้นหาข้อเท็จจริงแล้ว
น ามาหาข้อสรุปอย่างเป็นระบบ มีเหตุผลและอ้างอิงทฤษฎีด าเนินการจัดระเบียบข้อมูลซึ่งมีผลการวิจัย พบว่า 

1. บทบาทการบริหารงานพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ คณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในการที่
ดูแลกิจการเกี่ยวกับการปกครอง เป็นการดูแล คุ้มครอง บริหารการปกครองของคณะสงฆ์ไทย เป็นการปกครองใน 
ระบอบประชาธิปไตยเป็นภารกิจที่วัดทุกวัดโดยพระภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาส หรือเจ้าคณะปกครอง ด าเนินการสอดส่อง 
ดูแล รักษาความเรียบร้อยดีงาม เพื่อให้พระภิกษุสามเณรที่อยู่ในวัด หรือในปกครองปฏิบัติ ตามพระธรรมวินัย 
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศของมหาเถรสมาคม หรือพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช
ครอบคลุมถึงการที่พระภิกษุผู้ท าหน้าที่เป็นเจ้าคณะปกครองทุกระดับ 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทการบริหารงานพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ คณะจังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยสรุปได้ดังนี้ 

2.1) ปัญหาการปกครองภายในวัด โดยบางวัดพบว่าการปกครองในวัดละเลยระบบการกลั่นกรอง
บุคคลที่จะบวชเข้ามาสู่พระธรรมวินัย และการกล่อมเกลาผู้ที่บวช 

2.2) ปัญหาทรัพย์สินของวัด ทรัพย์สินของพระพุทธศาสนานั้นมีจ านวนมาก แต่การบริหาร
จัดการทรัพย์สินของวัดไม่มีความโปร่งใสหรือเป็นไปตามมาตรฐานที่ดี  

2.3) สภาพและสิ่งแวดล้อมบริเวณวัด สภาพวัดในปัจจุบันไม่สะอาดเท่าที่ควร ไม่ร่มรื่น และไม่
สงบ กิจกรรมที่ทางวัดจัดขึ้นบางครั้งไม่เกิดความศรัทธรากับประชาชน 

2.4) ปัญหาวัดถูกบุกรุกที่ดินจากผู้มีอิทธิพล ในวัดบางแห่งมีที่ดินภายในวัดเป็นจ านวนมากและ
ถูกบุกรุกจากประชาชนเพื่อครอบครองที่ดิน เพื่อประกอบการค้าและอยู่อาศัย 

2.5) ปัญหาการศึกษาของพระสงฆ์ พบว่าการศึกษาของพระสงฆ์มีความรู้น้อย และความรู้ที่มียัง
ไม่เพียงพอแก่การน าหลักธรรมคาสอนไปเผยแผ่หรือชี้น าแนวทางให้กับพุทธศาสนิกชน 

2.6) พระภิกษุสงฆ์และสามเณรไม่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ลุ่มหลงในวัตถุนิยม จนน าไปสู่การ
ประพฤติผิดพระธรรมวินัย 

2.7) ปัญหาทางด้านสุขภาพของพระสงฆ์ สุขภาพของพระสงฆ์พบปัญหามากเกือบทุกวัด 
เนื่องมาจากอาหารที่ญาติโยมถวาย ส่วนใหญ่เป็นโรคความดันและเบาหวาน 

2.8) พระสงฆ์ที่เข้ามาบวชไม่ได้ศรัทธราในพระพุทธศาสนา การบวชของชายไทยในปัจจุบันนี้มี
วัตถุประสงค์แตกต่างกันไป บ้างบวชเพื่อหนีเศรษฐกิจ 
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3. ข้อเสนอแนะสิ่งที่ค้นพบ ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะโดยต้องมียุทธศาสตร์ในการปกครองคณะสงฆ์ และมี
วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนงานโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ กฎ ระเบียบและค าสั่ง เอกสารและข้อมูลข่าวสารรายงาน
ความเคลื่อนไหวของพระพุทธศาสนาที่มีประโยชน์ให้พระสงฆ์ในวัดและในเขตการปกครองของตนให้ทราบอยู่เสมอ 
พร้อมทั้งควรจัดอบรมเสริมความรู้ เสริมทักษะพระสังฆาธิการ ให้เพิ่มการทดสอบความรู้ความสามารถ ในการ
บริหารจัดการกระบวนการทางความคิด เพื่อจะได้ทราบถึงประสิทธิภาพและทัศนคติที่แท้จริงของพระสังฆาธิการ 
เพื่อจะได้ประเมินคุณภาพของพระสังฆาธิการได้ และที่ส าคัญควรให้มีการกระจายอ านาจการปกครองคณะสงฆ์ ให้
พระสังฆาธิการทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ในการพัฒนาองค์กรสงฆ์ให้มีคุณภาพต่อไป 

 
ค าส าคัญ : บทบาทการบริหารงานพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ คณะจังหวัดกรงุเทพมหานคร 
 
บทน า 
 การบริหารคณะสงฆ์จึงถือว่าเป็นหัวใจหลักในงานบริหารจัดการกิจการของคณะสงฆ์ คือด้านการปกครอง 
การศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ สาธารณูปการ และสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไปตาม พระธรรมวินัย 
กฎหมาย กฎระเบียบ มหาเถรสมาคม ข้อบังคับ มติ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชหรือค าสั่ง ของผู้บังคับบัญชา
เหนือตน การระงับอธิกรณ์ การวินิจฉัย การลงนิคหกรรม การวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ต่างๆ ตลอดถึง การแต่งตั้งถอด
ถอนเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ควบคุมดูแลให้ไปตามข้อวัตรปฏิบัติของจริยาพระสังฆาธิการ และสถาบันคณะสงฆ์ไทย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ตระหนักถึงความส าคัญในระบบการปกครองคณะสงฆ์ในด้าน ต่าง ๆ โดยเฉพาะปัจจุบัน
นี้ วิทยาการด้านการบริหารและการจัดการก้าวหน้าไปมากพระสังฆาธิการควรจะได้ใช้วิทยาการเหล่านั้นมาช่วย
เสริมการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ ในเรื่องการบริหารคน การบริหารงาน และการบริหารองค์กรของพระ
สังฆาธิการนั้น กิจการหรืองานที่คณะสงฆ์ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ มีความสาเร็จเรียบร้อยถูกต้องตามหลักพระธรรม
วินัย กฎหมายและระเบียบคาสั่ง มติ ประกาศของมหาเถรสมาคม และตามพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชที่
จะต้องบริหารจัดการให้ได้ แต่เมื่อมาศึกษาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และกฎหมายหรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่จะ
ส่งเสริมให้พระสังฆาธิการทางานให้สะดวกยิ่งขึ้นนั้นมีน้อยมาก เพราะมีปัญหามาจากโครงสร้างการการบริหารไม่
ได้มาจากสิ่งอื่น และโครงสร้างการบริหารไม่มีการแก้ไขให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทาให้การบริหารไม่สอดคล้องกับ
สภาวะของสังคมปัจจุบัน (พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2), 2535, หน้า 94) วัดหลายแห่งในปัจจุบันมุ่งพัฒนา
ด้านวัตถุ ด้านอาคารสถานที่ มากกว่าการพัฒนาวัด มุ่งสร้างวัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง เพื่อสนองความต้องการ
ของประชาชน ยิ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนไม่สามารถที่จะพึ่งตนเองเมื่อได้ปัจจัยมาก็พัฒนาวัดให้ใหญ่โตเกิน
ความจ าเป็น เกิดความภาคภูมิใจว่าได้พัฒนาพุทธศาสนาอย่างดียิ่งแล้ว อันที่จริงหัวใจของพระพุทธศาสนาอยู่ที่การ
พัฒนาคนเป็นหลักส าคัญ การบริหารวัดมิได้เป็นไปในลักษณะองค์รวมของสงฆ์ แต่จะเป็นเรื่องของเจ้าอาวาสแต่
เพียงผู้เดียว ซึ่งทาให้ไม่มีพลังพอที่จะทางานได้ทุกด้าน และเกิดความบกพร่องในการด าเนินงานได้ง่าย สมาชิกในวัด
และประชาชนขาดความเป็นเจ้าของวัด การทุ่มเทเพื่อการพัฒนาวัดก็ไม่เต็มที่ การบริหารนั้นนับได้ว่าเป็นปัจจัย
ส าคัญในการปกครองอย่างยิ่ง วัดที่จะมีความเจริญได้นั้นจะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ในทุก ๆ ด้านภายใต้
ความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม การบริหารและการจัดรูปแบบการบริหารของ
คณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ คณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงมีภารกิจส าคัญในการที่จะบริหารกิจการวัดใน
ความรับผิดชอบของตนโดยให้ครอบคลุมภารกิจทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณูปการและด้านการสาธารณสงเคราะห์ เจ้า
อาวาสมีหน้าที่อันมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการจรรโลงพระพุทธศาสนา และช่วยสงเคราะห์ประชาชนตาม
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หลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย และกฎมหาเถรสมาคม พระพุทธศาสนาจะ
รุ่งเรืองและพัฒนาไปได้นั้นเขตปกครองคณะสงฆ์ คณะจังหวัดกรุงเทพมหานครจึงมีหน้าที่ส าคัญอย่างยิ่งในการ
บริหารจัดการวัด เจ้าอาวาสมีหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานบังคับบัญชาควบคุมพระภิกษุที่อยู่ใต้คาบังคับบัญชา  แต่
สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าการบริการงานของคณะจังหวัดกรุงเทพมหานครต้องรับผิดชอบในการ
กิจการคณะสงฆ์ทั้งหลายในพื้นที่เพียงองค์เดียวโดยเห็นได้จากการที่การไม่มีคณะทางาน หรือองค์กรมารับรองเพื่อ
สนับสนุนงานไม่มีองค์กรมาตรวจสอบการท างานอย่างจริงจัง การรวมศูนย์อ านาจเช่นนี้ เกิดจากบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2560 ให้การบริหารงานตามหน้าที่ของเขตปกครองคณะสงฆ์ คณะจังหวัดกรุงเทพมหานครเนื่องจากขาดเคร่ืองมือที่
จะสนองงานอื่นให้ได้ผลนั้นเป็นไปได้ยาก ทั้งในการบริหารจัดการวัดในจังหวัดกรุงเทพมหานครยังขาดการร่วมมือ 
ขาดงบประมาณ และขาดความรู้ความสามารถในทางบริหารจัดการอยู่ไม่น้อยจึงท าให้เจ้าอาวาสมีงานล้นมือไม่
ส าเร็จตามเวลาจึงท าให้การบริหารจัดการวัดล่าช้าเนื่องจากไม่มีการปรับปรุงโครงสร้างของคณะสงฆ์  การบริหาร
จัดการวัดมิได้เป็นไปในลักษณะองค์รวมของสงฆ์ แต่จะเป็นเร่ืองของเจ้าอาวาสแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งท าให้ไม่มีขุมก าลัง
และความรู้ความสามารถทางานได้ทุกด้าน และเกิดความบกพร่องในการด าเนินงานได้ง่าย สมาชิกในวัดและ
ประชาชนขาดความเป็นเจ้าของวัด การทุ่มเทเพื่อการพัฒนาวัดก็ไม่เต็มที่ การบริหารนั้นนับได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญใน
การปกครองอย่างยิ่ง วัดที่จะมีความเจริญได้นั้นจะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดี จึงเกิดการประพฤติที่เสื่อมเสีย
ผิดพระธรรมวินัยและกฎหมายของภิกษุสามเณรภายใต้การปกครองตามมาภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่าหาก
ปกครองคณะสงฆ์ คณะจังหวัดกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาในด้านความรู้ให้มากขึ้น ทราบและตระหนักถึง
ภารกิจในการบริหารจัดการวัดในการปกครองทราบถึงการแสดงบทบาทในการพัฒนาการบริหารจัดการวัดทั้ง  6 
ด้าน เข้าใจปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาบทบาทการ
บริหารงานพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ คณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน 
พัฒนาการบริหารจัดการวัดและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ คณะจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
ประกอบพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 อันส่งผลสูงสุดให้พระพุทธศาสนาคงอยู่และเจริญยิ่งขึ้น 
โดยทั้งนี้ แม้ว่าการบริหารงานท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานของพระสังฆาธิการให้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น อีกทั้งในปัจจุบันงานกิจการคณะสงฆ์มีเพิ่มมากขึ้น ท าให้พระสังฆาธิการจ าต้องเร่งปรับตัวเพื่อท างานเชิงรุก 
เพื่อให้เกิดการกระตุ้นงานคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม โดยเฉพาะพระสังฆาธิการผู้มีบทบาทในการปกครอง 
อาจจะมีเวลาในการดูแลการบริหารได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการบริหารงานคณะสงฆ์ ใน
รูปแบบโครงสร้างที่ชี้ให้เห็นความส าเร็จและหรือความล้มเหลวในยุคที่มีความท้าทายในท่ามกลางความซับซ้อนและ
ความเปลี่ยนแปลงของชุมชนโลก จึงจาต้องมีการปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับการบริหารงาน  ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการบริหารงานคณะสงฆ์ในหลายมิติเพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อคณะสงฆ์ไทย และจะน าไปสู่ความ
มั่นคงของพระพุทธศาสนาสืบต่อไป การบริหารจัดการวัดให้มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหาร
จัดการของพระภิกษุสามเณรในวัดเป็นส าคัญในการตัดสินใจ ก าหนดนโยบายและบริหารบุคลากรในองค์กรให้
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทการบริหารงานพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ 
คณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรบ้าง เพื่อน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ ซึ่งในครั้งนี้ ได้ก าหนดก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางของการศึกษา 
กล่าวคือ 

1. เพื่อศึกษาบทบาทการบริหารงานพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ คณะจงัหวัดกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อบทบาทการบริหารงานพระสังฆาธกิารในเขตปกครองคณะสงฆ์ คณะจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทการบริหารงานพระสงัฆาธิการในเขตปกครอง

คณะสงฆ์ คณะจงัหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทการบริหารงานพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ คณะจังหวัด
กรุงเทพมหานคร” จากวัตถุประสงค์และค าถามในการศึกษาสามารถน ามาก าหนดตัวแปร ในการศึกษา โดยผู้วิจัย
สามารถเขียนเป็นระบบได้ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรตาม  (Dependent Variables) 
 
ผลส าเร็จการบริหารงานพระสังฆาธิการในเขต

ปกครองคณะสงฆ์ คณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 
1.  การปกครองคณะสงฆ์  คณะจั งห วัด
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

1) ก าหนดนโยบายทิศทางการท างาน 
2) ก าหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายชัดเจน

เป็นรูปธรรม 
3) วางแผนงานอย่างรัดกุมครอบคลุมทุก

พื้นที่ 
4) สนับสนุนบุคลากร/งบประมาณอย่าง

เพียงพอ 
5) ประสานงาน/สร้างเครือข่ายการท างาน

ร่วมกัน 
6)  ติดตามผล /ประเมินผล /ปรับปรุ ง /

แก้ปัญหา 
2. บทบาทการบริหารงานพระสังฆาธิการ ได้แก่ 

1) ด้านการปกครอง 
2) ด้านการศาสนศึกษา 
3) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
4) ด้านการเผยแผ่ 
5) ด้านสาธารณูปการ 
6) ด้านสาธารณสงเคราะห์ 

 
 

 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล 

ตัวแปรสอดแทรก  (Intervening Variables) 
- ทัศนคติในด้านการบริหารวัดของพระสงฆ์ 
- ทัศนคติของประชาชนในชุมชนที่มีต่อวัด 
- กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารของวัด 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทการบริหารงานพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ คณะจังหวัด

กรุงเทพมหานคร” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนามและผสมผสานกับ
การศึกษาจากเอกสารที่เก่ียวข้องเป็นแนวทาง มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ตามความเป็นจริง ตามกรอบ
การวิจัย ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระภิกษุหรือ
สามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์ คณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกตามแนวค าถามที่วางไว้
ได้ในเบื้องต้น โดยมีจ านวน 30 คน แล้วน ามาหาข้อสรุปอย่างเป็นระบบมีเหตุผลซึ่งเป็นการเปรียบเทียบจากมุมมอง
หลาย ๆ ด้านอันเป็นองค์ประกอบส าคัญในการออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทการบริหารงานพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ คณะจังหวัด
กรุงเทพมหานคร” โดยการวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. บทบาทการบริหารงานพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ คณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า  

1.1) การที่ดูแลกิจการเกี่ยวกับการปกครอง เป็นการดูแล คุ้มครอง บริหารการปกครองของคณะสงฆ์ไทย 
เป็นการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย โดยมีสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธาน มีการ 
บังคับบัญชากันไปตามลาดับชั้น นับตั้งแต่ระดับมหาเถรสมาคมลงไปจนถึงเจ้าอาวาส การปกครองของมหาเถร
สมาคมเป็นการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎมหาเถรสมาคม ในการปกครอง 
เป็นภารกิจที่วัดทุกวัดโดยพระภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาส หรือเจ้าคณะปกครอง ด าเนินการสอดส่อง ดูแล รักษาความ
เรียบร้อยดีงาม  

1.2) ศาสนศึกษา การศึกษาในทางพระพุทธศาสนา เป็นการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรม 
และบาลีนอกจากจะเป็นการศึกษาหลักธรรมค าสั่งสอนแล้ว ยังได้ชื่อว่าเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ด้วยเหตุ
นี้พระมหากษัตริย์ผู้เป็นศาสนูปถัมภกตั้งแต่โบราณมา จึงทรงท าการท านุบ ารุง สนับสนุนการเล่าเรียนพระปริยัติ
ธรรม ภารกิจ ด้านนี้ครอบคลุมถึงการที่พระภิกษุท าหน้าที่เป็นครูสอน 

1.3) ฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ ได้ให้การสงเคราะห์ด้านการฝึกฝน อบรม แก่ประชาชน คณะสงฆ์ดาเนินการขึ้น
เพื่อสนองต่อนโยบายของภาครัฐ ในอันที่จะส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ได้รับการศึกษา หลักการศึกษาสงเคราะห์ 
เป็นภารกิจด้านการดาเนินการจัดการศึกษาที่เน้นการปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ให้มีความรู้
ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อสามารถด ารงตนและด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็น
พลเมืองที่มีความรู้คู่คุณธรรม ของประเทศ  

1.4) ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การเผยแผ่ธรรม เป็นภารกิจด้านการด าเนินการประกาศ
พระพุทธศาสนาให้ประชาชนได้รับทราบในทุก ๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้
ความเข้าใจ ในหลักธรรมแล้ว น้อมน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและ
สถานที่ต่าง ๆ ทั้งในวัด และ นอกวัด 

1.5) ฝ่ายสาธารณูปการ คือ การพัฒนาวัดในด้านวัตถุทุกอย่าง เช่นการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ศา
สนสถานภายในวัด ไม่เฉพาะแต่ศาสนสถานเท่านั้น หากรวมไปถึงการท าวัดให้สะอาด ร่มรื่น สะดวก สบาย การท า
ถนน ทางเดิน ในวัด และการตบแต่งวัดให้ดูสวยงามให้สบายตาแก่ผู้พบเห็น นอกจากนี้การสาธารณูปการ เป็นงาน
ประจ าของเจ้าอาวาสอย่างหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องท า ทั้งนี้เพื่อสร้างสิ่งที่จ าเป็น รักษา สิ่งที่มีอยู่แล้วไว้ และ
ซ่อมแซมสิ่งที่ช ารุดทรุดโทรมให้คงสภาพไว้เพื่อประโยชน์ 
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 1.6) ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์การสาธารณสงเคราะห์ เป็นการช่วยเหลือเพื่อประชาชน ผู้ยากไร้ และ
ผู้ประสบภัยแล้ว ยังหมายรวมถึงการให้ใช้สถานที่วัดส าหรับด าเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  ในการสาธารณ
สงเคราะห์นี้จัดเป็นภารกิจที่วัด หรือพระภิกษุสงฆ์จะต้องด าเนินการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่ขัดต่อพระ
ธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ประชาชนเป็นส าคัญ เช่น การสงเคราะห์พระภิกษุสามเณร และ
วัดที่ประสบภัยและขาดแคลน การให้วัดเป็นสถานที่ประกอบการกุศลเกี่ยวกับเรื่องเกิด แก ่เจ็บ ตาย เช่น การสวดศพ 
การเผาศพ การทาบุญอุทิศ การถวายสังฆทาน เป็นต้น  
2. ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทการบริหารงานพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์  คณะจังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยพบว่า 

2.1) พระสงฆ์และสามเณรมีพื้นฐานทางครอบครัวแตกต่างกัน  มีระดับทางการศึกษาและสติปัญญา
แตกต่างกัน เหตุจูงใจในการบรรพชาและอุปสมบทแตกต่างกันไป การเข้ามาบวชที่วัดก็มีวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน ไม่มี
ความชัดเจนว่ามาบวชเพื่ออะไร ส่วนใหญ่มาบวชเรียนแล้วก็ลาสิขาออกไป จึงท าให้การปกครองดูแลได้ยาก  

2.2) ขาดพระผู้ปกครองสงฆ์ที่มีความตั้งใจเข้ามาดูแลพัฒนาวัดอย่างจริงจัง พระสังฆาธิการบางส่วนที่มีอยู่
ก็มีอายุมาก และยังพบปัญหาด้านสุขภาพ จึงไม่สามารถเข้มงวดกวดขันการปกครองภายในวัดได้อย่างเต็มที่ 
ชาวบ้านนิยมสร้างแต่วัตถุนิยมแต่ไม่คิดที่จะสร้างเจ้าอาวาส ประกอบกับเจ้าอาวาสไม่รับผิดชอบที่จะท างานบริหาร
อย่างจริงจัง จัดระเบียบภายในวัดไม่เป็น อบรมไม่เป็น จึงท าให้เป็นเหตุให้พระภิกษุสามเณรในวัดหย่อนยานในวินัย 

2.3) ระบบการกลั่นกรองบุคคลที่จะเข้ามาบวช การขอบรรพชาและอุปสมบท เป็นกระบวนการที่ท าได้ง่าย 
บางวัดไม่มีระเบียบในการปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันในการพิจารณา พระอุปัชฌาย์เป็นผู้ที่มีความส าคัญอย่างมาก
และเป็นผู้มีอ านาจตามกฎหมายในการอุปสมบท ไม่ได้อบรมสั่งสอนพระบวชใหม่ที่ตนบวชให้เท่าที่ควร มุ่งเน้นแต่
ลาภอันเกิดจากผู้บวชรับบุคคลผู้มีปัญหาเข้ามาบวชไม่พิจารณาให้ระเอียดรอบคอบเสียก่อน  พระที่บวชใหม่ยังไม่
คุ้นเคยกับกฎระเบียบและยังไม่เข้าใจพระธรรมวินัย เป็นเหตุให้ประพฤติผิดพระธรรมวินัยได้  

2.4) ความไม่เท่าเทียมทางด้านการศึกษา เช่น การศึกษาที่แตกต่างกัน พระบางรูปมีการศึกษาที่สูงและมี
ความรู้ความสามารถแต่กลับใช้ความรู้นั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  เมื่อเทียบกับพระสงฆ์ที่ไม่ได้รับ
การศึกษา และไม่มีโอกาส ความคิดเห็นระหว่างพระที่มีการศึกษาสูงและพระสงฆ์ที่ไม่ได้รับการศึกษา จึงมีความคิด
อ่านที่ต่างกัน ทั้งไหวพริบ ทักษะ ก็อาจจะท าให้ความเห็นไม่ตรงกัน และอาจจะเกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกกันเอง
ภายในวัด จนไปสู่การทะเลาะวิวาทเนื่องจากความคิดอ่านไม่ลงรอยกัน 

2.5) การที่มีวัดร้างมาก แสดงให้เห็นว่าวัดจ านวนมากยังอยู่ในสภาพขาดการพัฒนา ท าให้เป็นที่ส่องสุมของ
พระสงฆ์นอกรีด หรือพระสงฆ์บางรูปไม่อยู่ในสังกัดวัดของตนเอง ไปอาศัยที่วัดร้าง หรือวัดร้าง ตั้งตนเป็นเจ้าอาวาส 
เจ้าส านัก ซึ่งประชาชนในพื้นที่นั้นไม่สามารถรู้ที่มาที่ไป จึงเป็นการเปิดช่องทางให้พระสงฆ์กระท าผิดพระธรรมวินัย
ได้ง่าย เพราะอยู่ในที่ห่างไกลความเจริญ 

2.6) เทคโนโลยีที่เข้ามาภายในวัดบางครั้งก็มีประโยชน์หากทางวัดและพระสงฆ์รู้จักนามาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ แต่เปรียบเสมือนเป็นดาบสองคม ทั้งให้ประโยชน์และให้โทษได้ในขณะเดียว ปัจจุบันบางวัดก็มี
คอมพิวเตอร์ มีอินเตอร์เน็ต พร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์และระบบสื่อสารต่าง ๆ ครบถ้วน เป็นสาเหตุหนึ่งที่จูงใจให้
พระสงฆ์และสามเณรภายในวัดน ามาใช้ผิดวัตถุประสงค์ เช่น เปิดดูภาพลามก ท่องอินเตอร์เน็ต ใช้คุยกับสีกาทาง    
เฟรสบุ๊ค และยังเป็นสื่อชักน าในการท าผิดกฎหมายได้เป็นเหตุให้พระสงฆ์กระท าผิดพระธรรมวินัยได้ง่าย 
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3. ข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทการบริหารงานพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ 
คณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า 

 3.1) ด้านปัญหาในเร่ืองการไม่มีส านกังานประจ าในการปกครองคณะสงฆ์แนวทางแก้ไขคือ พระสังฆาธิการ
ผู้นั้นสังกัดวัดใดหรือประจาอยู่วัดใด ก็ให้ใช้วัดนั้นเป็นส านักงานกลางประจ า ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์และ
ขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการประหยัดงบประมาณและสะดวกในการติดต่อประสานงาน 

 3.2) ด้านการกระจายอ านาจ โดยต้องมียุทธศาสตร์ในการปกครอง คณะสงฆ์ และมีวิสัยทัศน์ รวมถึง กล
ยุทธ์ ขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ ในการขับเคลื่อนงานโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ กฎ ระเบียบและค าสั่ง เป็นการ
ควบคุม แจ้งเวียนปิดประกาศ ค าสั่ง เอกสารและข้อมูลข่าวสารรายงานความเคลื่อนไหวของพระพุทธศาสนาที่มี
ประโยชน์ให้พระสงฆ์ในวัดและในเขตการปกครองของตนให้ทราบอยู่เสมอ และต้องรายงานการปกครองคณะสงฆ์
ในเขตการปกครองของตนให้ทราบอย่างต่อเนื่อง  

3.3) ควรจัดอบรมเสริมความรู้ เสริมทักษะการบริหารการปกครองของเจ้าอาวาสให้มากที่สุด เนื่องจากยัง
บริหารจัดการความคิดและทักษะในการบริหารจัดการภายในวัดไม่มีความแน่นอน บางเร่ืองปล่อยปะละเลย ไปตาม
สภาพ ในการจัดอบรมพระสังฆาธิการ ให้เพิ่มการทดสอบความรู้ความสามารถ ในการบริหารจัดการกระบวนการ
ทางความคิด เพื่อจะได้ทราบถึงประสิทธิภาพและทัศนคติที่แท้จริงของพระสังฆาธิการ เพื่อจะได้ประเมินคุณภาพ
ของพระสังฆาธิการได้ และที่ส าคัญควรให้มีการกระจายอ านาจการปกครองคณะสงฆ์ ให้พระสังฆาธิการทุกระดับได้
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ในการพัฒนาองค์กรสงฆ์ให้มีคุณภาพ 

3.4) การรับมอบหมายงาน การบริหารงานพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ คณะจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ที่รับมอบงานไปแล้วแต่ไม่รีบดาเนินการจึงส่งผลให้นโยบายไม่ได้ถูกขับเคลื่อนไปเท่าที่ควรหรือ
หยุดชะงัก การแก้ไขคือก าหนดวัน เวลา ที่จะส่งผลการด าเนินการด้วยในทุกครั้งไป เช่น ระบุ วัน เวลาและสถานที่ที่
จะต้องแจ้งผลประเมินของกิจการนั้น หรือกิจกรรมนั้น ๆ โดยขั้นต้นให้รวบรวมและแจ้งผลด าเนินการต่อไป เพื่อเป็น
การควบคุมการบริหารงานและยังเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายไปด้วย 

 
อภิปรายผล 
 บทบาทการบริหารงานพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ คณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีหน้าที่
และภารกิจที่ต้องยึดถือและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ระบุไว้ชัดเจน  และได้ด าเนินการมาด้วยความ
เรียบร้อยอย่างดีงามและต่อเนื่อง และกระจายแผนงานไปยังวัดทุกวัดโดยมีผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้ควบคุมทิศทางให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีแบบแผนตั้งแต่พระสังฆาธิการในระดับสูงสุดจนถึงระดับเจ้าอาวาสผู้มีหน้าที่ดูแล
บริหารจัดการวัด โดยออกกฎระเบียบควบคุมดูแลกิจการคณะสงฆ์ในด้านการปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห ์การเผยแผ่พรพุทธศาสนา การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ ให้มีระเบียบและวิธีปฏิบัติใน
แนวทางเดียวกัน โดยการดาเนินงานกิจการทั้ง 6 ด้าน และการบริหารงานภายในวัดนั้น ให้วัดทุกวัดจะต้องยึดหลัก
ธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ คือ การมีส่วนร่วม (Participation) ความโปร่งใส (Transparency) 
ความรับผิดชอบ (Accountability) หลักนิติธรรม (Rule of Law) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล 
(Effectiveness) เพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นกับวัดได้ เพราะการดาเนินการกิจการทุกอย่างนั้น วัดจะต้อง
ประสานงานกับทุกภาคส่วนของรัฐอยู่แล้ว จะได้ป้องกันปัญหาไม่ให้กระทบต่อพระธรรมวินัยของพระสงฆ์โดยใช้
กระบวนการจัดการควบคุมเพื่อให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ในส่วนของการบริหารองค์กร
พระพุทธศาสนาได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ การบริหารประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ภาระหน้าที่ กลยุทธ์และการน ากลยุทธ์
ไปปฏิบัติ ส่วน David (1997, p. 5) กล่าวว่า กระบวนการในการบริหารที่จะปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จและใน
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ขณะเดียวกันก็ต้องพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีขององค์การและสภาพแวดล้อมไว้ ลักษณะการบริหารเป็นทั้ง
ศาสตร์ และศิลป์ในการก าหนดการปฏิบัติการ การประเมินผล และการตัดสินใจตามหน้าที่ช่วยให้องค์การบรรลุ
วัตถุประสงค์ Yulk, G. A. (2002). การบริหารองค์กรต่างๆ เป็นงานในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับ 1) การ
ปกครอง บัญชา การพิจารณาวินิจฉัย การตัดสินใจ การสั่งงาน 2) การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายรวมทั้งการตรวจงานการติดตามผล การประเมินผลงาน การรายงาน การติดต่อสื่อสาร และการ
ประชาสัมพันธ์ 3) การจัดการด้านบุคลากร การเงินหรือการคลัง และทรัพย์สินดังนั้น การบริหารที่ได้ผลส าเร็จ มี
ประสิทธิภาพสูง คือการบริหารที่ได้ผลผลิตผลงานที่ท าได้ส าเร็จอย่างดีมากกว่าปกติทั่วไป ด้วยต้นทุนหรือค่าลงทุนที่
ต่ าที่สุด ซึ่งหมายความว่า นักบริหารที่ดีจะต้องรู้จักเลือกใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างประหยัดที่สุด และ
ให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารจัดการ (Management) เป็นกระบวนการของการมุ่งสู่เป้าหมายของ
องค์การจากการท างานร่วมกันโดยใช้บุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ  
 ส่วนในเรื่องของบทบาทการบริหารงานพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ คณะจังหวัด
กรุงเทพมหานครโดย (Henry,1947, p.42) ชี้ให้เห็นถึงบทบาทผู้บริหารที่ส าคัญออกเป็น 10 บทบาท โดยจัดแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) บทบาทในด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างกัน (interpersonal roles) 2) บทบาทในด้าน
ข้อมูล (information roles) และ 3) บทบาทในการตัดสินใจ (decision roles) โดยบทบาทที่เป็นภาระหน้าที่หรือ
รูปแบบของพฤติกรรมที่บุคคลต้องกระท าเมื่อด ารงสถานภาพใดสถานภาพหนึ่ง  หรือต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง ซึ่ง
การกระท าหรือรูปแบบพฤติกรรมดังกล่าว เป็นผลมาจากความหวังของบุคคลอื่น ๆ ในสังคมบทบาทเจ้าอาวาสใน
การบริหารจัดการวัด โดยเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการดูแลพระภิกษุ สามเณร ดูแลวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้
พระภิกษุ สามเณร มีจริยาวัตรงดงามประพฤติปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมวินัย โดยเฉพาะพระสังฆาธิการจะต้อง
บ ารุงรักษาจัดการวัดและสมบัติของวัดให้เป็นไปโดยเรียบร้อย ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่พ านัก
อยู่ในวัดปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเจ้าอาวาสจึงมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารและ
จัดการวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นพระสังฆาธิการ จึงเป็นผู้ที่ปฏิบัติภารกิจของพระพุทธศาสนาซึ่งจะ
ช่วยส่งเสริมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและสร้างศรัทธาของพุทธศาสนิกชนต่อพระพุทธศาสนาและ
สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ดังนั้นพระสังฆาธิการจะต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการ
บริหารและการจัดการวัดเพื่อให้การจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของวัดส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งจะท าให้วัดมี
ความเจริญรุ่งเรืองถาวรมั่นคง เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวพุทธศาสนาสืบไป 
 โดยการบริหารองค์กรพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งความส าเร็จที่เกิดขึ้นในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องค์การเป็นกระบวนการที่เกิดข้ึนเมื่อองค์การต้องการประเมินสถานะขององค์การโดยรวมทั้งหมด  Barbara, L. G. 
(2003). แต่การประเมินหรือการวัดประสิทธิผลขององค์การเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยค่านิยม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การประเมินองค์การภาครัฐซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เพราะองค์การภาครัฐมีลักษณะที่แตกต่างจาก
องค์การภาคเอกชนหลายประการ เช่น ความหลากหลายภายในองค์การ การได้รับอิทธิพลจากคน หรือกลุ่ม
ผลประโยชน์ต่าง ๆ มากกว่าองค์การภาคเอกชน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับผลการ
ปฏิบัติงานที่แท้จริง มีความขัดแย้งค่อนข้างมากระหว่างผู้ก าหนดนโยบาย มีความแตกต่างด้านสถานะและบทบาท 
ตลอดจนได้รับการตรวจสอบจากกลุ่มผลประโยชน์และสื่อต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา เป็นต้น โดยการด าเนินการเกี่ยวกับ
เร่ืองของการสัมฤทธิ์ผลควรค านึงถึงระดับในการวิเคราะห์ 3 ระดับคือ ระดับบุคคล ระดับจัดการ และระดับองค์การ
โดยมีวิธีการวัดความสัมฤทธิ์ผลขององค์การในระดับองค์การ 4 แนวทาง คือ (Robbins, 1990,pp. 53-77)                 
(1) วัดจากความสามารถในการบรรลุเป้าหมายขององค์การ (goal-attainment approach) (2) วัดโดยอาศัย
ความคิดระบบ (system approach) (3) วัดจากความสามารถขององค์การในการเอาชนะใจผู้มีอิทธิพลต่อองค์การ
(strategic constituencies approach) (4) วัดจากค่านิยมที่แตกต่างกันของสมาชิกในองค์การ (competing-
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values approach) โดยการบริหารงานของเจ้าอาวาสการปกครองบังคับบัญชาก ากับดูแล แนะน า สั่งสอนภิกษุ
สงฆ์ สามเณร และฆราวาสผู้อยู่ในวัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้อยู่ในศีลธรรมอันดีและด าเนินกิจกรรม
โครงการต่างๆ ของวัด ให้ส าเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการจัดการงาน เงิน คนวัสดุ แผนงาน เพื่อให้การ
ด าเนินงานภายในวัดเป็นไปอย่างราบรื่น เกิดประโยชน์ ต่อสังคม โดยบุคคลเป็นผู้สร้างงาน ท างาน และแก้ไขงาน 
ซึ่งความส าคัญของการบริหารวัด เป็นสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบันเพราะการ
ท างานจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวนั้น ก็เพราะนักบริหารมีเทคนิคและวิธีการท างานไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะ
การบริหารวัดซึ่งเป็นศาสนสถานที่มี่มีความใกล้ชิดกับประชาชนการบริหารวัดอย่างเป็นระเบียบจะส่งผลให้ร่มรื่นน่า
อยู ่น่าเข้าไปประกอบกิจกรรมทางศาสนารวมทั้งเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนที่เข้าไปสัมผัสพบเห็นการบริหารจึงมี
ความส าคัญ ในที่นี้จึงได้น าแนวคิดเกี่ยวกับความส าคัญของการบริหารและการบริหารวัดที่ผู้รู้ได้กล่าวไว้ตามล าดับ  
ในแนวทางที่ถูกต้อง กล่าวคือ ท าให้ภิกษุสงฆ์สามเณรมีความรู้มีความสามารถ ท าให้พระภิกษุสงฆ์ สามเณรปฏิบัติ
ชอบตามพระธรรมวินัย ท าให้วัดสามารถท าหน้าที่เผยแผ่วิถีชีวิตที่ประเสริฐไปสู่สังคม ท าให้ประชาชนรู้สึกว่าวัดเป็น
ของชุมชน ท าให้วัดเป็นศูนย์การศึกษาเล่าเรียน และท าให้วัดมีความร่มรื่นเป็นที่พบปะนันทนาการของประชาชน 
ผู้บริหารวัด คือ เจ้าอาวาสต้องใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการตัดสินใจ และใช้ทรัพยากรการ
บริหารที่มีอยู่เพื่อด าเนินงานตามภารกิจ 6 ประการ คือ การปกครอง การเผยแผ่ศาสนธรรม การศาสนศึกษา
การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น เกิดความร่วมมือและ
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.) เสนอให้แก้ไขและเพิ่มเติม เรื่องการแต่งตั้งเจ้าอาวาสและการถอดถอน เจ้าอาวาส หรือให้มีการออก
ระเบียบและมติ ที่ให้มีการระบุ ความรู้ ความสามารถ รวมถึงระบุ อายุของพระสงฆ์ หากพระสงฆ์ที่มีอายุมากอาจจะไม่
สะดวกในการด าเนินการบริหารจัดการวัด เนื่องจากสุขภาพไม่เอื้ออ านวย ในเรื่องการแต่งตั้งและถอดถอนไวยาวัจกรวัด
หรือมีกฎระเบียบ ค าสั่ง เพิ่มเติม ให้ระบุคุณสมบัติของผู้ที่จะมาสมัครเป็นไวยาวัจกร ในด้านความรู้ ความสามารถและ
การตรวจสอบประวัติเหมือนการรับสมัครพนักงานทั่วไปและผู้คัดเลือกไม่ควรจะเป็นเจ้าอาวาสฝ่ายเดียว  

2.) เสนอให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกันหาวิธีและหาแนวทางการป้องปราบมิให้ใช้หลักค า
สอนทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  และใช้หลักค า
สอนพระพุทธศาสนา เช่น การท าบุญ เพื่อการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงถาวรสืบไป  

3.) รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณในการสร้างส านักงานกลางของสถาบัน  คณะสงฆ์และสนับสนุน
งบประมาณในการจัดอบรมไวยาวัจกร ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญในการสร้างศักยภาพให้กับไวยาวัจกรวัดผู้ดูแลและจัดการ
ทรัพย์สินของวัด เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจนและโปร่งใส  

4.) การเสนอให้มีนโนบายในการให้ความรู้ที่ถูกต้องกับพุทธศาสนิกชน เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น การ
ท าบุญเพื่อให้จิตใจลดกิเลส รู้จักให้เสียสละ เอ้ืออาทรช่วยเหลือเกื้อกูล ต่อกันซึ่งจะส่งผลให้จิตปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ 
อันเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา  

5.) เสนอให้รัฐบาลมีส่วนร่วมในการ ควบคุม สื่อ สิ่งพิมพ์ ทุกชนิด ในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารการ
รายงานข่าวในทุกรูปแบบ ที่เก่ียวกับพระพุทธศาสนาอันเก่ียวข้องกับพระภิกษุสงฆ์ ในการเสนอข่าวและการเชื่อมต่อ
ข่าวไปยังผู้อ่าน ให้ค านึงถึงภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนาในประเทศเป็นหลัก ไม่ใช่เสนอข่าวเพียงเพื่อสนองาน
อย่างเดียวเพราะอาจจะน ามาซึ่งความแตกแยกในการเข้าใจและหลงประเด็นตามเนื้อข่าวนั้นจนอาจจะน าไปสู่ความ
เสียหายของการปกครองคณะสงฆ์และความเสื่อมศรัทธราของพระพุทธศาสนา 
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การปฏิรูปกองทัพไทยตามแนวทางของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 
 
Royal Thai Armed Force Administration Reform Based onGeneral Chawalit 
Yongjaiyuth Method  
 
ผู้วิจัย   พลเอกวิชิต  ยาทิพย์  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 
บทคัดย่อ 

ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การปฏิรูปกองทัพไทยตามแนวทางของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ” เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้ (1) เพื่อศึกษานโยบายการปฏิรูปกองทัพ
ไทยตามแนวทางของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ (2) เพื่อศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิรูปกองทัพไทยในยุคของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ และ(3)เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิรูปกองทัพไทยตามความ
คิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ  
การวิจัยในครั้งนี้ได้ข้อค้นพบที่ส าคัญ 8 ประการ ดังต่อไปนี้ 

1. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ มีความมุ่งมั่นต่อความส าเร็จ เป็นนายทหารที่มีความเชี่ยว ชาญ ความ
รับผิดชอบ อดทนอดกลั้นต่อสภาวะแวดล้อมที่กดดันและเปลี่ยนแปลงอย่างสงู รักหมู่คณะ สามารถสร้างแรงบันดาล
ใจให้ผู้ตามกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน โดยสร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก  

2. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหา กล้าคิดริเริ่มและ
พร้อมที่จะรับผิดชอบ โดยไม่ได้ยึดติดกับวิธีใดวิธีหนึ่ง สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ รอบคอบในการ
ตรวจสอบกลั่นกรองนโยบาย ค าสั่งอย่างละเอียด โดยทีมงานมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ 

3. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ มีความจริงใจ มีความยุติธรรมและมีบารมีเป็นที่เคารพนับถือของเพื่อนร่วมงาน
และผู้ใต้บังคับบัญชาในกองทัพ จึงก่อให้เกิดความร่วมมือในทุกๆ เรื่อง เมื่อเข้าสู่วงการเมืองก็ได้รับการยอมรับ จน
สามารถประสานงานกับนักการเมืองและพรรคการเมืองได้เป็นอย่างดี 

4. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนักคิดนวัตกรรมโดยได้ปรับโครงสร้างกองทัพ เพื่อให้เหมาะ สมกับ
สถานการณ์และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดเรียกว่ายุทธศาสตร์ “จิ๋วแต่แจ๋ว” และพัฒนาไปสู่ความทันสมัยและได้
จัดตั้งกองพันผสมเหล่าประกอบด้วยทหาร “ราบ-ม้า-ปืน-ช่าง-สื่อสาร” พร้อมกับลดก าลังพลด้วยโครงการลาออก
ก่อนเกษียณและปรับยศให้สูงขึ้น 

5. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เพื่อเปิดโอกาสให้นัก
ธุรกิจ ผู้บริหาร เข้าศึกษาร่วมกับข้าราชการระดับสูง ในปีพ.ศ. 2531 และริเริ่มโครง การพัฒนาเพื่อความมั่นคง เช่น 
โครงการอีสานเขียว โครงการดอยตุง โครงการฮารัปบันบารู จนเป็นที่จดจ ามาจนถึงปัจจุบัน   

6. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ สามารถวิเคราะห์ภยันตรายที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติในอนาคตจึงกล้า
เปลี่ยนแปลง โดยเป็นผู้ร่างค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 66/2523 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์
ด้วยการใช้การเมืองน าการทหารเป็นการปรับวิธีจากการสู้รบมาสู่วิธีการเจรจาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

7. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ สร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งลาว พม่า กัมพูชา 
มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียตนาม จีน โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เกิดจากการรับรู้และเข้าถึงอารมณ์ แม้บางประเทศจะ
มีลัทธิการปกครองที่แตกต่างกับประเทศไทยก็ตาม 
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8. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นผู้บัญชาการทหารบกคนแรกและคนเดียวที่ลาออกจากต าแหน่งก่อน
เกษียณอายุถึง 3 ปี เพื่อที่ไปท างานการเมืองโดยได้ตั้งพรรคความหวังใหม่จนเป็นแกนน าจัดตั้งรัฐบาล ส่งผลให้ได้
เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 22 ของประเทศไทย  

  
ค าส าคัญ : การปฏิรูปกองทัพไทย 
 
abstract 

The dissertation titled “Royal Thai Armed Force Administration Reform Based on 
General Chawalit Yongjaiyuth Method” is a qualitative research by using 3 ideas of 
General Chawalit Yongjaiyuth to be research guidelines by the followings : 

1. to study the Royal Thai Armed Force Administration Reform based on General 
Chawalit Yongjaiyuth Method  

2. to study the results and impacts of the Royal Thai Armed Force policy which 
happened in the army under General Chawalit Yongjaiyuth  

3. to study trends of Royal Thai Armed Force Administration policy in the future. 
The study found 8 important issues ; 

1. General Chawalit Yongjaiyuth is engrossed in being success. He has skills, is 
responsible, is tolerant to stressful and easily changing environment, has esprit de corps, 
can build inspiration for his followers to have enthusiasm for work by creating a positive 
attitude and positive thinking.  

2. General Chawalit Yongjaiyuth has self-confidence. He has wit in solving 
problems, is dare to initiate and is ready to be responsible by not particular about one way 
or another, can adjust himself according to the situation, is cautious in examination policies 
and orders thoroughly by having efficient and unity working team. 

3. General Chawalit Yongjaiyuth is sincere, fair and has popularity among 
colleagues and subordinates in the army, thus causing cooperation in all matters. When 
entering the political route, he was acknowledged and can coordinate with politicians and 
political parties well.  

4. General Chawalit Yongjaiyuth is an innovative thinker by restructuring the army 
to suit the situation and remove the existing restrictions that strategy "Slick Little Unit" and 
progress to date and has established battalion combat team consisted of “infantry battalion, 
cavalry squadron, artillery battalion, engineer battalion and signal battalion” along with the 
reduction of troops by early retirement program and justify the higher of rank.  

5. General Chawalit Yongjaiyuth adjusted National Defence College course (NDC) 
to allow businessmen and executives to attend to study with senior government officials in 
1988. And, he initiated security development program such as East Green project, Doi Tung 
project and Harrappan Baru project these made him is remembered till the present day. 

6. General Chawalit Yongjaiyuth can analyze the dangers that will arise in the future 
for the nation, so he dared to change by being the one who drafted the statement of the 
prime minister’s office no. 66/1980 which is a strategy to fight against Communist by using 
politics leads military, adjusted war to negotiation and coexist peacefully. 

7. General Chawalit Yongjaiyuth built military relationship with neighboring 
countries, including Cambodia, Laos, Myanmar, Malaysia, Singapore, Vietnam and China 
by using a personal relationship arising from the recognition of emotional although some 
countries have politics doctrine different from Thailand. 
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8. General Chawalit Yongjaiyuth is the first and the only one commander in chief 
who resigned 3 years before retirement to work in politics by setting up New Aspiration 
Party. As a result, he was selected to be the 22nd prime minister of Thailand. 
 
KeyWord : Royal Thai Armed Force Reform. 
 
บทน า 
 จากบทบาทที่มีต่อกัมพูชาจึงท าให้ผู้น ากัมพูชาให้ความเคารพศรัทธา พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นอย่าง
มาก เมื่อมีปัญหาความขัดแย้งหรือมีเรื่องที่จะขอความร่วมมือในด้านต่างๆ ก็จะได้รับความร่วมมือจากผู้น ากัมพูชา
เป็นอย่างดี เช่น เมื่อปีพ.ศ. 2540 เกิดรัฐประหารในกัมพูชา สาเหตุมาจากความขัดแย้งระหว่างนายกฯคนที่ 1 คือ 
เจ้ารณฤทธิ์กับสมเด็จฮุน เซ็น นายกฯคนที่  2 นายกฯฮุน เซ็น ท ารัฐประหาร ส่งผลให้เจ้ารณฤทธิ์หนีไปฝรั่งเศส 
รัฐบาลฮุน เซ็น ได้กวาดล้างฝ่ายตรงข้าม มีการปะทะกันหลายรอบพร้อมกับประกาศไม่ให้อาเซียนเข้าไปยุ่งเกี่ยว 
ห้ามคนกัมพูชาและชาวต่างชาติเดินทางออกจากกัมพูชา ขณะนั้นพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีก็ถูกฝ่ายค้านโจมตีกรณีไม่ยอมอพยพคนไทยกลับประเทศ ผู้บัญชาการเหล่าทัพได้จัดประชุมด่วน
กลางดึก เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้โดยได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการเหล่าทัพให้ประสานกับฝ่ายเขมร เพื่อ
น าคนไทยที่ตกค้างในพนมเปญประมาณ 800 คนกลับประเทศ จึงได้โทรศัพท์ไปหาพลเอกเตีย บัณห์ แจ้งให้ทราบ
ว่าพรุ่งนี้จะน าเครื่องบินไปรับคนไทยกลับ พลเอกเตีย บัณห์ บอกว่าไม่ได้ เนื่องจากนายกฯฮุน เซ็น สั่งห้ามไม่ให้เอา
เครื่องบินเข้ากัมพูชาเด็ดขาด แต่หลังจากผู้วิจัยได้ย้ าไปอีกคร้ังว่าต้องช่วยให้ได้ เพราะพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ก าลัง
จะถูกฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจ จากนั้นอีกไม่นานนักพลเอกเตีย บัณห์ ได้ติดต่อกลับมา พร้อมกับแจ้งว่านายก
ฯฮุน เซ็น ยินยอมให้ไทยน าเครื่องบินไปรับคนไทยได้ โดยยอมอนุญาตให้เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นในตอนเช้า
วันรุ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงน าเครื่องบิน C.130 ไปรับคนไทยใช้เวลาบิน 7-8 เที่ยวจึงอพยพคนไทยกลับมาได้ทั้งหมด 
เช่นเดียวกับเหตุจลาจลเผาสถานทูตไทยในพนมเปญ ในปีพ.ศ. 2546 ผู้วิจัยก็ได้น าเครื่องบินไปรับคนไทยกลับ
เช่นกัน การแก้ปัญหาเหล่านี้นอกจากใช้ช่องทางการทูตปกติแล้ว ความสัมพันธ์ส่วนตัวก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ท าให้
การแก้ปัญหาท าได้รวดเร็ว แต่ไม่ใช่เฉพาะกับประเทศกัมพูชาเท่านั้น พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ได้สร้างความสัมพันธ์
ทางทหารกับประเทศรอบบ้านและอื่นๆ โดยเฉพาะในสมัยที่พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นผู้บัญชาการทหารบกและ
รักษาราชการผู้บัญชาการทหารสูงสุด ความสัมพันธ์ทางทหารถือว่าสูงสุด  

 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เคยพูดถึงการทูตแบบ “Cowboy Party” คือ เจอกันก็ชนแก้ว ดื่มเฮฮากันซึ่งการ
ทูตแบบ “Cowboy Party” ท าให้ความสัมพันธ์ทางทหารมีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น และการแก้ไขปัญหาก็ท าได้
รวดเร็ว ยกตัวอย่างกับลาว ได้เกิดสงครามบ้านร่มเกล้าระหว่างไทยกับลาว สูญเสียด้วยกันทั้งสองฝ่าย ลาวได้ส่งพล
เอกสีสะหวาด แก้วบุนพัน เป็นหัวหน้าเจรจา ส่วนไทยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้มอบหมายให้พลเอก
ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นหัวหน้า โดยทั้งสองฝ่ายได้เจรจากันที่หอประชุมกองทัพอากาศ ดอนเมือง การเจรจาวันแรกไม่
คืบหน้า ต้องประชุมกันต่ออีกวัน แต่เนื่องจากพลเอกสีสะหวาด แก้วบุนพัน ได้เตรียมเสื้อผ้ามาใส่วันเดียว ผู้วิจัยจึง
ได้รับมอบหมายให้ไปจัดหาเสื้อผ้ามาให้พลเอกสีสะหวาด แก้วบุนพัน เปลี่ยนใส่จนท าให้การเจรจาวันที่สองมีความ
คืบหน้ามาก ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงหยุดยิงกันได้ ต่อมาผู้วิจัยได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนกองทัพบกน าวงดนตรี
ไปแสดงที่สนามกีฬานครเวียงจันทน์ ซึ่งหลังจากสงครามบ้านร่มเกล้าแล้ว ข้อพิพาทระหว่างไทย-ลาวก็ไม่ปรากฏอีก
เลยส่วนที่ประเทศพม่าเมื่อปีพ.ศ. 2544 นายทหารยศพันเอก (หญิง) สังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุดและเจ้าหน้าที่ 
ป.ป.ส. อีก 5-6 คน ได้หายตัวไประหว่างข้ามชายแดนไปฝั่งพม่าบริเวณท่าขี้เหล็กไม่สามารถติดต่อได้ 2 วัน 2 คืน 
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ได้ส่งผู้วิจัยไปพบกับพลโทขิ่น ยุ้นต์ เลขาธิการสภาสันติภาพและฟื้นฟูแห่งรัฐ (ยศและ
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ต าแหน่งในขณะนั้น) ให้ช่วยตรวจสอบการหายไปของเจ้าหน้าที่ไทย โดยพลโทขิ่นยุ้นต์ ได้ให้ความช่วย เหลือด้วยดี 
มอบหมายให้ทหารไปตรวจสอบจน กระทั่งทราบว่าถูกพวกว้าจับไปไว้ขังในป่าลึก อยู่ห่างจากท่าขี้เหล็กใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง พลโทขิ่น ยุ้นต์ ได้ส่งเคร่ืองบินส่วนตัวพร้อมกับทหารไปรับเจ้าหน้าที่ไทยมาที่ย่างกุ้ง ใน
เวลาต่อมาไทยได้ส่งเครื่องบิน C.130 ไปรับกลับมาโดยปลอดภัยด้านความสัมพันธ์กับประเทศจีนนั้น เนื่องจากพล
เอกชวลิต ยงใจยุทธ เคยท างานลับในกัมพูชาท าให้รู้จักคุ้นเคยกับนายทหารจีนที่ถูกรัฐบาลส่งมาเป็นที่ปรึกษาทาง
ทหารให้กับกลุ่มเขมรแดง นอกจากนั้น เม่ือครั้งยังมียศเป็นพันเอกได้เป็นตัวแทนรัฐบาลไปเจรจากับ “เติ้ง เสี่ยวผิง” 
ผู้น าสูงสุดของจีนเมื่อปีพ.ศ. 2522 ครั้งนั้นได้ขอร้องให้จีนเลิกสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ไทย (พคท.) และให้จีน
ช่วยกดดันเวียตนาม เพราะขณะนั้นเวียตนามได้ส่งทหารหลายกองพลเข้ามาประจ าการในกัมพูชาและประชิด
ชายแดนไทย จึงท าให้พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ มีความสนิทสนมกับผู้น าจีนแทบทุกรุ่นคลี่คลายปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว ขณะเดียวกันพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ก็ได้เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทย-จีน โดยสมาคมนี้เป็น
พาร์ทเนอร์หรือ “หุ้นส่วน” กับสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศของจีน และเป็นความรอบคอบของพลเอกชวลิต 
ยงใจยุทธ ที่เอาสมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทย-จีน ไปผูกติดกับสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศของจีน เนื่องจาก
เป็นสมาคมที่ใหญ่และทรงอิทธิพลมาก เพราะพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศการ
เดินทางไปจีนแต่ละครั้งของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ จึงได้รับการต้อนรับที่ยิ่ งใหญ่มาก ต้องเรียกว่ามโหฬารทีเดียว 
ไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับจากรัฐบาลจีน สมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศ ตลอดจนบรรดามิตรสหายเก่าที่เคยร่วมรบ
ในสงครามกัมพูชา ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีสถานะทางการเมือง พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ จะได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่
เสมอ เมื่อพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ต้องการอะไรทางการจีนก็จะสนองตอบเสมอ เช่น การขอหมีแพนด้า “หลินฮุ่ย” 
กับ “ช่วงช่วง” ตลอดจนการไปขอความช่วยเหลือจากจีน เมื่อคราวที่ประเทศไทยประสบวิกฤติต้มย ากุ้ง เป็นต้น 
ผู้วิจัยได้รับมอบ หมายให้เป็นผู้แทนร่วมคณะเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากจีนในครั้งนั้ นด้วย ก่อนเดินทางพล
เอกชวลิต ยงใจยุทธ ได้ท าจดหมายส่วนตัวถึง “เจียง เจ๋อ หมิน” ประธานาธิบดีจีนขณะนั้น และพลเอกหลิว หัว ชิง 
ประธานคณะกรรมการการทหาร พรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยใช้ค าว่า “พี่ใหญ่” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนิทสนม
ประดุจคนในครอบครัวเดียวกัน  
  รัฐบาลจีนพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือไทยอยู่แล้ว เนื่องเพราะมีความสนิทสนมเป็นส่วนตัวกับพลเอก
ชวลิต ยงใจยุทธ อีกทั้งไทยกับจีนก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างยาวนาน แต่เพราะผู้แทนจากแบงก์ชาติของไทยไม่
ยอมให้ข้อมูลปัญหาทางการเงินของไทยที่แท้จริงต่อธนาคารกลางของจีน นอกจากนั้นยั งยืนยันว่าไทยไม่มีความ
จ าเป็นต้องกู้ยืมเงินจากจีนถึง 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ทว่าทางการจีนก็ยังให้ความช่วยเหลือจ านวน 1,000 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ผู้วิจัยเห็นว่าวิกฤติค่าเงินบาทครั้งนั้นรุนแรงมาก เราไม่สามารถจะไปรอดได้หลังจากค่าเงินบาท
ถูกโจมตี มีเงินส ารองเหลืออยู่ไม่กี่หมื่นล้านบาท สิ่งที่พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ในฐานะนายกรัฐมนตรี ต้องท าคือไป
หามหามิตรขอกู้เงินเพื่อมาส ารองจ่ายในวิกฤตการเงินของประเทศขณะนั้น ถ้าวันนั้นเจ้าหน้าที่แบงก์ชาติของไทยไม่
มีปัญหาคงมีเงิน 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯเข้ามาเติมสภาพคล่อง เพราะพลเอกหลิว หัว ชิง ได้อนุมัติให้แล้ว แต่
เจ้าหน้าที่แบงก์ชาติยืนยันว่าสามารถที่จะต่อสู้ค่าเงินบาทได้ จีนจึงให้มาเพียง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯเท่านั้นจาก
ความเป็นมาและสภาพปัญหาตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุจูงใจให้ผู้วิจัย สนใจที่จะศึกษาเรื่อง “การปฏิรูป
กองทัพไทยตามแนวทางของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ” เพื่อให้ได้ทราบนโยบายและเหตุจูงใจการปฏิรูปกองทัพไทย 
การน านโยบายไปปฏิบัติและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิรูปกองทัพไทย แนวทางการปฏิรูปกองทัพไทยตามความ
คิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ทั้งนี้เพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์ทาง
ทหารในปัจจุบันและอาจมีผลด้านใดด้านหนึ่งเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การปฏิรูปกองทัพไทยตามแนวทางของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ” มีวัตถุประสงค์ใน
การศึกษา ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษานโยบายการปฏิรูปกองทัพไทยในยุคของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 
2. เพื่อศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิรูปกองทัพไทยในยุคของ             

พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 
3. เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิรูปกองทัพไทยตามความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 

 
กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกรอบในการวิจัย โดยใช้
แนวคิดของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ มาเป็นแนวทางตามระเบียบวิธีวิจัย โดยจัดระเบียบ หมวดหมู่ ฐานข้อมูล 
ประมวลผล เพื่อความถูกต้อง ความแม่นย า และได้รับความร่วมมือจากผู้ให้ข้อมูล (Key Informants) เป็นอย่างดี
โดยน าเสนอได้ดังต่อไปนี้ 
 
                            Input      Output   
 
 
 
 
 
        
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

 

การปฎิรูปกองทัพไทย 
1. ระบบโครงสร้าง 
2. การบริหารการบังคับบัญชา 
3. การให้การศึกษาระดับสงู 
4.การเลื่อนขั้น/ต าแหน่ง 

การน านโยบายไปปฎบิัต ิ
1. การปฎิรูปกองทัพ 
2. การปฎิรูปหน่วย 
3. การปฎิรูปก าลังพล 
4. การปฎิรูปและพัฒนากองทัพผ่านโครงการ 

ผลกระทบจากการปฎิรูป 
1. ด้านบวกและลบ (ปรับปรุง-แก้ไข-พัฒนา) 
2. ความพร้อมในการป้องกันประเทศ 
3. สมรรถนะก าลังพล/อาวุธยุทโธปกรณ์ 
4. ความมั่นคง-ปลอดภัยตามแนวชายแดน 
 

ปัจจัยผลความส าเร็จ 
1. การน านโยบายตามแนวทางของ        

พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ไปปฏิบตัิ 
2. ผลส าเร็จจากการน านโยบายไป

ด าเนินการอย่างเป็นรปูธรรม 
3. รูปแบบการปฏิรูปกองทัพไทยตาม

หลักการของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 

  
2.



วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนามและ

ผสมผสานกับการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทาง มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ตามความเป็น
จริง ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 4 กลุ่ม จ านวน 40 คน เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่กลุ่มแรก คือ 
กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิมาจาก 3 ส่วน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และเพื่อนร่วมรุ่น กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มผู้ร่วมงาน
และผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งล้วนแต่เป็นนายทหารและผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิด  กลุ่มที่สาม คือ กลุ่มนักการเมืองและ
ข้าราชการระดับสูงซึ่งมีประสบการณ์และเคยร่วมขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน  และกลุ่มที่สี่  คือ              
กลุ่มนักวิชาการและนักหนังสือพิมพ์ซึ่งเคยร่วมปฏิบัติงานและคลุกคลีใกล้ชิด ขณะที่พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ บริหาร
ราชการแผ่นดินแล้วน ามาหาข้อสรุปอย่างเป็นระบบมีเหตุผลซึ่งเป็นการเปรียบเทียบจากมุมมองหลาย ๆ ด้านอัน
เป็นองค์ประกอบส าคัญในการออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
โดยผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อูมล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. นโยบายการปฏิรูปกองทัพไทยของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ด้านการบริหารมุ่งเน้นเพื่อแก้ไขปัญหาของ
ประเทศ ขณะนั้นประเทศเพื่อนบ้านทั้งลาวกัมพูชา เวียตนาม ล้วนตกอยู่ภายใต้การปกครองด้วยระบอบ
คอมมิวนิสต์ การต่อสู้จึงเต็มไปด้วยการเข่นฆ่าซึ่งไม่เป็นเป็นผลดีในการอยู่ร่วมกันในภูมิภาค จึงได้คิดริเริ่มแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อน าไปใช้ในการปฏิรูปกองทัพไทย ในที่สุดจึงมีค าสั่งส านัก
นายกรัฐมนตรีที่ 66/23 เพื่อสลายการต่อสู้ระหว่างคนไทยด้วยกันจนเป็นผลส าเร็จและน าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มพัฒนา
ชาติไทยจัดหาที่ท ากินและฝึกอาชีพให้กับประชาชนตามแนวชายแดนจนเป็นผลส าเร็จ จากนั้นจึงมีการพัฒนา
ปรับปรุงกองทัพไทยให้มีความทันสมัยตามนโยบาย “จิ๋วแต่แจ๋ว” เช่น การตั้งกองก าลังทหารพรานการจัดหาอาวุธ
ราคาถูกแต่มีประสิทธิภาพพร้อมกันนั้นยังได้หาวิธียุติการสู้รบกับประเทศเพื่อนบ้านและสามารถน าศัตรูมาเป็นมิตร
จนเกิดสันติภาพและการพัฒนาชายแดนร่วมกันจนถึงปจัจุบนัส่วนการน านโยบายไปใช้ในการปฏิบัตินั้นพลเอกชวลิต 
ยงใจยุทธถูกกล่าวถึงมากว่าเป็นผู้มีความรู้ความช านาญมีไหวพริบปฏิภาณและศิลปะในการชักจูงใจคน มองการณ์
ไกล เช่น กรณีได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ไปเป็นผู้แทนการเจรจาลับกับ “เติ้ง เสี่ยวผิง” ผู้น าสูงสุดของจีนในสมัย
นั้นจนน าไปสู่สงครามสั่งสอนเวียดนามและต่อมาจีนได้ยุติให้การสนับสนุนพรรคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) 
การด าเนินการดังกล่าวถือเป็นกลยุทธ์ “ตีเมืองเว่ยช่วยเมืองเจ้า” การชนะข้าศึกโดยไม่ต้องรบถือว่าเป็นชัยชนะที่
ยิ่งใหญ่ทีเดียว 

2. การน านโยบายไปปฏิบัติและผลกระทบในการบริหารกองทัพตามแนวทางการปฏิรูปของพลเอกชวลิต 
ยงใจยุทธ นั้น ได้มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการติดตามโครงการและแผนงานต่างๆ 
เป็นฝ่ายรับผิดชอบ หากเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงจะมีฝ่ายทหารจากทุกเหล่าทัพเข้าไปท าหน้าที่สรุป
ประเด็นปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการขับเคลื่อนนโยบายและอีกส่วนหนึ่งได้มีการประสานความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเป็นผู้ท าหน้าที่ในการประเมิน ส่วนใหญ่จะเป็นแผนงานโครงการในด้านการ
วิจัยค้นคว้าทางวิชาการ ตลอดจนปัญหาด้านสงัคม จึงแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้น ส่วนมากมุ่งเน้นไปที่
ความมั่นคงและความปรองดองของคนในชาติและการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเป็นหลัก ส่วน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็มีไม่น้อย เช่น พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ การขายกองทัพกรณีการ
เปิดหลักสูตรการศึกษาในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร แต่ด้วยความอดทนอดกลั้นและมุ่งมั่นต่อการแก้ปัญหาของ
ชาติ จึงท าให้เกิดผลลัพธ์ในด้านบวกมากกว่าผลกระทบในด้านลบซึ่งเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชนมาจนถึงทุกวันนี้ 
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3. แนวโน้มของกองทัพไทยในอนาคต ตามความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 
ส่วนใหญ่ได้มีการพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วว่าการปฏิรูปกองทัพไทยในอนาคตนั้น ต้องขับเคลื่อนอย่างมีทิศทางการ
พัฒนากองทัพเป็นสิ่งจ าเป็นที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ โดยต้องมีการจัดท าแผน พัฒนากองทัพในระยะยาวที่
เรียกว่า “การคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต” นั่นคือการพัฒนากองทัพให้ทันสมัยมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
ใช้ โดยการพัฒนาขีดความสามารถด้านก าลังพลกองทัพให้ “จิ๋วแต่แจ๋ว” ทหารทุกเหล่าทัพต้องมีขีดความสามารถ
ด้านเทคนิคมากกว่าการรับค าสั่งลักษณะ “ซ้ายหัน-ขวาหัน” และแนวทางการพัฒนาต้องให้มีความสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศด้วย ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าในยุคที่พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นผู้น า
กองทัพ จึงมุ่งสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศมหาอ านาจทั้งสหรัฐอเมริกาและจีน เพื่อลดความ
ขัดแย้งในภูมิภาค โดยมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือในหลายรูปแบบนั่นเอง 

 
อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การปฏิรูปกองทัพไทยตามแนวทางของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ” ในครั้งนี้โดยศึกษา
นโยบายการปฏิรูปกองทัพไทยในยุคของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธได้รับการขนานนามว่า “ขง
เบ้งแห่งกองทัพบก”และฉายานี้ไม่ใช่ได้มาง่ายๆ ต้องเป็นการยินยอมพร้อมใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่เคยร่วม
ปฏิบัติงานทั้งบทบาทของนายทหารในฐานะผู้น าเหล่าทัพและบทบาทของผู้ประสานงานการจัดตั้งรัฐบาลในยุคที่พล
เอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรีและยุคที่พลเอกชาติชาย ชุณหวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยได้แสดงออก
ถึงความมีภาวะผู้น า มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์และมีความจงรักภักดี เมื่อข้ึนมาเป็นผู้น าหน่วยแล้วก็จะสามารถ
น าพาหน่วยนั้นเจริญก้าวหน้าได้ มีความกล้าหาญสามารถที่จะยืนอยู่ข้างหน้ากลุ่มและน ากลุ่มนั้นปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายได้ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ก็ได้สร้างความพึงพอใจให้ผู้บังคับบัญชาและเมื่อขึ้นเป็น
ผู้น าหน่วยแล้วก็มีความกล้าหาญน าความคิดริเริ่มใหม่ๆพัฒนาหน่วยและผลักดันนโยบายนวัตกรรมทางทหารจนมี
ความก้าวหน้าขึ้นเป็นล าดับสอดคล้องกับพันธุ์อาจ ชัยรัตน์, (2547 : 3) ได้ระบุว่าการคิดนวัตกรรมเป็นการน าแนว 
ความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อท าให้เกิดประโยชน์โดยใช้กระบวนการ
และการบริหารใหม่ท าในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลง ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวให้กลายมาเป็น
โอกาสและถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ที่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยจะต้องรวมเอาศาสตร์ด้านการ
บริหารโครงการการพัฒนาตลาด การบริหารการเงิน การจัดการองค์กร การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ด้วย สอดคล้อง กับบุญทัน ดอกไธสง, (2535 : 266) ได้ระบุลักษณะเกี่ยวกับผู้น าไว้ว่าเป็นผู้มีอิทธิพล มี
ศิลปะ มีอิทธิพลต่อกลุ่ม เพื่อให้เกิดความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามต้องการ ผู้น าจะต้องเป็นทั้งผู้น า
และผู้แนะน า เพราะผู้น าต้องคอยช่วยเหลือกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด และ ผู้น าไม่เพียงแต่ยืนอยู่เบื้องหลังกลุ่มที่
คอยวางแผนผลักดันเท่านั้น พร้อมทั้งการน านโยบายไปปฏิบัติและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิรูปกองทัพไทยใน
ยุคของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เมื่อกล่าวถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในยุคของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ กล่าวได้ว่าตลอด
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบก รักษาราชการผู้บัญชาการทหารสูงสุด รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม รองนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ได้สร้างความสัมพันธ์กับกองทัพ
ต่างประเทศในขั้นสูงสุด โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนและประเทศจีน ดังจะเห็นได้จากการที่ผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ของกองทัพประเทศต่างๆ ในด้านความความมั่นคงนั้น กองทัพต้องการพัฒนาระบบส่งก าลังบ ารุง โดยน าเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ ประสานความร่วมมือจากภาคเอกชนทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต
นวัตกรรมซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถน ามาใช้กับการปฏิบัติการทางทหาร ส าหรับด้านความทันสมัยกองทัพมุ่งเน้นการ
จัดหายุทโธปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยข้อสรุปจากผลงานวิจัยในครั้งนี้ โดยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นผู้
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บัญชาการทหารบกคนแรกและคนเดียวที่ลาออกจากต าแหน่งก่อนเกษียณอายุถึง 3 ปี เพื่อที่จะไปท างานการเมือง
โดยได้ตั้งพรรคความหวังใหม่และน าพรรคลงเลือกตั้ง 6 ครั้ง จนกระทั่งเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2539 พรรคความหวังใหม่ชนะเลือกตั้งได้ ส.ส. 125 ที่นั่งได้เป็นแกนน าในการจัดตั้งรัฐบาล ส่งผลให้พลเอกชวลิต 
ยงใจยุทธ ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 22 ของประเทศไทย เมื่อเกิดปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจด้วยโรค “ต้มย ากุ้ง” ได้ใช้
ความพยายามแก้ปัญหาทุกวิถีทางจนสถานการณ์ดีขึ้น แต่ด้วยความที่เป็นสุภาพบุรุษผู้มีจิตวิญญาณประชาธิปไตย 
จึงได้ตัดสินใจแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  
 
ข้อเสนอแนะ 

1.) การกล้าคิดและท างานเชิงรุก (Proactive) ต้องลงมือปรับปรุงและด าเนินการสิ่งต่างๆ ล่วงหน้า
ตลอดเวลา โดยสร้างความกล้าขึ้นมาจากความกลัว (Surfacing Courage From Fear) สร้างอนาคตที่สดใสขึ้นจาก
ความล้มเหลวสิ้นหวัง (Creating a Positive Future From Despair) 

2.) การน านโยบายไปปฏิบตัิให้เป็นรูปธรรมจะต้องเลือกใช้คนไปท างานที่เข้าใจวิธีคิด เข้าใจการท างานและ
การมอบหมายงานให้ไปท า โดยตระหนักถึงกระแสปัญหา (Problem Stream) กระแสนโยบาย (Policy Stream) 
กระแสการเมือง (Political Stream) ในช่วงนั้นๆ 

3.) การเป็นผู้น าองค์กรที่ต้องมีธรรมาภิบาลในการปฎิบัติงานเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถประสานงานกับทุกฝ่ายได้ โดยต้องเคารพในคุณค่าของผู้อื่นทั้งในด้านความคิดและการ
กระท า พร้อมขอโทษเมื่อท าผิดและรีบแก้ไขโดยในทันที 

4.) การจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเป็นสิ่งที่ผู้น าองค์กรต้องตระหนักถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งมี
ความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้งานพัฒนาด้านต่างๆ และน าไปสู่การคิดริเริ่มนโยบายใหม่ๆ ที่เรียกว่า “นโยบาย
สถาบัน” (Institutional Policy) มากข้ึน 
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การบริหารกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
 
MANAGEMENT OF ROAD SAFETY FUND 
 
ผู้วิจัย   พิมพ์พนิต  มงคลวงษ์ 
  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย์ ดร.สมิหรา จิตตลดากร 
   สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติรถยนต์ ฉบับที่ 
12 ที่มีวัตถุประสงค์ “เพื่อเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน” ซึ่งมทีี่มาของรายได้จาก 4 แหล่ง ได้แก่ เงินค่าธรรมเนียมพิเศษ 
ที่ได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนที่เป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน อันเป็นรายได้หลักของกองทุน 
และรายได้จากแหล่งอื่น ๆ  

ผู้ศึกษาได้ท าการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งในเรื่องการบริหารราชการ 
นโยบายสาธารณะ แผนยุทธศาสตร์ และนโยบายการก ากับดูแลกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน 

พบว่าถึงแม้กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จะมีงบประมาณส าหรับใช้จ่าย  ในการ
ด าเนินการแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี แต่ก็ยังไม่สามารถก่อให้เกิดประสิทธิผลในการ
บริหารกองทุนฯ ในด้านของความปลอดภัยในการคมนาคมทางถนนได้อย่างชัดเจน และไม่สามารถแก้ปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนได้อย่างเป็นรูปธรรม อันเห็นได้จากปริมาณของการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละปี ของแต่
ละช่วงเทศกาลที่มีการเดินทางด้วยพาหนะต่าง ๆ บนท้องถนน ซึ่งถือว่าเป็นการเสียโอกาสทางด้านสวัสดิภาพของ
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมาก 
 
ค าส าคัญ : การบริหาร กองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
 
Abstract 
 The fund for the safety of the car on the road. Which is a fund established according to 
law the 12 cars intended "to fund support. Will promote the safety of the car on the road. And 
assist victims caused by the car on the road ", which is the source of income from 4 source 
including the business. However, a special, from the auction registration number in need of 
people or popular as cases. The main river of fund and income from other sources. 

The study of the literature review about the management in the public sector, public 
policy. The deadly and Strategies The policy regulation of fund for safety in the car on the road, 
including the documents related to the fund. 

The results showed that although the fund for the safety of the car on the road. A budget 
for the cost in the process of strategic The policy and organizational governance. But also can 
not cause the effectiveness in the management of the fund. In the aspects of safety in road 
transport clearly. And the problem of the accidents of the car on the road, a concrete. Seen from 
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the amount of accidents each year. Each of the festival is traveling with various vehicles on the 
road, is considered a lost opportunity in the welfare of the group. 
 
Keyword : Management Road safety fund 
 
บทน า 

การคมนาคมทางถนน เป็นการคมนาคมช่องทางหนึ่งที่ส าคัญอย่างมากต่อระบบคมนาคม เนื่องจากเป็น
การคมนาคมที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกง่ายดายและครอบคลุมทุกพื้นที่ แต่ทั้งนี้ ก็ก่อให้เกิดสิ่งที่ตามมาอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คืออุบัติเหตุ ซึ่งกรมทางหลวงได้จัดท ารายงานการวิจัยเก่ียวกับมูลค่าความเสียหายของอุบัติเหตุ
ในประเทศไทย นับตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา โดยผลการศึกษาพบว่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นต่อปีมี
มูลค่าโดยเฉลี่ย 232,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.8 ของผลผลิตมวลรวมในประเทศ โดยเฉพาะช่วงเทศกาล
สงกรานต์และปีใหม่ที่มีการเดินทางคึกคักมากที่สุด การเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของช่วงเวลาปกติ  มีตัวเลข
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 1,000 คน รายงานอุบัติเหตุบนทางหลวงช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2558 มี
จ านวน 1,214 ครั้ง เพิ่มขึ้น 13.14% มีผู้เสียชีวิต 232 คน เพิ่มขึ้น 9.95% และผู้บาดเจ็บ 1,319 คน ลดลง 
13.39% มูลค่าความเสียหาย 35,866,723 บาท เพิ่มขึ้น 35.92% จากปี 2557 มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
3,836,422 ล้านบาท ส่วนกรมการขนส่งได้ท าการรายงานข้อมูลอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติ เหตุบนท้องถนนใน
ประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 25 คน หรือชั่วโมงละ 1 คน มีมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจปีละ 230,000 ล้านบาท ต่อ
ปี ในขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2558 
เกิดขึ้น 3,373 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปี 2557 12.73% มีจ านวนผู้เสียชีวิต 364 คน เพิ่มขึ้น 11.66% และมีผู้บาดเจ็บ 
3,559 คน เพิ่มข้ึน 10.36% 
 เรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนน จึงเป็นเรื่องที่ประเทศไทยควรให้ความส าคัญและด าเนินการแก้ไขปัญหา
อย่างเร่งด่วน เนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในหลายมิติ ตั้งแต่ระดับครัวเรือนจนถึง
ระดับชาติ และเพื่อให้การคมนาคมทางถนนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความปลอดภัยในการคมนาคมแก่ผู้ใช้
รถใช้ถนน รัฐบาลจึงได้ด าเนินการออกกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับการคมนาคมทางถนน รวมไปถึง
การจัดตั้งกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ที่มีสถานะเป็นทุนหมุนเวียน ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546 
ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) โดยมีคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน อัน
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 
ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร 
และผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนสองคนเป็นกรรมการ และอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นกรรมการ
และเลขานุการ ท าหน้าที่ในการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
 
การทบทวนวรรณกรรม  
 การดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ให้อยู่ดีมีสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และการด าเนินการพัฒนาประเทศ
ให้เป็นไปตามทิศทางที่ก าหนดไว้ตามนโยบาย ถือเป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งของภาครัฐที่ต้องช่วยส่งเสริม และ
สนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประเทศมีความก้าวหน้าและเกิดการพัฒนา โดยการด าเนินการดังกล่าว ประเทศไทย
มีรูปแบบการบริหารประเทศภายใต้ระบบรัฐบาล ที่ท าหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชนทุกกลุ่ม ผ่านระบบการ
กระจายอ านาจไปยังส่วนต่าง ๆ ซึ่งการด าเนินการบริหารประเทศนั้น ประเทศไทยได้ใช้การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public Management) โดยมีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ค านิยาม ไว้ดังนี้ ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2552) กล่าว
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ว่า แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่มีจุดก าเนิด มาจากหนังสือเรื่อง Reinventing Government (1992) ที่ 
David Osborne และ Ted Gab ได้บรรยายถึงหลักปรัชญาในการน าแนวความคิดมาปฏิรูปการบริหารรัฐกิจใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งก่อให้เกิดวาระ การปฏิรูประบบราชการ หรือ Reform Agenda เนื่องจากความล้มเหลว
และขาดประสิทธิภาพของระบบราชการ ที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ รวมไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม อีกด้วย โดยหน้าที่หรือสาระส าคัญของวาระการปฏิรูประบบราชการ (Reform Agenda) 
คือ มุ่งให้ระบบราชการท าหน้าที่เป็นผู้กระตุ้นหรือผู้อ านวยการมากกว่าที่จะเป็นผู้ด าเนินงานเองทุกเรื่อง (Catalytic 
Government) การท าให้รัฐเป็นชุมชนที่เน้นการสร้างพลังอ านาจมากกว่าการให้บริการ (Community Owned 
Government) รัฐมีการใช้กลไกด้านการตลาด (Market - Oriented Government) มีวิสัยทัศน์หรือการมองการ
ไกล (Anticipatory Government) และมีการใช้พันธกิจเป็นตัวขับเคลื่อน (Mission-Driven Government) ซึ่งไป
ในทิศทางเดียวกันกับ Denis Saint-Martin (1998) ที่กล่าวว่า การจัดการภาครัฐ แนวใหม่ (New Public 
Management: NPM) คือการเพิ่มผลผลิตในการบริหารงานภาครัฐ โดยที่ให้ความส าคัญต่อผลส าเร็จของงานเป็น
หัวใจหลัก และเป็นแนวคิดที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการ ที่ใช้ระบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Result Based Management) ที่จะต้องจัดท าตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมาย (Goal) เพื่อไปสู่ผลสัมฤทธิ์  
 การบริหารระบบราชการในประเทศไทย ใช้ระบบกระจายอ านาจไปสู่กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดความอิสระ และความรวดเร็วในการบริหารงานจากส่วนกลาง โดยมีล าดับการบริหารงานเป็นล าดับชั้น โดยจะ
ถูกก ากับ ดูแล และติดตามผลจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายถึง 
หลักการบริหาร และการจัดการ ไว้ดังนี้ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545, หน้า 18-19) กล่าวว่า การบริหารจะ
ถูกใช้ในการบริหารระดับสูง โดยที่จะมีการเน้นและให้ความส าคัญ ไปที่การก าหนดนโยบายที่ส าคัญ และการก าหนด
แผนของผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานราชการ เป็นค าที่นิยมเพื่อการบริหารรัฐกิจ (Public Administration) ส่วน
ค าว่าผู้บริหาร (Administrator) จะใช้กับผู้บริหารในองค์กรของรัฐหรือองค์กรที่ไม่มุ่งหวังก าไร (Schermerhorn, 
1999, p. G - 2) สอดคล้องกับ สมคิด บางโม (2546, หน้า 60) กล่าวว่า การบริหารจ าเป็นต้องใช้ความรู้ที่เป็นทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ เพื่อเอาคนและทรัพยากรมารวมกันแล้วอ านวยการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ โดยปัจจัย
ในการบริหารมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 1) คน / บุคคล (Man) เป็นปัจจัยส าคัญของการบริหารงาน หน่วยงาน
หรือองค์การต่าง ๆ จ าเป็นต้องมีคนที่ปฏิบัติงาน ผลงานที่ดีจะออกมาได้ต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณภาพและมี
ความรับผิดชอบต่อองค์การหรือหน่วยงานนั้น ๆ 2) เงิน (Money) คืองบประมาณเพื่อการบริหารงาน ถือว่ามี
ความส าคัญต่อการขับเคลื่อนในการจัดสรรสิ่งต่าง ๆ เพื่อน ามาปฏิบัติงานเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 3) ทรัพยากร
ประเภทวัตถุ (Material) คือ วัสดุ อุปกรณ์ หรือทรัพยากรในการบริหาร เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่บุคลากรในองค์กร
น ามาใช้ท าให้บรรลุเป้าหมายหรือตัวชี้วัด  4) การบริหารจัดการ (Management) คือ ภารกิจของผู้บริหาร 
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง และถือว่าเป็นกลไกที่ส าคัญที่สุดในการประสาน ประมวล ผลักดัน ทั้งยังก ากับปัจจัยข้างต้น
ทั้ง 3 เพื่อท าให้สามารถด าเนินงานได้อย่างประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตามที่ตั้งไว้ได้ 
 นโยบายสาธารณะ (Public Policy) เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในแนวทางการบริหารของภาครัฐ หมายถึง สิ่งที่
รัฐบาลเลือกจะกระท าหรือไม่กระท าในส่วนที่จะกระท าครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดของรัฐบาลทั้งกิจกรรมที่
เป็นกิจวัตรและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบางโอกาส Thomas R. Dye (1984: 1) สอดคล้องกับ James E. Anderson 
(1994: 5-6) ที่ได้ให้ความหมายว่า นโยบายสาธารณะ คือ แนวทางการปฏิบัติหรือการกระท าซึ่งมีองค์ประกอบ
หลายประการ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติหรือชุดของผู้กระท าที่จะต้องรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสังคม โดยมี
จุดมุ่งหมายชัดเจนว่า สิ่งใดที่จะต้องกระท าให้ส าเร็จ มิใช่สิ่งที่รัฐบาลเพียงแต่ตั้งใจกระท าหรือเสนอให้กระท าเท่านั้น 
เป็นการจ าแนกให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างนโยบายกับ การตัดสินใจของรัฐบาล ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญ
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ระหว่างการเลือกทางเลือกที่ต้องเปรียบเทียบกัน (Competing Alternatives) ส่วนความส าคัญของนโยบาย
สาธารณะนั้น มีความส าคัญอยู่ 3 ประการ คือ  

ประการที่ 1 ต่อผู้ก าหนดนโยบาย รัฐบาลที่สามารถก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนและสามารถน านโยบายไปปฏิบัติจนประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะได้รับ
ความเชื่อถือและความนิยมจากประชาชน ส่งผลให้รัฐบาลดังกล่าวมีโอกาสในการด ารงอ านาจในการบริหารประเทศ
ยาวนานขึ้น  

ประการที่ 2 ต่อประชาชน นโยบายสาธารณะเป็นผลผลิตทางการเมืองเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ดังนั้น ประชาชนสามารถแสดงออกซึ่งความต้องการของพวกเขาผ่านกลไกทางการเมืองต่าง ๆ เช่น 
ระบบราชการ นักการเมือง ความต้องการดังกล่าวจะถูกน าเข้าสู่ระบบการเมืองไปเป็นนโยบายสาธารณะเมื่อมีการ
น านโยบายไปปฏิบัติและได้ผลตามเป้าประสงค์ก็จะท าให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

และประการที่ 3 เป็นเครื่องมือของรัฐบาล ได้แก่ 1) ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ 2) ในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 3) ในการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของประชาชน 4) ในการจัดสรรค่านิยมทาง
สังคม 5) ในการเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม 6) ในการเสริมสร้างความเสมอภาคในโอกาสแก่ประชาชน 7) ใน
การกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน 8) ในการกระจายความเจริญไปสู่ชนบท 9) ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 10) ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 11) ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 12) ในการรักษา
ความมั่นคงของประเทศ 13) ในการเจริญสัมพันธภาพระหว่างประเทศ 14) ในการรักษาผลประโยชน์ระหว่าง
ประเทศ 15) ในการส่งเสริมการลงทุนและการจ้างงานในประเทศ 16) ในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน 
17) ในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของสังคม 18) ในการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอ
ภาคและทั่วถึง 19) ในการพัฒนาชุมชนเมือง 20) ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 21)  ในการพัฒนาระบบ
ประชาธิปไตยให้มีเสถียรภาพมั่นคง 
 กองทุน เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่รัฐจัดหาและรวบรวมไว้เพื่อใช้ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ  ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชน ถือเป็นนโยบายสาธารณะรูปแบบหนึ่ง ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
สังคม ซึ่งมีการด าเนินงานเกี่ยวกับกองทุนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ โดยการน ากลยุทธ์ต่าง ๆ มาใช้ในการ
ด าเนินงาน เพื่อให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกองทุนนั้น กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) 
เป็นอีกหนึ่งกองทุนที่เป็นนโยบายสาธารณะ ที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุน งานด้านความปลอดภัยในการคมนาคม ซึ่ง
เป็นทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นผู้บริหารงาน เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่เกิดจากการใช้รถ
ใช้ถนน โดยได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการแผนงานโครงการ
เพื่อเพิม่ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด าเนินการเชิงรุกในการสนับสนุนงานวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้และการน าไปใช้ประโยชน์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน และเพือ่ให้การปฏิบัติงานมีผลดีตาม
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จึงได้ก าหนดหลักปฏิบัติงานที่
ส าคัญ ไว้ดังนี้ 1. กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการ ใช้รถใช้ถนน สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแลองค์การอย่างทั่วถึง 2. กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จัดระบบ
บริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติ
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง 
ที่บุคลากรทุกระดับต้องท าความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการท างานประจ าวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมี

72



สิทธิหรืออนุญาต ให้บุคลากรของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนคนใด กระท าการใดที่ขัดต่อนโยบาย
ฉบับนี้ 3. กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน คาดหวังให้บุคลากรมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่
ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่าง ๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอค าปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือคณะท างานด าเนินการก ากับดูแลองค์การที่ดี โดย
ข้อมูลที่ให้นั้นถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้ค าแนะน า
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดบัชัน้ให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 
4. นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี โดยคณะท างาน
ด าเนินการก ากับดูแลองค์การที่ดี 5. กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จะก าหนดแนวทางวัดและ
ประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการ
ประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 
สรุปผลจากการทบทวนวรรณกรรม 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เป็นอีกหนึ่งกองทุนที่เกิด
จากนโยบายสาธารณะ ก่อตั้งขึ้นเพื่อดูแลประชาชน และให้การส่งเสริมเร่ืองความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนนของ
ประชาชน ผ่านการด าเนินงานและบริหารจัดการจากภาครัฐ โดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน เป้าหมาย
หลักส าคัญในการด าเนินงานไว้ ซึ่งจากยุทธศาสตร์ เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์การด าเนินงานของกองทุนเพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่ง ทางบก ไม่สามารถท าหน้าที่ในการด าเนินงานแผนปฏิบัติการได้
อย่างชัดเจนและไร้ซึ่งรูปธรรม อาทิเช่น 1) แผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน 2) แผนปฏิบัติการสนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องจากประสบภัยในการใช้รถใช้ถนนให้สามารถ
กลับมาด าเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมได้ดีขึ้น 3) แผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยด้านความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่มีคุณภาพ และ 4) แผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประมูลหมายเลข
ทะเบียนรถและบริหารงานกองทุน จะสังเกตได้ว่าแผนปฏิบัติการนั้นเน้นไปที่ “สนับสนุนและส่งเสริม” มากกว่า 
ดังนั้น จากการที่กรอบแนวคิดของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ที่ได้กล่าวไปข้างต้น
แล้วว่าได้ให้ความส าคัญต่อจุดสนใจที่ส าคัญคือ ผลสัมฤทธิ์ (Result) จากการบริหารภาครัฐแบบเดิมที่ต้อง
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่ก าหนด (ปัจจัยน าเข้า) เป็นต้น มาเป็นภาระ
รับผิดชอบที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ (Accountability for Results) หรือทรัพยากรและกระบวนการท างาน (Input and 
Process Accountability) แต่ข้อมูลสถิติอุบัติต่าง ๆ จากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ พบว่า ช่วง 7 วันระวังอันตรายในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ในปี 2558 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวม 3,373 ครั้ง ปี 2559 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวม 3,447 ครั้ง และใน
ปี 2560 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวม 3,690 ครั้ง จะเห็นได้ว่า สถิติในการเกิดอุบัติเหตุยังคงมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นทุกปี แสดง
ให้เห็นว่านโยบายลดความเสี่ยงจากการขับรถต่าง ๆ ไม่สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ (Result) ที่มีคุณภาพเชิงรูปธรรม
ได้ ด้วยเหตุนี้ การให้ความส าคัญต่อผลสัมฤทธิ์จึงได้รับอิทธิพลทางความคิดที่ส าคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public Management) เพื่อสร้างเครื่องมือในการท าหน้าที่ชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของคุณภาพการบริหารจัดการ
นโยบายต่าง ๆ ผ่านกองทุนด้วย KPI หรือ Key Performance Indicators ที่สามารถแบ่งได้ 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
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ส่วนแรก แนวคิดการจัดการนิยม (Managerialism) ของภาคธุรกิจ ซึ่งภาคธุรกิจให้ความส าคัญต่อ
วัตถุประสงค์ในเร่ืองของการมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ประกอบไปด้วยประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ผลิตภาพหรือการเพิ่มผลผลิต 
ตลอดจนให้ความส าคัญต่อคุณภาพ และความคุ้มค่าทางการเงิน โดยในภาคธุรกิจจะให้ความส าคัญต่อการวัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นโดยการน าตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators - KPI) มาใช้เป็น
เครือ่งบ่งชี้ความส าเร็จของงานที่เกิดขึ้น ซึ่งในภาคธุรกิจนิยมที่จะน าเครื่องมือตัวชี้วัดผลการด าเนินงานนี้มาใช้ เป็น
อย่างมาก จึงท าให้การบริหารภาครัฐในปัจจุบันนิยมที่จะน าในการบริหารภาครัฐเช่นกัน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ
บริหารและท างานแบบมีผลสัมฤทธิ์เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในภาคธุรกิจ  

ส่วนที่สอง แนวคิดในเรื่องของ Reinventing Government ที่น าเสนอโดย เดวิด ออสบอร์น และ เทด 
แกร์เบรอร์ (David Osborne and Ted Gaebler) โดยได้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่ส าคัญอย่างหนึ่งของระบบราชการที่
จะต้องปรับตัว ก็คือ ระบบราชการจะต้องเป็นระบบที่ให้ความส าคัญต่อผลของการปฏิบัติงาน มากกว่าสนใจถึง
ปัจจัยน าเข้าทางการบริหารงานและขั้นตอนการท างาน ซึ่งนักวิชาการทั้งสองเรียกว่า A Results-oriented 
Government หรือกรอบแนวคิดของผลสัมฤทธิ์ 

ตามที่กล่าวมาแล้วว่าแนวคิดของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความส าคัญต่อผลสัมฤทธิ์ (Result) ที่
เกิดขึ้น โดยที่ผลสัมฤทธิ์จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่ส าคัญ คือ ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) จะเห็น
ได้ว่าองค์กรจะบริหารงานได้ผลสัมฤทธิ์หรือไม่ จะต้องสร้างทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ ให้เกิดขึ้น โดยจะให้ความส าคัญ
เฉพาะต่อผลผลิตในระยะสั้นเท่านั้นไม่ได้ แต่จะต้องให้ความส าคัญต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นด้วย เช่น การให้บริการแก่
ประชาชน จะให้ความส าคัญเฉพาะการลดรอบระยะเวลาในการให้บริการแก่ประชาชนให้สั้ นลงเท่านั้นไม่ได้ แต่
จะต้องให้ความส าคัญต่อผลลัพธ์ คือ การที่ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากการรับบริการ  

ส่วนเรื่องหลักการบริหารจัดการ การจัดการในภาครัฐ นโยบายสาธารณะ กองทุนเพื่อความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นการด าเนินงานที่ต้องใช้ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อเอา
คนและทรัพยากรมารวมกันแล้วบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ โดยจากการศึกษาพบว่า  ปัจจัย
ในการบริหาร มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ส่วน คือ 1) บุคคล 2) เงิน หรืองบประมาณ 3) ทรัพยากรประเภทวัตถุ 4) 
การบริหารจัดการ ซึ่งถือว่าเป็นกลไกที่ส าคัญที่สุดในการประสาน ประมวล ผลักดัน อีกทั้งยังก ากับปัจจัยข้างต้นทั้ง 
3 เพื่อท าให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้ อีกทั้ง
ยังต้องมีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยสร้างเจตคติที่ดีของกลุ่มคนที่
ท างานร่วมกัน สอดคล้องกับ ดิสทัต เลิศพิเชฐ (2552) ได้ท าการศึกษาเจตคติของพนักงาน บริษัท เรือด่วน
เจ้าพระยา จ ากัด ที่มีต่อการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล พบว่า ระดับเจคติของพนักงานในบริษัท มีระดับ
เจตคติอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด และพนักงานในบริษัทต้องการให้มีการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลจากมาก
ไปหาน้อย คือ 1) หลักความยุติธรรม 2) หลักการเปิดใจกว้าง 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักความรับผิดชอบ 5) 
หลักคุณค่าจริยธรรม 6) หลักปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกัน ง่ายต่อการบริหารองค์กร แต่ในความเป็นจริง การบริหารงานตามหลักการบริหาร
และหลักธรรมาภิบาลในภาครัฐ ยังมีปัญหาในการด าเนินงาน ที่ไม่เป็นไปตามหลักการ ท าให้เกิดปัญหาจากการ
ด าเนินงาน และที่ส าคัญที่สุดท าให้การด าเนินงานขององค์กรนั้น ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้สอดคล้องกับ 
ชลิต ส าราญวานิช (2552) ได้ศึกษาประสิทธิผล การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า การด าเนินงานของ อบต.ส่วนใหญ่มีปัญหา คือ ผู้น า 
ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ไม่ค่อยเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล เนื่องจากกระบวนการที่ให้น ามาปฏิบัติ
ไม่สามารถน ามาใช้ได้ตามสถานการณ์ ระเบียบกฎหมายให้อ านาจทางการบริหารกับผู้น ามากเกินไป ท าให้มีการใช้
ในทางที่แสวงหาผลประโยชน์จากการบริหาร  
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ด้วยเหตุนี้จึงสามารถสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
(กปถ.) มีรูปแบบของการบริหารงานภาครัฐที่บังคับใช้ผ่านนโยบายสาธารณะที่มีผลผลิต คือ การปฏิบัติหน้าที่ของ
กองทุน และผลลัพธ์ คือ อุบัติเหตุ ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการ ใช้รถใช้ถนนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งสามารถชี้วัดได้จากปริมาณของการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละปีของแต่ละช่วงเทศกาลที่มีการเดินทางด้วยพาหนะต่าง 
ๆ บนท้องถนนนั่นเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ ไม่ใช่การลงมือปฏิบัติจากทาง
ภาครัฐอย่างเดียวเท่านั้น ถึงแม้ว่าจะมีงบประมาณที่มากพอ มีการบริหารจัดการที่ดี มีนโยบายในการด าเนินการที่ดี 
สามารถตอบโจทย์ได้ทุกด้าน แต่ถ้าหากพฤติกรรมของคนที่ใช้รถใช้ถนนยังไม่เปลี่ยนแปลง ยังไม่ให้ความตระหนัก
เร่ืองความปลอดภัย และการระมัดระวังที่มากพอ ตัวเลขอุบัติเหตุก็ยังไม่สามารถลดลงได้อย่างแน่นอน ดังนั้นการที่
จะสามารถลดอุบัติเหตุได้ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเร่ิมจากการปลูกจิตส านึกของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็น
อันดับแรก ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญ จากนั้นจึงจัดให้มีภาครัฐเข้ามาดูแลในส่วนต่าง ๆ ตามแผนของการด าเนินงานกองทนุ 
มีการรณรงค์ มีการจัดสภาพแวดล้อม สร้างจุดพักรถในถนนสายหลักต่าง ๆ และมีการกระตุ้นย้ าเตือนเพิ่มเติมให้
ผู้ใช้รถใช้ถนน เป็นต้น 
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การปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ : การสอบ
คัดเลือก 
 
The reformation of the Local Personnel Administration by the approval of the 
National Council for Peace and Order: Examination 
 
ผู้วิจัย   พิมพ์พิชชา  อ่อนณะนัย  
อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.สมิหรา  จิตตลดากร 
    สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

การเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารงานงานบุคคลในยุคปัจจุบันนั้น พบว่าในการ
สรรหาพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ด ารงต าแหน่งสายงานบริหาร โดยวิธีการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก 
มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเดิมท้องถิ่น มีอิสระในการด าเนินการสรรหาเอง แต่ปัจจุบันการสรรหาเป็นอ านาจของ
ส่วนกลาง ซึ่งในการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นครั้งนี้ เกิดจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ฉบับที่ 8/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงก าหนดให้คณะกรรมกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เข้ามา
ท าหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน การคัดเลือก และการโอนข้าราชการในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมเพื่อให้เกิดการโปร่งใสในการสรรหา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสอบคัดเลือกจึง
เป็นที่จับตามองของข้าราชการไทยทั้งประเทศ  

 
ค าส าคัญ : การปฏิรูปการบริหารงานบุคคล 
 
Abstract 

Nowadays, in the independence of Local Administration Organization in section of 
Personnel Administration, it was discovered that the local official recruitment and selection 
for being in executive position employed by the examination was reformed. Formerly, the 
recruitment was conducted by the Local Administration Organization, but, currently, 
authority was responsible for it. The reformation was occurred by the approval of the 
National Council for Peace and Order, (NCPO), no. 8/2560 on February, 21 2017. In order 
to achieve the objective about the Local Administration Organization recruitment, selection, 
and transference in accordance with moral and virtue, consequently the officer commission 
or the local official of Local Personnel Administration Act, B.E. 2542 was conducted the 
examination, which is especially taken center stage by all governors in Thailand by the 
National Council for Peace and Order, (NCPO). 
 
Keyword : The reformation of the Local Personnel Administration 
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บทน า 
การบริหารงานบุคคลหรือการจัดทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การ ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบในการบริหารงาน

ภายในองค์การ ทั้งนี้ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญขององค์การ เพราะทรัพยากรด้านก าลังคน เป็นพื้นฐานหนึ่ง
ที่ส าคัญที่ขาดมิได้ในการบริหารองค์การ หากองค์การใดที่ขาดซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสิทธิภาพใน
การท างาน หรือไม่สามารถที่จะบริหารบุคลากรภายในองค์การของตนให้ปฏิบัติตามได้แล้ว การบริหารองค์การก็ไม่
สามารถที่จะบรรลุยังเป้าหมายที่วางไว้ได้ ความส าคัญในการบริหารงานบุคคลจึงเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นต่อองค์การ 
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งหลักการที่ส าคัญในการบริหารงานบุคคลภายในองค์การก็คือ ความพยายามที่
จะต้องดึงดูดให้คนที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาท างานให้ได้ และนอกจากนี้คือจ าเป็นต้องมีการรักษา ทรัพยากร
บุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์การ พร้อมกับเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรขององค์การอยู่ตลอดเวลา โดย
ครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านแนวคิดของการบริหารงานบุคคล ด้านความแตกต่างในการสอบแข่งขัน ด้านการสอบ
คัดเลือก ด้านการคัดเลือก และด้านการรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

1. ด้านแนวคิดของการบริหารงานบุคคล จากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อการปฏิรูปการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย จึงกลายเป็นกฎหมายที่ให้อ านาจแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระด้านการบริหารงานบุคคลโดยก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของตนเองเพื่อท าหน้าที่ในด้านการ
บริหารงานบุคคลและได้ก าหนดให้มีองค์กรที่ท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานกลางมาตรฐานทั่วไป และแนวทางการ
บริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. ด้านความแตกต่างในการสอบแข่งขัน การสั่งให้มีอ านาจหน้าที่และรับผิดชอบงานในต าแหน่ง ที่มี
ระดับสูงกว่าเดิม ทั้งนี้อาจจะเป็นต าแหน่งในสายงานเดิมหรือต่างสายงานก็ได้ กรณีนี้ ตามกฎหมายบริหารงาน 
บุคคลส่วนท้องถิ่นกับกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนไม่มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้ได้เลื่อนต าแหน่งต้อง
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นไปและเป็นผู้ที่สอบแข่งขันได้ หรือสอบคัดเลือกได้หรือได้รับ 
คัดเลือกแล้วแต่กรณี 

3. ด้านการสอบคัดเลือก เป็นกระบวนการที่องค์การใช้เครื่องมือต่างๆ มาด าเนินการพิจารณาคัดเลือก
ผู้สมัครจ านวนมากให้เหลือตามจ านวนที่องค์การต้องการ ฉะนั้นการคัดเลือกจ าเป็นที่จะต้องมีเกณฑ์ก าหนดขึ้นเพื่อ
เป็นกรอบในการพิจารณาให้ได้คนที่มีคุณสมบัติตรงกับงานที่เปิดรับ 

4. ด้านการคัดเลือก ตามหลักการบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจากการสอบคัดเลือก แล้ว
จึงมีการคัดเลือกเพื่อการบรรจุ แต่มิใช่กระบวนการเดียวกัน การคัดเลือก เป็นการสั่งให้มีอ านาจหน้าที่และ
รับผิดชอบงานในต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง ซึ่งท าให้ผู้นั้นมีสิทธิที่จะได้รับเงินเดือนตามต าแหน่งนั้น โดยจะมีการ
แต่งตั้งในกรณีต่างๆ เช่น การแต่งตั้งผู้ได้รับการบรรจุ การย้าย การเลื่อน การแต่งตั้ง ผู้ขาดคุณสมบัติกลับไปด ารง
ต าแหน่งเดิมการแต่งตั้งผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือถูกสั่งพักราชการเข้าด ารงต าแหน่ง เป็นต้น ทั้งนี้ การ
แต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและการแต่งตั้งข้าราชการตามกฎหมาย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนไม่มีความแตกต่างกันมากนัก โดยจะเป็นในกรณีต่างๆตามที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม
ส าหรับในกรณีของการแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ได้ก าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วย 
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5. ด้านการรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นการให้ผู้ด ารงต าแหน่งหนึ่งไปด ารง ต าแหน่ง
อื่นในระดับเดียวกัน โดยส่วนใหญ่แล้วตามกฎหมายบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กับกฎหมายระเบียบข้าราชการ
พลเรือนมีหลักการเช่นเดียวกัน กล่าวคือ เป็นการโยกย้ายในระดับเดียวกันหรือเป็นการย้ายสับเปลี่ยนระหว่าง ผู้
ด ารงต าแหน่งต่างๆในระดับเดียวกัน และเป็นการย้ายภายในองค์กรเดียวกันโดยจะได้รับเงินเดือนเท่าที่ได้รับอยู่ แต่
ก็มีส่วนที่แตกต่างกันในประเด็นที่ว่า การโยกย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของ เจ้าตัว
ด้วย ส่วนข้าราชการพลเรือนการโยกย้ายขึ้นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยค านึงถึงเหตุผลความ
จ าเป็น และการโยกย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นจะหมายรวมถึง การโอนย้ายระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
แต่ในส่วนของข้าราชการพลเรือน กรณีการโอนไปยังกรม หรือกระทรวงอื่นไม่ได้รวมอยู่ในความหมายของการ
โยกย้าย 

จากข้อมูลสถานการณ์ปัญหาที่ปรากฏข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาในการใช้อ านาจในทางที่
ไม่ชอบธรรมของผู้บริหารก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้บริสุทธิ์ เป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนจากประโยชน์
ส่วนรวมและเป็นความผิดทางราชการอย่างร้ายแรง จะด้วยมาจากหลายเหตุผลที่ก่อให้เกิดปัญหาที่กล่าวมาแล้ว ท า
ให้การบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพได้ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ท าการศึกษาเร่ือง ระบบการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น : การสอบคัดเลือก 

การสอบคัดเลือก หมายถึง กระบวนการที่องค์การใช้เครื่องมือต่างๆ มาด าเนินการพิจารณาคัดเลือก
ผู้สมัครจ านวนมากให้เหลือตามจ านวนที่องค์การต้องการ ฉะนั้นการคัดเลือกจ าเป็นที่จะต้องมีเกณฑ์ก าหนดขึ้นเพื่อ
เป็นกรอบในการพิจารณาให้ได้คนที่มีคุณสมบัติตรงกับงานที่เปิดรับ 
ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อการปฏิรูปการบริหารงานบุคคล 
 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เล่ม 134 ตอนพิเศษ 54ง ฉบับที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อน
การปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถ่ิน  
 ในปัจจุบันปัญหาการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  อัน
เนื่องมาจากมีการใช้ระบบอุปถัมภ์ในการสอบแข่งขัน การเลื่อนต าแหน่ง การโอน และการย้ายรวมถึงมีการเรียกรับ
ผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังปรากฏปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นข้าราชการส่วนท้องถิ่น และกลุ่มผู้น า
ชุมชนในพื้นที่ ท าให้ไม่สามารถโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามหลักความสมัครใจได้ กรณีจึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วนเพื่อมิให้เกิดความไม่
เป็นธรรม และเกิดความเสียหายต่อระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างร้ายแรง  โดย
ก าหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เข้ามาท าหน้าที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขันการสอบคัดเลือก การคัดเลือก และการโอน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยในการด าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องยังคง
เป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวนี้
ย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ให้มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพบนพื้นฐานของระบบคุณธรรม ตลอดจนสามารถเยียวยาแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  จึงมีค าสั่งโดย
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 
ดังต่อไปนี้ 
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ข้อ 1 ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
มีอ านาจหน้าที่ในการจัดสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น  (กสถ.)        
ที่คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งแต่งตั้งขึ้นตามมาตรฐานทั่วไปที่ก าหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการตามวรรค
หนึ่งก าหนด 

ข้อ 2 ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในการสอบคัดเลือกและ
การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ประเภทบริหาร
ท้องถิ่นและต าแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการแทนได้  ตาม
มาตรฐานทั่วไปว่าด้วยการนั้นที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดขึ้นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

ข้อ 3 ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือเพื่อแก้ ไขปัญหาความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ระหว่างข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้น าชุมชน และไม่สามารถ
ด าเนินการโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามหลักความสมัครใจได้  
ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา และมีมติให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนได้ และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ให้เป็นไปตามมตินั้นภายในสี่สิบห้าวัน 

ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยไม่ต้อง
ด าเนินการสอบสวนและให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

ข้อ 4 ให้น าความในข้อ 2 และข้อ 3 มาใช้บังคับกับการคัดเลือก และการโอนพนักงานเทศบาล พนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานเมืองพัทยาโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เป็นของคณะกรรมการกลางเทศบาลหรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล แล้วแต่กรณี 

ข้อ 5 ให้มาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนดขึ้นเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งนี้มีผลใช้
บังคับได้โดยตรงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร 

ข้อ 6 ในกรณีที่เห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เปลี่ยนแปลงค าสั่งนี้ได้ 

ข้อ 7 ค าสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 0975 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น มีสาระส าคัญว่าหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อาศัยอ านาจตามความในมาตร 
44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ก าหนดให้คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เข้ามาท าหน้าที่เก่ียวกับการสอบแข่งขัน การคัดเลือก การสอบคัดเลือก และการโอนข้าราชการ
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หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม ตามค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น สรุปดังนี้ 
 1. มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 บัญญัติให้ค าสั่ง
หัวหน้าคระรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นค าสั่งที่ชอบด้วย
กฎหมายและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและเป็นที่สุด 
 2. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงาน
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะเป็นกฎหมายจนกว่าจะมีกฎหมายแก้ไขหรือยกเลิก จึงเป็นผลให้การด าเนินการสอบแข่งขัน 
การคัดเลือก การสอบคัดเลือก และการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งไม่ร่วมกรุงเทพมหานคร ตามเงื่อนไขของค าสั่งดังกล่าวเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
กลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) 
 3. บทบัญญัติตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เร่ืองการขับเคลื่อนการปฏิรูปการ
บริหารงานส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) เข้ามา
ท าหน้าที่เฉพาะกระบวนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
กระบวนการคัดเลือกและการสอบคัดเลือกในต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น และสายงายนบริ
หารสถานศึกษา และการโอนในต าแหน่งและระดับเดียวกัน การสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปเป็น
ประเภทวิชาการ การประเมินเพื่อเลื่อนระดับของต าแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ  การจัดตั้งส่วน
ราชการและอื่น ๆ ยังคงเป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังเดิม 
 4. การด าเนินการใดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การคัดเลือกการสอบ
คัดเลือกในต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น  ประเภทบริหารท้องถิ่น และสายงานบริหารสถานศึกษาที่
ด าเนินการแล้วเสร็จก่อนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ก็ถือว่าเป็นการด าเนินการครบถ้วนสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ส าหรับการใดที่ไม่แล้วเสร็จจะตกอยู่ภายใต้บังคับของค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เร่ือง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถ่ิน เนื่องจาก
ค าสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป 

เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 
8/2560 เร่ือง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น มีใจความระบุว่า โดยที่ในปัจจุบัน ปัญหา
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน อันเนื่องมาจากมีการใช้ระบบอุปถัมภ์ใน
การสอบแข่งขัน การเลื่อนต าแหน่ง การโอน และการย้าย รวมถึงมีการเรียกรับผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังปรากฏ
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และกลุ่มผู้น าชุมชนในพื้นที่ ท าให้สามารถโอน
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักความสมัครใจได้  

กรณีนี้จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหา ดังกล่าวโดยเร่งด่วนเพื่อมิให้เกิดความไม่เป็นธรรม และเกิดความ
เสียหายต่อระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างร้ายแรง โดยก าหนดให้คระกรรมกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เข้ามาท า
หน้าที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขันการสอบคัดเลือก การคัดเลือก และการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยในการด าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องยังคง เป็นไปตามความต้องการและความ
เหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ซึ่งการด าเนินการ ดังกล่าวนี้ย่อมจะก่อให้เปิดประโยชน์ในการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้
มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของระบบคุณธรรม ตลอดจนสามารถเยียวยาแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาล 
และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลเป็นข้าราชส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งแต่งตั้งขึ้นตามมาตรฐานทั่วไปที่ก าหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นผุ้ด าเนินการสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการตามวรรค
หนึ่งก าหนด 
 ข้อ 2 ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในการสอบคัดเลือกและ
การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารส่วน
ท้องถิ่นและต าแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการกลางข้าราชองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอาจมอบให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการแทนได้  ตาม
มาตรฐานทั่วไปว่าด้วยการนั้นที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดขึ้นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 
 ข้อ 3 ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ระหว่างข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้น าชุมชน และไม่สามารถ
ด าเนินการโดนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามหลักความสมัครใจได้ 
ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิจารณา และมีมติให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดโดนไปสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอื่นได้ และให้นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ให้เป็นไปตามมตินั้น ภายใน 45 วัน ในกรณีที่นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามมติ
คณะกรรมการกลาง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระรวง
มหาดไทยสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 
 ข้อ 4 ให้น าความในข้อ 2 และข้อ 3 มาใช้บังคับกับการคัดเลือก และการโอน พนักงานเทศบาล พนักงาน
ต าบล และพนักงานเมืองพัทยา โดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เป็นของคณะกรรมการกลางเทศบาล หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 5 ให้มาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบลก าหนดขึ้นเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งนี้มีผลใช้บังคับได้โดยตรงกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร  
ระบบการบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลังประกาศใช้ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 ประเด็นที่หนึ่ง มีการยุบ ก.ต่างๆ เช่น กจ.กท. ก.อบต. หรือแม้กระทั่ง ก.กลาง ให้เหลือเพียง ก.เดียว 
เรียกว่า กถ. หรือคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็น ประธาน และ
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นเลขานุการ และให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับ
จังหวัด เรียกว่า อ.ก.ถ.จังหวัด หรือ คณะอนุกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น
ประธาน และมีหัวหน้าส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นเลขานุการ 
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ประเด็นที่สอง ให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่น (ก.พ.ถ.) เป็นองค์กรก่ึงตุลาการ 
ประเด็นที่สาม ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ท างานที่เดียวติดต่อกันครบสี่ปี ให้สับเปลี่ยนหน้าที่        

ย้ายหรือโอนไปปฏิบัติหน้าที่อื่น 
ประเด็นที่สี่ การสร้างดุลอ านาจระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น กับปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือแบ่ง

อ านาจในการบริหารงานบุคคลกันระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น กับปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย 
(1) ผู้บริหารท้องถิ่น มีอ านาจส าหรับข้าราชการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น (เฉพาะปลัด/รอง

ปลัด) 
(2) ข้าราชการท้องถิ่น ประเภทอ านวยการท้องถิ่น หรือข้าราชการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป 

ผู้บริหารท้องถิ่นใช้อ านาจตามข้อเสนอของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3) ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือที่มี        

วิทยฐานะเชี่ยวชาญขึ้นไป ผู้บริหารท้องถิ่นใช้อ านาจตามข้อเสนอของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(4) ข้าราชการอื่นนอกจาก (1)-(3) เป็นอ านาจของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
ประเด็นการสอบคัดเลือก มีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ดังนี ้
 การสรรหาก าหนดให้มีการประเมิน 2 ภาค โดยจะต้องผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถก่อน       
จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมต่อไปได้ 
1. ภาคความรู้ความสามารถ  

1.1 ก าหนดให้มีการทดสอบภาคความรู้ความสามารถเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารแบ่งเป็น 
5 กลุ่ม ดังนี้ 
  (1) กลุ่มระดับต้น 
  (2) กลุ่มระดับกลาง 
  (3) กลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  (4) กลุ่มรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  (5) กลุ่มระดับสูง 
 กลุ่ม (1) – (4) ให้ทดสอบด้วยการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 แบ่งเป็นแบบปรนัย 60 คะแนน และ
แบบอัตนัย 40 คะแนน เกณฑ์ผ่านไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

กลุ่ม (5) ให้ประเมินสมรรถนะทางการบริหาร แบบปรนัยและแบบอัตนัย 
 1.2 ขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ จ านวน 10 หัวข้อ ได้แก ่
  (1) ความรู้เรื่องกฎหมาย 
  (2) ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  (3) ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 
  (4) ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล 
  (5) ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
  (6) ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง 
  (7) ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร 
  (8) ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่ 
  (9) ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (10) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการ 
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2. ภาคความเหมาะสม 
ก าหนดให้มีการทดสอบภาคความเหมาะสม คะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ผ่านไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ดังนี้ 

(1) ทดสอบด้วยวิธีสัมภาษณ์ จ านวน 40 คะแนน 
(2) ผลงานที่ประสบความส าเร็จ จ านวน 20 คะแนน 
(3) การน าเสนอวิสัยทัศน์  จ านวน 20 คะแนน 
(4) ประวัติการรับราชการ  จ านวน 20 คะแนน 

1) วุฒิการศึกษา    คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
2) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงาน คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 และระดับปัจจุบัน 
3) ความผิดทางวินัยย้อนหลัง 5 ปี  คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
4) ความดีความชอบย้อนหลัง 5 ปี  คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

3. ผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถจะต้องส่งเอกสารผลงานและวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
  (1) ผลงานที่ประสบความส าเร็จมาแล้ว อันเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถที่
จะน าไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นหรือหน่วยงานส่วนราชการอื่นได้ เช่น การจัดท าโครงการที่มีลักษณะเป็นความคิดริเริ่ม 
หรือเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดผลดีมีผู้ได้รับประโยชน์เป็นจ านวนมาก หรือการคิดค้นแนวทางการบริหารงานใหม่ๆ 
และสามารถน าไปปฏิบัติจนประสบผลส าเร็จได้ผลดียิ่ง ซึ่งต้องเป็นผลงานไม่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 โดยมีความ
ยาวไม่เกิน 4 หน้า กระดาษ A4 ใช้แบบอักษร TH SarabunIT 9 ขนาด 16 พ.  
  (2) วิสัยทัศน์จะต้องเขียนในหัวข้อที่ก าหนด โดยจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า
รับการสรรหา วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเก่ียวกับการสรรหา 
   
ข้อสังเกต/ปัญหาที่พบในการสอบคัดเลือก 
 1. ข้อสอบ แบ่งออกเป็น ปรนัย 60 ข้อ 60 คะแนน และ อัตนัย 1 ข้อ 40 คะแนน  รวมคะแนน 100 
คะแนน ซึ่งผู้ที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ต้องท าข้อสอบได้ผ่านเกณฑ์ 60 คะแนน จึงจะมีสิทธิ
สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
  2. การสอบครั้งนี้ ไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหาที่ว่า ตอนนี้ไม่มีคนท างาน หลายๆ ที่ รักษาการ 2-3 ต าแหน่ง 
และให้เดาต่อไป จะมีต าแหน่ง รองปลัด, หน.สป. ปฏิบัติหน้าที่นายก ปฏิบัติหน้าที่ปลัด โดยเฉพาะปลัดกลาง เพราะ
ทุกคนสอบบริหารสูงได้หมด นี่คือข้อกังขา ว่าท าไม ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงสอบได้ 100% ส่วนการสอบคัดเลือก
เปลี่ยนสายงานเป็นผู้บริหาร คนสอบผ่านน้อยมาก เช่น ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายระดับต้น มีผู้สอบผ่าน 12 คน จากผู้มิ
สิทธิสอบ1,382 คน และมีบางต าแหน่งมีผู้สอบผ่านเพียงหนึ่งคน บางต าแหน่งไม่มีผู้สอบผ่านเลย 
  3. การสอบครั้งนี้ หน่วยจัดการสอบไม่มีความพร้อม สังเกตจากการวางแผนการสอบ เกือบ 7-8 เดือน ซึ่ง
บ่งบอกถึงความไม่พร้อม รีบเร่ง และปัญหาที่พบคือ สนามสอบมีเพียงแห่งเดียว คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต ผู้มีสิทธิสอบทั่วประเทศมารวมตัวกันที่เดียว ปัญหาที่ตามมาคือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ที่พักไม่
เพียงพอ หลายคนต้องพักต่างจังหวัดและอ าเภอใกล้เคียง ปัญหารถติด ผู้เข้าสอบบางคนเข้าห้องสอบไม่ทันตามเวลา
ที่ก าหนด 
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ภายหลังจากการประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  การสอบครั้งนี้ถือว่าเป็นเร่ืองใหม่และมีผลกระทบต่อวงการคนท้องถิ่นที่สุด เนื่องจากหลังจากประกาศผล
การสอบคัดเลือก มีการแบ่งคนท้องถิ่นออกเป็นหลากหลายความคิด เช่น คิดว่าให้ยอมรับผลการสอบ ไม่ว่าคนที่จะ
วิจารณ์เป็นคนที่ไปสอบเอง หรือไม่ได้ไปสอบ บางความคิดก็ไม่ยอมรับผลการสอบ เพราะคิดว่าการสอบไม่มีความ
โปร่งใส ไม่มีความเป็นธรรม และต้องการตรวจสอบการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ดังนี้ 

1. การสอบคัดเลือกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ก่อนการประกาศใช้ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 8/2560 เป็น การใช้ระบบ
คุณธรรมแทนที่ระบบอุปถัมภ์ เพื่อที่จะได้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้ารับการด ารงต าแหน่งอย่างแท้จริง 

2. การสอบคัดเลือกตามประกาศอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร มี
ข้อบกพร่องเป็นที่น่าสังเกตหลายประการในเกณฑ์การคัดเลือก  

3. ผลการสอบคัดเลือกไม่เป็นที่ยอมรับ สร้างความแคลงใจและถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก เนื่องจาก
เนื้อหาวิชาการสอบคัดเลือกไม่เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และความไม่ชัดเจนในข้อสอบอัตนัยที่ควรจะ
เปิดกว้างและให้อิสระทางความคิดภายใต้หลักการที่ถูกต้อง ตามหลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ 
เครือข่ายค้านผลสอบเลือกผู้บริหารท้องถิ่น 
 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 นายพิพัฒน์ วรสิทธิด ารง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ
ไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้สมาคมได้ออกแถลงการณ์ร่วมกับ 6 องค์กรภาคเครือข่ายข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ไม่ยอมรับผลการสอบคัดเลือกสายงานบริหารและอ านวยการท้องถิ่น  ของคณะอนุกรรมการสรรหา
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ หลังจาก
คณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
เมืองพัทยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงาน
ผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 โดยสอบข้อเขียนเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 เนื่องจากได้รับการร้องเรียน
จากผู้เข้าสอบคัดเลือกเป็นจ านวนมาก โดยพบว่า เนื่องจากข้อสอบอัตนัยไม่เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
และประกาศรับสมัครสอบ การตรวจข้อสอบอัตนัยมีข้อสงสัยหลายประการ สมาคมได้ตรวจสอบข้อมูลและพิจารณา
ในเบื้องต้นมีความเห็นว่า การจัดสอบของคณะอนุกรรมการสรรหาฯมีความบกพร่องตามข้อร้องเรียน  รวมทั้งมี
ข้อบกพร่องอื่นๆ จากนั้นกรรมการจึงมีมติไม่ยอมรับผลการสอบคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสาย
งานผู้บริหาร และเรียกร้องให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน สั่งการระงับประกาศผลการสอบคัดเลือกไว้เป็นการ
ชั่วคราว และ สั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีต าแทนจากส านักงาน ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.
กลาง และตัวแทนจาก อปท.ที่คัดเลือกจากสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แห่งประเทศไทย สมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) แห่งประเทศไทย และสมาคม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ขอให้ ก.กลาง สั่งให้คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จัดให้มีการตรวจข้อสอบ
อัตนัยใหม่ทั้งหมด 
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ข้อเสนอแนะ 
การใช้อ านาจตามมาตรา 44 ด้วยความหวังว่าจะแก้ไขการทุจริต การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เพื่อ

ตัดวงจรอุปถัมภ์ โดยริบอ านาจยึดอ านาจการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 8/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ถือเป็นความหวังของคนท้องถิ่นในภาพรวม อย่างไรก็ตาม ในการมอบอ านาจให้คณะกรรมการกลางบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เป็นผู้มีอ านาจในการคัดเลือก/สอบคัดเลือก ภายในกรอบอ านาจเพื่อแก้ไข ปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นข้อพิจารณาที่ควรให้ความส าคัญคือ 

1. การสอบครั้งนี้ หลายคนผิดหวังกับข้อสอบและผลสอบที่ออกมา บางคนคิดว่าท าได้แต่ผลสอบออกมา
กลับไม่ได้ ทุกคนอยากดูธงค าตอบ อยากรู้ผลการให้คะแนน โดยเฉพาะการให้คะแนนข้อสอบอัตนัย 1 ข้อ จ านวน 
40 คะแนน ใช้เกณฑ์ใดเป็นมาตรฐานการให้คะแนน 

2. การออกข้อสอบ เพื่อป้องกันปัญหาที่พบตามข้อ 1 ควรออกข้อสอบเป็น ปรนัย 100 ข้อ 100 คะแนน 
วัดผลกันด้วยผลตรวจจากคอมพิวเตอร์ จึงจะเป็นมาตรฐานและไม่สร้างข้อกังขาจากผลการสอบ 

3. สถานที่สอบควรกระจาย อย่างน้อย ภูมิภาคละ 1 แห่ง เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ลดค่าที่พัก และความแออัดยัดเยียดในการเข้าสอบ 

4. การออกข้อสอบควรออกตามขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ได้ประกาศของคณะอนุกรรมการฯและตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
  
สรุป 

การบริหารจัดการคนในต าแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นมิใช่เป็นเรื่องเพียงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งหรือ
เพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นปัญหาร่วมของคนท้องถิ่นทั้งหมด การเรียกร้องต่อสู้ปกป้องสิทธิของคนท้องถิ่น จึง
ต้องเป็นไปในภาพรวม มองปัญหามันอยู่ที่องค์กรที่ได้รับมอบอ านาจ คือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย) โดยข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ให้เข้ามาก ากับดูแล มาจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงบุคลากรทุกฝ่ายในองค์กรด้วย หมายความว่าเข้ามาจัดการชีวิตของชาวท้องถิ่น ซึ่งมีบุคลากร
ในสังกัดคนละองค์กรนั่นเอง ซึ่งตามหลักนั้น ความเป็นบุคคลนอกองค์กรจึงไม่เกิดความมีส่วนร่วมหรือความเป็น
เจ้าของ เพราะบุคลากรที่มาก ากับดูแลไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ก ากับดูแลนั้น ด้วยความเป็นสังกัดข้าราชการ
พลเรือนก็ไม่สมควรตั้งแต่แรกแล้ว เพราะไม่ใช่คนท้องถิ่น ไม่รู้บริบท ความเป็นมาและปัญหาของการปฏิบัติงานใน
ท้องถิ่น นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีบุคลากรจ านวนมาก มีพื้นที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ
ประเทศ มันใหญ่เกินกว่า ที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่เพียงผู้เดียวจะเข้ามารับผิดชอบ ก ากับ ดูแลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลคน เงิน หรืองบประมาณท้องถิ่นที่ใช้งบประมาณถึงหนึ่งในสามของทั้ง
ประเทศ และรวมทั้งการบริหารจัดการ ที่บุคลากรหลัก ครู ช่าง หมอ ก็ไม่มีอยู่ในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จึงเป็นธรรมดาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยขาดความสมดุลเชิงการบริหารจัดการ 
  จากแนวทางที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย มีการใช้อ านาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นนั้น ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติเพื่อให้มีถูกต้องและชัดเจนในการบริหารจัดการ ย่อมเป็นที่
เข้าใจดีว่าเมื่อมีการตรากฎหมายขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจึงจะ
ท าให้การบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
ความพร้อมและก้าวทันสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา จึงจะน าพาองค์กรก้าวไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมในการรับการเปลี่ยนแปลงจากการตรากฎหมายและการเปลี่ยนแปลงการเมืองการ
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ปกครองก็จะสามารถบริหารงานบุคคลขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคงปฏิเสธไม่ได้ว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปัจจุบันนี้หลายองค์กรมีประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลในระดับต่ า ดังจะเห็นตัวอย่ างจาก
เหตุการณ์ปลดผู้บริหารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะจากการทุจริตเรียกรับเงินในการสอบแข่งขัน การ
สอบคัดเลือก การโอนย้ายและการเลื่อนระดับ นอกจากนี้ยังมีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับการด ารง
ต าแหน่งโดยใช้ระบบอุปถัมภ์มากกว่าระบบคุณธรรม ท าให้คนที่มีความรู้ความสามารถไม่ได้รับโอกาสเท่าที่ควร แต่
เมื่อมีการใช้ระบบคุณธรรมแล้ว ก็ควรจะมีระบบการบริหารจัดการในการบริหารงานบุคคลให้ชัดเจน รัดกุม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ จึงจะไม่เกิดปัญหาและข้อกังขาใดๆซึ่งจะท าให้เกิดข้อร้องเรียนตามมาไม่จบสิ้น อันจะเป็นการตอกย้ า
ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานไม่โปร่งใสและไม่มีประสิทธิภาพ  
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นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร 
 
Development Policy Special Economic Zone of Nakhon Phanom Province and 
Mukdahan Province 
 
ผู้วิจัย   มานพ  เหมพลชม  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 
บทคัดย่อ 

ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาวิจัยเรื่องนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนมและจังหวัด
มุกดาหารโดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ เพื่อศึกษานโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนมและ
จังหวัดมุกดาหาร ในมิติทางด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจและด้านการเมือง เพื่อศึกษาปัญหาและการดูแลของภาครัฐใน
การอ านาจตามกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นของจังหวัดนครพนมและจังหวัด
มุกดาหาร และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นจากนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมี
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการ และภาค
ประชาชน โดยมีจ านวน 30 คน เพื่อให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยผลของการสัมภาษณ์เชิง
ลึกจะมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการค้นหาข้อเท็จจริงแล้วน ามาหาข้อสรุปอย่างเป็นระบบ มีเหตุผลและอ้างอิงทฤษฎี
โดยด าเนินการจัดระเบียบข้อมูลซึ่งมีผลการวิจัย พบว่า 

1. นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร ในมิติทางด้านสังคม         
ด้านเศรษฐกิจและด้านการเมืองย่อมได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งในด้านบวกและด้านลบ 
ซึ่งกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ศาสนา และวัฒนธรรมและเกิดความเหลื่อมล้ าทางสงัคม แรงงานข้าม
ชาติ อย่างเลี่ยงไม่ได้ โดยในด้านเศรษฐกิจย่อมมีผลต่อการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวที่มีอยู่ อาทิ การค้า
ชายแดน การค้าพานิชกรรม การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ระบบเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ใน
ด้านการเมือง การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษย่อมมีผลกระทบต่อบทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาทิ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีผลกระทบต่อความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในด้านสังคม รวมทั้งวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ และที่ส าคัญคือส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
แรงงานต่างด้าวที่จะเกิดความเหลื่อมล้ า ที่อาจถูกครอบง าจากวัฒนธรรมยุคใหม่ที่หลั่งไหลเข้ามาพร้อมกับความ
เจริญทางด้านเทคโนโลยีต่างๆต่อไป 

2. การดูแลของภาครัฐในการอ านาจตามกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น
ของจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารมีผลมาจาก 

2.1) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติระหว่างชุมชนกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ อาจมีผลกระทบกับคน
ในท้องถ่ินในอ านาจและสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.2) ระบบเศรษฐกิจชุมชนและวิถีชีวิตของคนท้องถ่ิน ชุมชนดั้งเดิมที่อยู่อาศัยหรือท ามาหากินใน
พื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอาจได้รับผลกระทบในการสูญเสียอาชีพถิ่นฐานบ้านเกิดวิถีชีวิตการ
เปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรม 
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2.3) ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ การด าเนินการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถสร้างรายได้
และผลก าไรจากสิทธิพิเศษต่างๆที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยกเว้นภาษีการจ้างแรงงานราคาถูกและการได้รับการ
ละเว้นข้อบังคับทางกฎหมายรวมถึงการโหมลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ 

2.4) การจ้างงานและการกระจายรายได้ การประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ใดอาจน ามาซึ่ง
การย้ายถิ่นฐานอพยพแรงงานข้ามชาติเพิ่มข้ึน 

3. ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังนี้ โดยควรค านึงถึงแนวทางการก าหนดสิทธิประโยชน์ในทุกๆด้านมาประกอบ
กันเพื่อออกเป็นกฎหมายกฎระเบียบที่ใช้ภายในพื้นที่โดยเฉพาะซึ่งจะตอบสนองตรงกับความต้องการของประชาชน
ในสังคมเขตเศรษฐกิจพิเศษมากที่สุดให้สามารถรองรับกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระบบสาธารณูปโภคและระบบขนส่งถนนหนทาง
เครือข่ายระบบน้ าระบบป้องกันน้ าท่วมระบบไฟฟ้าพลังงานและระบบการสื่อสารต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
ค านึงการเปลี่ยนแปลงของท้องถ่ินในจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารต่อไป 
 
ค าส าคัญ : นโยบายพัฒนา, เขตเศรษฐกิจพิเศษ, จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร. 
 
abstract 

The objectives of “Development policy special economic zone of Nakhon Phanom 
Province and Mukdahan Province were; 1) to study the development policy special economic 
zone of Nakhon Phanom Province and Mukdahan Province in dimensions of society, 
economic and politics; 2) to study problems and taking care by government of special 
economic zone’s law that effects of the local change of Nakhon Phanom Province and 
Mukdahan Province; and to study recommendation in order to improve of the local change of 
Nakhon Phanom Province and Mukdahan Province. This dissertation was a qualitative 
research and collecting data by in-depth interview. The key-informants were 30 people from 
government organization, private organization, experts/academics and civil sector to get 
information for the purposes of research. The result of in-depth interview will focus on the 
importance of finding facts and bring to the conclusion as a system, reasonable and 
theoretical references by organizing data. Findings from this dissertation are outlined below; 

1. The development policy special economic zone of Nakhon Phanom Province 
and Mukdahan Province in dimensions of social, economic and politics would be affected 
by development special economic zone, both positive and negative; economic, politics, 
society, religious and cultural, occurring inequality and migrant workers. On economic will 
affect trade, investment and tourism, for example, border trade, commercial, tax collection, 
local economic system as well as different types of industries. On politics will affect the 
role and authority of local government such as subdistrict administrative organization and 
relevant other agencies as well as an impact on the needs of local people on society, 
lifestyle and well-being. And related to migrant workers inequality has occurred that might 
be a new era of dominance that came along with the growth of technology.  

2. The result of taking care by government of special economic zone’s law that 
affecting to the local change of Nakhon Phanom Province and Mukdahan Province 
indicated that; 
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2.1) Natural resource management between community and special 
economic zone may have an impact on the local people in power and the right to manage 
natural resource and environment.  

2.2) Community economic system and local people lifestyle; people who 
living in traditional community in the area was declared special economic zone and may be 
in affected in the loss of traditional career, lifestyle and cultural changes.  

2.3) Inequality economic; the process of special economic zone can make 
revenues and profits from benefits received whether it is a matter for the tax 
exemption, employing cheap labor and ignored the legal regulations and investment in defense, 
including foreign investors.  

2.4) Employment and income distribution; declaration a special economic 
zone may entail relocating migrants immigrants increased. 

 3. Suggestions in this research; consider your approach to determine benefits in 
every aspect to be divided into law regulations that apply within the particular area which 
will respond the needs of the people in the special economic zone as possible in order to 
support activities that will occur in the future and linked to infrastructure development; both 
the industrial technology, infrastructure, transportation, water systems, flood protection 
systems, power systems and communication systems, effectively that will concern on local 
change of Mukdahan province and Nakhon Phanom province. 
 
KeyWord : Development Policy Special Economic Zone of Nakhon Phanom Province 

and Mukdahan Province. 
 
บทน า 
 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม จัดตั้งขึ้นโดยประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ที่ 2/2558 เรื่อง ก าหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ข้อที่ 4 ซึ่งก าหนดให้ท้องที่ 13 ต าบล 
แบ่งเป็น อ าเภอเมืองนครพนม 10 ต าบล ได้แก่ ต าบลกุรุคุ ต าบลท่าค้อ ต าบลนาทราย ต าบลนาราชควาย ต าบลใน
เมือง ต าบลบ้านผึ้ง ต าบลโพธิ์ตาก ต าบลหนองญาติ ต าบลหนองแสง ต าบลอาจสามารถ และ  อ าเภอท่าอุเทน 3 
ต าบล ได้แก่ ต าบลโนนตาล ต าบลเวินพระบาท ต าบลรามราช เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม โดย
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้มีการลงทุนภายในประเทศโดยมีรูปแบบ
การบริหารและให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีกฎเกณฑ์แตกต่างไปจากกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับ
ปกติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นประตูการค้าในฐานการผลิต 
และระบายสินค้าของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยอาศัยวัตถุดิบและแรงงานจากพื้นที่โดยรอบทั้งภายในและ
ประเทศเพื่อนบ้าน ผ่อนคลายกฎระเบียบที่กีดขวางทางการค้า การลงทุนระหว่างประเทศและปรับปรุงกฎหมาย
นโยบายสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ทั้งด้านสิทธิประโยชน์ จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
การผ่อนปรนใช้แรงงานต่างด้าว และการท าธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ส่งเสริมชุมชนในฐานรากให้มีสภาพความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการเพิ่มปริมาณการค้า การลงทุน การผลิต โดยเฉพาะการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมชนบท และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ตลาดระดับภาคและประเทศ น าไปสู่การจ้างงานลดปัญหาการว่างงาน เพิ่ม
รายได้และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่าง  ๆ จะช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
สภาพแวดล้อมชุมชนดีขึ้น โดยการพัฒนา “ความเป็นเมืองชายแดน” ไปสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะเป็นการ
เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ สร้างประโยชน์จากความเชื่อมโยงกับฐานการ
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ผลิตหลักของประเทศภาคและประเทศในภูมิภาค ดึงดูดการลงทุนจากในและต่างประเทศ และตอบสนองต่อ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศในภาพรวม หรือบางส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการค้าสินค้าและบริการหรือการลงทุน  เพื่อรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการค้าบริเวณพรมแดนและการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน  ซึ่งประโยชน์ของการเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ คือจะเป็นพื้นที่มีการผ่อนปรนในเรื่องกฎระเบียบการลงทุน และมีการให้สิทธิพิเศษหลายประการ
แก่นักลงทุน รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ด้านภาษี เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกระตุ้น
ให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยังมีการอ านวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนหลาย
ประการ ไม่ว่าจะเป็นการอ านวยความสะดวกด้านข้อมูล การอ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมบริการพื้นฐาน
ต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น  

ดังนั้นจากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาวิจัยเรื่อง 
“นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร ” เพื่อเป็นการศึกษามีการบริหารจัดการ
การใช้ประโยชน์พื้นที่และการส่งเสริมกิจกรรมในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ คุณภาพชีวิต
ของคนในพื้นที่ดีขึ้น มีการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้ชุมชน รวมถึงมีกฎระเบียบและแนวทางการก ากับดูแล
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้มาตรฐานและมีการบังคับใช้ที่เข้มแข็ง มีการแก้ปัญหาข้อจ ากัดเดิมในพื้นที่
และการป้องกันผลกระทบเชิงลบต่าง ๆ เช่น ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ไร้ทักษะ ปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือความแออัด
ของด่านพรมแดนเป็นพื้นที่ล าดับความส าคัญสูงที่ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายและงบประมาณ  และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐสามารถเสริมสร้างศักยภาพความแข็งแกร่งของหน่วยงานภาคเอกชน และชุมชนใน
พื้นที่ตั้งแต่การวางแผน บริหารจัดการ และการติดตามประเมินผล เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาโดยผู้วิจัยได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการวิจัยดังนี้ ได้แก่ 
 1. เพื่อศึกษานโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร ในมิติทางด้านสังคม 
ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง  
 2. เพื่อศึกษาปัญหาและการดูแลของภาครัฐในการอ านาจตามกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ส่งผลต่อ
นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร 
 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะปรับปรุงนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนมและจังหวัด
มุกดาหาร  
 
กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร ” ในครั้งนี้
อาศัยวัตถุประสงค์และค าถามในการศึกษา โดยก าหนดแนวคิดเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางในการวิเคราะห์โดยมี
ความสัมพันธ์กันเชิงระบบ (Systematic) ซึ่งสามารถเขียนเป็นระบบได้ดังต่อไปนี้ 
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ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
  (Independent Variables)               (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนามและ
ผสมผสานกับการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทาง มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ตามความเป็น
จริง ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก ่(1) หน่วยงานภาครัฐในท้องถ่ิน ได้แก่ ผู้ว่าราชการหรือ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร (2) กลุ่มธุรกิจภาคเอกชน ได้แก่ 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร (3.) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการ กลุ่มองค์กรเครือข่ายภาค
ประชาสังคม เครือข่ายจับตาเขตเศรษฐกิจพิเศษ กลุ่มเครือข่ายประชาสังคม เครือข่ายสิ่งแวดล้อม เครือข่ายผู้น า
องค์กรประชาชนจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร และ(4) ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครพนมและ
จังหวัดมุกดาหาร จ านวน 30 คน แล้วน ามาหาข้อสรุปอย่างเป็นระบบมีเหตุผลซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบจากมุมมอง
หลาย ๆ ด้านอันเป็นองค์ประกอบส าคัญในการออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
โดยผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อูมล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การบริหารภาครัฐด้านนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม และมุกดาหาร  โดยสรุปว่า 
แนวความคิดเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการกระจายการพัฒนาไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ เพื่อมิให้
การพัฒนากระจุกตัวเฉพาะในเมืองใหญ่ โดยใช้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายเป็นตั วน าในการพัฒนา ซึ่ง
นอกจากจะช่วยกระจายการพัฒนาไปสู่พื้นที่เฉพาะที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอันเป็นการยกระดับ 
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เฉพาะและพื้นที่ใกล้เคียงโดยตรงแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวทีการค้าโลกอีกด้วย (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , 2548) เขต
เศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง พื้นที่แห่งหนึ่งแห่งใดที่ได้รับการก าหนดและพัฒนาขึ้นมาภายใต้กฎหมาย และการบริหาร
กิจการในลักษณะเฉพาะ ซึ่งภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวนั้น จะมีการปรับปรุงลักษณะ ทางกายภาพของ

การพัฒนาเขตพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ 
- นโยบาย/วสิัยทัศน ์ - ยุทธศาสตร ์
- พันธกิจ  - เป้าหมาย 
- โครงการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น ได้แก่ 
1. ด้านเศรษฐกิจ 2 .ด้านสังคม 
3. ด้านการเมือง 

การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ได้แก่ 
- หน่วยงานภาครัฐ  - หน่วยงานภาคเอกชน 
- ภาคประชาชน 
 

 

ประสิทธิผลการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้นโยบาย
การพัฒนาเขตพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

จังหวัดนครพนม ได้แก่  
1. การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้

2. สภาพเศรษฐกิจ สังคมความเปน็อยู่ของคน   
ในท้องถิ่น 

3. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ 

4. การสร้างความพึงพอใจ 
 



 
 

อสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ เช่น การให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี 
การอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจการและบริการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ตั้งแต่ระบบขนส่ง ระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปา นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกิจการสนับสนุนและกิจการต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดให้มีระบบ สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน เป็นต้น 

1.1) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร โดยปี พ.ศ. 2549 เปิดใช้งานสะพานมิตรภาพแห่งที่ 
2 จังหวัดมุกดาหารและแขงสะหวันนะเขต อย่างเป็นทางการ เป็นผลให้มูลค่าการค้าชายแดนรวม ณ จังหวัด
มุกดาหาร มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จนสูงขึ้นถึงระดับ 100,000 ล้านบาท ในปี 2555 ส่งผลให้เกิดการขยายตัว
ของกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อรายได้มวลรวมจังหวัด (GPP) ให้มีระดับอัตราการเติบโต ใน
ระดับตัวเลขสองต าแหน่ง มาโดยตลอดหลังจากเปิดสะพานมิตรภาพ แห่งนี้ จนถึงปัจจุบัน และในช่วงเวลาเดียวกัน
นี้ การลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมในจังหวัดมุกดาหารก็ทวีความส าคัญ  จนมีบทบาทส าคัญต่อรายได้จังหวัดมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งสัดส่วนรายได้ด้านอุตสาหกรรมต่อรวยได้มวลรวมจังหวัด (GPP) ได้ก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นร้อยละ 15 ต่อ 
GPP ในปี 2557 จากที่เคยมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 8 ต่อ GPP ในปี 2548 ก่อนที่จะเปิดสะพานแห่งที่ 2 โดยการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ที่ส าคัญ ที่มีขนาดใหญ่ อาทิ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา ผลิตยางพาราแท่ง ซึ่งมีการ
ลงทุน 2 โรงงาน มีก าลังการผลิตรวม 4 แสนล้านตันต่อปี มีเงินลงทุนรวมประมาณ 1,500 ล้านบาท กลุ่ม
อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง ซึ่งมีการลงทุนเป็นจ านวน 2 โรงงาน มีก าลังการผลิตรวม แป้งมันรวมประมาณ 
25,000 ตันต่อปี มีเงินลงทุนรวมประมาณ 800 ล้านบาท และกลุ่มอุตสาหกรรมโรงสีข้าว ขนาดใหญ่อีกหลายแห่ง 
ส่งผลให้ก่อให้เกิดการจ้างงานภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดเพิ่มขึ้น ยังผลต่อเนื่องให้ประชาชนในจังหวัดมีก าลังซื้อที่
สูงขึ้น ก่อให้เกิด การลงทุนในภาคการค้าและการบริการขนาดใหญ่ในจังหวัดตามมาอีกหลายอย่าง อาทิเช่น ห้างค้า
ปลีกค้าส่ง MAKRO ห้างสรรพสินค้า BIGC ห้างสรรพสินค้า ROBINSON โรงแรมและห้องพักเป็นจ านวนมาก ในปี 
2556 อีกทั้งยังมีก าลังซื้อในประเทศเพื่อนบ้านที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากประชากรจ านวนมาก เข้ามาจับจ่ายใช้สอย และ
เข้ามาใช้บริการในจังหวัดมุกดาหาร ส่งผลให้ภาคการค้าปลีก ค้าส่ง และภาคบริการ การท่องเทียว ในจังหวัด
มุกดาหารขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งก็เป็นผลมาจากความสะดวกในด้านการเดินทางที่ดียิ่งขึ้นในปัจจุบัน 

1.2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม จัดตั้งขึ้นโดยประกาศคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 2/2558 เรื่อง ก าหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ข้อที่ 4 ซึ่งก าหนดให้
ท้องที่ 13 ต าบล แบ่งเป็น อ าเภอเมืองนครพนม 10 ต าบล ได้แก่ ต าบลกุรุคุ ต าบลท่าค้อ ต าบลนาทราย ต าบล
นาราชควาย ต าบลในเมือง ต าบลบ้านผึ้ง ต าบลโพธิ์ตาก ต าบลหนองญาติ ต าบลหนองแสง ต าบลอาจสามารถ และ 
อ าเภอท่าอุเทน 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลโนนตาล ต าบลเวินพระบาท ต าบลรามราช เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นครพนม โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้มีการลงทุนภายในประเทศ
โดยมีรูปแบบการบริหารและให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีกฎเกณฑ์แตกต่างไปจากกฎเกณฑ์
ที่ใช้บังคับปกติ เพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นประตูการค้าในฐาน
การผลิต และระบายสินค้าของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยอาศัยวัตถุดิบและแรงงานจากพื้นที่โดยรอบทั้ง
ภายในและประเทศเพื่อนบ้าน ผ่อนคลายกฎระเบียบที่กีดขวางทางการค้า การลงทุนระหว่างประเทศและปรับปรุง
กฎหมายนโยบายสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ทั้งด้านสิทธิประโยชน์ จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) การผ่อนปรนใช้แรงงานต่างด้าว และการท าธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ส่งเสริมชุมชนในฐานรากให้มี
สภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการเพิ่มปริมาณการค้า การลงทุน การผลิต โดยเฉพาะการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
ชนบท และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ตลาดระดับภาคและประเทศ น าไปสู่การจ้างงานลดปัญหาการ
ว่างงาน เพิ่มรายได้และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ จะช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
สภาพแวดล้อมชุมชนดีขึ้น โดยการพัฒนา “ความเป็นเมืองชายแดน” ไปสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะเป็นการ
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เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ สร้างประโยชน์จากความเชื่อมโยงกับฐานการ
ผลิตหลักของประเทศภาคและประเทศในภูมิภาค ดึงดูดการลงทุนจากในและต่างประเทศ และตอบสนองต่อ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศในภาพรวม  

2. ปัญหาและการดูแลของภาครัฐในการอ านาจตามกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งผลต่อนโยบาย
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร โดยสรุปว่า 

1.1) ควรค านึงถึงแนวทางการก าหนดสิทธิประโยชน์ในทุก ๆ ด้าน โดยพิจารณามาตรการหลาย 
ๆ เรื่องมาประกอบกันเพื่อออกเป็นกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ใช้ภายในพื้นที่โดยเฉพาะซึ่งจะตอบสนองตรงกับความ
ต้องการของประชาชนในสังคมเขตเศรษฐกิจพิเศษมากที่สุด โดยแต่ละพื้นที่อาจจะมีกฎหมายใช้บังคับเฉพาะภายใน
เขตเขตเศรษฐกิจพิเศษของตนโดยก าหนดมาตรการให้สิทธิประโยชน์ในพื้นที่ โซนต่าง ๆ สอดคล้องกับการพัฒนา
ธุรกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาการลงทุนในธุรกิจของประชาชนเป็นจ านวนมาก 

1.2) ควรก าหนดรูปแบบและวิธีการจัดให้มีการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  กล่าวคือต้องมี
การพัฒนาระบบการให้บริการในเขตเศรษฐกิจพิเศษแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับระบบ  
ASEAN Single Window ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนตลอดจนภาคีพัฒนาในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้  เพื่อให้การ
ด าเนินการด้านต่าง ๆ สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้นอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ควรพัฒนามาตรการการให้บริการในบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษแบบ One Stop Servicesในการตรวจ
และปล่อยสินค้าน าเข้าและส่งออกให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว และการเดินทางเข้าและออกของแรงงานต่างด้าว 
นักท่องเที่ยว และประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

1.3) ควรด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ด่านศุลกากร และด่านคนตรวจคนเข้าเมือง
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่งให้สามารถรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตและเชื่อมโยงกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยี ระบบสาธารณูปโภค และ
ระบบขนส่งถนนหนทาง เครือข่ายระบบน้ า ระบบป้องกันน้ าท่วม ระบบไฟฟ้าพลังงานและระบบการสื่อสารต่าง ๆ 
ในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยควรน าแนวคิดในของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศที่
พัฒนาแล้วมาใช้การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะ เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศไทยได้บูรณาการ
ทั้งระบบ  

2.1) ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
และประเทศในกลุ่มองค์กรความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD (Organization for Economic 
Cooperation and Development) จะเน้นการพัฒนาระบบการให้บริการทั้งระบบ โดยการลดกฎระเบียบและ
ขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น มีการจัดเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ  

2.2) ควรมีระบบการท างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีความยืดหยุ่น โดยเน้นบูรณาการการ
ท างานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน อันจะส่งผลให้
เกิดการใช้ประโยชน์ทางด้านทรัพยากรต่าง ๆ ในเขตได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ซึ่งได้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 

2.3) ควรมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวางผังเมืองต่อสาธารณะ โดยประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยง่ายและรวดเร็ว ดังเช่นของประเทศสิงคโปร์ทั้งทางอินเตอร์เน็ตและระบบบริการข้อมูล  เพื่อให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสได้ ดังนั้นประเทศไทยจึงควรต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าว  
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อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร ” ในครั้งนี้ 
โดยนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร แนวความคิดเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการกระจายการพัฒนาไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ เพื่อมิให้การพัฒนากระจุกตัวเฉพาะในเมือง
ใหญ่ โดยใช้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายเป็นตัวน าในการพัฒนา ซึ่งนอกจากจะช่วยกระจายการพัฒนาไปสู่
พื้นที่เฉพาะที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอันเป็นการยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เฉพาะ
และพื้นที่ใกล้เคียงโดยตรงแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน
เวทีการค้าโลกอีกด้วย (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2548) เขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง พื้นที่แห่งหนึ่งแห่ง
ใดที่ได้รับการก าหนดและพัฒนาขึ้นมาภายใต้กฎหมาย และการบริหารกิจการในลักษณะเฉพาะ ซึ่งภายในเขต
เศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวนั้น จะมีการปรับปรุงลักษณะ ทางกายภาพของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะ
รองรับการลงทุนจากต่างประเทศ เช่น การให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี การอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจการ
และบริการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ตั้งแต่ระบบขนส่ง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกิจการสนับสนุน
และกิจการต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดให้มีระบบ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
สุขอนามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวนั้น ถือเป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมท้องถิ่นนั้น ให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้น (รายงานของคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา, 2555) วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้มีการลงทุนภายในประเทศ โดยมีรูปแบบการบริหารและให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยมีกฎเกณฑ์แตกต่างไปจากกฎเกณฑ์ ที่ใช้บังคับปกติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ด้วยการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นประตูการค้าในฐานการผลิต และระบายสินค้าของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดย
อาศัยวัตถุดิบและแรงงานจากพื้นที่ โดยรอบทั้งภายในและประเทศเพื่อนบ้าน ผ่อนคลายกฎระเบียบที่กีดขวางทาง
การค้า การลงทุนระหว่างประเทศ และปรับปรุงกฎหมายนโยบายสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ทั้งด้านสิทธิ
ประโยชน์ จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การผ่อนปรนใช้แรงงานต่างด้าว และการท าธุรกรรม
เงินตราต่างประเทศ ส่งเสริมชุมชน ในฐานรากให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการเพิ่มปริมาณการค้า การลงทุน 
การผลิต โดยเฉพาะการเชื่อมโยง อุตสาหกรรมชนบท และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ตลาดระดับภาค
และประเทศ น าไปสู่การจ้างงาน ลดปัญหาการว่างงาน เพิ่มรายได้และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ จะช่วยให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อมชุมชนดีขึ้น (สิริวษา สิทธิชัย, 2551, น.6)  

ส าหรับแนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศนั้น ประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศ ในกลุ่ม
องค์กรความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือที่เรียกว่า OECD (Organization for Economic 
Cooperation and Development) ไม่มีแนวคิดการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
แต่จะเน้น “การพัฒนา ระบบการให้บริการทั้งระบบ” โดยการลดกฎระเบียบและขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น มีการจัดเก็บ
ข้อมูลด้านต่าง ๆ ในฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบและบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
เพื่อให้บริการในลักษณะของ ศูนย์บริการร่วม (Service Center) รวมทั้งมีการน าระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการให้บริการต่าง ๆ ซึ่งท าให้ผู้รับบริการใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การพัฒนา
ประเทศโดยการส่งเสริมให้มีการค้าและการลงทุนที่ เพิ่มขึ้น จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัว แนว
ทางการพัฒนาพื้นที่ในลักษณะของ “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” (Special Economic Zone) นับเป็นแนวทางการพัฒนา
ที่มีการศึกษาและกล่าวถึงกันมานานในประเทศไทย ค าว่า “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” เป็นที่รู้จักของคนไทยมานาน
พอสมควร แต่หากถามว่าลักษณะใดจึงเรียกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะได้รับค าตอบที่หลากหลายและแตกต่างกัน
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ออกไป สิ่งที่เรียกว่าพิเศษในที่นี้จะหมายถึงการได้รับสิทธิพิเศษทางด้านต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ
พิเศษทางภาษีอากร การส่งเสริมการลงทุนความพร้อมของปัจจัยการผลิต การอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
ธุรกรรมและบริการพื้นฐานต่าง ๆ ตั้งแต่ระบบขนส่งไฟฟ้า ประปา ฯลฯ และจะมีค าเรียกเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป 
เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) เขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก (Export Processing 
Zone) คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse)และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Border 
Economic Zone) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าจะให้ความส าคัญกับการประกอบกิจกรรมประเภทใด หรือค าใดจะเป็นที่น่า
ดึงดูดนักลงทุนมากที่สุด (ด ารง แสงกวีเลิศ และนันธิกา ทังสุพานิช, 2545, น.42) โดยการพัฒนาพื้นที่เฉพาะให้เป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษจะน ามาซึ่งการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ ทั้งการค้า การลงทุนการจ้างแรงงาน ปัจจัยที่ท าให้ประสบ
ความส าเร็จจะต้องผ่านการศึกษา การวางยุทธศาสตร์การพัฒนา แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าในการพัฒนานั้นแม้จะน ามาซึ่ง
โอกาสอันเป็นผลดีต่อภาคเศรษฐกิจ แต่ในทางกลับกันก็น ามาซึ่งผลกระทบในหลายมิติโดยเฉพาะผลกระทบทางด้าน
สังคมที่จ าต้องพิจารณาควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่และการเตรียมความพร้อมซึ่งการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษน ามาซึ่งโอกาส ดังนี้ 

1. ท าให้ปริมาณและมูลค่าการค้าและบริการตามแนวชายแดนเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะเมื่อมีการให้บริการ
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One - Stop Service) ที่สอดคล้องกับระบบ ASEAN Single Window ซึ่งจะสร้าง
ความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาลงทุนมากขึ้น  

2. รายได้จากการท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น และมีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้ออ านวยต่อการท่องเที่ยวในภูมิภาคให้สามารถขยายตัวได้
อย่างรวดเร็ว 

3. รายได้จากการเก็บภาษีจะเพิ่มขึ้น  ทั้งภาษีศุลกากร ภาษีเงินได้ ภาษียานพาหนะรวมถึง
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีงานท า มีธุรกิจใหม่ ๆ เกิดขึ้น มีการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านภาษา
ทักษะ และองค์ความรู้อื่น ๆ เพื่อปรับตัวเองให้ทันกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  และการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น (ชรินทร์ หาญสืบสาย, 2557) 

5. เมื่อมีโครงการใหญ่ ๆ เกิดขึ้นตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา จะท าให้การพัฒนาทางด้าน
อื่น ๆ ตามมา  

6. ได้ประโยชน์จากแรงงานของประเทศเพื่อนบ้าน และแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าเมือง
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าโมเดลเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของไทยจะเลือกแบบใดก่อนหลัง  ความละเอียดอ่อน
ผลกระทบด้านบวกและลบในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.1) ควรค านึงถึงแนวทางการก าหนดสิทธิประโยชน์ในทุก ๆ ด้าน โดยพิจารณามาตรการหลาย ๆ เรื่องมา
ประกอบกันเพื่อออกเป็นกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ใช้ภายในพื้นที่โดยเฉพาะซึ่งจะตอบสนองตรงกับความต้องการของ
ประชาชนในสังคมเขตเศรษฐกิจพิเศษมากที่สุด  

1.2) ควรก าหนดรูปแบบและวิธีการจัดให้มีการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ กล่าวคือต้องมีการพัฒนา
ระบบการให้บริการในเขตเศรษฐกิจพิเศษแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับระบบ  ASEAN 
Single Window ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาค
ประชาชนตลอดจนภาคีพัฒนาในด้านต่างๆที่เก่ียวข้อง 
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1.3) การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการร่วมกันรวมทั้งอาจจะก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข
ระยะเวลาการอนุญาตให้เข้าเมือง พื้นที่อยู่อาศัยและอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าและมาตรการควบคุมดูแลการใช้
แรงงานต่างด้าวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1.4) ควรด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ด่านศุลกากร และด่านคนตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่งให้สามารถรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและ
เชื่อมโยงกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยี ระบบสาธารณูปโภค และระบบขนส่ง
ถนนหนทาง เครือข่ายระบบน้ า ระบบป้องกันน้ าท่วม ระบบไฟฟ้าพลังงานและระบบการสื่อสารต่าง ๆ ในภูมิภาคได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การส่งเสริมและการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงมโนราห์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
The Promotion and Conservation Manohra Performing Arts to the Authority of 
Local Administrative Organization,Nakhon Si Thammarat Province 
 
ผู้วิจัย   รุ่งทิพย์  สุวรรณสถิต 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา  ไวส ารวจ 
 
บทคัดย่อ 
 มโนราห์ เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้าน อัตลักษณ์ประจ าจังหวัดภาคใต้มีแม่บทท่าร าอย่างเดียวกับละคร
ชาตรีศิลปะที่ชาวภาคใต้สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 
57 รัฐต้อง (1) อนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอัน
ดีงามของท้องถ่ินและของชาติและจัดให้มีพื้นที่สาธารณะส าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย  ปรากฏว่า 
ในช่วงการปฏิรูปการปกครองประเทศ รัฐบาลมุ่งส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  ท าให้ศิลปะโบราณไม่ได้รับ
การส่งเสริมและอนุรักษ์เท่าที่ควร โดยเฉพาะร ามโนราห์ขาดความต่อเนื่องในการถ่ายทอด การเก็บรวบรวมองค์
ความรู้ เกิดปัญหาในการอนุรักษ์การร ามโนราห์ผลการศึกษาวิจัย พบว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัด
หนึ่งในพื้นที่ภาคใต้ที่มีการสืบเชื้อสายมโนราห์จากบรรพบุรุษ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทที่ส าคัญ
ในการอนุรักษ์ส่งเสริมการร ามโนราห์ตามบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญไทย โดยประสานความร่วมมือกับโรงเรียนใน
เขตพื้นที่ปลูกฝังให้เด็กรู้จักมโนราห์ สถาบันอุดมศึกษามีการจัดหลักสูตรการแสดงวัฒนธรรมมโนราห์รวมทั้ง
ก าหนดยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยพบปัญหาอุปสรรคการ
สนับสนุนงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้น าท้องถิ่นขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร า
มโนราห์จึงมีข้อเสนอเชิงวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ตามแนวคิดการบริหารองค์การภาครัฐแนวใหม่ (NPA) 
และการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) มุ่งบริหารภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ด้วยความคุ้มค่ามี
ประสิทธิภาพและผลิตภาพให้สูงขึ้นโดยบูรณาการแนวคิดประชารัฐและนิติรัฐเข้าด้วยกัน  เพื่อปรับแผน
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม ส าหรับส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะมโนราห์ 
 
บทน า 
 มโนราห์ เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้าน เครื่องแต่งกายผู้แสดงประกอบด้วยเทริด เครื่องรูปปัด ปิ้งคอ พา
นอก ปีกนกแอ่น ทับทรวง หางหงส์ ออกมาแสดงด้วยแม่บทท่าร า บทร้องเป็นกลอนสดผู้ขับร้องต้องสรรหาค าให้
สัมผัสกัน อย่างมีความหมาย สอดสัมพันธ์กันทั้งบทร้องท่าร า ดนตรีประกอบกลองทับคู่ฉิ่ง โหม่งปี่ชวาและกรับ
ศิลปะและองค์ประกอบอันเป็นอัตลักษณ์ประจ าจังหวัดภาคใต้ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณผ่านกระบวนการสั่ง
สมความรู้จากบรรพบุรุษถ่ายทอดและสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานกว่าพันปี(ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้, 
2553)ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจึงมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาการปรับตัวผสมผสานองค์ความรู้แบบใหม่ใน
ท้องถิ่นแต่คนในชุมชนรู้สึกมีส่วนร่วมสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาภายนอกสร้างสรรค์ตัวเองให้สามารถมีอิสระ
มีศักดิ์ศรีตามคุณค่าได้ (พอพรรณบัวมาศ, 2553: 1) ศิลปะซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่แสดงความเป็นรัฐาธิปัตย์ 
จึงให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะของชนชาติ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
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บัญญัติไว้ใน มาตรา 57รัฐต้อง(1) อนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถ่ินและของชาติและจัดให้มีพื้นที่สาธารณะส าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการด้วย (ราชกิจจานุกเบกษา, 2560: 15) 
 การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด้านศิลปะมโนราห์ จึงเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายสูงสุดของประเทศ ทั้งนี้เพราะเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและมีอ านาจ
หน้าที่ในการคุ้มครองดูแลบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ ารุงรักษาศิลปะจารีตศิลปะ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นตามความจ าเป็นและสมควร ดังนั้นการส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปะการแสดงมโนราห์ให้อยู่กับภูมิภาคทางตอนใต้ประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัด
ขนาดใหญ่ล าดับ 2 ของภาคใต้ รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งอารยธรรมภาคใต้ของประเทศ ที่นานาชาติ
ให้ความสนใจในฐานะเป็นพื้นที่มรดกโลก ประกอบกับศิลปะการแสดงมโนราห์เป็นนิยมและชื่นชอบของ
ชาวต่างชาติ จึงเป็นที่น่าสนใจว่า อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช หากมีการ
ศึกษาวิจัย เพื่อค้นหาแนวทาง แผนงาน ยุทธศาสตร์ ส าหรับน าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน นอกจากนี้ การวิจัยครั้งนี้ยังมุ่งค้นหาวิธีการในการฟื้นฟูประยุกต์และ
สร้างสรรค ์ศิลปะการแสดงมโนราห์ เพื่อเสนอแนะต่อองค์กรส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีการส่งเสริม 
การอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่าจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งอย่างเหมาะสม
สภาพสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่ เข้ามีบทบาท ต่อศิลปะและการละเล่นพื้นบ้าน ให้หัน
กลับมามีส่วนร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์การร ามโนราห์ของชาวใต้ให้ยังคงอยู่สืบต่อไปตราบนานเท่านั้น  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 จากสถานการณ์ที่กระทบต่อศิลปะมโนราห์ อันเป็นอัตลักษณ์ภาคใต้ที่ก าลังลดความนิยมลง ดังนั้นเพื่อ
การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงมโนราห์ให้มีอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นตามบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่มอบและกระจายอ านาจหน้าที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ผู้วิจัยในจึงก าหนดวัตถุประสงค์หลักดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาบทบาทด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงมโนราห์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงานการส่งเสริมและอนุรักษ์การแสดงมโนราห์ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 3. เพื่อศึกษาถึงวิธีการด าเนินงานการส่งเสริมและอนุรักษ์การแสดงมโนราห์ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์การแสดงมโนราห์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดภาคใต้ 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งน าเสนอ แนวทางและการพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์การแสดงมโนราห์ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่ออธิบาย และเสนอแนะกรอบการปฏิบัติด้านการ
ส่งเสริม มาตรการอนุรักษ์ แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์เชิงปฏิบัติการ และน าเสนอกระบวนการ บริหารองค์การ
ภาครัฐแนวใหม่ (NPA) เพื่อเสนอแนะส าหรับปรับปรุงหรือพัฒนาด้านนโยบายสาธารณะ รวมทั้งน าเสนอการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) มุ่งบริหารภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ด้วยความคุ้มค่ามีคุณภาพเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพให้สูงขึ้น 
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 ขอบเขตด้านประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งการปกครองส่วนท้องถิ่น 54เทศบาล แบ่งเป็น 1 
เทศบาลนคร 3 เทศบาลเมือง 50 เทศบาลต าบล เลือกตัวแทน 5 ต่อ 1 ได้ 10 เทศบาล 
 1. นายกเทศบาลมนตรี 10 คน 
 2. นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับมโนราห์ 10 คน 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้การวิจัยคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interviews) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคือ นายกเทศบาลมนตรี และนักวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับมโนราห์โดยใช้แบบน าค าถามน าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 
Content Analysis 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะการแสดงมโนราห์ 
ความหมาย 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ให้ค านิยามโนรา เป็นค านาม หมายถึงศิลปะการแสดงพื้นเมือง
อย่างหนึ่งของภาคใต้มีแม่บทท่าร าอย่างเดียวกับละครชาตรี, มโนราห์ 
 โนราหรือมโนราห์จึงเป็นการละเล่นพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวภาคใต้ที่มีมาแต่โบราณและเป็นที่รู้จักกัน
แพร่หลายนิยมเล่นกันมากทั่วภาคใต้ไม่แพ้หนังตะลุงปัจจุบันแม้ว่าโนราไม่ได้เป็นที่นิยมแพร่หลายอย่างในอดีตแต่
โนราก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่กลุ่มชนพื้นบ้านได้ร่วมกันสร้างสรรค์ข้ึนมาเพื่อสนองความต้องการของชีวิตและ
สังคมโนราจึงมีความผูกพันกับวถิีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านมาช้านานได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบา้น
และความเป็นไปของสังคมไว้เกือบทุกแง่ทุกมุมเพราะนอกจากโนราจะมีบทบาทในฐานะที่เป็นสื่อบันเทิงแล้วยังมี
บทบาทในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อของชาวบ้านอีกด้วยฉะนั้นวิถีชีวิตของชาวบ้านจึงมี
ความเก่ียวข้องกับโนราอย่างแยกไม่ออก 
ความส าคัญของมโนราห์ 
 กรมศิลปากร กล่าวไว้ว่ามโนราห์เป็นต้นตอของละครนอกละครในเป็นการละเล่นของภาคกลางค าว่า
ละครมาจากค าว่านครในอดีตมโนราห์ส่วนใหญ่จัดแสดงจังหวัดนครศรีธรรมราชในสมัยศรีปราชญ์เมื่อมาแสดงใน
เมืองหลวงการละเล่นของนครศรีธรรมราช กลายเป็นละครไปในที่สุดผู้ที่สนใจชมมโนราห์ต้องไปงานศิลปะที่
ภาคใต้เท่านั้น หากผู้ที่อยู่กรุงเทพมหานครไปชมได้ที่วัดพิชยญาติการามวงเวียนเล็กธนบุรีในวันแรม 15 ค่ าเดือน 
10 ของทุกปีเพราะที่นั่นมีศิลปะการท าบุญของชาวใต้แบบดั้งเดิมเรียกว่างานสหภูมิภาคทักษิน การจัดแสดง
มโนราห์ มีผู้ชมนับพันคนปัจจุบันงานสหภูมิภาคทักษินดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปแล้วเนื่องจากเจ้าอาวาสวัดพิชย
ญาติการามรูปต่อมาไม่ได้เป็นชาวปักษ์ใต้จึงไม่มีการสืบสานศิลปะนี้ต่อไป 
 เป็นโนราห์ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมีการแสดงเฉพาะการแก้บนหรือการแสดงโนราห์โรงครูในเดือน 
9 ของทุกปีแล้วแต่จะมีการเชิญหรือจัดของเจ้าภาพและมีการสอนเด็กเฉพาะเด็กที่สนใจที่บ้านของตนเองเท่านั้น
แต่ไม่มีการรวบรวมความรู้และผู้สืบทอดตายายโนราห์ต่อฉะนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะองค์กรของ
รัฐที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมจึงเล็งเห็นคุณค่าและ
ตระหนักถึงปัญหาส าคัญนี้เพื่อช่วยอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังสืบไปจึงได้สอดแทรกเนื้อหาในการเรียนการสอนโดยเริ่ม
ที่โรงเรียนวัดปริกโดยช่วงแรกให้โนราห์ที่พอมีความรู้เป็นพี่เลี้ยงช่วยฝึกสอนมีการบันทึกไว้เป็นแผ่นดิสก์และ
ต่อมาเปิดสอนตามท่าร าในแผ่นดิสก์แล้วมีครูนาฏศิลป์คอยดูแลอีกครั้งท าให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและ
ผ่อนคลายตั้งใจเรียนมีสมาธิมากขึ้นจากการสอดแทรกเนื้อหาเหล่านี้  ต่อมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
สนับสนุนงบประมาณเก่ียวกับการอนุรักษ์มโนราห์ เพื่อสนับสนุนเครื่องแต่งกายอุปกรณ์การเล่นเพื่อส่งโนราห์เข้า
ประกวดระชันแข่งกับต าบลอื่นๆในเขตจังหวัดภาคใต้ 
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แนวคิดการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 การอนุรักษ์ศิลปะศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของคนในท้องถิ่นที่รู้จักวัฒนธรรมของตนเองโดย
ประชาชนทุกเพศทุกวัยซึ่งมีการยึดมั่นมีจิตส านึกในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของบรรพบุรุษและน าเอา
วัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมซึ่งการอนุรักษ์ศิลปะศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสามารถร่วมมือกันในทุกภาค
ส่วนโดยส่วนแรกเริ่มในการร่วมอนุรักษ์ศิลปะศิลปวัฒนธรรมโดยเร่ิมต้นจากสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันแรก
ในการปลูกฝังศิลปะวัฒนธรรมอิทธิพลจากครอบครัวเป็นสถาบันแรกในการปลูกฝังวัฒนธรรมท้องถิ่นสภาพ
ครอบครัวไทยที่มีปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาพี่น้องส่วนใหญ่ปลูกบ้านอยู่ใกล้กันท าให้ญาติพี่น้องลูกหลานมีความรัก
ความอบอุ่นมีการปลูกฝังอบรมสั่งสอนให้คนในครอบครัวเป็นคนดีมีน้ าใจช่วยเหลือเอื้ออาทรกันรู้จักบาปบุญคุณ
โทษครอบครัวไทยเป็นจุดเริ่มต้นของการรักษาขนบธรรมเนียมศิลปะท้องถิ่นด้วยการปฏิบัติและสืบทอดให้
วัฒนธรรมคงอยู่ได้ดีที่สุดสถาบันต่อไปที่มีส่วนในการร่วมอนุรักษ์ศิลปะศิลปวัฒนธรรมคือสถาบันการศึกษาซึ่ง
เป็นสถาบันการศึกษาทุกระดับในท้องถ่ินเป็นแหล่งให้ความรู้ที่เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่องหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับต้องมีเร่ืองของท้องถ่ินศิลปวัฒนธรรมไทยวิถีชีวิตไทย
รู้จักวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมเรื่องท้องถิ่นในทางสร้างสรรค์สถานศึกษาโดยเฉพาะครู
อาจารย์ต้องสร้างจิตส านึกให้แก่เยาวชนเห็นความส าคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่นคนทุกชาติทุกภาษาต้องมี
วัฒนธรรมของตนเองเพื่อแสดงความเป็นกลุ่มชาติพันธ์และความภาคภูมิใจในท้องถ่ินตนสถาบันต่อไปที่เกี่ยวข้อง
ก็คือสถาบันศาสนาซึ่งเป็นสถาบันที่เป็นศูนย์รวมทางจิตใจที่ส าคัญของชุมชนพร้อมที่จะรับการปลูกฝังให้เกิด
จิตส านึกในคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่นและยังเป็นสถาบันส าคัญในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรม
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาและสถาบันสุดท้ายที่ส าคัญในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นคือหน่วยงานราชการและภาคเอกชนมีส่วนช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นได้ดี 
 เมื่อมีการจัดงาน ก็เปิดโอกาสให้มีการสอดแทรกเรื่องท้องถิ่นเข้าไปให้มากที่สุดเช่นดนตรีพื้นบ้านการ
แต่งกายพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านการละเล่นพื้นบ้านเป็นต้นปัจจุบันการท่องเที่ยวเทศกาลต่างๆประชาชนทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจศิลปะท้องถิ่นอย่างมากความตื่นตัวเช่นนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นคุณค่า
มรดกทางวัฒนธรรมที่ประเมินค่ามิได้ภาครัฐและเอกชนสามารถก าหนดกฎเกณฑ์สิ่งที่ไม่เหมาะสมได้โดยขอ
ความร่วมมือ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มากที่สุดและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยทางด้านวิชาการควบคู่ไป
(จันทิมาดาหวี, 2553) 
 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นแบบแผนวิถีของคนในสังคมที่ได้ผ่านขบวนการสร้างสรรค์พัฒนาปรับปรุง
แก้ไขสั่งสมเลือกสรรและสืบทอดมายาวนานในการอนุรักษ์ศิลปะศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งเป็นหน้าที่ของคนใน
ประเทศควรร่วมมือกันในการสืบสานและน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตด้วยความภาคภูมิใจปัญหาวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเกิดจากอิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาและสภาพการณ์ภายในประเทศทางด้านสังคม
เศรษฐกิจการเมืองและสิ่งแวดล้อมแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่นสามารถท าได้โดยการด าเนินการเชิดชู
และยกย่องสถาบันหลักคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นหลักในการยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติการสร้าง
ความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวเป็นวิธีการที่สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคนในครอบครัวเมื่อมีการ
ปลูกฝังศิลปะศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นพื้นฐานความมั่งคงของครอบครัวอย่างจริงจังเช่นการเคารพตาม
ระบบอาวุโสการกตัญญูกตเวทีเป็นต้นส่วนในเรื่องของขนบธรรมเนียมศิลปะท้องถิ่นต้องมีการสนับสนุนส่งเสริม
ให้ใช้อย่างถูกวิธีถูกต้องอย่างเช่นศิลปะสงกรานต์ลอยกระทงเทศกาลงานบุญในวันส าคัญทางศาสนาเป็นต้น 
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 การให้เห็นคุณค่าของภาษาด้วยการอบรมสั่งสอนการใช้ภาษาไทยและภาษาท้องถิ่นอย่างถูกต้องอย่า
ปล่อยปละละเลยทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนในเรื่องของค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยที่ดีงามอย่าง
การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามกาลเทศะกิริมารยาทในการไหว้การกราบยิ้มสยามจิตใจที่ดีงามมีความเมตตา
กรุณาความเอ้ืออาทรกันผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุตรหลานครูบาอาจารย์ต้องประพฤติตนและอบรมลูกศิษย์
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอและที่ส าคัญต้องมีการปลูกฝังถ่ายทอดให้กับเยาวชนในเรื่องศิลปะศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นซึ่งทุกรูปแบบที่ท าให้ความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินเช่นดนตรีการร่ายร าการร้องท าเพลงพร้อมทั้ง
สอดแทรกในทุกงานรื่นเริงเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย (จันทิมาดาหวี, 2553) 
 ศิลปวัฒนธรรมเป็นรากฐานที่ส าคัญของชาวบ้านที่ได้มีการสั่งสมสืบทอดกันมาอย่างยาวนานเป็น
ประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวหรือบุคคลในท้องถิ่นเดียวกันเกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวและคนในท้องถิ่นได้เป็นการปรับตัวให้สามารถด ารงชีวิตอยู่กับธรรมชาติได้
ซึ่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมีหลากหลายอาจเหมือนกันหรือแตกต่างกันโดยการอนุรักษ์สืบทอดและพัฒนาต้อง
อาศัยการร่วมมือในทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างจิตส านึกให้คนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ที่สะสมมานานท าให้ชุมชนพัฒนาได้อย่างเข้มแข็งในทุกๆด้านเพราะช่วยพัฒนา
ท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรืองและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างเข้มแข็งมั่นคงยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลานโดยศิลปะลากพระนับได้
ว่าเป็นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
แนวคิดการกระจายอ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 กระแสการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น และการกระจายอ านาจถือเป็นการใช้อ านาจอธิปไตยของ
ประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งผลให้มีการจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(อปท.) และประกาศใช้ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (ราช
กิจจานุเบกษา, 2537) และพัฒนาระบบการปกครองท้องถ่ินที่ค่อนข้างสมบูรณ์มีหน้าที่ส าคัญด้านการจัดบริการ
สาธารณะ ท าให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายสนองความต้องการได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 เพียงกระแสการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นให้มีการกระจายอ านาจยังคงไม่ได้รับการตอบสนอง หาก
ปราศจากเหตุผลผลักดัน 3 ประการ(ส านักปลัดกระทรวงกลาโหม, 2557) ได้แก่ เหตุผลทางเศรษฐกิจ เหตุผล
ทางการเมือง และเหตุผลทางวัฒนธรรม  
 (1) เหตุผลทางเศรษฐกิจเนื่องจากการกระจุกตัวเฉพาะในส่วนกลาง ท าให้เกิดภาวะความแตกต่างทาง
ความเจริญความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจทวีความรุนแรงมากข้ึน เห็นได้ชัดคือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจเฉพาะส่วนกลาง เป็นสาเหตุความไม่เท่าเทียมกัน 
 (2) เหตุผลทางการเมืองเมื่ออ านาจตัดสินใจอยู่ที่ส่วนกลางการใช้ทรัพยากรในท้องถ่ินจึงมีน้อย แต่หาก
เปิดพื้นที่ทางการเมืองท้องถิ่น เพื่อลดการแข่งขันเฉพาะพื้นที่เดียวได้การกระจายอ านาจจึงเป็นการระดมคนที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
 (3) เหตุผลทางวัฒนธรรมจากการที่มีความแตกต่างหลากหลายของพื้นที่ควรให้ประชาชนดูแลตนเอง
มากข้ึนส่วนกลางท าหน้าที่เพียงก ากับดูแลตามอ านาจรัฐ 
 การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รวมทั้งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วทั้งสิ้น แต่ยังคงปราศจาก
ความพยายามอย่างแท้จริงของส่วนกลางในการยกระดับการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น จึงเกิดปัญหา
ต่อการปกครองท้องถิ่นไทย คือ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการต่อประชาชนบริบททางสังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชนในท้องถ่ินได้อย่างเต็มที่ทั้งยังส่งผลให้เกิดปัญหาเรื้อรังกับประเทศชาติ 
แนวคิดการจัดการองค์การภาครัฐแนวใหม่ 
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 แม้ว่ามีกระแสการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นให้กระจายอ านาจสู่ส่วนท้องถิ่น อันเกิดจากกฎหมาย
หลายระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นสูงสุดคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอันเป็นกฎหมายปกครองสูงสุดของประเทศ 
กฎหมายลูกที่เกิดจากการบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ในระดับชั้นต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระ
ราชก าหนด ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น แต่จากประสบการณ์ของประเทศไทยที่ผ่านมา การบังคับใช้
กฎหมาย ยังพบปัญหาโครงสร้างการบริหาร การจัดแบ่งอ านาจหน้าที่แก่บุคคลที่มาจากวิธีการแต่งตั้งหรือการ
เลือกตั้งตามที่รัฐก าหนด อย่างไรก็ตามเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์สังคมไทยปัจจุบัน ภายใต้กระแสการ
ปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น ที่เรียกร้องให้มีการกระจายอ านาจ โดยมองไปในอนาคตว่า รัฐบาลกระจายอ านาจ 
และถ่ายโอนอ านาจให้แก่ท้องถิ่นเต็มที่  อีกทั้งมีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรปกครองท้องถิ่นได้
อย่างอิสระ เพื่อให้การปกครองตนเองมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พ้นข้อหาว่า การกระจายและถ่ายโอนอ านาจ
แล้วไม่เกิดประโยชน์เนื่องจากท้องถิ่นไม่มีศักยภาพ ดังนั้นจึงต้องกล่าวถึงแนวคิดการจัดการองค์การภาครัฐแนว
ใหม่(New Public Management: NPM) เพื่อให้ท้องถิ่นน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการท้องถิ่นตน  
 การจัดการองค์การภาครัฐแนวใหม่ในที่นี้ก็คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเน้นการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อ
ผลประโยชน์สาธารณะของประชาชนเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด ด้วยการบริหารงานภาครัฐแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
(Result Based Management) เช่น ปรับบทบาท ภารกิจ การมุ่งเน้นผลงานเพื่อความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานขององค์กร โดยค านึงถึงหลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัด  จรรยาบรรณวิชาชีพ 
คุณธรรมและจริยธรรม การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะ ให้ความส าคัญต่อค่านิยม 
คุณภาพการบริการหรือการเพิ่มผลผลิต เพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงานขององค์การให้สูงขึ้นโดยใช้หลักการ
แข่งขัน เพื่อให้องค์การมีพัฒนาการที่ต่อเนื่อง เน้นความเป็นองค์การที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 
 การปฏิรูประบบราชการ ถือว่าเป็นการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเช่นกัน เพราะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการภาครัฐที่มีลักษณะ การปรับกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) จากตัวแบบราชการ
ของ Weber’s Model Bureaucracy (1864-1920) ที่เน้นเร่ืองการบริหารจัดการองค์การ ซึ่งได้เข้ามามีอิทธิพล
ต่อระบบราชการไทยมานานนับศตวรรษ และแนวคิดที่น่าสนใจของ Fayol’s Principles of Management 
(1949) เสนอหลักการจัดการเชิงบริหารที่เน้นกิจกรรมหลักในองค์การธุรกิจ (POCCC) ประกอบด้วย 5 ประการ 
ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบังคับการ (Commanding) การประสานงาน 
(Coordinating) และการควบคุมงาน (Controlling) วิวัฒนาการมาสู่ทฤษฎีการจัดการเชิงสถานการณ์ 
(Contingency Theory) เกิดจากแนวคิด POSDCoRB ของ Luther Gulickและ LyndallUrwick (1973) เน้น
การบริหารองค์การ7 ประการ ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบริหารงานบุคคล 
(Staffing) การอ านวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และ
การงบประมาณ (Budgeting)  
 จากหลักการดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนขอ Paradigm Shift ขึ้นสู่ New Public Management (NPM)          
โดยตั้งสมมติฐานว่า NPM เป็นแนวทางการบริหาร/การจัดการองค์การที่สามารถน าไปใช้ได้ทั้งการบริหารรัฐกิจและ
บริหารธุรกิจ ซึ่งสอดรับกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวคิดของ Woodrow Wilson(1865-1924)เสนอ
บทความเรื่องThe study of administrationสาระส าคัญคือ แยกการเมืองออกจากการบริหาร (เทพศักดิ์ บุณยรัต
พันธุ์, 2554) จึงกล่าวได้ว่า แนวคิด NPM เป็นการปรับกระบวนทัศน์เชิงวิธีการบริหารรัฐกิจ แต่ยังอาศัยหลักการ 
ระเบียบ กฎหมาย เป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริหารจัดการ รวมทั้งยังต้องอาศัยความส าคัญของทรัพยากร
ทางการบริหาร (Management Resources) เพื่อให้ทันยุคโลกาภิวัตน์(Globalization)ประกอบด้วย 9 ปัจจัย 
(9M’s) ได้แก่ (1) การบริหารคน (Man) (2) บริหารเงิน (Money) (3) บริหารวัสดุอุปกรณ์ (Material) (4) การ
บริหารงานทั่วไป (Management) (5) การให้บริการประชาชน (Market) (6) บริหารคุณธรรม (Morality)               
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(7) บริหารข้อมูล (Message) (8) บริหารเวลา (Minute) และ (9) บริหารการวัดผล (Measurement) (วิรัช วิรัชนิภา
วรรณ,2551)  
 ในขณะที่David Osborne & Ted Gaebler (1992) เสนอแนวคิดเรื่องการปฏิรูประบบราชการ 
(Reinventing Government) จัดว่ามีความสัมพันธ์กับรัฐประศาสนศาสตร์สูง เพราะเป็นแนวคิดที่มุ่งเสนอแนะให้
รัฐบาลปฏิบัติต่อการปกครองท้องถิ่นดังนี้ (1) รัฐเพียงก ากับดูแล ไม่ใช่ควบคุม  (2) เพิ่มขีดความสามารถให้กับ
ท้องถิ่นในการแก้ปัญหาของตน (3) ส่งเสริมการแข่งขันมากกว่าการผูกขาด (4) ให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
มากกว่าออกกฎระเบียบ (5) มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์จากผลงานมากกว่าปัจจัยน าเข้า (6) ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนไม่ใช่มุ่งที่หน่วยงานราชการ (7) มุ่งสร้างรายได้มากกว่าการใช้จ่าย (8) ป้องกันปัญหามากกว่าแก้ปัญหา 
(9) กระจายอ านาจ และ (10) สนองตอบความต้องการของประชาชนมากกว่าก าหนดนโยบายกว้างๆ  
 จากแนวคิดของ David Osborne & Ted Gaebler เรื่องการปฏิรูประบบราชการ มีทิศทางเดียวกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556-2561)ก าหนดยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2556) ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน เน้นการบริการเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีความเป็นมืออาชีพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดมี
เป้าหมาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ ประสานความร่วมมือระหว่าง
ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่หลากหลาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การยกระดับความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การสร้างความพร้อมระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
 นอกจากการจัดการทรัพยากรทางการบริหาร กระแสการปฏิรูประบบการ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย อีกสิ่งที่ควรค านึงถึงคือ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การภาครัฐ ซึ่งเป็นกระแสที่มี
อิทธิพลต่อการจัดการองค์การภาครัฐคือ  
 1. กระแสโลกาภิวัตน์ เป็นกระแสที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรุนแรงและรวดเร็วจึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่องค์การภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนและเพิ่มศักยภาพให้กับทรัพยากรการบริหารเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันส าหรับเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมดังกล่าว 
 2. โครงสร้างและระบบการบริหารองค์การภาครัฐมีปัญหาอุปสรรคต่อการสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน ได้แก่ความล่าช้าในการบริหารจัดการ คุณภาพการให้บริการ ขาดความเชื่อมั่นต่อระบบราชการ และ
ระบบราชการซึ่งไม่มีธรรมาภิบาล 
 จากแนวคิดทฤษฎีหากองค์การภาครัฐยังไม่ปรับกระบวนทัศน์ หรือปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการสู่การ
จัดการองค์การแนวใหม่ทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรม
รวมถึงการร ามโนราห์เป็นผลผลิตทางปัญญาของคนในชุมชนและท้องถิ่นที่เกิดจากการสะสมประสบการณ์
ประกอบกับแนวคิดวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อมจนเกิดเป็นการหลอมรวมเป็น
แนวคิดที่มีลักษณะของสามารถพัฒนาความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกาลสมัยในการด าเนินชีวิตใน
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงต้องช่วยกันค้นหาแนวทางในการฟื้นฟูประยุกต์และ
สร้างสรรค์ใหม่ให้เหมาะสมกับยุคสมัย 
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ผลการวิจัย 
 การร ามโนราห์มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยศรีวิชัยหรือราวพุทธศตวรรษที่  19 การร ามโนราห์เป็น
ศิลปะพื้นเมืองของชาวภาคใต้ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณส าหรับอ าเภอเทพาจังหวัดสงขลามีมโนราที่สืบเชื้อ
สายจากบรรพบุรุษมโนราแต่ไม่มีการถ่ายทอดหรือเก็บรวบรวมองค์ความรู้ให้คนรุ่นหลังปัญหาในการอนุรักษ์การ
ร ามโนราห์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และสนับสนุนงบประมาณเนื่องจากไม่มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนในการก ากับดูแลศิลปะมโนราห์โดยตรง 
เป็นเพียงการบรรจุเป็นแผนพัฒนาไว้เท่านั้น ประกอบกับประชาชนและผู้น าท้องถิ่นยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการร ามโนราห์ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งเท่านั้นที่มีนโยบายแผนยุทธศาสตร์โครงการที่
เป็นรูปธรรม เพื่อด าเนินการฟื้นฟูและอนุรักษ์อย่างจริงจัง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะท้องถิ่นนั้นเป็นพื้นที่ให้ให้ความ
สนใจต่อศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างจริง ท าให้เห็นได้ว่าถึงแม้ศิลปะการร ามโนราห์อยู่ในวัฒนธรรม
ที่แตกต่างแต่มโนราห์ก็ยังเป็นศิลปะที่น่าสนใจและต้องการอนุรักษ์ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งในการอนุรักษ์ส่งเสริมการร ามโนราห์โดยริเริ่ม
ปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กโดยการประสานความร่วมร่วมมือกับโรงเรียนในเขตพื้นที่เพื่อถ่ายทอดความรู้ต่างๆโดยให้ผู้รู้
เรื่องมโนราห์เป็นผู้ฝึกสอนเพื่อที่มโนราห์จะได้อยู่คู่กับชาวใต้ต่อไปหรือจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆเก่ียวกับการร ามโนราห์ให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน 
 ผู้น าท้องถิ่นขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร ามโนราห์ จึงมีข้อเสนอเชิงวิชาการด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ ตามแนวคิดการบริหารองค์การภาครัฐแนวใหม่ (NPA) และการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) มุ่งบริหาร
ภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ด้วยความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและผลิตภาพให้สูงขึ้นโดยบูรณาการ
แนวคิดประชารัฐและนิติรัฐเข้าด้วยกัน เพื่อปรับแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม ส าหรับ
ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะมโนราห์ 
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วัฒนธรรมการบริหารองค์การแบบจีน 
 
Chinesee Culture Organization Management Style 
 
ผู้วิจัย   รุ่งโรจน์  อนันต์นุกุล  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลส าเร็จต่อวัฒนธรรมการบริหารองค์การแบบจีน         
2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรควัฒนธรรมการบริหารองค์การแบบจีน 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะต่อวัฒนธรรมการ
บริหารองค์การแบบจีน โดยมีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 12 ราย ที่ได้คัดเลือกแบบเจาะจงจากผู้บริหารในองค์การ
ภาคธุรกิจเอกชนที่เป็นเจ้าของและเป็นคนไทยเชื้อสายจีน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา 
ผลการศึกษาพบว่า 

ผลส าเร็จของวัฒนธรรมการบริหารองค์การแบบจีน ประกอบด้วยปัจจัยด้านต่างๆ ได้แก่ รูปแบบการ
บริหารองค์การแบบจีน คือ รู้จักวิเคราะห์เหตุการณ์ เวลาที่เหมาะสม รู้จัก เร็ว ช้า หนัก เบา หาวิธีการท าธุรกิจแบบ
อาศัยเรียนรู้ จากสิ่งที่อยู่รอบตัว วัฒนธรรมการการบริหารแบบจีนที่ให้ความส าคัญป็นอันดับหนึ่ง คือ ต้องตอบแทน
บุญคุณต่อคนที่มีบุญคุณ พ่อแม่ และตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน วัฒนธรรมการบริหารที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพ
บุรุษ คือ ด าเนินธุรกิจด้วยความอดทน ขยันหมั่นเพียร ค านึงถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ในระยะยาว  วิธีการบริหาร
องค์การแบบครอบครัว โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ปฏิบัติกับพวกเขาเฉกเช่นฐานะสมาชิก
คนหนึ่งในครอบครัวที่จะต้องท าหน้าที่น าพาบริษัทเติบโตไปในอนาคต…. หลักหรือเคล็ดลับในการท าธุรกิจ คือ 
ธุรกิจต้องลงทุนได้ทั่วโลก ถึงจะมีโอกาสใหญ่ ต้องใจกว้าง ที่ไหนดีใช้ที่นั่น คนไหนเก่ง ใช้คนนั้น......มีความอดทน 
เพื่อจะท าอะไรสักอย่างให้ส าเร็จ จ าเป็นอย่างมากที่จะต้องลงมือศึกษาเร่ืองนั้นๆ อย่างเป็นจริงเป็นจัง การน าศาสตร์
ในเร่ืองฮวงจุ้ยและโหงวเฮ้งมาช่วยในการท าธุรกิจในเรื่องการรับผู้บริหารเข้าท างาน และสภาพท าลที่ตั้งของบริษัท  
การวางโครงสร้างการบริหารงาน.มีกลยุทธ์หลัก คือ การแตกสาขาด้วยการให้พนักงานเก่าไปดูแลสาขาใหม่ และให้
สิทธิถือหุ้นใน สาขาใหม่ กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจด้วยการแบ่งก าไรให้กับผู้ถือหุ้นทุกเดือน การท าธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบ โดยธุรกิจที่ท าต้อง เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ต่อสังคม การให้โอกาสสมาชิกครอบครัวส าหรับต าแหน่ง
บริหารระดับสูง โดยแนวทางการสืบทอดธุรกิจ ก าหนดแนวทางการขึ้นสู่ผู้บริหารระดับสูงไว้ ให้ไปทีขั้นตอน การ
ดูแลรักษาความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าและเครือข่ายธุรกิจ โดยรักษาคู่แข่ง ไม่เอาเปรียบลูกค้า ดูแลสังคม ส่วนปัญหา
และอุปสรรคการบริหารองค์การแบบจีน พบว่า เม่ือมีปัญหา แล้วเราค่อยมาคิดวิเคราะห์ ปัญหาอยู่ตรงไหน แล้วเรา
มีทางเลือกอะไรบ้าง แล้วเลือกว่าวิธีไหนดีที่สุด 
 
ค าส าคัญ : วัฒนธรรมการบริหารองค์การแบบจีน 
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abstract 
 This research 1) to study the success factors in Chinese Culture Organization 

Management Style 2) to study the problems and obstacles of Chinese Culture Organization 
Management Style 3) to study the Chinese Culture Organization Management Style. There 
were 12 key informants selected from the management of private owner and Chinese 
organizations owner. The tools used to collect data were structured interviews. Data were 
analyzed using descriptive statistics.  
The study found that : 

The success of the Chinese Culture Organization Management Style. It consists of 
various factors : Management of Chinese organizations is known to analyze events, The 
time is right, fast, slow, hard to find, business learning from what is around the Chinese 
culture management is at the top of the list, to repay the merit to people who have the merit 
of your parents and reciprocal merit, management culture the inheritance inherited from 
business is patience, hard working regardless of what is long term benefits family 
organization management approach, the importance of human resources development. the 
organization treats them like a member of the family who will lead the company to grow in 
the future ... the key or the trick in doing business is to invest worldwide, there will have a 
big chance where are the good people to use it? ...to have the patience to do something to be 
successful very much to study it, substantially, the science of feng shui and physiology to 
help in business management, and the location of the company layout. the main strategy is 
to split the branch by sending old employees to the new branch, and the right to share new 
branches stimulate incentives by dividing profits into shareholders every month, doing 
business with responsibility, the business must be beneficial to the people, senior executive 
by business succession approach set up a management approach, the process of maintaining 
good relationships with partners and business networks, by keeping competitors do not take 
advantage of customers and social.  Problems and obstacles of Chinese Culture 
Organization Management Style found that when the problem, then we come to think, 
where is the problem? What are our options? Then choose which way better.. 
 
KeyWord : Chinese Culture Organization Management Style. 
 
บทน า 
 ธุรกิจครอบครัวของชาวจีนโพ้นทะเลที่กระจายตัวอยู่ทั่วเอเชียถือเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยผลักดันการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคโดยมีนักธุรกิจเชื้อสายจีนในกลุ่ม NIES (Newly Industrialized Economies) เช่น 
ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ เป็นคลื่นลูกแรกตามมาด้วยคลื่นลูกที่สอง ได้แก่ นักธุรกิจเชื้อสายจีนใน ไทย อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และมหาอ านาจทางเศรษฐกิจใหม่อย่างจีน และกลุ่มนักธุรกิจจีนในคลื่นลูกที่สาม เช่น เวียดนาม
ที่ก าลังไล่ตามมาติดๆ บทเรียนการบริหารธุรกิจแบบ “จีนโพ้นทะเล” เมื่อพลวัตของเศรษฐกิจโลกก าลังเคลื่อนที่
มายังเอเชีย จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากว่าครอบครัวชาวจีนโพ้นทะเลที่มีรากของวัฒนธรรมประเพณีจีน แต่ได้อพยพ
ออกจากประเทศจีนมาอยู่ในประเทศต่างๆ ในเอเชียที่มีระบบเศรษฐกิจเปิดแบบทุนนิยมนั้นเขามีจุดก าเนิด การ
เติบโต และการสืบทอดธุรกิจกันอย่างไรจึงสามารถพัฒนากลายเป็นธุรกิจข้ามชาติที่ยิ่งใหญ่ได้ดังเช่นในปัจจุบัน ซึ่ง
เป็นสิ่งที่อยากรู้ของผู้บริหารและนักธุรกิจที่เป็นชาวไทยและชาวตะวันตกต่อรูปแบบการจัดการแบบจีนว่า
ประกอบด้วยวิธีการอย่างไรจึงท าให้การท าธุรกิจของคนไยเชื้อสายจีนประสบความส าเร็จอย่างสูงยิ่ง  
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 ปัจจุบันมีคนจีนโพ้นทะเลในต่างประเทศ จ านวนกว่า 50 ล้านคนโดยประมาณ ในประเทศไทยมีอยู่
ประมาณ 7 ล้านคน ในจ านวนนี้มี 6.5 ล้านคน เป็นคนจีนโพ้นทะเลรุ่นเก่าที่อยู่ในสังคมคนจีนในไทยดั้งเดิมและ 
3.5-4 แสนคน เป็นคนจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่ (Zhuang Guo Tu, 2008 )ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ออกจากประเทศจีน หลัง 
ค.ศ. 1978 โดยปี ค.ศ. 1949 เป็นปีก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนและรัฐบาลจีนห้ามคนจีนอพยพอย่างเด็ดขาด 
กระแสของคนจีนอพยพไปยังประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ด าเนินมา  300 ปี ได้ชะงักไป โดยจีนถือว่าการมี
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศถือเป็น “จุดด่างพร้อย” ท าให้คนจีนโพ้นทะเลส่วนใหญ่ถูกมองว่าเป็น “ชนชั้นกระดุม
พี” ที่ควรถูกปฏิรูปด้วยความคิดสังคมนิยม และการอพยพไปต่างประเทศในยุคนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลย อีกทั้งไม่มี
แรงจูงใจและช่องทางปฏิบัติโดยเฉพาะจากฝ่ายประเทศไทย  คือ ไทยต้องป้องกันประเทศชาติจากระบอบ
“คอมมิวนิสต์” ท าให้รัฐบาลไทยมีความกังวลกับ “สังคมคนจีนขนาดใหญ่ในไทย” จึงห้ามคนจีนอพยพเข้าประเทศ
ไทยอย่างเข้มงวดและด าเนินนโยบายให้คนจีนผสมกลมกลืนกับสังคมไทย ใน ค.ศ. 1978 จีนด าเนินการปฏิรูปและเปิด
ประเทศ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เอ้ือต่อสันติภาพและการพัฒนา โดยพยายามลบล้าง ความคิด 
“ฝ่ายซ้าย” ในนโยบายความสัมพันธ์ต่างประเทศ จะใช้หลักการความสัมพันธ์เป็นมิตรที่เชิงผลประโยชน์นิยม 
ตลอดจนพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ดีข้ึน 
 จากช่วงต้นของการปฏิรูปและเปิดประเทศจนถึงกลางทศวรรษที่  1990 ประเทศที่พัฒนาแล้วเป็น
เป้าหมายหลักของคนจีนอพยพรุ่นใหม่ แต่หลังจากประมาณปี 1995 เป็นต้นมา ประเทศที่พัฒนาแล้วได้ด าเนิน
นโยบายจ ากัด ผู้อพยพต่างชาติเข้มงวดมากขึ้น ดังนั้น ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนากว่าประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งยังเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีน รวมถึงการเดินทางที่สะดวก 
นโยบายเก่ียวกับการเข้าเมืองและการอาศัยก็ผ่อนคลายกว่าประเทศอื่นๆ ต้นทุนการอพยพถูกกว่า และมีชุมชนคน
จีนโพ้นทะเลอยู่แล้วจ านวนมากที่เอื้ออ านวยต่อผู้อพยพรุ่นใหม่ให้ด ารงชีวิตได้ง่าย จึงมีคนจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐานที่
ประเทศไทยมากข้ึนสังคมคนจีนเป็นส่วนประกอบส าคัญของสังคมไทยมาช้านาน ไม่ใช่จากจ านวนคนจีนที่มีมาก แต่
เพราะมีอิทธิพลและบทบาทต่อสังคมไทยในหลายด้าน คนจีนอพยพรุ่นใหม่แม้จะมีจ านวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับคน
จีนโพ้นทะเลรุ่นเก่าในไทย แต่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอิทธิพลเพิ่มมากข้ึนในสังคมคนจีน พวกเขาสามารถท า
ให้โครงสร้างสังคมคนจีนในไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ (Wang and Zhuang, 2013) 
 คนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยที่ท าธุรกิจ จึงมีความสามารถในการปรับตัว ประกอบธุรกิจ และรักษา
ความสามารถในการแข่งขันเพื่อธุรกิจและองค์กรของตนให้เจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นที่ประจักษ์กันทั่วไป
แล้วว่า กลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ประสบความส าเร็จและครอบครองเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีบริษัท
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครจ านวนมาก คนไทยเชื้อสายจีนยังมีความสามารถในการครอบครอง
เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะเดียวกันผู้คนทั่วโลกก็ได้ให้ความสนใจกับการจัดการ
ของคนจีน การเรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรมของจีนเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง  ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีการ
ติดต่อค้าขายกับคนจีนโพ้นทะเลและคนจีนแผ่นดินใหญ่ สิ่งเหล่านี้เองที่เป็นความส าคัญของการจัดการแบบจีนที่ท า
ให้คนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยสามารถประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจได้อย่างสูง เนื่องจากคนไทยเชื้อ
สายจีนมีบทบาทในการครอบครองเศรษฐกิจของไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยการเข้ามาเป็นตัวกลางในการค้าให้กับ
พระมหากษัตริย์ไทย และเข้ามาจ านวนมากในสมัยรัตนโกสินทร์ ปัจจุบันธุรกิจในทุกภาคส่วนของประเทศไทยอยู่
ภายใต้การครอบครองของคนไทยเชื้อสายจีนมีลักษณะการจัดการแบบจีนในประเทศไทยคล้ายคลึงกับการจัดการ
ของคนเชื้อสายจีนทั่วโลก จากที่มาและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง
วัฒนธรรมการบริหารองค์การแบบจีนของคนไทยเชื้อสายจีนในกรุงเทพมหานครที่มีอ านาจในการครอบครองพื้นที่
ธุรกิจขนาดใหญ่สุดของประเทศ จนท าให้เกิดค าถามว่าวัฒนธรรมการบริหารองค์การแบบจีนนั้นประกอบด้วย
แนวทางและวิธีการอย่างไร โดยการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลส าเร็จต่อวัฒนธรรมการบริหาร
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องค์การแบบจีน และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของวัฒนธรรมการบริหารองค์การแบบจีน  เพื่อศึกษา
ข้อเสนอแนะของวัฒนธรรมการบริหารองค์การแบบจีน เพื่อน าผลการศึกษาให้แก่ผู้สนใจน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารองค์การให้ประสบความส าเร็จ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลส าเร็จต่อวัฒนธรรมการบริหารองค์การแบบจีน 
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรควัฒนธรรมการบริหารองค์การแบบจีน 
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะต่อวัฒนธรรมการบริหารองค์การแบบจีน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถหาข้อมูลเชิงลึกท าให้มีน้ าหนัก ความ
น่าเชื่อถือ จากแหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลที่เป็นบริหารในองค์การธุรกิจเอกชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความรู้และ
ประสบการณ์เป็นอย่างดีในการบริหาร โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-dept Interview) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(key informants) จ านวน 12 คน เพื่อน ามายังข้อมูลที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อการศึกษาในครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษา ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (in-dept interview) โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้า ต ารา เอกสาร 
บทความและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (formal interview) หรือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นการ
สัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยได้เตรียมค าถามและข้อก าหนดไว้แน่นอนตายตัว โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth 
interview) เป็นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informant interview) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้หรือมีข้อมูลใน
เร่ืองที่ผู้วิจัยก าลังศึกษาดีที่สุดหรือมีความเก่ียวข้องมากที่สุด โดยก าหนดตัวผู้ตอบบางคนแบบเจาะจงเอาไว้ล่วงหน้า 
การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การลดทอนข้อมูล การแสดงข้อมูล และการสร้างข้อสรุป ซึ่งแสดง
ความเชื่อมโยงระหว่าง ตัวแปรและผลต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมการบริหารองค์การแบบจีน” โดยผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยโดย
น าเสนอได้ดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยที่มีผลส าเร็จต่อวัฒนธรรมการบริหารองค์การแบบจีน โดยพบว่า วัฒนธรรมการบริหารองค์การ
แบบจีน ประกอบด้วยปัจจัยด้านต่างๆ ได้แก่ รูปแบบการบริหารองค์การแบบจีน คือ รู้จักวิเคราะห์เหตุการณ์ เวลา
ที่เหมาะสม รู้จัก เร็ว ช้า หนัก เบา หาวิธีการท าธุรกิจแบบอาศัยเรียนรู้ จากสิ่งที่อยู่รอบตัว สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ฐิติรัตน์ มีนชัยนันท์ และกมล จันทร์สม (2552) ศึกษาปัจจัยความส าเร็จของนักธุรกิจชาวไทยเชื้อสายจีน 
พบว่านักธุรกิจชาวไทยเชื้อสายจีนที่ประสบความส าเร็จ มีรูปแบบในการด าเนินชีวิต คือ 1) ความขยัน มุมานะ 
อดทน ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก 2) ความซื่อสัตย์ สุจริต 3) ความประหยัดและความพอเพียงในการด ารง ชีวิต 
4) เป็นคนดี และมีความรับผิดชอบ 5) รู้จักแบ่งปัน และท าคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม วัฒนธรรมการการบริหาร
แบบจีนที่ให้ความส าคัญป็นอันดับหนึ่ง คือ ต้องตอบแทนบุญคุณต่อคนที่มีบุญคุณ พ่อแม่ และตอบแทนบุญคุณ
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แผ่นดิน สอดคล้องกับปรัชญาส านักขงจื่อ ที่มีความเชื่อว่าวิถีชีวิตและการปกครองที่อยู่ในระบบจารีตและคุณธรรม
เป็นมรรควิธี (เต๋า  道) ที่งดงามเหมาะสมที่สุด (ทั้งนี้  ค าว่า  เต๋า มิได้ใช้เฉพาะลัทธิเต๋าเท่านั้น โดยทั่วไป
หมายถึง “วิถี” ส าหรับส านักขงจื่อ หมายรวมถึง อุดมคติทางจริยะด้วย) ความกลมกลืน (เหอ  和) ของสังคมจะ
เกิดขึ้นได้หากผู้คนในสังคมปฏิบัติจารีตและคุณธรรมตามนามคู่สัมพันธ์ทั้งห้า (ผู้ปกครอง-ผู้ใต้ปกครอง, พ่อแม่-บุตร
, พี่-น้อง, สามี-ภรรยา, เพื่อน-เพื่อน) วัฒนธรรมการบริหารที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ คือ ด าเนินธุรกิจด้วย
ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ค านึงถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ในระยะยาว .สอดคล้องกับการศึกษาของศิระ อินทรก าธร
ชัย (2556) กล่าวถึง ปัจจัยส าคัญ 2 ประการที่ธุรกิจครอบครัวต้องค านึงถึงในการประกอบกิจการไปสู่ความส าเร็จ
และยั่งยืน ได้แก่ 1) การสร้างกลไกในการรักษาและดึงดูดคนเก่ง (Talent) การที่ประกอบธุรกิจใดให้เติบโตประสบ
ความส าเร็จต้องอาศัย “คน” ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน และ 2) การวางแผนสืบ
ทอดกิจการ (Succession planning) ต้องให้ความส าคัญกับกาวางแผนตั้งแต่การสร้างภาวะผู้น าในทุกระดับ การ
พัฒนาผู้น ารุ่นใหม่เพื่อรองรับการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การบริหารจัดการคนเก่ง การสร้างและพัฒนาคนใน
องค์กร วิธีการบริหารองค์การแบบครอบครัว โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ปฏิบัติกับพวกเขา
เฉกเช่นฐานะสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวที่จะต้องท าหน้าที่น าพาบริษัทเติบโตไปในอนาคต…. สอดคล้องกับ
การศึกษาของก่อศักดิ์ ไชยรัศมี (2556) ได้แบ่งธุรกิจกงสี ออกเป็น 2 แบบ คือ แบบธุรกิจกงสีแบบดั้งเดิม และธุรกิจ
กงสีแบบใหม่ ที่มีการจัดโครงสร้างอย่างเป็นระบบ มีการจดทะเบียนเป็นบริษัท และแบ่งสัดส่วนของหุ้นให้กับ
สมาชิกในครอบครัวอย่างชัดเจน บางตระกูลที่มีศักยภาพเพียงพอ ก็จะแตกธุรกิจออกเป็นหลายบริษัทโดยให้สมาชิก
ในครอบครัวทุกคนถือหุ้นไขว้กันในทุกบริษัท แต่จะมีคนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีความสามารถในธุรกิจนั้น เป็นผู้ถือหุ้น
มากกว่าผู้อื่น เพื่อจะได้มีอ านาจตัดสินใจอย่างเต็มที่ และได้รับผลตอบแทนมากกว่า สมกับที่ทุ่มเทเวลาและ
สติปัญญา การบริหารงานวิธีนี้คนที่มีความสามารถก็จะได้เป็นใหญ่ในแต่ละบริษัท โดยที่สมาชิกในครอบครัวทุกคนก็
ยังคงมีผลประโยชน์ร่วมกันในบริษัทที่ญาติพี่น้องคนอื่นดูแล ท าให้ไม่รู้สึกได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนัก ก่อให้เกิด
ความรักความสามัคคี หลักหรือเคล็ดลับในการท าธุรกิจ คือ ธุรกิจต้องลงทุนได้ทั่วโลก ถึงจะมีโอกาสใหญ่ ….มีความ
อดทน สอดคล้องกับการศึกษาของ Fock Siew Tong (19) ได้สรุปข้อคิดในการบริหารธุรกิจครอบครัวแบบชาวจีน
โพ้นทะเลในประเทศสิงคโปร์ ประกอบด้วย 1) ธุรกิจครอบครัว จะ “โต.”ได้ ต้องรู้จักใช้ “มืออาชีพ” และท าธุรกิจที่
ตนช านาญหรือมีความได้เปรียบคนอื่นๆ 2) ผสานการบริหารงาน แบบ “ตะวันตก” เข้ากับ “ตะวันออก” 
3) “ผู้ประกอบการ” 5) เตรียมการส่งมอบธุรกิจอย่างมีขั้นตอนตั้งแต่ทายาทเริ่มเข้ามาท างานในธุรกิจครอบครัว 
การน าศาสตร์ในเร่ืองฮวงจุ้ยและโหงวเฮ้งมาช่วยในการท าธุรกิจในเร่ืองการรับผู้บริหารเข้าท างาน และสภาพท าที่ตั้ง
ของบริษัทสอดคล้องกับวัฒนธรรมทางธุรกิจของคนหูเป่ย (โอ่วปัก) คนหูเป่ยไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆ ท าการค้ากับคน     
หูเป่ย ต้องให้ความส าคัญกับจิตวิญญาณข้อนี้คนหูเป่ยงมงายในเรื่องฤกษ์ยามชอบตัวเลข “6” และ “8” “6” 
หมายถึง “ราบรื่น” “8” หมายถึง “รุ่งเรือง” ฤกษ์ยามเปิดกิจการหรือซื้อของต้องประกอบด้วย “6” หรือ “8” 
เสมอ การวางโครงสร้างการบริหารงาน.มีกลยุทธ์หลัก คือ การแตกสาขาด้วยการให้พนักงานเก่าไป ดูแลสาขาใหม่ 
และให้สิทธิถือหุ้นใน สาขาใหม่ สอดคล้องกับกระบวนการบริหารของ Luther Gulickand Lyndal Urwick (1937) 
ได้เสนอข้ันตอนที่ส าคัญ 7 ประการหรือที่เรียกกันย่อๆว่า POSDCoRB การท าธุรกิจด้วยความรับผิดชอบโดยธุรกิจที่
ท าต้องเป็นประโยชน์ ต่อประชาชน ต่อสังคม …..สอดคล้องกับการศึกษาของ Howard Bowen (1953) ที่ได้น าเสนอ
ทฤษฎีการด าเนินธุรกิจเพื่อสังคม เป็นทฤษฎีที่มีพื้นฐานมาจากแนวคิดทางสังคมวิทยา ซึ่งเชื่อว่า องค์กรธุรกิจเป็นส่วน
หนึ่งของสังคมจึงมีหน้าที่ส าคัญในการด าเนินธุรกิจควบคู่กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม การให้โอกาสสมาชิก
ครอบครัวส าหรับต าแหน่งบริหารระดับสูง โดยก าหนดแนวทางการขึ้นสู่ผู้บริหารระดับสูงไว้ ให้ไปทีละขั้นตอน
สอดคล้องกับการศึกษาของ Longenecker (1978) กล่าวถึงกระบวนสืบทอดธุรกิจ มีอยู่ 7 ระยะ การดูแลรักษา
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ความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าและเครือข่ายธุรกิจ โดยรักษาคู่แข่ง ไม่เอาเปรียลูกค้า ดูแลสังคม สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ธีรยุส วัฒนาศุภโชค (2547) ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ส่วนบุคคลหรือที่เรียกว่า กวานซี่ (Guanxi) เป็นค า
ภาษาจีนกลางที่มีความหมายว่า “สายสัมพันธ์” เกิดขึ้นจากสองประการ คือ ประการแรก เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์
ทางสายโลหิตคนในครอบครัวเดียวกัน ตระกูลเดียวกัน ญาติลูกพี่ลูกน้องต่างๆ ซึ่งความสัมพันธ์ลักษณะนี้ถือว่ามีความ
แน่นแฟ้นมาก โดยเฉพาะในวัฒนธรรมของคนจีน ซึ่งยึดถือในความเป็นครอบครัวสูงมาก จึงเป็นที่มาของธุรกิจแบบ
ครอบครัวนั่นเอง 
 2. ปัญหาและอุปสรรควัฒนธรรมการบริหารองค์การแบบจีน โดยพบว่า เมื่อมีปัญหา แล้วเราค่อยมาคิด
วิเคราะห์ ปัญหามันอยู่ตรงไหน แล้วเรามีทางเลือกอะไรบ้าง แล้วเลือกว่าวิธีไหนดีกว่ากัน สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ก่อศักดิ์ ไชยรัศมี (2556) ศึกษาเร่ืองธุรกิจกงสี พบว่า ธุรกิจกงสีแบบดั้งเดิม มักจะมีอากง เป็นเถ้าแก่ใหญ่ และ
สมาชิกในครอบครัวทุกคนมีส่วนร่วมในการผลิต หรือการซื้อขาย รายได้จากผลประกอบการทั้งหมดจะรวมใส่ไว้ใน
กองกลาง ค่าใช้จ่ายจิปาถะทั้งส่วนรวมและส่วนตัวของแต่ละคน ก็จะหยิบออกจากเงินกองกลางนี้  ถ้าสมาชิก
ครอบครัวยังน้อย ปัญหาก็น้อยตาม แต่ถ้ามีสมาชิกมากขึ้น บางครอบครัวอาจนับได้เป็นร้อยคนปัญหาก็จะสะสม
พอกพูนเพิ่มข้ึนเป็นเงาตามตัว 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้บริหารภาครัฐและภาคธุรกิจควรแลกเปลี่ยนความร่วมมือในการบริหารภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการบริหาร 
 2. ผู้บริหารภาครัฐควรศึกษาแนวทางการบริหารองค์การแบบจีนของภาคธุรกิจเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจ
ถึงแนวคิดวิธีปฏิบัติของภาคธุรกิจเอกชนเพื่อน าไปสู่การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป 
  3. ผู้บริหารภาครัฐควรเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้น าแนวคิดวัฒนธรรมการบริหารองค์แบบจีนที่ประสบ
ความส าเร็จมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ข้าราชการเพื่อน าไปเป็นแบบอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี (best practice)  
  4. ผู้บริหารภาคธุรกิจควรด าเนินนโยบายโดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานเพื่อน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานขอบุคลากร  
 2. ผู้บริหารภาคธุรกิจ ควรมีการดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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การบริหารการให้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
Management of Passenger Service in Suvarnabhumi Airport 
 
ผู้วิจัย    วรเชษฐ์  คงเสน  
    สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา  ไวส ารวจ 
   สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 
  การบริหารการให้การบริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร
จัดการ ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจได้ตระหนักถึงความส าคัญเป็นอย่างมากต่อความส าเร็จของธุรกิจการให้บริการผู้โดยสาร
ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอความคิดและรูปแบบของคุณภาพการบริหารการให้
การบริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ความส าคัญของคุณภาพการบริการทั้งมุมมองด้านความคิดและ
หลักการ โดยใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรม ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เครื่องมือในการวัดคุณภาพการบริการ แบบจ าลอง
ช่องว่าง การรับรู้คุณภาพการบริการ ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการให้การบริการผู้โดยสาร และเสนอแนะ
เครื่องมือวัดคุณภาพการบริการ เพื่อให้ธุรกิจการบริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สามารถอ านวย
บริการที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดเพื่อสร้างความพึงพอใจที่ยั่งยืนแก่ผู้รับบริการ 
  
ค าส าคัญ : คุณภาพการบริการ, การบริหารการให้การบริการ  
 
Abstract 
  The service quality is a management tool which businesses currently have 
recognized its importance for business success. This article aims to present ideas and forms 
of service quality as well as the importance and principles of service quality by means of a 
literature review . It will also outline the variables influencing service quality and suggest 
an instrument for measuring it, particularly the SEVQUAL measure, in order for businesses 
to deliver the best quality of services in order to sustain the highest customer satisfaction.  
 
Keywords : service quality, business success, customer expectation. 
 
บทน า 
  การคมนาคมขนส่งทางอากาศจัดเป็นการ บริการขั้นพื้นฐานที่มีความส าคัญต่อการพัฒนา เศรษฐกิจของ
ประเทศ ซึ่งเป็นการบริการที่มีความ สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยกว่าการขนส่งรูปแบบอื่น ดังนั้น ทุกประเทศที่
พัฒนาแล้วจึงก าหนดนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนการขนส่งทางอากาศของประเทศ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่
เป็นองค์กรของรัฐ รับไปด าเนินการหรือสนับสนุนภาคเอกชนให้เกิดเป็น อุตสาหกรรมการบิน    (ชูเกียรติ เทมียะโก, 
2551) ปัจจุบันธุรกิจทางด้านการบินนั้น มีบทบาทที่ส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมากรวมทั้ง
การด ารงชีวิตในสังคม นอกจากจะใช้ระบบการคมนาคมทางบกหรือเรียกกันว่าการใช้ระบบการขนส่งโดยสารด้วย
รถแล้ว ยังให้ความส าคัญในการใช้ระบบการคมนาคมทางอากาศหรือเรียกกันว่าการใช้ระบบการขนส่งโดยสารด้วย
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อากาศยานหรือที่เรียกกันว่า เครื่องบิน ซึ่งการด าเนินชีวิตในปัจจุบันจะต้องเร่งรีบ โดยการลดระยะเวลาของการ
เดินทางให้น้อยที่สุด และความต้องการที่จะเลือกใช้บริการที่ให้มีความสะดวกสบายและรวดเร็ว จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องเกิดสายการบินมากมายทั้งภายในประเทศหรือสายการบินที่ท าการบินภายในประเทศไทย และภายนอก
ประเทศหรือสายการบินนานาชาติด้วยการขยายตัวของธุรกิจทางด้านการบินที่มากข้ึนนั้น ต้องมีการสร้างมาตรฐาน
ที่เป็นสากลในการควบคุม ก ากับ ดูแล เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกนั้น จ าเป็นต้องมี องค์การที่ส าคัญ คือ 
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(International Civil Aviation Organization: ICAO) (องค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ, สหประชาชาติในไทย, 2558)องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ( International 
Civil Aviation Organization: ICAO) เป็นทบวงการช านัญพิเศษ (Specialized Agency) ของสหประชาชาติ ได้
ถือก า เนิดขึ้น ในวันที่  7 ธันวาคม ค .ศ.  1994 โดยอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ                
(The Convention on International Civil Aviation)หรือ อนุสัญญาชิคาโก มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เมืองมอน
ตริออล ประเทศแคนาดา และมี 7 ส านักงานภูมิภาค ซึ่งส านักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกตั้งอยู่ ณ กรุงเทพฯ 
ปัจจุบัน ICAO มีภาคีสมาชิกจ านวน191ประเทศ ขอบเขตอ านาจหน้าที่และการด าเนินงานขององค์การการบินพล
เรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) เป็นหน่วยงานกลางระหว่างประเทศ
ภาคีสมาชิกใน การออกกฎระเบียบและมาตรฐานข้อปฏิบัติด้านการบินพลเรือนระหว่างประเทศส่งเสริมและ
พัฒนาการบิน ท่าอากาศยาน ความปลอดภัยในการบิน และเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศส าหรับการ
บินพลเรือนระหว่างประเทศและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศภาคีสมาชิกโดยจัดโครงการฝึกอบรมและ
ให้บริการผู้เชี่ยวชาญ โดยการประสานกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(United Nations Development 
Programme: UNDP)ในการหาแหล่งทุนสนับสนุน(โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ, สหประชาชาติในไทย, 2558) 
 การบริหารให้การบริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากลโดย
มีวิวัฒนาการการพัฒนาองค์กรของท่านอากาศยานสุวรรณภูมิ  เริ่มจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
(International Civil Aviation Organization - ICAO)1 เป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวางระเบียบข้อบังคับ ส าหรับ
กิจกรรมการบินระหว่างประเทศระหว่างชาติ เป็นหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติ โดยการจัดตั้งคณะกรรมการ
เดินอากาศระหว่างประเทศ (International commission for Air Navigation - ICAN) ส่งเสริมวิวัฒนาการด้าน
ต่างๆทั้งหมดแห่งการบินของการเดินอากาศระหว่างประเทศ โดยหน้าที่หลักขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (ICAO) คือ องค์กรเป็นผู้จัดการก าหนดมาตรฐานและวิธีปฏิบัติ ที่ใช้ในกิจการการบินทุกประเภท โดยได้
จัดท าในลักษณะเป็นข้อตกลงระหว่างนานาประเทศ รวมทั้งออกระเบียบข้อบังคับการเดินอากาศ ปัจจุบันท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ได้เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ ที่มีเจตนารมณ์ในการสร้างให้เป็นท่าอากาศยานหลักของ
ประเทศไทยแทนท่าอากาศยานดอนเมือง ให้บริการสายการบินที่ท าการบินแบบประจ า 103 สายการบิน สามารถ
รองรับเที่ยวบิน 76 เที่ยวต่อชั่วโมง และผู้โดยสาร 45 ล้านคนต่อปี และเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศที่
สามารถรองรับสินค้าได้ 3 ล้านตันต่อปี2 อีกด้วย ซึ่งจากนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้นต้องการให้ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางการบิน การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าทางอากาศชั้นน าของเอเชียและของโลก 
สมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ หรือ (Airports Council International: ACI) ได้คาดการณ์ว่าในอนาคตอีก 
20 ปีข้างหน้า จะมีอัตราการเติบโตของจ านวนผู้โดยสารทั่วโลกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.2 ต่อปี และอัตราการเติบโต
ของจ านวนผู้โดยสารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ร้อยละ 6.3  
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 สรุปได้ว่า การบริหารให้การบริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เริ่มจากองค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO) เป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวางระเบียบ
ข้อบังคับ ส าหรับกิจกรรมการบินระหว่างประเทศระหว่างชาติ เป็นหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติ โดยการ
จัดตั้งคณะกรรมการเดินอากาศระหว่างประเทศ ( International commission for Air Navigation - ICAN) 
ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ ที่มีเจตนารมณ์ในการสร้างให้เป็นท่า
อากาศยานหลักของประเทศไทยแทนท่าอากาศยานดอนเมือง ให้บริการสายการบินที่ท าการบินแบบประจ า 103 
สายการบิน สามารถรองรับเที่ยวบิน 76 เที่ยวต่อชั่วโมง และผู้โดยสาร 45 ล้านคนต่อปี 
แนวความคิดคุณภาพการให้บริการ 
 เมื่อกล่าวถึงเรื่องคุณภาพการให้บริการ (service quality) โดยการบริการผู้โดยสารในท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ให้ความส าคัญกับประเด็นความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ พร้อมกับมีเครื่องมือวัดประเมิน
ความพึงพอใจ คุณภาพการบริการมีความส าคัญและมีบทบาทเป็นอย่างมากส าหรับองค์กรและธุรกิจ  การบริการ
ผู้โดยสาร ในสังคมปัจจุบัน พบว่าอุตสาหกรรมการบริการมี แนวโน้มที่จะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและ 
ต่อเนื่อง สาเหตุส าคัญมาจากความเป็นอยู่ ตลอดจนมาตรฐานการครองชีพของประชาชนที่ ดีขึ้น ประชาชนได้รับ
การศึกษาและมีรายได้ สูงขึ้น จึงส่งผลให้เกิดความต้องการการบริการใน รูปแบบต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การด ารงชีวิต สอดคล้องกับ (Seth, Deshmukh & Vrat, 2005) คุณภาพการบริการ เป็นเร่ืองที่มีความส าคัญทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน ให้ความสนใจกับคุณภาพการบริการจากมุมมอง ของลูกค้า เป็นที่ยอมรับว่าในองค์กรมีการ
พัฒนา มากที่สุด สอดคล้องกับ (Fache, 2000; Nadiri and Hussain, 2005; Oh and Parks, 1997) ปัจจัยส าคัญ
ของ ความประสบความส าเร็จของธุรกิจ แนวโน้มของการจัดการคุณภาพมีผลต่อการส่งเสริมธุรกิจและ มีอิทธิพลต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ คุณภาพการ บริการมีส่วนส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของประเทศ ความส าเร็จ
ของธุรกิจขึ้นอยู่ กับคุณภาพการบริการ ดังนั้นการศึกษาเร่ือง คุณภาพการบริการ คือ การท าความเข้าใจ จุดเริ่มต้น
ของคุณภาพการบริการและพัฒนา ศักยภาพในการแข่งขันทั้งในประเทศที่มีการ พัฒนาและประเทศก าลังพัฒนาซึ่ง
คุณภาพการ บริการเป็นสิ่งส าคัญส าหรับองค์กรและธุรกิจ ใน การวัดและประเมินคุณภาพของการบริการแบบ การ
เผชิญหน้า สอดคล้องกับ (Brown and Bitner, 2007) คุณภาพบริการมีส่วนในการสร้างคุณค่าตรา สินค้าจากความ
พึงพอใจและความภักดีของ ผู้ใช้บริการ โดยความพึงพอใจเกิดได้จากความ ประทับใจในการได้รับบริการที่ตรงหรือ
เหนือ ความคาดหวัง คุณภาพการบริการถือเป็นเรื่อง ส าคัญส าหรับทุกธุรกิจ เพราะเป็นเครื่องมือหนึ่ง ในการสร้าง
ความแตกต่างและความสามารถใน การแข่งขัน คุณภาพการบริการสามารถรักษา ลูกค้าไว้ได้ในระยะยาว ส าหรับ
คุณภาพของการ บริการนั้น คือ การจัดการบริการให้มีความ สอดคล้องกับความต้องการของ ลูกค้า คุณภาพ การ
บริการ เป็นการตอบสนองความคาดหวัง หรือความต้องการ ของผู้ใช้บริการที่มีต่อการ บริการ คุณภาพการบริการ 
มีความสัมพันธ์ โดยตรงกับความส าเร็จของธุรกิจ  
  จากความส าคัญดังกล่าวต้องการ น าเสนอบทความเรื่อง คุณภาพการให้การบริการผู้โดยสารในท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ความส าคัญแห่งความส าเร็จของธุรกิจการบริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยใช้ 
วิธีการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) แนวความคิดคุณภาพการบริการ แนวความคิดคุณภาพการบริการ
ตาม ทัศนะของ Groonroos (1990); Zeithaml and Bitner (2003) กล่าวว่าการด าเนินกิจกรรมทาง ธุรกิจบริการ
เกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการกับ ผู้รับบริการ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) กล่าวว่า คุณภาพการ
บริการเป็น ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการรับรู้ และ ความ คาดหวังของผู้ใช้บริการเพราะบริการนั้นไม่ สามารถจับ
ต้องได้ท าให้การประเมินคุณภาพการ บริการยากกว่าคุณภาพสินค้า การประเมิน คุณภาพการบริการเกิดขึ้นระหว่าง
การส่งมอบ บริการ และผลลัพธ์ของการบริการซึ่งคุณภาพ การบริการในการรับรู้ของลูกค้า มาจาก กระบวนการ
ประเมินของลูกค้า โดยการ เปรียบเทียบระหว่างการรับรู้การส่งมอบบริการ กับความคาดหวังของลูกค้า 
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แนวความคิดของ Buzzell and Gale (1987) กล่าวว่าคุณภาพการบริการเป็นเร่ืองที่ ได้รับความสนใจและมีการให้
ความส าคัญอย่าง มากดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น คุณภาพการบริการ เป็นเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นอยู่กับการมองหรือทัศนะ 
ของผู้บริโภคที่เราเรียกกันทั่วไปว่า ลูกค้า คุณภาพการบริการ หมายถึง ความสามารถใน การตอบสนองความ
ต้องการของธุรกิจบริการ คุณภาพของบริการเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่จะสร้าง ความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่ง
ขันได้ การเสนอคุณภาพการบริการที่ตรงกับความ คาดหวังของผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ต้องกระท า ผู้รับบริการจะพึง
พอใจถ้าได้รับสิ่งที่ต้องการตาม รูปแบบที่ต้องการ คุณภาพการบริการเป็นมโนทัศน์ในการ ประเมินของผู้รับบริการ
โดยท าการเปรียบเทียบ ระหว่างการบริการที่คาดหวัง กับการบริการ รับรู้จริง จากผู้ให้บริการ ซึ่งหากผู้ให้บริการ  
สามารถให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้รับบริการ หรือสร้างการบริการที่มีระดับสูง กว่าที่ผู้รับบริการ
ได้คาดหวัง จะส่งผลให้การ บริการดังกล่าวเกิดคุณภาพการบริการซึ่งจะท า ให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจาก
บริการที่ ได้รับเป็นอย่างมาก (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1988: 40; Fitzsimmons and 
Fitzsimmons, 2004; Kotler and Anderson, 1987) ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ พบว่า การประเมิน
คุณภาพการบริการตามการรับรู้ของ ผู้บริโภคเป็นไปในรูปแบบของการเปรียบเทียบ ทัศนคติที่มีต่อการบริการที่
คาดหวังและการ บริการตามที่รับรู้ว่ามีความสอดคล้องกันเพียงใด การบริการที่มีคุณภาพ หมายถึง การบริการที่ 
สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้รับบริการหรือ ผู้บริโภคอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้นความพึงพอใจของ การบริการจึงมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับความ คาดหวังของผู้รับบริการหรือผู้บริโภค (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 
1985) จากการศึกษาการประเมินคุณภาพของการ บริการตามการรับรู้ของผู้บริโภค ผลการศึกษา บ่งชี้ว่า คุณภาพ
ของการบริการคือ การบริการที่ เป็นไปตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของผู้บริโภค และได้สร้างแบบจ าลองเพื่อ
อธิบายคุณภาพของ การบริการ (Spechler, 1988) คุณภาพการบริการสามารถ รับรู้ได้ ซึ่งการที่จะท าให้คุณภาพ
การบริการ ประสบผลส าเร็จเป็นที่พอใจของลูกค้า สิ่งส าคัญ คือ การมีรูปแบบที่มีประสิทธิผลของคุณภาพการ 
บริการ ซึ่งเป็นหลักการทั่วไป ที่ได้รับการยอมรับ ว่าได้ผลดีแม้ว่าเป็นหลักการเดียวกันตาม แต่ การน าไปประยุกต์ใช้
อาจมีความแตกต่างกันใน แต่ละองค์กร บริษัท ซึ่งจะมีกระบวนการหรือ ระบบงานที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปขึ้นอยู่กบั 
กระบวนการจะมีลักษณะเฉพาะที่จะมีความส าคัญน าไปสู่ความ ส าเร็จ จะต้องมีการ ค้นหาปัจจัยส าคัญและท าการ
พิจารณาปรับปรุง ระบบงานหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ คุณภาพการบริการให้สอดคล้องกับความ ต้องการของ
ลูกค้าภายในและภายนอก โดยมี ปัจจัยส าคัญสองประการที่จะต้องตระหนัก คือ การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ จาก 
Service Quality Effectiveness Model จะพบว่าเน้น ถึงความส าเร็จของกระบวนการไปสู่ความเป็น เลิศของ
คุณภาพ การบริการโดยรูปแบบจะ ก าหนดแนวทางและทิศทางของความส าเร็จของ งานบริการ ซึ่งมีปัจจัยส าคัญ 7 
ประการ คือ 1) การท าให้ลูกค้าพอใจและประทับใจ 2) การ ประกันคุณภาพ 3) วิธีการ ระบบ และเทคโนโลยี 4) 
การตระหนักถึงคุณภาพ 5) การฝึกอบรม 6) การมีส่วนร่วม 7) การเป็นที่รู้จัก การยอมรับนับถือ 
 กล่าวสรุปได้ว่า คุณภาพของการบริการ หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความ ต้องการของธุรกิจ
การบริการ คุณภาพของบริการ เป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่จะสร้างความแตกต่างของ ธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้การ
เสนอคุณภาพ การบริการที่ตรงกับความคาดหวังของ ผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ต้องท า ผู้รับบริการจะถูกใจ ถ้าได้รับสิ่งที่
ต้องการ เมื่อผู้รับบริการมีความ ต้องการ ณ สถานที่ที่ผู้รับบริการต้องการและใน รูปแบบที่ต้องการ 
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ทฤษฎีเกี่ยวกับบริการที่คาดหวัง 
  Parasuraman Zeithaml and Berry(1988) พบปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการมี 4 
ปัจจัยตามที่กล่าวแล้วโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ความต้องการเฉพาะบุคคล เกิดจากความต้องการส่วนตัวของ
ผู้รับบริการ ซึ่งเป็นความต้องการของแต่ละบุคคล 2) การติดต่อสื่อสารด้วยการบอกเล่าด้วยค าพูด เกิดจากค าบอก
เล่าปากต่อปาก ซึ่งเป็นค าบอกเล่าที่ได้รับทราบเก่ียวกับคุณภาพการบริการจากเพื่อนญาติพี่น้องหรือคนรู้จัก ซึ่งเคย
มาใช้บริการในสถานบริการแห่งนั้นมาแล้ว และได้รับบริการที่ดี3) เกิดจากระสบการณ์ในอดีต เป็นประสบการณ์ที่มี
อิทธิพลต่อความคาดหวังและความต้องการอาจจะเป็นประสบการณ์ที่รู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อบริการที่เคย
ได้รับ เป็นวิธีการหนึ่งที่ผู้รับบริการจัดการกับความเสี่ยงในการเลือกใช้บริการ 4) การติดต่อสื่อสารจากภายนอก 
เป็นสื่อส าคัญอย่างหนึ่งที่เกิดจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์สื่อข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อเชิญชวน โน้ม
น้าวจิตใจพฤติกรรมของผู้รับบริการหรือผู้รับข่าวสารให้เกิดความคล้อยตามจากสังคมภายนอกของสถานบริการ
สุขภาพในเรื่องต่าง ๆทฤษฎีการรับรู้คุณภาพการบริการผู้ วิจัยศึกษา และได้น าทฤษฎีของนักวิชาการที่ให้
ความหมายของการรับรู้คุณภาพการบริการโดยเชื่อมโยงกับคุณภาพการบริการที่เหมาะสม (Antioned and Van 
Raaij, 1988) กล่าวว่า การรับรู้คุณภาพเกิดจากความคาดหวังของลูกค้า สินค้าหรือบริการจะมีคุณภาพสูงก ต่อเมื่อ
ความต้องการของลูกค้าตรงกับความคาดหวังที่ตั้งไว้ การรับรู้คุณภาพที่สูงต่อสินค้าหรือการบริการลูกค้าจะท าการ
พิจารณาจากความเหมาะสมของการใช้งาน ความคงทน ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความไว้วางใจ ความถี่
ในการใช้บริการและบริการหรือสินค้าจะมีคุณภาพเมื่อลูกค้าได้ท าการเปรียบเทียบการรับรู้จริงกับความคาดหวังต่อ
สินค้าหรือบริการนั้น (Gronroos, 1990) กล่าวว่าการรับรู้คุณภาพการบริการประกอบไปด้วย 2 ลักษณะคือ 
ลักษณะทางด้านเทคนิคหรือผลที่ได้และลักษณะตามหน้าที่หรือความสัมพันธ์ของกระบวนการโดยที่คุณภาพด้าน
เทคนิคเป็นการพิจารณาเก่ียวกับ ผู้ให้บริการจะใช้เทคนิคอะไรที่จะท าให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเกิดความพึงพอใจ
ตามความต้องการพื้นฐาน การรับรู้คุณภาพที่ดีเกิดขึ้นเมื่อความคาดหวังของลูกค้าตรงกับการรับรู้ที่ ได้จาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมา ถ้าความคาดหวังของลูกค้าต่อการบริการหรือสินค้าหรือบริการนั้นสูงโดยที่ความคาดหวังต่อ
คุณภาพจะได้รับอิทธิพลการสื่อสารทางตลาดการสื่อสารแบบปากต่อปากภาพลักษณ์องค์กร และความต้องการของ
ลูกค้าเอง ส่วนลักษณะตามหน้าที่จะเป็นการพิจารณาจากผู้ให้บริการจะท าอย่างไรให้การบริการดีเท่ากับการรับรู้
จากประสบการณ์ของลูกค้าที่ผ่านมาความคาดหวังของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการบริการองค์ประกอบที่ท าให้
เกิดความคาดหวังซึ่งเกิดจากผู้รับบริการเองนั้น มี3 องค์ประกอบ คือ ค าบอกเล่าปากต่อปาก ความต้องการส่วน 
 
เครื่องมือวัดคุณภาพการบริการ 
  การวัดคุณภาพการบริการ หมายถึง การวัดช่องว่างของความคาดหวังในการรับบริการของลูกค้ากับบริการ 
ดังนั้น การประเมินคุณภาพการบริการ คือการวัดความแตกต่างระหว่างความคาดหวัง ความพึงพอใจและคุณค่าที่
เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการตามตัวแบบที่ใช้วัดคุณภาพการบริการที่ได้รับความนิยมน ามาใช้อย่างแพร่หลายที่ได้รับความ
นิยมน ามาใช้อย่างแพร่หลายนั้น ได้แก่ ผลงานของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1988) ซึ่งได้พัฒนาเพื่อ
ใช้ส าหรับการประเมินคุณภาพการบริการโดยอาศัยการประเมินพื้นฐานการรับ รู้ของผู้รับบริการหรือลูกค้า พร้อม
กับได้พยายามหาค านิยามความหมายของคุณภาพการบริการและปัจจัยที่  ก าหนดคุณภาพการบริการที่เหมาะสม
ผลงานความคิดและ คุณภาพการบริการโดยอาศัยการประเมินจากพื้นฐานการรับรู้ของผู้รับบริการหรือลูกค้าและ
ปัจจัยที่ก าหนดคุณภาพการบริการที่เหมาะสม ในการด าเนินการให้บรรลุตามนโนบายและ แผนยุทธศาสตร์ด้าน
กิจการบิน รัฐบาลต้องพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางการบินพาณิชย์และการบินทั่วไป ให้มีจ านวน ขนาด คุณภาพ 
และมาตรฐานที่เหมาะสม กับบริบทของประเทศ ในขณะเดียวกันต้องพิจารณา กับเงื่อนไขในยุคโลกาภิวัฒน์ คือ 
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การเปิดเสรีทางการบิน การแข่งขันที่เข้มข้นในทุกรูปแบบ และบทบาทของ ภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
ส าคัญในกิจการบิน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นกลไกขับเคลื่อนให้กิจการบิน เกิดพลวัตเปลี่ยนแปลง และเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ที่สุดในโลก โครงการจัดอันดับคุณภาพการบริการ Airport Service Quality (ASQ) ของ ACI ในภาคพื้น
เอเชีย ตะวันออกกลางและแอฟริกา ทาง ACI มีรายละเอียดและ ผลส ารวจโครงการจัดอันดับคุณภาพการบริการ 
เพื่อน ามาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในท่าอากาศยาน โดยจะมีการบรรยายพิเศษจากท่าอากาศยานชั้นน า คือ 
ท่าอากาศยานฮ่องกง และท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง และในการประชุมยังเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากท่าอากาศ
ยานต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับโครงการจัดอันดับคุณภาพการบริการ ASQ ด้วย จะใช้
โอกาสนี้ในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากท่าอากาศยานชั้นน าระดับโลก เพื่อจะได้น ามาเป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการบริการของ ทสภ. ให้ก้าวสู่การเป็นท่าอากาศยานที่มีการบริการ
ดีเด่นติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกในปี 2552 (online : http://www.ryt9.com/s/prg/422743) 
การบริหารคุณภาพการบริการ 
  การบริหารคุณภาพการบริการ (Managing Service Quality) การบริหารคุณภาพการบริการเป็นสิ่ง 
ส าคัญสิ่งหนึ่งในการสร้างความแตกต่างของธุรกิจ บริการ คือการรักษาระดับการบริการที่เหนือกว่าคู่ แข่งขันโดย
เสนอคุณภาพการบริการตามที่ลูกค้า คาดหวังไว้ลูกค้าจะคาดหวังเก่ียวกับคุณภาพการ บริการ ได้จากประสบการณ์
ในอดีตจากการพูดปาก ต่อปากและจากการโฆษณาของธุรกิจบริการ หลังจากใช้บริการแล้วลูกค้าจะเปรียบเทียบ
บริการ ที่คาดหวังกับบริการที่ได้รับ หากบริการที่ได้รับต่าง กว่าบริการที่คาดหวังลูกค้าจะไม่ให้ความสนใจใน ธุรกิจ
บริการอีกต่อไป หากบริการที่ได้รับตรงหรือ มากกว่าบริการที่คาดหวังลูกค้าก จะกลับมาใช้ บริการของธุรกิจนั้นอีก 
(Kotler 2000) Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985) ท า การวิจัยธุรกิจบริการต่าง ๆโดยท าการศึกษาความ 
ต้องการ หรือความคาดหวัง คุณภาพด้านบริการ ภายในและภายนอก การเพิ่มผลผลิต คุณภาพ Kasem Bundit 
Journal Volume 18 No. 1 January - June 2017 ด้านต่าง ๆ และได้สร้างแบบจ าลองคุณภาพการ บริการ โดย
กระบวนการบริการแต่ละส่วนมี ความสัมพันธ์กันและส่งผลต่อคุณภาพการบริการ 
  กล่าวสรุปได้ว่า การบริหารคุณภาพการบริการ (Managing Service Quality) การบริหารคุณภาพการ
บริการเป็นสิ่ง ส าคัญสิ่งหนึ่งในการสร้างความแตกต่างของธุรกิจ บริการ คือการรักษาระดับการบริการที่เหนือกว่าคู่ 
แข่งขันโดยเสนอคุณภาพการบริการตามที่ลูกค้า คาดหวังไว้ลูกค้า 
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สรุป 
  จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม เกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการการบริการที่ท่าอากาศยาน เพื่อให้
ผู้ใช้บริการ พึงพอใจที่สุด เพราะความพึงพอใจนี้จะน ามาซึ่ง ความส าเร็จในการด าเนินงาน ชื่อเสียงของท่าอากาศ
ยาน และรายได้ของท่าอากาศยานซึ่งจะส่งผลต่อการ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด ในการวางแผน
พัฒนาการบริการของท่าอากาศยาน ให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ มุ่งมั่นในการพัฒนาการ
ให้บริการ และเพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุดสมกับค าขวัญ “ปลอดภัยคือมาตรฐาน บริการคือ
หัวใจ”สิ่งส าคัญที่จะประเมินการบริหารคุณภาพของการบริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คือ ความ
ต้องการและความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการบริการ  เนื่องจากสามารถใช้วัด
ประสิทธิภาพการบริการ สามารถสนองตอบต่อความต้องการของ ผู้ใช้บริการ ในเรื่องของเครื่องมือต่าง ๆ ที่อ านวย 
ความสะดวกในการบริการมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น ดังนั้นระดับบริการที่ได้รับจะแปรไปตาม การส่งมอบบริการ
และการสื่อสารดังนั้นผู้ให้ บริการต้องลดช่องว่างที่เก่ียวข้องกับบริการที่ ได้รับลงให้มากที่สุด ท าให้องค์กรธุรกิจต้อง
สร้าง ความแตกต่างที่มีคุณค่า คุณภาพการบริการเป็น แนวทางหนึ่งที่สร้างความแตกต่างที่มีคุณค่า ส าหรับลูกค้า 
ท าให้องค์กรส่วนใหญ่ในทุก ประเภทธุรกิจให้ความส าคัญกับเรื่องของคุณภาพ การบริการ โดยวัดจากผลการ
ประเมินคุณภาพ การบริการจากลูกค้า ดังนั้น คุณภาพการบริการ สอดคล้องกับ(Parasuraman et al., 1985) 
คุณภาพ ของการบริการจึงหมายถึงช่องว่างระหว่างความ คาดหวังและการรับรู้ของผู้ที่เข้ารับบริการ (Woodside 
et al., 1989) เป็นกระบวนการ บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพส าหรับองค์กรทุก แห่งที่ต้องการความส าเร็จเหนือคู่
แข่งขัน รวมถึง การเจริญเติบโตและการพัฒนาทางธุรกิจ โดยทั่วไปคุณภาพการบริการจะหมายถึง ความรู้สึกของ
ลูกค้าภายหลังจากการได้เข้ารับ บริการว่ามีความชอบหรือไม่ชอบในบริการที่ ได้รับมากน้อยเพียงใด (Woodside 
et al., 1989) คุณภาพการบริการจะต้องมีประสิทธิภาพ และได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความ ต้องการของ
ลูกค้า หากบริการที่ลูกค้าได้รับจริง (Zeithaml, Berry and Parasuraman, 1996) ความส าคัญ ของคุณภาพการ
บริการต้องมีการพัฒนาปรับปรุง อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สร้างความ เชื่อถือ และความเชื่อมั่นให้กับ
ลูกค้า สามารถ เข้าถึงลูกค้า ตอบสนองความต้องการ และสร้าง ความประทับใจให้กับลูกค้าและเตรียมพร้อม 
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการต่างๆท าให้ เกิดความส าเร็จ สามารถเตรียมพร้อมการเข้าสู่สากล 
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การบริหารการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 
Sports Development Administration towards Excellence. 
 
ผู้วิจัย   วรเทพ  ไทยวงค์  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 
บทคัดย่อ 

ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาวิจัยเร่ืองการบริหารการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (1) เพื่อศึกษาการ
บริหารการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จการบริหารการพัฒนาการกีฬาสู่
ความเป็นเลิศและ (3) เพื่อเสนอแนะให้ปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย กลุ่ม
ผู้บริหารกลุ่มบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และกลุ่มผู้รับการปฏิบัติ ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการน าไปปฏิบัติมีความรู้
และประสบการณ์เก่ียวข้องโดยสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกตามแนวค าถามที่วางไว้โดยมีจ านวน 20 คน เพื่อให้ได้ข้อมูล
ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยผลของการสัมภาษณ์เชิงลึกจะมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการค้นหา
ข้อเท็จจริงแล้วน ามาหาข้อสรุปอย่างเป็นระบบ มีเหตุผลและอ้างอิงทฤษฎีด าเนินการจัดระเบียบข้อมูลซึ่งมี
ผลการวิจัย พบว่า 

1. การบริหารการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศโดยการพัฒนาวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาของ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จึงได้ค านึงถึงสภาวการณ์ด้านการพัฒนาการกีฬาของประเทศในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นที่
การพัฒนาจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็ง และแนวโน้มที่อาจจะส่งผลกระทบกับการพัฒนาการกีฬาของประเทศ 
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพร้อมรับมือและใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมและบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงไป และใช้
ประโยชน์จากแนวโน้มเหล่านี้ ในขณะเดียวกันได้มีการก าหนดกรอบแนวคิดการด าเนินการ โดยพิจารณาจาก
กฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงาน ที่มีความเก่ียวข้องกับการพัฒนาการกีฬาอย่างมีนัยส าคัญของประเทศ 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จการบริหารการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศโดยการพัฒนาการกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ ยังไม่สามารถพัฒนานักกีฬาไทยให้ประสบความส าเร็จในมหกรรมกีฬานานาชาติได้อย่างสม่ าเสมอ 
เนื่องจากขาดบุคลากรการกีฬาที่มีความรู้ความสามารถในระดับนานาชาติโดยเฉพาะผู้ฝึกสอน ท าให้ไม่สามารถ
พัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้ทัดเทียมกับประเทศชั้นน า อีกทั้งยังไม่มีระบบการจัดการที่ชัดเจนและต่อเนื่องในการ
พัฒนานักกีฬาจากข้ันพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ จึงท าให้การพัฒนานักกีฬาไทยในปัจจุบันขาดความยั่งยืน  

3. ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังนี้ โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็ง และแนวโน้มที่อาจจะ
ส่งผลกระทบกับการพัฒนาการกีฬาของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพร้อมรับมือและใช้ประโยชน์จาก
สภาพแวดล้อมและบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงไป และใช้ประโยชน์จากแนวโน้มเหล่านี้ ในขณะเดียวกันได้มีการ
ก าหนดกรอบแนวคิดการด าเนินการ โดยพิจารณาจากกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงาน ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการกีฬาอย่างมีนัยส าคัญของประเทศ เพื่อให้ทิศทางการพัฒนาการกีฬาเป็นไปอย่าง
สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศต่อไป 

 
ค าส าคัญ : การบริหารการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ. 
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abstract 
The objectives of the study were : (1) to study the sports development 

administration towards excellence, (2) to study the factors affecting the success of sports 
development administration towards excellence and (3) to recommend the improvement of 
the factors affecting the success of sports development administration towards excellence. 
The methods of data collection used in qualitative research by in-depth interview from key 
informants of 20 people, including sports administrators, staff members and clients, who 
play an important role in implementation with their knowledge and experiences, which can 
provide insight according to the objectives of the study. The results brought out the 
systematic, reasoning and theoretical conclusion. The results were concluded as follows: 

 1. Sports development administration towards excellence by developing the vision 
and development guidelines of the National Sports Development Plan. It take into account 
the circumstances of the current country's sports development focusing on developing 
weaknesses and enhancing strengths and trends that might affect the sport of the country. 
To cause Thailand can cope and utilize with the changing environment and context and take 
advantage of these trends. At the same time, determining the concept of action by the laws, 
policies, strategies and plans that are associated with the country's sports development. 

 2. Factors affecting the success of sports development administration towards 
excellence. The sports development administration towards excellence is not possible to 
develop Thai athletes consistently in the international sporting events due to the lack of 
international talent sports personnel, especially coaches. So it’s not possible to develop 
athletes' potential comparing to the leading country. In addition, there is no clear and 
ongoing management system to develop athletes from basic level to the excellence. 
Therefore, the development of Thai athletes in the present is lack of sustainability.  

 3. The recommendation of the research focuses on developing weaknesses and 
enhancing strengths and trends that might affect the sport development of the country. To 
cause Thailand can cope and utilize with the changing environment and context and take 
advantage of these trends. At the same time, determining the concept of action by the laws, 
policies, strategy and plans that are associated with the country's sports development and the 
direction of the sport development must be consistent with the development of the nation.  
 
KeyWord : Sports Development Administration towards Excellence. 
 
 
บทน า 
 แผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ด าเนินการโดยมีการระดมความคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์ความต้องการและความจ าเป็นทางยุทธศาสตร์จากแนวนโยบายต่างๆ เช่น นโยบาย
รัฐบาลด้านกีฬา ผลประเมินแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 25564) ผลประเมินแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2560 – 2564 โดยแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6           
(พ.ศ. 2560-2564) ฯลฯ เพื่อจะก าหนดจุดยืนการพัฒนาให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งปรับให้สอดรับกับ
ต้นทุนการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ และเน้นความสอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้งองค์กร เพื่อ
ผลักดันการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) สามารถ 
“พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพให้สามารถสร้างความสุขและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ
สังคม ด้วยระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน” ตามวิสัยทัศน์ใหม่ขององค์กร ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่สามารถรองรับกับ

122



 
 

ภารกิจ โดยกระบวนการการด าเนินงานที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งจากผู้บริหารและบุคลากรทุก
ระดับ เพื่อนาแนวคิด/ข้อมูลต่างๆ มาใช้ประกอบในการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์แบบครบวงจร ประกอบด้วย 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กร การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Advantage) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge) วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Objective) การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กร การก าหนดระบบวัดผลทางยุทธศาสตร์ (ตัวชี้วัด และค่า
เป้าหมาย) รวมถึงระบบปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์ แผนงาน และรายการงบประมาณ) เพื่อเป็นกรอบและ
แนวทางในการด าเนินงาน และการติดตามประเมินผลได้อย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้เกิดการ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อ
การอาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และการบริหารจัดการองค์กรและการบริการทางการกีฬาอย่างไรก็
ตาม ผลการด าเนินงานในระยะเวลาที่ผ่านมายังประสบปัญหาและอุปสรรคส าคัญหลายประการ อาทิขาดบุคลากร
ด้านการพลศึกษา ขาดการส่งเสริมและโครงสร้างพื้นฐานส าหรับการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่น 
ขาดระบบพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาในระยะยาว บุคลากรการกีฬายังขาดความเป็นมาตรฐานขาดการจัดเก็บ
ข้อมูล ติดตาม และประเมินผลอย่างเป็นระบบ ขาดการด าเนินการน าแนวทางของแผนพัฒนาฯไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม ตลอดจนขาดการบูรณาการท างานของกลไกการบริหารจัดการกีฬาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อันจะ
น าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม พัฒนาสุขภาพคุณภาพชีวิต สร้างความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคน
ในชาติ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ดังนั้นจากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ” โดย
ศึกษาจากสถานการณ์และพัฒนาการทางด้านกีฬาของประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่ สนับสนุน ส่งเสริม และประสานงาน
ให้กีฬาอาชีพของประเทศมีมาตรฐานทั้งด้านการบริหารจัดการองค์กร การจัดการแข่งขัน นักกีฬาอาชีพ บุคลากร
กีฬาอาชีพ สถานที่ อุปกรณ ์เพื่อสร้างความสุขแก่สังคม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
เพื่อเป็นการก าหนดมาตรฐานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสากล เพื่อยกระดับมาตรฐานกีฬาฟุตบอลของประเทศ 
และเพื่อคุ้มครอง ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 1. เพื่อศึกษาการบริหารการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จการบริหารการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 3. เพื่อเสนอแนะให้ปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

123



 
 

กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเร่ือง “การบริหารการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ” โดยผู้วิจัย
สามารถเขียนเป็นระบบโดยน าเสนอได้ดังต่อไปนี้ 
 

ตัวแปรอิสระ (Independent variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การบริหารการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
ได้แก ่

- นโยบาย 
- วิสัยทัศน์ 
- พันธกิจ 
- วัตถุประสงค์  
- เป้าหมาย 
- ยุทธศาสตร์ (แผนงาน/โครงการ) 

2. การจัดการ ได้แก่ 
- ภาวะผู้น าท่ีเหมาะสม 
- การบริหารจัดการ 
- ทรัพยากรการบริหารจดัการ 
- วัฒนธรรมองค์กร  
- บุคลากรมีประสบการณ ์และความรู ้
  ในการท างาน 
- ขวัญและก าลังใจของบุคลากร 
- นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาองค์กร 
- เทคโนโลยสีารสนเทศขององค์กร 

3. ความร่วมมือของหน่วยงานและบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

- รัฐบาล/กระทรวงฯผู้ว่าราชการจงัหวัด/กกท. 
- นักกีฬา/บุคลากรกีฬา/ชมรมกีฬาสโมสรกีฬา/

ผู้ใช้บริการ/หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 

 

การบริหารการพัฒนาการกีฬา 

สู่ความเป็นเลิศได้แก่ 
- การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
- การสร้างความพึงพอใจท้ังบุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับการปฏิบตั ิ
- การมีประโยชน์ต่อส่วนร่วม 

- ความส าเร็จที่สร้างช่ือเสียงขององค์กร 

 

ตัวแปรตาม (Dependent variables) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนามและ

ผสมผสานกับการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทาง มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ตามความเป็น
จริง ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารกลุ่มบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และกลุ่มผู้รับ
การปฏิบัติ ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการน าไปปฏิบัติมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องโดยสามารถให้ข้อมูล
เชิงลึกตามแนวค าถามที่วางไว้ได้ในเบื้องต้น โดยมีจ านวน 20 คน แล้วน ามาหาข้อสรุปอย่างเป็นระบบมีเหตุผลซึ่ง
เป็นการเปรียบเทียบจากมุมมองหลาย ๆ ด้านอันเป็นองค์ประกอบส าคัญในการออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “การบริหารการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ” โดยผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยที่ได้
จากการสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การบริหารการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยสรุปว่า การศึกษาวิเคราะห์ในเบื้องต้นจากข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงและปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตสภาพการณ์และความจ าเป็นในการจัดท า แผนยุทธศาสตร์กีฬา มี
องค์ประกอบที่ส าคัญคือการด าเนินการตามนโยบายฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับ
กับความต้องการในการพัฒนากีฬาของประเทศ และผลักดันไทยให้โดดเด่นในเวทีโลก ในบทบาทของสมาคมกีฬา 
ซึ่งมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบในการพัฒนากีฬา เพื่อสร้างมาตรฐาน ทั้งในด้านมาตรฐานบุคลากรทางการกีฬา 
สถานที่อุปกรณ์ และมาตรฐานการจัดการแข่งขันของไทย ทั้งกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยวางยุทธศาสตร์กีฬากรีฑา 
ตามโครงสร้างองค์กร 

1) พัฒนาสมาคมกีฬาให้เป็นองค์กรที่มีการจัดการได้มาตรฐาน  
2) ยกระดับมาตรฐานและเสริมสร้างความเข้มแข็งส่วนภูมิภาค 
3) พัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศในระดับเอเชีย และระดับโลก  
4) สร้างศูนย์ฝึกกีฬาให้เป็นศูนย์ฝึกชั้นน าของเอเชีย 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์กีฬาการบริหารการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ เป็นการรวบรวมข้อมูล และ

วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการหรือความจ าเป็นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Need) เพื่อเป็นการก าหนดจุดยืน
และทิศทางการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ และเป็นกระบวนการวางแผนการพัฒนาที่
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นโยบายของฝ่ายพัฒนา
กีฬาเป็นเลิศ ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย ตลอดจนความต้องการของสมาคม สโมสร/ชมรมกีฬา แผนยุทธศาสตร์
กีฬา จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ส าคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยสนับสนุนการบริการจัดการกีฬากรีฑาของชาติ สู่การ
ปฏิบัติ และน าไปสู่การก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนา ก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการด าเนินงาน
ของหน่วยงานทุกระดับ ทั้งภายใน และภายนอกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ เพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมายอย่าง
เป็นระบบร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้การก าหนดแผนงาน/โครงการของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ มีทิศทางที่
สอดคล้องกัน สามารถแก้ไขปัญหา และสนองตอบความต้องการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการบริหาร
ทรัพยากรของชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกีฬากรีฑาเพื่อความเป็นเลิศ 
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1. การบริหารการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยสรุปว่า การจัดท าแผนยุทธศาสตร์กีฬา โดยเป็น
การรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการหรือความจ าเป็นทางยุทธศาสตร์เพื่อเป็นการก าหนด
จุดยืนและทิศทางการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ และเป็นกระบวนการวางแผนการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นโยบายของฝ่าย
พัฒนากีฬาเป็นเลิศ ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย ตลอดจนความต้องการของสมาคม สโมสร/ชมรมกีฬากรีฑา 
แผนยุทธศาสตร์กีฬากรีฑาฉบับนี้ จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ส าคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยสนับสนุนการบริการจัดการ
กีฬากรีฑาของชาติ สู่การปฏิบัติ และน าไปสู่การก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนา ก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานทุกระดับโดยมีหลักแนวคิดเพื่อการก าหนดแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

การกีฬาเป็นส่วนส าคัญของวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคส่วน โดยส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีความ
ตระหนักถึงประโยชน์ของกีฬาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้เล่นกีฬาหรือชมกีฬาที่
ตนเองต้องการอย่างเท่าเทียม การกีฬาเป็นกลไกส าคัญในการสร้างคุณค่าทางสังคม โดยสร้างปัจจัยแวดล้อมให้
เอื้อต่อการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ อาทิ บุคลากรการกีฬา โครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา กิจกรรมด้านการ
กีฬา องค์กรกีฬา องค์ความรู้วิทยาศาสตร์การกีฬา และนโยบายในการผลักดันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ อันจะสร้าง
แรงบันดาลใจและน ามาซึ่งความสามัคคีแก่คนในชาติ โดยคนไทยและต่างชาติ ทั้งนักกีฬา ภาคธุรกิจ และภาค
ประชาชน แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1) การกีฬาเป็นส่วนส าคัญของวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคส่วน โดยส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีความ
ตระหนักถึงประโยชน์ของกีฬาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้เล่นกีฬาหรือชมกีฬาที่
ตนเองต้องการอย่างเท่าเทียม 

2) การกีฬาเป็นกลไกส าคัญในการสร้างคุณค่าทางสังคม โดยสร้างปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนากีฬา
เพื่อความเป็นเลิศ อาทิ บุคลากรการกีฬา โครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา กิจกรรมด้านการกีฬา องค์กรกีฬาองค์
ความรู้วิทยาศาสตร์การกีฬา และนโยบายในการผลักดันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ อันจะสร้างแรงบันดาลใจและน ามา
ซึ่งความสามัคคีแก่คนในชาติ 

3) การกีฬาเป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา
ที่มีมาตรฐานและอยู่ในระดับชัน้น าของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งการสร้างกิจกรรมด้านการกีฬาในทุกระดับเพื่อเป็นสว่น
ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ผลักดันให้ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการสร้าง ส่งเสริม และสนับสนุน
อุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา และส่งเสริมการบริหารจัดการกีฬาให้มีมาตรฐานที่ดี ท าให้การกีฬา
ไทยเป็นที่น่าสนใจส าหรับคนไทยและต่างชาติ ทั้งนักกีฬา ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน 

1.1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการออกก าลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน โดยสรุปว่า การบริหาร
การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยสามารถด าเนินงานตามแผนโครงการ มีการจัดโครงสร้างหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน มีการแต่งตั้งบุคลากรประจ าส านักงานตามเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมขนาดใหญ่ มีการจัดท า
บัญชีรายชื่อสมาชิกสโมสรและภาคีเครือข่ายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งด าเนินการตามระเบียบข้อบังคับของ
สมาคม มีการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกส านักงานและสถานที่ฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบ มีการจัดท าระเบียบ
การเงินและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จทันเวลาของสมาคมอย่างเป็นระบบและเป็นลายลักษณ์อักษร มี
แผนงานในการจัดหางบประมาณเพิ่มเติม และการด าเนินการทางตลาดเชิงรุก เพื่อจัดหางบประมาณและสิ่ง
สนับสนุน นอกจากนี้ยังมีการจัดระบบสวัสดิการ เพื่อดูแลบุคลากรกีฬากรีฑาที่ครอบคลุม เช่น เงินรางวัล ค่ายังชีพ
รายเดือน ค่าตอบแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจ ทุนการศึกษาแก่นักกีฬาที่ขาดแคลน ยกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬาที่มีผลงาน
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ดี สนับสนุนค่ารักษาพยาบาลหรือค่ารักษาพยาบาลสมทบเพิ่มเติม การช่วยเหลือครอบครัวกรณีเสียชีวิต และเพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สมาคมกรีฑาฯ ก าหนดให้มีระบบติดตามและ
ประเมินผลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

1.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อมวลชน โดยสรุปว่า การ
บริหารการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ สามารถด าเนินงานตามแผนโครงการ มีการจัดโครงสร้างหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน มีการแต่งตั้งบุคลากรประจ าส านักงานตามเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมขนาดใหญ่ มีการจัดท า
บัญชีรายชื่อสมาชิกสโมสรและภาคีเครือข่ายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งด าเนินการตามระเบียบข้อบังคับของ
สมาคม มีการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกส านักงานและสถานที่ฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบ มีการจัดท าระเบีย บ
การเงินและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีแผนงานในการจัดหางบประมาณเพิ่มเติม และการด าเนินการทางตลาด
เชิงรุก เพื่อจัดหางบประมาณและสิ่งสนับสนุน นอกจากนี้ยังมีการจัดระบบสวัสดิการ เพื่อดูแลบุคลากรกีฬากรีฑาที่
ครอบคลุม รวมทั้งการมีระบบติดตามและประเมินผลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยใช้ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่
ทันสมัยในการสนับสนุนการติดตามและประเมินผล รวมทั้งการเผยแพร่ข่าวสารให้แก่สมาชิก และผู้สนใจ  การ
แข่งขันจะมีคุณภาพที่ดีไม่ได้เลย ถ้ามีการจัดการที่ไม่ดี การจะพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการจัดการ
แข่งขันที่มีประสิทธิภาพ จะต้องมีการพัฒนาทั้งบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขัน และมีระบบการจัดการแข่งขันให้มีความ
ถูกต้องได้มาตรฐานตามหลักสากล ซึ่งจะส่งผลต่อการยอมรับจากนานาประเทศ ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขนั 
รวมทั้งภาคส่วนต่างๆในประเทศมีความพึงพอใจ และภาคภูมิใจในกีฬากรีฑา ท าให้เกิดความร่วมมือ และให้การ
สนับสนุนการด าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆอย่างเต็มที่ 

1.3) ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยสรุปว่า การบริหารการพัฒนาการกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ สามารถด าเนินงานตามแผนโครงการมีการจัดโครงสร้างหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการ
แต่งตั้งบุคลากรประจ าส านักงานตามเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมขนาดใหญ่ มีการจัดท าบัญชีรายชื่อสมาชิกสโมสร
และภาคีเครือข่ายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งด าเนินการตามระเบียบข้อบังคับของสมาคม มีการจัดการสิ่ง
อ านวยความสะดวกส านักงานและสถานที่ฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบ มีการจัดท าระเบียบการเงินและการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ มีแผนงานในการจัดหางบประมาณเพิ่มเติม และการด าเนินการทางตลาดเชิงรุก เพื่อจัดหางบประมาณ
และสิ่งสนับสนุน นอกจากนี้ยังมีการจัดระบบสวัสดิการ เพื่อดูแลบุคลากรกีฬากรีฑาที่ครอบคลุม รวมทั้งการมีระบบ
ติดตามและประเมินผลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  

1.4) ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพ โดยสรุปว่า การจะพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ และการจัดการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ จะต้องมีการพัฒนาทั้งบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันให้มีความรู้ มี
ทักษะที่ถูกต้อง แม่นย า และมีระบบการจัดการแข่งขันที่มีความถูกต้องเป็นตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎ กติกา 
มารยาท ที่เป็นสากล มีความพร้อมของสนามจัดการแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขันและอุปกรณ์การตัดสินที่ทันสมัย ท า
ให้เกิดการยอมรับจากนานาประเทศ  

1.5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา โดยสรุปว่าการมีศูนย์ฝึก
กรีฑาที่ทันสมัย มีสนาม อุปกรณ์การฝึกซ้อม และอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์กีฬาที่สนับสนุนการฝึกซ้อมอย่าง
ครบถ้วน จะช่วยในการพัฒนานักกรีฑาให้มีความพร้อม และก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด นอกจากนี้การมีศูนย์ฝึกจะ
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการฝึกซ้อมร่วมกันระหว่างประเทศ เป็นศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรกรีฑาทั้งผู้
ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ทั้งภายในประเทศ และระดับนานาชาติ และการมีศูนย์ฝึกเป็นของตนเอง ยังมีประโยชน์ทางด้าน
การฝึกซ้อม สามารถด าเนินการฝึกซ้อมได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ศูนย์ฝึกกรีฑาที่ได้มาตรฐานเป็นสถานที่ส าหรับ
ฝึกซ้อม และจัดการแข่งขัน  
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1.6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารการกีฬาและการออกก าลังกาย โดยสรุปว่า การพัฒนา
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ การวางระบบการบริหารจัดการ ในการบริหารการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ จะต้องมี
การวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพทั้ งด้านบุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และมีการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ ซึ่งวัดได้จากความส าเร็จในการแข่งขันของนักกรีฑาใน
ปัจจุบันคือ การเป็นจ้าวกรีฑาในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานับสิบปี ในระดับเอเชียมี
เหรียญทองในการแข่งขันระดับเอเชี่ยนเกมส์ และในระดับโลก สามารถผ่านเกณฑ์การเข้ารอบในการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิกนอกจากนี้ ความส าเร็จของการด าเนินงานอีกประการหนึ่ง คือ การผลักดันให้ผู้ฝึกสอนส่วนภูมิภาค สร้าง
นักกีฬาระดับยุวชนและเยาวชน จนประสบความส าเร็จในการแข่งขัน ส าหรับด้านบุคลากรที่มีส่วนเก่ียวข้องส าคัญกับ
การจัดการแข่งขัน เช่น ผู้ตัดสิน ฝ่ายจัดการแข่งขันจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถจนได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งบุคลากรกลุ่มนี้มีความส าคัญต่อการสร้างมั่นใจในการลงแข่งขันของนักกีฬาชาติเดียวกัน 
 
อภิปรายผล 
 การบริหารการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประเทศไทยจ าเป็นต้องด าเนินการไปพร้อมๆ กันในหลาย
มิติทั้งด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาระบบการจัดแข่งขัน การพัฒนาบุคลากรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และ
ที่ส าคัญคือ การสร้างและพัฒนาศักยภาพนักกรีฑาให้มีความเป็นเลิศ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
วิสัยทัศน์ คือ “การมุ่งสู่ระดับโลก” สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยฯ จึงได้ก าหนดจัดท าแผนพัฒนายุทธศาสตร์กีฬา
ระยะกลาง (พ.ศ. 2560 - 2564) โดย Bryce Newell (2007: 37-43) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น า
ของผู้สอนกับความแตกต่างของผลงานระหว่างเพศและความส าเร็จทางการศึกษาของหัวหน้าผู้ฝึกสอนบาสเกตบอล
วิทยาลัยในการแข่งขัน NCAA Division II กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นผู้ฝึกสอนชาย 12 คนและหญิง 4 คนแบบของ
ภาวะผู้น าในการศึกษาคร้ังนี้คือผู้น าแบบมุ่งงาน(การฝึกสอนและการสอน) ซึ่งจะมีผลต่อการวางแผนการพัฒนาและ
การบริหารจัดการกีฬากรีฑาที่เป็นระบบ โดยสอดคล้องกับการศึกษานนชัย ศานติบุตร (2551) ได้กล่าวว่า รูปแบบ
ของหน้าที่การบริหารจัดการฟุตบอลอาชีพ 4 ด้านได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การน าและการควบคุม และ
รูปแบบของการด าเนินงานตามปัจจัยหลักความส าเร็จฟุตบอลอาชีพ 11 ด้าน ได้แก ่นโยบายและการส่งเสริมของรัฐ 
องค์กรหลักฟุตบอลอาชีพ (สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ สโมสร
ฟุตบอลอาชีพ) การจัดการแข่งขัน นักฟุตบอลอาชีพ บุคลากรฟุตบอลอาชีพ (ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน) ความนิยมและ
แฟนคลับ สถานที่และ สิ่งอ านวยความสะดวก รายได้ธุรกิจและสิทธิประโยชน์ สื่อเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ 
กฎหมาย (กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ) และสวัสดิการ รูปแบบขององค์ประกอบส าคัญ โดยทั้งนี้มีความเกี่ยวข้องกับ
การศึกษาของ Christine Scott Nash (2008: 292-298) ศึกษาบทบาทการศึกษาของผู้ฝึกสอนในการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญในการเป็นผู้ฝึกสอนในประเทศอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ประวัติชีวิตผู้เชี่ยวชาญจ านวน  9 ท่าน
ซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลฮอกกี้และว่ายน้ าเพื่อตรวจสอบกระบวนการพัฒนามาเป็นผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญ 
และการศึกษาของSofia Santos et al. (2010: 62-69) ศึกษาการรับรู้สมรรถนะและความต้องการการอบรมที่
เกี่ยวกับสมรรถนะในวิชาชีพในกลุ่มผู้ฝึกสอนจ านวน 343 คน 22 ชนิดกีฬาโดยจ าแนกผู้ฝึกสอนเป็นผู้ฝึกสอนที่มี
ประสบการณ์ต่ า (ต่ ากว่า 5 ปี) ประสบการณ์ปานกลาง (5-10 ปี) และประสบการณ์สูง (มากกว่า 10 ปีขึ้นไป) ผล
การศึกษาพบว่าประเด็นการรับรู้สมรรถนะและความต้องการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับสมรรถนะในวิชาชีพที่ส าคัญมี  3 
ประเด็นคือสมรรถนะในด้านการวางแผนงานประจ าปีและแผนงานที่ต่อเนื่องสมรรถนะที่เกี่ยวกับการฝึกซ้อมและ
การแข่งขันและสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะส่วนบุคคลและการพัฒนา ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการก าหนด
จุดยืนและทิศทางการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ และเป็นกระบวนการวางแผนการ
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พัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นโยบายของฝ่าย
พัฒนากีฬาเป็นเลิศ ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย ตลอดจนความต้องการของสมาคม สโมสร/ชมรมกีฬา แผน
ยุทธศาสตร์กีฬา จึงเปรียบเสมือนเคร่ืองมือที่ส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนการบริการจัดการกีฬากรีฑาของชาติ 
สู่การปฏิบัติ และน าไปสู่การก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนา ก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
ด าเนินงานของหน่วยงานทุกระดับ ทั้งภายใน และภายนอกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ เพื่อน าไปสู่
จุดมุ่งหมายอย่างเป็นระบบร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้การก าหนดแผนงาน/โครงการของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศ
ไทยฯ มีทิศทางที่สอดคล้องกัน สามารถแก้ไขปัญหา และสนองตอบความต้องการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม อีกทั้งยัง
เป็นการบริหารทรัพยากรของชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกีฬากรีฑาเพื่อความเป็นเลิศ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. นโยบายการบริหารการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศโดยการพัฒนากีฬาขาดความชัดเจน และต่อเนื่อง 
เนื่องจากการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และบางรัฐบาลไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการพัฒนากีฬา  พร้อมทั้งขาด
แคลนงบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และนักกรีฑาที่ต่อเนื่อง 

2. สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมีสิ่งยั่วยุ ล่อใจหลากหลาย ท าให้เยาวชนให้ความ
สนใจกิจกรรมกีฬาลดลง ซึ่งบุคลากรที่ความช านาญเฉพาะประเภทของกีฬาภายในประเทศมีน้อย เช่น 
นักวิทยาศาสตร์กีฬา อาทิ โภชนาการ จิตวิทยากีฬา นักกายภาพ 

3. ประเทศที่ประสบความส าเร็จมีการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาทุกรูปแบบมาช่วยในการฝึกซ้อมและมีการใช้
ผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งการส่งนักกีฬาไปท าการฝึกซ้อมในประเทศที่ประสบความส าเร็จเช่น สหรัฐอเมริกา และประเทศ
ในแถบยุโรป 

4. สภาวะการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี หรือประเทศที่มีขนาด
ใหญ่มีความได้เปรียบด้านประชากร มีแนวโน้มสร้างนักกีฬาที่มีความโดดเด่นในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น 

5. กฎระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทยไม่เอื้อต่อการจ่ายค่าตอบแทน และเบี้ยเลี้ยงแก่นักกีฬาท าให้
นักกีฬาขาดแรงจูงใจ และความมุ่งมั่นในการเป็นนักกีฬา พร้อมทั้งระบบจัดการแข่งขันทั้งภายใน และภายนอก
ประเทศน้อยเกินไป ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา 
 
เอกสารอ้างอิง 
นนชยั ศานติบุตร. (2551). การน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการกีฬาฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย.ดุษฎีนิพนธ์

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ, สาขาพลศึกษา, บัณฑติวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. 
Bryce Newell. (2007). The Relationships of Coaches’ Leadership Styles and Gender 

toPerformance Outcomes and Academic Performance in College Basketball.Degree 
of Master of Science, Humboldt State University. 

Christine Scott Nash. (2008). The Role of Coach Education in the Development of Expertise in 
Coaching. PhD. University of Edinburgh. 

Sofia Santos et al.(2510). Coaches’ Perceptions of Competence and Acknowledgement 
ofTraining Needs Related to Professional Competences. In Journal of SportsScience 
and Medicine. 

129



การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านสื่อพื้นบ้านไทย 
 
CULTURAL TOURISM MANAGEMENT THROUGH THAI FOLK MEDIA BY 
USING QUALITATIVE RESEARCH 
 
ผู้วิจัย   วโรดม  ศิริสุข  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านสื่อพื้นบ้านไทยด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ         
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านสื่อพื้นบ้านไทย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านสื่อพื้นบ้านไทย เพื่อศึกษาอุปสรรคการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่าน
สื่อพื้นบ้านไทย ในการศึกษาวิจัยนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยเฉพาะข้อมูลปฐมภูมิ
นั้นผู้วิจัย ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสื่อพื้นบ้าน และอาศัยอยู่ในชุมชน มากว่า 20 ปี โดย
วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ร่วมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม เพื่อเป็นการค้นหาองค์ความรู้จากผู้ที่
รู้จริงและมีประสบการณ์ตรงจากการวิจัยพบว่ามีวัตถุประสงค์ 3 ข้อได้แก่ วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านสื่อพื้นบ้านไทยพบว่า มี 3 ประเด็น ได้แก่ประเด็นที่ 1 การจัดการสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเพณีอย่างเด่นชัดเพื่อเพิ่มความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ประเด็นที่ 2 จัดศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีพื้นบ้าน
แบบครบวงจรเพื่อประสานกับการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อดึงดูดความสนใจ ประเด็นที่ 3 เพิ่มสถานที่
ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่มีชื่อเสียงให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านสื่อพื้นบ้านไทย พบว่าการสร้างความร่วมมือกับ
ภาครัฐและภาคเอกชน นโยบายที่น ามาใช้ก าหนดแผนพัฒนาต่างๆ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านสื่อ
พื้นบ้านไทย โดยการพัฒนาคนท้องถิ่นจุดเร่ิมต้นที่ส าคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การสร้างกลยุทธ์
ทางการตลาดของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านสื่อพื้นบ้านไทย โดยแบ่งออกเป็นกลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ การ
ตั้งราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ความร่วมมือ วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาอุปสรรคการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านสื่อพื้นบ้านไทย 4 ด้านได้แก่ ด้านเศรษฐกิจการเข้ามาของกลุ่มนักลงทุนจากภายนอกพื้นที่
ส่งผลต่อธุรกิจของคนในพื้นที่ ด้านสังคม ปัญหาอาชญากรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียของการท่องเที่ยวเกิดการแย่งชิงท า
ให้เกิดระบบชุมชนที่ย้ าแย่ ด้านวัฒนธรรม การน าเอาศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินมาเป็นจุดขายเพื่อสร้างรายได้ส่งผลต่อ
คุณค่าวัฒนธรรมท้องถ่ินลดน้อยลง ด้านการท่องเที่ยว ความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างนโยบายท้องถ่ินกับนโยบาย
ส่วนกลางท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างเต็มรูปแบบได้ 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้สร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นให้กับประเพณีและสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละภาคที่เคยมี
มาแต่เดิม โดยมีการจัดแสดงต่างๆเพิ่มเติมเป็นการเพิ่มมูลค่าของการมาท่องเที่ยว ให้กับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้
ควรมีการจัดตั้งกลุ่มหรือชมรมเพื่อท าหน้าที่ถ่ายทอด สร้างค่านิยม และ  เผยแพร่สื่อพื้นบ้านให้กับคนภายในและ
ภายนอกชุมชน มีการเลือกสรรสื่อพื้นบ้านอื่น ๆ ที่จะน ามาใช้ ในการสร้างแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยวเพิ่มเติม 
ตลอดจนเลือกใช้สื่อโฆษณาที่หลากหลายและเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง 
 
ค าส าคัญ : ความร่วมมือ ภาครัฐและภาคเอกชน วัฒนธรรม. 
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abstract 
The purposes of the study titled “Cultural Tourism Management Through Thai Folk 

Media by Using Qualitative Research” were to study cultural tourism management through 
Thai folk media, to study the factors which had influences on cultural tourism management 
through Thai folk media, and to study the obstacles of cultural tourism management 
through Thai folk media. In this study, the researcher had gathered the data from primary 
data and secondary data. For primary data, the researcher had undergone fieldwork with 
samples who involved with folk media and had been living in the community for more than 
20 years. The study used in-depth interview together with participant observation and        
non-participant observation in order to obtain knowledge from samples who are experts and 
have direct experience. 

The study found that there were 3 objectives: 1) to study cultural tourism 
management through Thai folk media which consisted of 3 issues. The first issue was 
managing the location relating to tradition distinctively in order to increase the tourists’ 
impression. The second issue was establishing the learning center about local traditions 
with a complete range of services in order to intergrade the use of modern technology to 
draw attention. The third issue was increasing tourist attractions relating to traditions and 
other well-known tourist attractions in order to introduce them to the tourists. 2) to study 
the factors which had influences on cultural tourism management through Thai folk media. 
The factors included forming the collaboration between the government and private sector, 
policy which was used to appoint any development plan, cultural tourism development 
through Thai folk media by enhancing the locals’ knowledge which was considered to be 
the important beginning of cultural tourism development, and establishing the marketing 
strategies of promoting cultural tourism through Thai folk media which included product, 
price, place, promotion, and cooperation strategy. 3) to study the obstacles of cultural 
tourism management through Thai folk media in 4 aspects. The first was economic aspect 
focusing on the entering of the investor group from outside which affected the locals’ 
business. The second was social aspect focusing on the criminal problem of stakeholder in 
tourism business causing the competition and damaging the community system. The third 
was cultural aspect focusing on the use of local art and culture to be a selling point in order 
to earn more income leading to the decrease of local culture’s value. The fourth was 
tourism aspect focusing on the policy’s conflict between the local and the government 
policy resulting in the inability to fully perform the activities. 

The researcher suggested that each region should create an outstanding identity to its 
existing traditions and tourist attractions by having additional exhibitions to increase the 
value of traveling to the tourists. Besides, each region should establish a group or club to 
pass on knowledge, create values and introduce folk media to people within and outside the 
community. Moreover, each region should select a different kind of folk media to increase 
the motivation to travel, as well as using various advertisement methods to access to the 
target group thoroughly. 

 
Keyword : Cooperation ; Public Sector and the Private ; Culture 
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บทน า 
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงเป็นผลิตภัณฑ์ในการสร้างรายได้ให้กับประเทศต่างๆ นอกจากนี้ยังมีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอีกด้วย  กระแสการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นเชิงบวกที่ชัดเจนที่สุดซึ่งเกิดจากการเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพราะหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนเห็นความส าคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่นว่าเป็นผลิตภัณฑ์  การท่องเที่ยวที่น าเสนอขายให้แก่
นักท่องเที่ยวได้หน่วยงานต่างๆจึงได้ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์และสร้างจิตส านึกให้ชุมชนท้องถิ่นรื้อฟื้นประเพณี
ที่ก าลังสูญหาย อนุรักษ์โบราณสถานต่างๆ รวมทั้งพัฒนางานหัตถกรรม ซึ่งล้วนเป็นสิ่งกระตุ้นให้คนท้องถิ่นมีความ
ภาคภูมิใจต่อวัฒนธรรมของตน และมีความตื่นตัวที่จะอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมโดยร่วมมือกันเป็น
หนึ่งเดียว รวมทั้งมีบทบาทในการจัดการ หรือการบริหารการท่องเที่ยวมากข้ึนดังเห็นได้จากตัวอย่างของชุมชนบ้าน
คีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจเลือกที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เกิดขึ้น รวมทั้งมีบทบาท
อย่างยิ่งในการจัดการ และพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนของตนการท่องเที่ยวสร้างรายได้มหาศาล ส่งเสริมการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ท าให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งทางภาครัฐ และเอกชน ต่างให้ความส าคัญ และเล็งเห็นถึง
โอกาสการต่อยอดการพัฒนาทางธุรกิจ รวมไปถึงอุตสาหกรรมการผลิตหนังและละคร ซึ่งมองเห็นการเจริญเติบโต
ของอุตสาหกรรมจากการผลิตสื่อในรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ถือเป็นการแสดงออกให้เห็น
คุณค่าของ “ศิลปะ”และ “วัฒนธรรมไทย” อันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่ไม่เหมือนใครแล้วนั้น ยังเป็นการสร้าง
รายได้กลับสู่ประเทศ “ศิลปะ” ทุกแขนงย่อมมีคุณค่าทางจิตใจเป็นพื้นฐาน เพราะศิลปะถูกน ามาใช้เพื่อการพัฒนา
จิตใจผ่อนคลาย บ าบัด ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด และยังถูกน าไปใช้ในการพัฒนาสังคม ท าหน้าที่เป็นสื่อส าคัญที่
ช่วยให้สัมพันธภาพของคนในสังคมด าเนินไปอย่างสงบสุข โดยเห็นได้จากผลงานศิลปะที่โดดเด่นเป็นที่น่าจดจ าและ
มีมูลค่า อีกทั้งยังมีการเติบโตในรูปแบบของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา ยกตัวอย่าง เช่น ในปี พ.ศ. 2557 
สาขาทัศน์ศิลป์ที่มีมูลค่าสูงถึง 158 ,315 ล้านบาท สาขาแฟชั่นที่มีมูลค่าสูงถึง 20 ,754 ล้านบาท และสาขา
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มีค่าสูงถึง 78,670 ล้านบาท เป็นต้น นอกจากนี้การสร้างชื่อเสียงผ่านการได้รับรางวัลใน
ระดับโลก กลายเป็นช่องทางการเผยแพร่วัฒนธรรม ปลุกกระแสความนิยมไทย และน าไปสู่การขยายตลาดการ
ท่องเที่ยว ตลาดการส่งออก และเศรษฐกิจอื่นๆ ของไทยอีกทางหนึ่งด้วย แต่ก็สร้างความคาดหวังว่างานศิลปะของ
ไทยจะกลายเป็นปัจจัยหลักในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ในอนาคต“วัฒนธรรม” เป็นสิ่งที่ได้รับการ
ถ่ายทอดและสืบต่อกันมาอย่างยาวนานเคียงคู่กับงานศิลปะ และมีปัจจัยมากมายส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของทั้ง
ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งปัจจัยทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทาง
สภาพแวดล้อม ปัจจัยทางการศึกษาความรู้ เทคโนโลยี ปัจจัยศาสนา อุดมการณ์และความเชื่อ ปัจจัยจากการเลื่อน
ไหลของวัฒนธรรมต่างชาติล้วนส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวก เช่น เกิดการประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ การขยายตัวทางด้านการ
ผลิตสินค้าและสิ่งต่างๆ มากขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนทางศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น จากสถานการณ์ข้างต้นผู้วิจัยจึง
มีความสนใจการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านสื่อพื้นบ้านโดยศึกษาประเพณีพื้นบ้านใน 4 ภาคของประเทศ ซึ่ง
ผู้วิจัยเชื่อว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริมสื่อหรือประเพณีพื้นบ้านควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยงให้
ด าเนินไปในทิศทางที่ยั่งยืนและให้นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนในพื้นที่ และผู้เก่ียวข้อง 
ได้เข้าใจถึงการท่องเที่ยวผ่านสื่อพื้นบ้านโดยได้ดึงประเภทของภาคมาท าการวิจัยเพื่อพัฒนาหาแนวทางการจัดการ
ท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกด้านและมีความยั่งยืนให้อยู่คู่สังคมไทย นั้นแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ผ่านสื่อพื้นบ้านไทย จะประสบความส าเร็จได้มากเพียงใด ขึ้นอยู่กับผู้เก่ียวข้องตั้งแต่รัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรมการ
ท่องเที่ยว บริษัททัวร ์
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางของการศึกษา กล่าวคือ 

1. เพื่อศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านสื่อพื้นบ้านไทย 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านสื่อพื้นบ้านไทย 
3. เพื่อศึกษาอุปสรรคการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านสื่อพื้นบ้านไทย 

 
กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้โดยผู้วิจัยสามารถเขียนเป็นระบบโดยน าเสนอได้ดังต่อไปนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิถีพื้นบ้านงานประเพณีและแหล่งท่องเที่ยว 
1. ยี่เป็ง 
2. หนังตะลุง 
3. บุญบั้งไฟ 
4. วัดไชยวัฒนาราม จังหวัด  

พระนครศรีอยุธยา  
5. วัดธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   

การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ผ่านสื่อพื้นบ้านไทย 

1.  คณะกรรมจัดประเพณีพื้นบา้น 
2.  เจ้าภาพการจัดงานประเพณพีื้นบา้น 
3.  การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อจัด
ประเพณีพื้นบ้าน 
4.  ปัจจัยการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 
 

ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ของชุมชน 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
2. ด้านสังคม 
3. ด้านความสามัคคี 
4. ด้านวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
5. การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

การจัดการการส่งเสริม
การท่องเชิงวัฒนธรรม 



วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านสื่อพื้นบ้านไทย เป็นการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research Methodology ) ซึ่งอาศัยการเก็บข้อมูลจาก สัมภาษณ์และสัมภาษณ์เชิงลึก     
( In-depth Interview ) จากนักท่องเที่ยวและบุคลากรที่เกี่ยวข้องและภาครัฐได้แก่ (1) ภาครัฐจากระดับผู้บริหาร 
หรือ รอง หรือผู้ช่วยผู้บริหารจ านวน 6 คน (2) ภาคเอกชนจากผู้บริหาร หรือ รองบริหาร หรือผู้ช่วยผู้บริหาร ด้าน
การบริการการ ทองเที่ยวเอกชน (บริษัททัวร์) จ านวน 6 คน (3) ภาคประชาชนในอ าเภอเมืองจังหวัดต่างๆ ท่ีจัด
ประเพณี จ านวน 6 คน และ(4) นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวในแหล่งเที่ยว จ านวน 6 คน แล้วน ามา
หาข้อสรุปอย่างเป็นระบบมีเหตุผลซึ่งเป็นการเปรียบเทียบจากมุมมองหลาย ๆ ด้านอันเป็นองค์ประกอบส าคัญใน
การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
โดยผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อูมล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ผลการศึกษาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านสื่อพื้นบ้านไทย ในกรอบการวิเคราะห์ 
3 ประเด็น สรุปได้ดังนี้ 

1.1) การจัดการสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีอย่างเด่นชัด เช่น การสร้างสื่อโฆษณาการติด
ประกาศที่เก่ียวข้องกับสถานที่นั้น ๆ โดยเน้นองค์ประกอบด้านวัฒนธรรมผสานกับการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
ใช้ เพื่อท าให้เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมไปพร้อม ๆ กับการมาเที่ยวชม เพื่อดึงดูดความสนใจ
นักท่องเที่ยวหรือใช้เป็นโลโก้ป้ายบอกทาง จัดสถานที่เฉพาะให้ถ่ายรูป รูปจ าลองอาจมี เสียงพูดประชาสัมพันธ์ เช่น 
“สวัสดีค่ะ / สวัสดีครับ” “ยินดีต้อนรับ” ฯลฯ ก็ได้ เพื่อเพิ่มความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว 

1.2) จัดศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีพื้นบ้านแบบครบวงจรเพื่อประสานกับการน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อดึงดูดความสนใจ ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้วรรณกรรมเพิ่มมากยิ่งขึ้นและ
เรียนรู้ได้ครบถ้วนทุกด้านในที่เดียวที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน 

1.3) เพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวที่ เกี่ยวข้องกับประเพณีและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นที่มี ชื่อเสียง ให้
นักท่องเที่ยวได้รู้จักสถานที่อื่นที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสถานที่ทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ อาทิ จัดท าแผนที่อธิบายเส้นทาง
ท่องเที่ยวหรือแผนที่การ ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดที่เกี่ยวข้องและแหล่งท่องเที่ยวทาง วัฒนธรรมที่มี
ชื่อเสียงโดยเฉพาะ จัดกิจกรรมขับรถยนต์หรือการใช้จักรยานท่องเท่ียวไปตามเส้นทางมีการประสานความร่วมมือ
กันในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น จัดให้มีการจัดรถรับส่ง ระหว่างสถานที่ต่าง ๆ ตลอดเส้นทางการท่องเที่ยว 
ระหว่างเส้นทางนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นลงเพื่อท่องเที่ยวที่ อื่น ๆ หรือแวะพักรับประทานอาหารตามสถานที่ที่
น่าสนใจได้ แล้วสามารถขึ้นรถต่อไปได้อีกจนถึงจุดหมาย ปลายทางที่ก าหนดไว้  
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลการส่งเสริมแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านสื่อพื้นบ้านไทย  โดย
สรุปว่า 

2.1) การสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน นโยบายทางการท่องเที่ยวก าหนดขึ้นโดย
ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐหรือนักการเมืองท้องถิ่นจากนั้นหน่วยงานภาครัฐหรือนักการเมืองท้องถิ่นจะน า
นโยบายดังกล่าวมาใช้ในการก าหนดแผนพัฒนาต่างๆ ซึ่งจะถ่ายทอดไปสู่ผู้ปฏิบัติระดับท้องถิ่นในท้ายที่ สุด 
กระบวนการดังกล่าวเป็นการก าหนดนโยบายแบบเบื้องบนสู่เบื้องล่าง โดยผู้ปฏิบัติและคนท้องถิ่นไม่ได้มีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบายแนวทาง หรือแผนในการพัฒนาการท่องเท่ียว ประกอบกับงบประมาณและข้อมูลส าคัญต่างๆ 
จัดท าขึ้นในระดับชาติไม่ใช่ระดับท้องถิ่น ผลที่ตามมาก็คือผู้ปฏิบัติและคนท้องถิ่นในชุมชนอาจมีความเข้าใจที่ไม่ตรง
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กับผู้บริหารหรือผู้ก าหนดนโยบายและแผน ความไม่เข้าใจท าให้ชุมชนไม่สามารถจัดการกับการท่องเที่ยวที่โตขึ้น
อย่างรวดเร็วในพื้นที่ของตนได้ ด้วยเหตุนี้ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ส าคัญทั่วโลกจึงส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่น
ในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีสร้างเครือข่ายควาร่วมมือระหว่างองค์กรและกลุ่มคนต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับการตัดสินใจ การก าหนดนโยบาย การวางแผน และการตลาด 

2.2) การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านสื่อพื้นบ้านไทย โดยการพัฒนาคนท้องถิ่น
จุดเริ่มต้นที่ส าคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ การมีส่วนร่วมของคนท้องถิ่นในทุกด้านและทุก
กระบวนการของการพัฒนา อย่างไรก็ตาม หากคนท้องถิ่นขาดข้อมูล ประสบการณ์ และทักษะที่เกี่ยวกับการพัฒนา
หรือการจัดการชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน จะท าให้คนท้องถิ่นไม่สามารถมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ ก าหนดปัญหา วางแผน ด าเนินงานและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาคน
ท้องถิ่นโดยการอบรมให้ความรู้และประสบการณ์จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการส่งเสริมให้คนท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
ทุกด้านมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้คนท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของตน เกิดความภาคภูมิใจ
และใช้มรดกทางวัฒนธรรมในทิศทางที่ยั่งยืน แม้ว่าข้อมูลและความรู้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ครอบคลุมหลากหลายเร่ือง แต่การอบรมคนท้องถิ่นนั้นควรครอบคลุมเนื้อหาความรู้ที่สามารถน าไปปฏิบัติใช้ได้จริง
และทันต่อสถานการณ์ ซึ่งประกอบด้วย “พลวัตของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” (Cultural Tourism Dynamics) 
“กระบวนการวางแผนและเครื่องมือการพัฒนา” “การจัดการ การเงิน และการตลาดส าหรับธุรกิจขนาดเล็ก” และ
“การสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” (Cultural Tourism Interpretation) การถ่ายโยงความคิด
หรือความรู้สึกของคนท้องถิ่น รวมทั้งความส าคัญ ความหมาย และคุณค่าของประวัติศาสตร์ ความเชื่อ และ
วัฒนธรรม ท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวเข้าใจ การอบรมให้คนท้องถิ่นสามารถสื่อความหมายเชิงวัฒนธรรมได้อย่างมี
คุณภาพ นอกจากจะส่งเสริมให้คนท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมของตนแล้ว ยังช่วยลดอคติด้าน
วัฒนธรรม อีกทั้งเพิ่มคุณค่าประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวอีกด้วย 

2.3) การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านสื่อพื้นบ้าน
ไทย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จ าเป็นต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางการตลาดกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ ความสนใจ โดยผ่านสื่อพื้นบ้าน และประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น ความพร้อมของสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ และความต้องการของนักท่องเที่ยว การตลาดจึงไม่ได้ท าขึ้นเพียงเพื่อดึงดูดใจหรือบรรลุความต้องการของ
นักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ต้องค านึงถึงปัจจัยทั้งหมดที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านสื่อพื้นบ้านไทยแม้ว่า
การตลาดแหล่งท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนส่วนประสมการตลาด 5 ด้าน คือ
ผลิตภัณฑ์ (Product) การตั้งราคา (Pricing) การจัดจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) และ
ความร่วมมือ (Partnership) ทั้งนี้ กลยุทธ์การตลาดภายใต้ “ผลิตภัณฑ์” ส่วนใหญ่มุ่งเน้นด้านการจัดการ
สัมพันธภาพและประสบการณ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย การอบรมคนท้องถิ่นให้มีทัศนคติ
ที่ดี ตระหนักถึงคุณค่าและน าเสนออัตลักษณ์ของชุมชนรวมทั้งสามารถจัดการบริการได้อย่างมีคุณภาพ การพัฒนา
สื่อความหมายทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์กิจกรรมการสาธิต ฯลฯ  

3. ปัญหาและอุปสรรคการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านสื่อพื้นบ้านไทย โดยสรุปว่า 
3.1) ปัญหาและอุปสรรคทางด้านเศรษฐกิจ การไหลเข้ามาของกลุ่มนักลงทุนจากภายนอกพื้นที่ 

ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจของคนในพื้นที่ซึ่งไม่ สามารถแข่งขันทางด้านการลงทุนกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ได้ ยังมีผลให้
รายได้ที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดกลับหมุนเวียน เข้าสู่มือของกลุ่มนักลงทุนจากภายนอก แทนที่จะหมุนเวียนเข้าสู่ชุมชน
ภายใน นอกจากนั้น การ กระจุกตัวของเศรษฐกิจเฉพาะในเขตเมือง สถานที่แหล่งท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่จะกระจัด
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กระจายอยู่ตามพื้นที่รอบๆของอ าเภอเมือง ซึ่งในทางทฤษฎีจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนรอบๆ 
พื้นที่ท่องเที่ยว  

3.2) ปัญหาและอุปสรรคทางด้านสังคม ปัญหาอาชญากรรม การขูดรีดรัด ท่องเที่ยวของ
ผู้ประกอบการรถโดยสาร (แท็กซี่, ตุ๊กตุ๊ก) หรือโรงแรม ร้านค้า ก็ส่งผลต่อความพึงพอใจของ นักท่องเที่ยวเช่นกัน 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวส่งผลให้เกิดการแย่งชิงการเป็น เจ้าของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งภายในชุมชนด้วยกันเอง และระหว่างชุมชนกับภาครัฐ ซึ่ งท าให้ระบบ ความสัมพันธ์
ภายในชุมชนย่ าแย่ เนื่องจากต่างฝ่ายต่างให้ความส าคัญกับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวมากเกินไป  

3.3) ปัญหาและอุปสรรคทางด้านวัฒนธรรม ปัญหาในเชิงวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิง่การน าเอา
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเป็นจุดขายเพื่อสร้างรายได้ ให้กับชุมชนส่งผลให้คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นลดน้อยลง 
เหลือเพียงแค่คุณค่าในเชิงเศรษฐกิจเท่านั้น นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เพื่อเสพศิลปวัฒนธรรม ความงดงามของ
สถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆและจากไป ส่วนคนใน พื้นที่ก็พยายามขายศิลปวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ของตน
เพียงเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  

3.4) ปัญหาและอุปสรรคเชิงนโยบายด้านการท่องเที่ยว ความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างนโยบาย
ท้องถิ่นกับนโยบายส่วนกลาง ความไม่สอดคล้องกันของ นโยบายท้องถิ่นกับนโยบายส่วนกลางอาจส่งผลให้เกิดผล
กระทบในด้านลบต่อสถานที่ท่องเที่ยวนั้น อาทิ การแย่งชิงการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ท าให้แหล่งท่องเที่ยว
นั้นๆไม่สามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลเสียต่อชุมชนทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และในเชิง
วัฒนธรรมตาม 
 
อภิปรายผล 
 การสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน Agranoff, R. (2006). โดยนโยบายทางการท่องเที่ยว
ก าหนดขึ้นโดยผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐหรือนักการเมืองท้องถิ่นจากนั้นหน่วยงานภาครัฐหรือนักการเมือง
ท้องถิ่นจะน านโยบายดังกล่าวมาใช้ในการก าหนดแผนพัฒนาต่างๆ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2559). ซึ่งจะ
ถ่ายทอดไปสู่ผู้ปฏิบัติระดับท้องถิ่นในท้ายที่สุด กระบวนการดังกล่าวเป็นการก าหนดนโยบายแบบเบื้องบนสู่เบื้อง
ล่าง โดยผู้ปฏิบัติและคนท้องถิ่นไม่ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายแนวทาง หรือแผนในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ประกอบกับงบประมาณและข้อมูลส าคัญต่างๆ จัดท าขึ้นในระดับชาติไม่ใช่ระดับท้องถิ่น ผลที่ตามมาก็คื อผู้ปฏิบัติ
และคนท้องถิ่นในชุมชนอาจมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกับผู้บริหารหรือผู้ก าหนดนโยบายและแผน ความไม่เข้าใจท าให้
ชุมชนไม่สามารถจัดการกับการท่องเที่ยวที่โตขึ้นอย่างรวดเร็วในพื้นที่ของตนได้ และสอดคล้องกับการศึกษาของวร
สุดา สุขารมณ์. (2552). ศึกษาความร่วมมือระหว่างองค์การในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย.ด้วยเหตุนี้ 
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ส าคัญทั่วโลกจึงส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว โดยมีสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรและกลุ่มคนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การ
ก าหนดนโยบาย การวางแผน และการตลาด องค์กรและกลุ่มคนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ของรัฐที่
รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยว นักการเมืองท้องถิ่น นักการศึกษา คนท้องถิ่นที่พ านักอาศัยในชุมชนธุรกิจโรงแรมและ
ร้านอาหาร ธุรกิจจัดน าเที่ยว สมาคมการท่องเที่ยว หอการค้า เจ้าของร้านค้าที่เกี่ยวข้อง นักอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้จัดการการขนส่งท้องถิ่นทั้งที่เป็นของภาครัฐและเอกชน เกษตรกร ผู้จัดการประชุม
และสัมมนา และผู้บริหารหรือผู้ปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว องค์กรและกลุ่มคนทุกฝ่ายต้อง
ตัดสินใจร่วมกันว่าจะใช้มรดกทางวัฒนธรรมใดของชุมชนเพื่อเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว และก าหนดลักษณะการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของพื้นที่ในทิศทางความ ยั่งยืนอย่างชัดเจน เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้องอนุรักษ์
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หรือคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่น เพิ่มพูนคุณค่าประสบการณ์ ให้แก่นักท่องเที่ยว ให้ความรู้และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่น
ในการมีส่วนร่วม ค านึงถึงความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งด าเนินกิจกรรมการตลาดที่สอดคล้องกับ
หลักการของการอนุรักษ์วัฒนธรรมผ่านสื่อพื้นบ้านไทย องค์กรและกลุ่มคนทุกฝ่ายต้องสินใจและด าเนินงานร่วมกัน
ในการวางแผน และก าหนดเครื่องมือในการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้งก าหนดแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานซึ่งต้องประชาสัมพันธ์หรือถ่ายทอดผลการด าเนินงานให้แก่ทุกกลุ่มทราบอย่างชัดเจนและ
โปร่งใส อีกทั้ง การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกด้านเป็นการให้โอกาสแก่คนท้องถิ่นในชุมชนได้แสดงความหวัง 
ความต้องการ และความหวาดระแวงที่ต้องน ามรดกทางวัฒนธรรมไปใช้เป็นประโยชน์ทางการท่องเที่ยวนอกจากนี้ 
ท าให้ชุมชนตระหนักถึงจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรคที่ต้องเผชิญซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ชุมชนบูรณาการ
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญท้องถิ่นร่วมกับวิทยาการจากนอกพื้นที่เพื่อวางแผนและก าหนดเครื่องมือในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ., 2559-2564 โดย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้เน้นกระบวนการมี ส่วนร่วมของประชาชน
โดยการถ่ายโอนอ านาจจากรัฐบาลส่วนกลาง เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เพื่อ การท่องเที่ยวเกิดเป็นการจัดการบริหาร
สิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานโลกโดยการบริหารจัดการ วัฒนธรรม ประเพณี เอกลักษณ์ของชาติให้ยั่งยืนและเกิด
วิวัฒนาการที่ดีงาม จ าเป็นต้องได้รับความ ร่วมมือทั้งจากภาครัฐบาล ภาคเอกชน และประชาชนเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ โดยผ่านสื่อพื้นบ้าน และประโยชน์
ของชุมชนท้องถิ่น ความพร้อมของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และความต้องการของนักท่องเที่ยว การตลาดจึง
ไม่ได้ท าขึ้นเพียงเพื่อดึงดูดใจหรือบรรลุความต้องการของนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ต้องค านึงถึงปัจจัยทั้งหมดที่มีต่อ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านสื่อพื้นบ้านไทยแม้ว่าการตลาดแหล่งท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หรือปรับเปลี่ยนส่วนประสมการตลาด 5 ด้าน คือผลิตภัณฑ์ (Product) การตั้งราคา (Pricing) การจัดจ าหน่าย 
(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) และความร่วมมือ (Partnership) ทั้งนี้ กลยุทธ์การตลาดภายใต้ 
“ผลิตภัณฑ์” ส่วนใหญ่มุ่งเน้นด้านการจัดการสัมพันธภาพและประสบการณ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนท้องถิ่นซึ่ง
ประกอบด้วย การอบรมคนท้องถิ่นให้มีทัศนคติที่ดี ตระหนักถึงคุณค่าและน าเสนออัตลักษณ์ของชุมชนรวมทั้ง
สามารถจัดการบริการได้อย่างมีคุณภาพ การพัฒนาสื่อความหมายทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์กิจกรรมการสาธิต ฯลฯ การจัดการภูมิทัศน์ทั้งภายในและรอบๆพื้นที่ เพื่อเพิ่มคุณภาพ
ประสบการณ์ให้แก่นักท่องเที่ยว มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย (2554) พบว่า การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นที่ต้องการมากขึ้นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึ ง
กลายเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศที่ไม่ใช่ประเทศ
อุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม เชิงลบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งน าไปสู่เชิงลูกโซ่ต่อ
การพัฒนาที่ส าคัญด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การสร้างให้คนในชุมชนเกิดความรักและหวงแหนสื่อพื้นบ้าน โดยอาจมีการจัดตั้ง กลุ่มหรือชมรมสื่อ
พื้นบ้านของชุมชนศาลายา เพื่อท าหน้าที่ถ่ายทอด สร้างค่านิยม และเผยแพร่สื่อ พื้นบ้าน ตลอดจนมีการเสริมแรง
ทางด้านบวกให้กับคนในชุมชนที่สนใจด้านสื่อพื้นบ้าน เช่น มีการให้ ประกาศนียบัตรกับคนที่เผยแพร่สื่อพื้นบ้าน 
การให้รางวัลในการประกวดต่าง ๆ 
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2. การสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของสื่อพื้นบ้าน จากการวิจัยพบว่าสื่อพื้นบ้านที่ สะท้อนอัตลักษณ์และ
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในเชิงการท่องเที่ยว ซึ่งนอกเหนือจากความสนุกสนานนักท่องเที่ยวยังได้สัมผัสกับ
วัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้านที่หาชมได้อยาก 

3. การใช้สื่อโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและสร้างสรรค์ชิ้นงานโฆษณาที่สามารถ โน้มน้าวชักจูงใจได้  
จากการสัมภาษณ์ท าให้พบว่าในการจัดงานประเพณีของชาวชุมชนนั้นสื่อที่ใช้เพื่อโฆษณาเชิญชวนให้มาท่องเที่ยว 
สื่อหลักที่เลือกใช้ ได้แก่ ป้ายบิลบอร์ด , ใบปลิว นอกจากนี้ยังมีการใช้สื่อบุคคล ในการบอกต่อ ๆ กันของคนใน
ชุมชน และคนต่างถิ่นที่มี พบว่า สื่อที่มีผลต่อ การเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุด ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ และ สื่อบุคคล 
รองลงมาได้แก่สื่ออินเตอร์เน็ต 

4. ควรมีการศึกษาเชิงปริมาณเก่ียวกับประเด็นทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประเพณี บนพื้นฐาน
ของการมีส่วนร่วม และควรมีการศึกษาเปรียบเทียบทางวัฒนธรรมของประเพณีระหว่างภูมิภาคอื่นๆ ที่มีวัฒนธรรม 
ใกล้เคียงกัน 
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การบริหารองค์การภาครัฐ ยุคไทยแลนด์ 4.o 
 
Public Administration Thailand 4.0 
 
ผู้วิจัย วิชาญ  ภิบาล 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา  สมพอง 
 
บทคัดย่อ 
 การบริหารงานของภาครัฐ ยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้เป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล ตามบริบท
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัฒน์ เทคโนโลยีสังคมและคุณลักษณะทางประชากรในปัจจุบัน           
การเปลี่ยนแปลงองค์การ (Organizational Change) อาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยภายในหรือเปลี่ยนแปลงแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Change) เช่นในกรณีที่มีการน าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในการท างาน ซึ่งต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการและทักษะที่ต้องใช้ในการท างานเพื่อให้สอดรับกับเทคโนโลยีนั้น หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญ่ที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรง (Radical Change) ซึ่งเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์การอย่าง
รวดเร็ว ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนบทบาทในงาน (Job Role)และการปรับโครงสร้างองค์การ 

การบริหารงานที่สัมฤทธิ์ผลนั้นจะขึ้นอยู่กับตัวแปรซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันหมดอย่างน้อยที่สุด 7 
ตัวแปรได้แก่โครงสร้าง (Structure) , กลยุทธ์ (Strategy) ,ระบบ (Systems)สไตล์ (Style), บุคลากร (Staff)ทักษะ, 
(Skills)อุดมการณ์,(Shared values) 
 
ค าส าคัญ : การบริหารองค์การภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงองค์การ  
 
Abstract 
 Public Administration of the Thailand 4.0 to be an effective and successful 
organization. In the context of the change that has arisen from globalization. Current social 
and demographic features Organizational change. There may be slight changes within or a 
gradual change, such as when new technologies are introduced. The methods and skills 
needed to work in order to conform to the technology. The big transfiguration that is called 
radical change. This is a rapid change across the organization. Make changes in the role and 
organizational restructuring. 

Successful management is based on at least seven variables; Structure Strategy , 
Systems, Style , Staff, Skills and Shared values. 
 
Keywords : Public Administration Organizational Change 
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บทน า 
เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารท าให้โลกเชื่อมโยงกันอย่างเป็น

เครือข่าย ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศ ให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และ
เทคโนโลยี ท าให้โลกต้องปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคม ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านสู่
ยุค 4.0 พบว่า ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว ปรากฏการณ์ที่อัตราการเกิดต่ า ผกผันกับอัตราผู้
สูงวัยที่มีอายุยืนมากขึ้น กลุ่มคนส่วนใหญ่ในองค์กรยุคปัจจุบัน ก็คือกลุ่ม Gen Y และท าอย่างไรให้คน Gen Y ที่
เติบโตในยุคดิจิทัล ท างานร่วมกับกับคนที่อาวุโสกว่าอย่าง Gen X และ Baby Boomers ได้อย่างลงตัว เศรษฐกิจ
ยุค 4.0 รูปแบบเศรษฐกิจและการด าเนินธุรกิจในยุค 4.0 จะเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบอุตสาหกรรมที่เน้นการผลิต
ปริมาณมากและแรงงานราคาถูก กระแสโลกาภิวัตน์ที่ไม่หยุดนิ่ง เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกจะเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและคาดเดาไม่ได้ งานออนไลน์ที่ท างาน ข้อมูลต่าง ๆ จะเชื่อมโยงกันในโลกอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูล
และคลังความรู้สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว องค์กรต้องขับเคลื่อนคนให้พร้อมในโลกยุคดิจิทัล ก้าวสู่การเป็น 
Digital Workplace อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนบริหารจัดการการท างานผ่านระบบออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ย่อโลกในฝ่ามือ Smart Life Smart Phone ไม่มีเส้นแบ่งระหว่างงานกับเวลาส่วนตัว 
ร่วมแรง แบ่งปัน สร้างสรรค์ไอเดีย สังคม Social Network ท าให้การแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนความรู้ 
การแบ่งปันไอเดีย สามารถท าได้ง่าย การเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ Trend ของการท าธุรกิจในโลกยุคใหม่ 
ผู้ประกอบการไม่อาจใส่ใจแค่ตัวเลขผลก าไรเพียงอย่างเดียวเช่นในอดีตอีกต่อไป แต่ยังต้องค านึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (วารสาร HR Society Magazine ฉบับเดือนสิงหาคม 2559) 

 ในภาคธุรกิจ ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวโครงสร้างขององค์การและกลยุทธ์
ในการด าเนินงาน เช่นกลยุทธ์การขายสินค้าออนไลน์ การเข้าสู่สังคมไร้เงินสด ซึ่งเป็นผลจากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีทั้งนั้น ส าหรับในการบริหารภาครัฐ ได้มีหลายหน่วยงานพยายามสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและการจัดการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ก้าวทันกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง ที่
เกิดขึ้น  

ดังนั้นเพื่อให้องค์การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การทั้งภาครัฐและเอกชนจึงจ าเป็นต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงและปรับโครงสร้างการบริหารงานขององค์การ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการในปัจจุบัน อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยภายในหรือเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป พร้อมด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการและทักษะที่
ต้องใช้ในการท างานเพื่อให้สอดรับกับเทคโนโลยี หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบ
รุนแรง ซึ่งเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์การอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนบทบาทในงานและ
ทิศทางในอนาคตต่อไป 

บทความนี้มุ่งน าเสนอภาพการบริหารองค์การยุคไทยแลนด์ 4.0 ท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และการเปลี่ยนแปลงองค์การ รวมทั้งการสังเคราะห์ ประสิทธิภาพของการบริหารและการจัดการขององค์การ ใน
การก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 
การเปลี่ยนแปลงยุคไทยแลนด์ 4.0 
  ไทยแลนด์ 4.0 มุ่งเน้นไปที่วิสัยทัศน์ในการพัฒนา ให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจและการด าเนินธุรกิจที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางดังกล่าวมากขึ้นทุกขณะ 
การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ควบคู่กัน 
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 การเปลี่ยนแปลงองค์การ (Organizational Change) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัฒน์ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและคุณลักษณะสังคม นั้นเป็นแรงผลักดันส าคัญที่ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงองค์การ 
(Organizational Change) องค์การอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยๆ ภายในหรือเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป 
(Incremental Change) ดังเช่นในกรณีที่มีการน าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในการท างาน ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยน
วิธีการและทักษะที่ต้องใช้ในการท างานเพื่อให้สอดรับกับเทคโนโลยีนั้น หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เรียกว่า
การเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรง (Radical Change) ซึ่งเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์การอย่างรวดเร็ว ท าให้
เกิดการปรับเปลี่ยนบทบาทในงาน (Job Role) และโครงสร้างองค์การตามมา ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบใด
การเปลี่ยนแปลงอาจท าให้พนักงานเกิดความเครียดความกลัวความกังวลและท าให้เกิดแรงต้านการเปลี่ยนแปลงซึ่ง
แม้ว่าองค์การจะได้น าการริเริ่มต่างๆ (Initiatives) เข้ามาใช้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง แต่มักพบว่าการริเริ่มที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้นประสบความล้มเหลวไม่เป็นไปตามที่คาด การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนั้นมองว่า
องค์การเปรียบเหมือนเครื่องจักร (Machine model) ซึ่งเกิดขึ้นจากองค์ประกอบหลายอย่างมาท างานร่วมกัน ใน
การเปลี่ยนแปลงจึงเป็นการปรับส่วนประกอบของเครื่องจักรนั้นเพื่อให้เกิดผลงานโดยรวมที่ดีขึ้นตัวอย่างการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง เช่น การควบรวมกิจการ การซื้อกิจการอื่นและการลดขนาดเป็นต้น ส่วนการลดต้นทุนนั้น
เป็นการลดขั้นตอนหรือวิธีการท างานที่ไม่จ าเป็นเพื่อที่จะลดต้นทุนในการท างานดังกรณีที่องค์การประสบวิกฤต 
หรือปัญหา องค์การมักใช้วิธีการนี้เพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงานและความอยู่รอด ส าหรับการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการท างาน เช่น การปรับระบบ
การอนุมัติเงินกู้การปรับเปลี่ยนแนวทางในการบริหารหรือการตัดสินใจ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ส าคัญคือการ
ลดระยะเวลาของกระบวนการต่างๆ การเพิ่มน่าเชื่อถือ การลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิผลท างานนั่นเองใน
ขณะที่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งเน้นไปที่คนในองค์การ ดังเช่น การเปลี่ยนแปลงแนว
ทางการด าเนินธุรกิจการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจากการควบคุมสั่งการไปเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม หรือ
การเปลี่ยนมุมมองการบริหารจากภายในสู่ภายนอก ( Inward Focus) เป็นมุมมองจากภายนอกเข้ามาสู่ภายใน 
(Outward-Looking Focus) เป็นต้น  
การจัดองค์การยุคไทยแลนด์ 4.0 

สาคร สุขศรีวงศ์ (2554:127) ได้ให้ความหมายการจัดองค์การว่า หมายถึง การออกแบบงาน การจัดการ
แผนกงาน การจัดแบ่งอ านาจหน้าที่และการประสานงานระหว่างบุคคลและหน่วยงานต่างๆ  Friedman, M., 
Brown, A. E., & Rosenman, R. H. (1969) กล่าวว่า องค์กร หมายถึง หน้าที่ซึ่งสมาชิกแต่ละคนของหน่วยงานถูก
คาดหมายให้ประพฤติปฏิบัติและถูกคาดหมายความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเพื่อน าไปสู่วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นความหมายที่เน้น ภารกิจหน้าที่ Allen, L. (1993) พิจารณาองค์กรในแง่ของโครงสร้างซึ่ง
เป็นกลไกที่ท าให้ชีวิตสามารถร่วมกันท างานได้ดีโดยต้องมีการจัดกลุ่มท างาน ก าหนดและมอบหมายหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ก าหนดความสัมพันธ์ให้บรรลุถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นความหมายที่เน้น กระบวนการ  
Parsons, T. (2010) มององค์กรในแง่เป็น หน่วยงานหนึ่งของสังคม (Social Unit) คือ เป็นกลุ่มที่ถูกสร้างขึ้นอย่าง
รอบคอบและมีการปรับปรุงตามกาลเวลาเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายอย่างเฉพาะทาง เพื่อให้พนักงานขององค์การ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถจึงจ าเป็นต้องจัดแบ่งหน้าที่การงานกันท า และมอบอ านาจให้
รับผิดชอบตามความสามารถและความถนัด ถ้าเป็นองค์การขนาดใหญ่และมีคนมาก ตลอดจนงานที่ต้องท ามีมาก       
ก็จะต้องจัดหมวดหมู่ของงานที่เป็นอย่างเดียวกันหรือมีลักษณะใกล้เคียงกันมารวมเข้าด้วยกันเรียกว่า  ฝ่ายหรือ
แผนกงาน แล้วจัดให้คนที่มีความสามารถในงานนัน้ๆ มาปฏิบัติงานรวมกันในแผนกนัน้ และตั้งหัวหน้าขึ้นรับผิดชอบ
ควบคุม  
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การก าหนดหน้าที่ของงาน (function) นั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ขององค์การหน้าที่การงานและภารกิจจึง
หมายถึงกลุ่มของกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติที่ต้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ หน้าที่การงานจะมีอะไรบ้างและ
มีกี่กลุ่มขึ้นอยู่กับเป้าหมายขององค์การ ลักษณะขององค์การ และขนาดขององค์การด้วย 

การแบ่งงาน (division of work) หมายถึงการแยกงานหรือรวมหน้าที่การงานที่มีลักษณะเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน หรือแบ่งงานตามลักษณะเฉพาะของงาน แล้วมอบงานนั้นๆ ให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มี
ความสามารถหรือความถนัด ในการท างานนั้นๆ โดยตั้งเป็นหน่วยงานขึ้นมารับผิดชอบ 
 การบังคับบัญชา ( chain of command) ตามล าดับขั้นระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา จ านวน
ระดับชั้น แต่ละสายไม่ควรให้มีจ านวนมากเกินไป จะท าให้ไม่สะดวกแก่การควบคุม อาจท าให้งานคั่งค้างได้สาย
บังคับบัญชาควรมีลักษณะชัดแจ้งว่าใครเป็นผู้มีอ านาจสั่งการและสั่งไปยังผู้ใด มีการรายงานจะต้องรายงานต่อใคร  
 จากความหมายขององค์กร สามารถมองเห็นได้ว่าความส าคัญขององค์กรนั้นเป็นสิ่งที่จ าและขาดไม่ได้คือ 
องค์กรจะต้อง มีส่วนที่เป็นโครงสร้างที่พลวัตร (Dynamic) คือคนและกระบวนการปฏิบัติของคน เช่น อ านาจ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ประกอบโครงสร้างที่คงที่ (Static) คือ อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ การแบ่งงานกัน 
และการติดต่อสื่อสาร (ทั้งการบัญชาและประสานงาน) เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่สามารถเรียงล าดับความส าคัญได้ 
ความสัมพันธ์ของการบริหารและการจัดการระหว่างตัวแปรภายในองค์การ 

หัวใจส าคัญที่จะท าให้องค์การปรับตัวสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 ได้ ก็คือวิสัยทัศน์ที่สอดคล้อง
กับเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ อย่าง jobsDB เองก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการท างานในยุค 4.0 
ด้วยการน าเทคโนโลยีมาเป็น ตัวช่วยส าคัญในการสร้างงานผ่านระบบออนไลน์ ให้ทุกคนสามารถพบงานที่ใช่ 
ผู้ประกอบการได้เห็นคนท างานที่มีศักยภาพที่ก าลัง มองหา เชื่อมโยงทุกคนถึงกันได้เพียงปลายนิ้ว click ให้เราก้าว
เข้าสู่ยุค 4.0 อย่างมั่นใจไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้น บุคลากรที่จะเติบโต ในองค์กรได้อย่างโดดเด่น จะต้องเป็นนักคิดนัก
ปฏิบัติที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการท างานได้อยู่เสมอ 

ปีเตอร์สและวอเตอร์แมน Peters, T. J., & Waterman, R. H. (1980)ซึ่งเป็นที่ปรึกษาธุรกิจของประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีความสนใจเกี่ยวกับปัญหาว่าท าไมการบริหารงานสัมฤทธิ์ผลและมีความประสงค์ที่จะค้นหาว่า
กิจการธุรกิจต่าง ๆควรมีกลยุทธ์อย่างไรและควรจะจัดโครงสร้างองค์กรแบบไหนเช่น แบบรวมอ านาจ กระจา ย
อ านาจหรือแบบผสมจึงจะท าให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ 

จากการค้นคว้าพบว่าความส าเร็จในการด าเนินงานของกิจการธุรกิจต่างๆ หรือการบริหารงานที่สัมฤทธิ์ผล
นั้นจะขึ้นอยู่กับ ตัวแปรซึ่งมีความสัมพันธ์เก่ียวเนื่องกันหมดอย่างน้อยที่สุด 7 ตัวแปรได้แก่โครงสร้าง (Structure) , 
กลยุทธ์ (Strategy) ,ระบบ (Systems)สไตล์ (Style), บุคลากร (Staff)ทักษะ, (Skills)อุดมการณ์,(Shared values) 

คุณลักษณะดีเด่นของแบบจ าลอง 7S’s แมคคินซีย์จะอยู่ที่การถูกทดสอบอย่างกว้างขวางภายในบริษัท
หลายแห่งโดย ที่ปรึกษาของแมคคินซีย์ในขณะเดียวกันแบบจ าลอง 7S’s แมคคินซีย์ได้ถูกใช้โดยคณะบริหารธุรกิจที่
มีชื่อเสียงหลายแห่งเช่นฮาร์วาร์ด และสแตนฟอร์ดข้อเท็จจริงอย่างหนึ่ง คือแบบจ าลอง  7S’s แมคคินซีย์จะ
สนับสนุนและคล้ายคลึงกับหน้าที่ของผู้บริหาร (การวางแผนการจัดองค์การ การเป็นผู้น าและการควบคุม )
ความสัมพันธ์ระหว่างแบบจ าลอง 7S’s แมคคินซีย์และหน้าที่ของผู้บริหารค าว่า “ค่านิยมร่วม”บางครั้งจะถูก
เรียกว่า “เป้าหมายสูงสุด “ แบบจ าลอง 7S’s แมคคินซีย์ได้ชี้ให้เห็นว่าเป้าหมายจะมีความส าคัญอย่างมากต่อการ
ก าหนดจุดหมายขององค์กรสมาชิกขององค์กรจะต้องมีค่านิยมร่วมกันภายในองค์กรอาจจะมีค ากล่าวอยู่ว่าภาพของ
สิ่งของจะไม่ใช่สิ่งของในท านองเดียวกันโครงสร้างจะไม่เป็นองค์กรการรู้ว่าโครงสร้างจะมีความหมายมากกว่า
แผนภูมิ ช่องสี่เหลี่ยมเส้นไข่ปลา และค่าบรรยายต าแหน่งงานฯลฯ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพไม่ได้
เป็นเพียงแต่โครงสร้างเท่านั้นแม้ว่าโครงสร้างจะมีความส าคัญก็ตามดังนั้นการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
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จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกลยุทธ์ระบบ สไตล์ บุคลากรทักษะและค่านิยมร่วม ชององค์การ ดังนั้น 
ความมีประสิทธิภาพขององค์การจะเกิดข้ึนจากความเก่ียวพันระหว่างกันของปัจจัยหลายอย่าง 

ประการแรกแบบจ าลอง 7S’s แมคคินซีย์จะแสดงให้เห็นถึงปัจจัยหลายอย่างที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงองค์การท าไมองค์การได้ให้ความสนใจกับปัจจัยเพียงอย่างเดียวหรือสองอย่างเท่านั้นโดยละเลยปัจจัย
อย่างอื่นนอกเหนอจากโครงสร้างและกลยุทธ์แล้วจะมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ 

ประการที่สองแบบจ าลอง 7S’s แมคคินซีย์จะแสดงให้เห็นถึงความเก่ียวพันระหว่างกันของปัจจัยต่างๆการ
เปลี่ยนแปลงปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงปัจจัยอย่างอื่นย่อมจะเป็นไปไม่ได้การเปลี่ยนแปลง
องค์การที่ 

ประการสุดท้ายแบบจ าลอง 7S’s แมคคินซีย์จะไม่แสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นหรือล าดับความส าคัญของ
ปัจจัยต่างๆมองได้ไม่ชัดว่าปัจจัยไหนจะเป็นแรงดันภายในการเปลี่ยนแปลงองค์การภายใต้สถานการณ์บางอย่าง
ปัจจัยที่ส าคัญอาจจะเป็นกลยุทธ์ภายใตส้ถานการณ์อื่นก็ได้ 

จากการศึกษาแนวคิดความเป็นมาของการบริหารจัดการแบบ  7S’s แมคคินซีย์สามารถสรุปได้ว่าถ้า
ผู้บริหารต้องการบริหารงานให้สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้นก็ควรจะให้ความส าคัญกับโครงสร้าง กลยุทธ์ ระบบ สไตล์บุคลากร 
ทักษะ อุดมการณ์ และผู้บริหารมีคุณลักษณะของความเป็นเลิศในเชิงบริหารขององค์กรได้แก่มีการมุ่งเน้นปฏิบัติ
อย่างจริงจังในเรื่องการท าองค์กรให้คล่องตัวการทดลองปฏิบัติ และการท าระบบให้ง่ายมีความใกล้ชิดกับบุคลากร 
ด้วยการใช้กลยุทธ์ด้านบริหารคุณภาพ และความเชื่อถือมีความเป็นอิสระในการท างานของบุคลากรมีการเพิ่ม
ผลผลิตโดยอาศัยบุคลากรมีรูปแบบโครงสร้างที่มีความเรียบง่ายมีความเข้มงวดในการท าให้บุคลากรเกิดความ
ศรัทธาและเชื่อมั่นร่วมกันในขณะเดียวกันก็ได้ผ่อนปรนให้บุคลากรมีความอิสระในการท างานอย่างเต็มที่ การบริหาร
จัดการลักษณะนี้จะส่งผลดีต่อการบริหารงานขององค์การต่อไป 
 
สรุป 
 การบริหารองค์การภาครัฐ ยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้เป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล ตามบริบท
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัฒน์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจ าเป็นต้องจัดให้บุคลากรของ
องค์การปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถจัดแบ่งหน้าที่การงานกันท า และมอบอ านาจให้รับผิดชอบ
ตามความสามารถและความถนัด และถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่จะต้องจัดหมวดหมู่ของงานที่เป็นอย่างเดียวกันหรือมี
ลักษณะใกล้เคียงกันมารวมเข้าด้วยกันเรียกว่า ฝ่ายหรือแผนกงาน แล้วจัดให้คนที่มีความสามารถในงานนั้นๆ มา
ปฏิบัติงานรวมกันในแผนกนั้น และตั้งหัวหน้าขึ้นรับผิดชอบควบคุมงาน และกุญแจส าคัญการที่จะท าให้องค์การมี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล องค์การนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการบริหารจัดการภายในองค์การ ซึ่ง
ประกอบด้วย โครงสร้างองค์การ การวางแผนกลยุทธ์ระบบการท างาน สไตล์ผู้น า บุคลากรทักษะของบุคลากรและ
ค่านิยมร่วมของคนในองค์การ  
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การเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของการใช้โปรแกรม ERM ในการจัดการปัญหาการเลือกตั้ง         
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
ผู้วิจัย   สุกัลยา  โชคบ ารุง  
     สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร  รักความสุข 
    สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทน า 
 การเลือกตั้ง ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองในประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งหัวใจหลัก
ของการของการเลือกตั้งแต่ในละคร้ังก็คือการเลือกผู้ที่คิดว่าจะสามารถเป็นตัวแทนของเจ้าของสิทธิ์ เพื่อเข้าไปท างาน
ในภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการประเทศ รวมถึงท าหน้าที่ในการตรวจสอบ และสะท้อนให้ภาครัฐ
เล็งเห็นปัญหาต่าง ๆ ของภาคประชาชน เพื่อให้ปัญหาหรือความทุกข์ร้อนนั้นได้รับการแก้ไขให้เบาบางลงไป ซึ่งตรง
กับหลักการของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 21(1) ที่กล่าวไว้ว่า 
 “เจตจ านงของประชาชนย่อมเป็นมูลฐานแห่งอ านาจรัฐบาลของผู้ปกครอง เจตจ านงดังกล่าวต้องแสดงออก
โดยการเลือกตั้งอันสุจริต ซึ่งจัดขึ้นเป็นคร้ังคราวตามก าหนดเวลา ด้วยการลงคะแนนเสียงอย่างทั่วถึง โดยถือหลักคน
ละหนึ่งเสียงเท่านั้น โดยกระท าเป็นการลับด้วยวิธีต่างๆ เพื่อที่จะประกันให้การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นไปโดย
เสร”ี ส่วนทางด้านความส าคัญของการเลือกตั้ง จากประเทศที่เป็นต้นแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อย่างประเทศอังกฤษนั้นจะพบว่าพลเมืองชาวอังกฤษส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญอย่างมากกับการเลือกตั้ง เพราะเป็น
การเลือกตัวแทนที่จะมีผลต่อการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจเข้าไปด าเนินการจัดการในเรื่องต่าง ๆ ที่จะส่งผลกับ
การด าเนินชีวิต และเป็นตัวแทนในการน านโยบายจากในท้องถิ่นหรือชุมชนไปบอกกล่าวให้กับภาครัฐได้รับรู้เพื่อหา
แนวทางในการแก้ไข รวมถึงยังเป็นหน้าที่ของพลเมืองตามกระบวนการยุติธรรม ส่วนทางฝั่งพลเมืองชาวอเมริกัน
ทั้งหลายนั้นมองว่า (พินิจการณ์ ตุลาคม, 2012) การลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อแสดงสถานะทางการเมืองของ
พลเมืองอเมริกันเป็นกระบวนการรากฐานส าคัญมากต่อพรรคการเมืองอเมริกัน ทั้งพรรคเดโมแครตและพรรคริพับลิ
กัน ที่จะพยายามแข่งขันและโน้มน้าวให้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาลงทะเบียนสังกัดพรรคตัวเองให้มากที่สุดเพื่อเป็นฐาน
คะแนนเสียงสนับสนุนพรรคและมีส่วนก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์การหาเสียง  และจากรายงานบทความวิชาการ
เรื่องเลือกตั้งญี่ปุ่น จากเศรษฐกิจสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ทรายแก้ว ทิพากร) แสดงให้เห็นว่าชาวญี่ปุ่นให้หันมาให้
ความสนใจกับการเลือกตั้งมากข้ึน เพราะมองว่าการเลือกตั้งมีส่วนเกี่ยวข้องกับในเรื่องของปากท้อง และความมั่นคง
ของประเทศ ส าหรับประเทศไทย ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะพบว่าผู้คนส่วนใหญ่มีความสนใจ และมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน และรู้ว่าการเมืองนั้นไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไป และการเมืองเป็นเรื่องที่
มีความใกล้ชิดและส่งผลกระทบตั้งแต่การด าเนินชีวิต ไปจนถึงระดับเศรษฐกิจของประเทศ โดยเห็นได้จากรายงาน
สถิติการเลือกตั้ง ปี 2557 (ภุชงค์ บุตราวงศ์ : เลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) , 2557) ที่พบว่ามีคนมาใช้
สิทธิ์ทั่วประเทศ 20 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 47.72% มียอด Vote no คิดเป็นร้อยละ 16.69% ไม่นับรวม 9 จังหวัด
ภาคใต้ และกรุงเทพบางเขต ไม่รวมการเลือกตั้งล่วงหน้า และรายงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 
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 จากภาพรวมทั้งหมดที่กล่าวมา อาจจะดูเหมือนกับว่าเมื่อประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ
การเมืองที่เพิ่มมากขึ้น ผลของการไปลงคะแนนเสียงก็จะเพิ่มมากข้ึนไปด้วย แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้น 
เพราะจากการศึกษาแนวโน้มการเลือกตั้งของโลกจะพบว่า (ดอน แท็ป สก๊อตต์ : 2014) ที่สามารถสรุปได้ว่าทั่วโลกมี
ผู้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยลง จากเดิมที่มีประมาณร้อยละ 90 แต่เหลือแค่เพียง 66% ในปี 2012 นอกจากนี้ยังได้
พยากรณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของประชาธิปไตยว่าอาจจะมีการเปลี่ยนจากยุคผู้แทน มาเป็นประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในประเทศไทย ที่ถึงแม้ว่าในปี 2557 จะมี
แนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น แต่หากมองย้อนกลับไปแล้วจะพบว่าสัดส่วนผู้มาใช้สิทธิ์กับสัดส่วนของผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง
อยู่ในเกณฑ์ระดับที่ถือได้ว่าไม่มากนัก หากเทียบกับสิทธิในการลงคะแนนเสียงทั้งหมดของประเทศ โดยปัญหาที่ท าให้
ผู้คนส่วนใหญ่ไม่อยากออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งการเมืองระดับท้องถิ่น และการเมืองในระดับชาตินั้นมีปัญหาที่คล้าย 
ๆ กันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแบ่งสีแบ่งฝ่ายทางการเมือง การขาดข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับการเมือง ความเบื่อ
หน่ายในเรื่องของการเมือง (ภูสิทธิ์ ขันติกุล : 2553) นอกจากนี้จากรายงานการวิจัยเรื่องปัญหาและอุปสรรคการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน (เรณุมาศ รักษาแก้ว) ยังกล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองว่าเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนขาดการรับรู้เกี่ยวกับแนวคิด และความส าคัญของการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โครงสร้างกฎหมายและกระบวนการนโยบายยังไม่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอ การขาดแคลนผู้
มีทักษะในการใช้เครื่องมือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัญหาเรื่องวัฒนธรรมการเมืองและความพร้อม
ของประชาชน ปัญหาด้านความพร้อมของภาครัฐ และการไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ที่จะบอกให้ทราบว่าประชาชนมีส่วน
ร่วมแล้วหรือยัง หรือหน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด ท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่
สามารถท างานให้ดีขึ้นได้เพราะไม่มีมาตรฐานในการท างานที่ชัดเจน 
 ซึ่งปัญหาของการเลือกตั้งดังกล่าว ได้มีความสอคดล้องกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตามรายงานวิจัยของประลอง ครุฑน้อย (2554) พบว่าปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งก็คือความพร้อม ความรู้และประสบการณ์ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ค่อนข้างน้อย โปรแกรม
รวมคะแนนที่ใช้งานยาก และเร่ืองการร้องเรียนที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
 และด้วยปัญหาและอุปสรรคของการจัดการเลือกตั้งนี้เองที่ส่งผลให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมี
ความจ าเป็นจะต้องหาตัวช่วยที่จะท าให้การจัดการเลือกตั้งมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร และกระบวนการจัดการในองค์กรของกกต. ด้วยการเลือกน าโปรแกรม ERM (Election Risk 
Management) หรือ ERM Tools มาใช้ในการจัดการกระบวนการเลือกตั้งให้ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมาก
ขึ้นกว่าเดิม 
 Election Risk Management (ERM) เป็นโปรแกรมที่จะสามารถเข้ามาช่วยในการพัฒนาและวิเคราะห์
ปัจจัยความเสี่ยงในการเลือกตั้งเพื่อน าผลที่ได้มาใช้ในการวางแผนกระบวนการเลือกตั้ง และช่วยหาวิธีป้องกันความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันมีหลายประเทศที่ได้น าโปรแกรมนี้ไปใช้กับการ
จัดการเลือกตั้งอย่างแพร่หลาย เช่น Myanmar, Bangladesh, Nigeria, Indian, Philippine, Nepal และ South 
Africa ในเมื่อ ERM เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อพัฒนาแนวทางจัดการการเลือกตั้งและป้องกันความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในครั้งต่อไปเมื่อมีการจัดการเลือกตั้ง ท าให้โปรแกรมนี้ ได้ระบบแนวทาง และตัวชี้วัดที่จะสามารถน าไปใช้ใน
การจัดการเลือกตั้งให้ประสบผลส าเร็จมากข้ึนทั้งหมด 4 ปัจจัย (Sead Alihodžić and all : 2016) ได้แก่ 
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ตัวชี้วัด วิธีการที่เพิ่มขึ้น ความครอบคลุม 
ความคิดริเริ่ม ผู้บริหารระดับสูงด้าน EBM ท าการส ารวจ / 

ค้นหาวิธีการในการปรับปรุงคุณภาพการ
ท างานขององค์กร 

ผู้บริหารมีความเข้าใจถึงกระบวนการของ 
EMB เพื่อที่จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
ภาครัฐ เพื่อจะสามารถร้องขอให้ด้านการ
จัดการเลือกตั้ง 

ทรัพยากร มองเป้าหมายที่กลุ่มเป้าหมายในการจัดการ
คนและด้านการเงิน 

การจัดการคน และแหล่งเงินทุน เนื่องจาก
เป็นปัจจัยส าคัญของธุรกิจ 

เวลา ระยะปานกลางถึ ง ระยะยาว ขึ้ นอยู่ กั บ
กระบวนการในการเลือกตั้ง 

การจัดการปัญหาด้ วยระ เวลาอันสั้ น 
ภายหลังการจัดการเลือกตั้ง 

ช่วงเวลา การเรียนรู้ปัญหา และการทดลองจัดการความ
ผิดพลาดร่วมกัน 

มีทีมที่ปรึกษาภายนอกที่จะมาช่วยในการ
วางแผน ติดตาม ประเมินผล และให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับข้อก าหนดและการ
ปรับปรุงแผนงาน 

ตารางที่ 1 : Incremental and comprehensive approaches to the introduction of risk 
management in electoral management bodies (2014) 

 
ERM ในฐานะเครื่องมือช่วยจัดการความเสี่ยงของการเลือกตั้ง 
 เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงด้านการเลือกตั้งของ IDEA (ERM Tool) ได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อการด าเนินการเลือกตั้งเพื่อน าไปใช้ในการลดความรุนแรง
ที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกตั้ง โดยมีลักษณะเป็นเครื่องมือโต้ตอบที่น ามาใช้ร่วมกันได้ โดยแบ่งออกเป็น 3 โมดูลส าคัญ
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบโต้ตอบเรียนรู้ (Learn) – วิเคราะห ์(Analyze) – ท า (Do) (สกุล สื่อทรงธรรม : 2013) คือ 

1. โมดูลแหล่งความรู้ ประกอบด้วยห้องสมุดดิจิตอล เป็นตัวกระตุ้นหรือมีส่วนกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงที่
เก่ียวเนื่องกับการเลือกตั้งซึ่งผู้ใช้สามารถศึกษาปัจจัยความเสี่ยงในการเลือกตั้ง แบ่งเป็น 

- กลุ่มปัจจัยภายใน (Internal endogenous or process) ครอบคลุมปัจจัยต่าง ๆ ในการ
เลือกตั้งเช่น กรอบกฎหมายเลือกตั้ง การวางแผนและเตรียมพร้อมเพื่อด าเนินกิจกรรมเลือกตั้ง งบประมาณที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ การอบรมและข้อมูล การลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ขึ้นทะเบียนพรรคการเมืองและการรับรองผู้
สังเกตุการณ์ทั้งภายในและนอกประเทศ การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงและการลงคะแนน
เสียงภายนอกประเทศ การตรวจสอบผลการเลือกตั้ง  

- กลุ่มปัจจัยภายนอก (External exogenous or structural) เช่น สภาพสภาวะทางเศรษฐกิจ
และการเมือง ความขัดแย้งของขั้วอ านาจทางการเมือง การเลือกปฏิบัติและความรุนแรงทางเพศ การด ารงอยู่ของ
กลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มติดอาวุธนอกภาครัฐ กลุ่มอาชญากรรมจัดตั้ง การละเมิดสิทธิมนุษยชน อันตรายจาก
สภาพแวดล้อม และการรายงานของสื่อที่ไร้จรรยาบรรณ 
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2. โมดูลเคร่ืองมือวิเคราะห์ เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้อัพโหลดและวิเคราะห์ข้อมูลประเภทต่างๆสร้างแผนผังและ
สัญญาณเตือนความเสี่ยง และสร้างทะเบียนความเสี่ยงและการลงมือปฏิบัติ ซึ่งผู้ที่ดูแลสามารถปรับเขียนหรือตกแต่ง 
หรือจัดเก็บได้ ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์จะมีการออกแบบมาให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศ เนื่องจากจะมี
การวิเคราะห์ผังความเสี่ยง วิเคราะห์แนวโน้มและสร้างแนวทางการจัดการความเสี่ยงก่อนการลงมือปฏิบัติ 

3. โมดูลการป้องกันและการผ่อนคลายครอบคลุมขั้นตอนการป้องกันและการผ่อนคลายเชิงเปรียบเทียบที่
ถูกน าเสนอตลอดวัฏจักรการเลือกตั้ง ซึ่งจะครอบคลุมทั้งหมด 8 วัฏจักรได้แก่กรอบกฎหมายและสถาบันเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง การวางแผนและเตรียมพร้อมเพื่อน ากิจกรรมเลือกตั้งไปปฏิบัติ การอบรมและการให้ความรู้ การลงทะเบียน
ของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พรรคการเมือง และผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง  
ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงการประกาศผลการเลือกตั้ง และห้วงเวลาหลังการเลือกตั้ง  
 โดยทุกขั้นตอนของเคร่ืองมือถือว่ามีความส าคัญอย่างมากต่อกระบวนการเลือกตั้งและการจัดการความเสี่ยง
ในการเลือกตั้ง ซึ่งทั้ง 3 หมวดที่กล่าวไปนั้น จะช่วยด าเนินการป้องกันความเสี่ยงในการจัดการการเลือกตั้งที่มักพบ
ปัญหาอย่างมากในการเลือกตั้งของประเทศไทย และมีผลกับการท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 3 ด้านคือ 

1. การจัดการความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง ตั้งแต่การวางแผน การน าไปปฏิบัติ ระบบการประสานงานที่ดี 
ไปจนถึงกระบวนการและเทคนิคที่จะลดความเสี่ยงและยุติข้อพิพาท 

2. ความมั่นคงในการเลือกตั้ง เช่นการก าหนดมาตราการในการเลือกตั้งเพื่อป้องกันบุคคล หรือผู้ที่มีบทบาท
เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง ไปจนถึงเหตุการณ์ และสภาพแวดล้อมที่รุนแรงจากการเลือกตั้ง 

3. โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสันติภาพ เช่นช่วยในการก าหนดกิจกรรม บทบาท แนวทางที่ จะสามารถน าไป
ปฏิบัติทั้งภาครัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงช่วยระดมก าลัง และช่วยประสานงานกับหน่วยงานรัฐ หน่วยงานทาง
สังคม ผู้น าทางวัฒนธรรมศาสนา ผู้น าความคิดเพื่อลดความเครียดที่จะเกิดขึ้น หรือมีผลจากการเลือกตั้ง 

 
การน าโปรแกรม ERM ไปปรับใช้งานวางแผนการเลือกตั้ง 
 ส าหรับแนวทางในการน าโปรแกรม ERM ไปปรับใช้กับการจัดการความเสี่ยงจากการเลือกตั้งนั้น จะมีอยู่ด้ว
กันทั้งหมด 5 ขั้นตอน ซึ่งจะเห็นได้ว่าขั้นตอนทั้งหมดเป็นขั้นตอนที่มีความครอบคลุมการวางแผนทั้งระบบไม่ว่าจะ
เป็นการบริการจัดการองค์กร การจัดการความรู้ของบุคลากร การวางแผนบริหารจัดการเลือกตั้งไปจนกระทั่งการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไป โดยการน าเครื่องมือ ERM ไปใช้
งานนั้น (สกุล สื่อทรงธรรม : 2013) จะสามารถท าได้ใน 5 ขั้นตอนคือ 
 ขั้นตอนที่ 1 ระบุปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงของประเทศ และบริบทของการเลือกตั้ง เป็นการวิเคราะห์ประวัติ
ความเป็นมาและพลวัตรของความขัดแย้ง และการประเมินผลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการเลือกตั้งที่ก าลังจะมาถึง 
โดยหัวข้อส าคัญที่จะต้องระบุลงไปคือเร่ืองของภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ที่เผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้น ปัจจัยความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ช่วงระยะของวัฏจักรการเลือกตั้งที่เผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้น ผู้ที่น่าจะกระท าและผู้ที่น่าจะ
เป็นเหยื่อของความรุนแรงที่เก่ียวเนื่องกับการเลือกตั้ง และกลยุทธ์ที่สามารถใช้ป้องกันและบรรเทาความรุนแรง 
 ขั้นตอนที่ 2 ปรับแต่งเครื่องมือให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน เป็นขั้นตอนของการสรุปผลจากขั้นตอนแรก โดยดู
จากบทน า ตัวบ่งชี้ของเหตุการณ์ที่สังเกตุได้ และการรวบรวมข้อมูลกับระเบียบวิธีวิเคราะห์ 
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 ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบปฏิบัติงาน จะเป็นการออกแบบการปฏิบัติงาน โดยน าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม
ข้อมูล เช่นจะท าการเก็บข้อมูลจากไหน เก็บอย่างไร เก็บบ่อยเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทางด้านต่าง ๆ เช่นทักษะความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม ERM การบริหารจัดการงาน การวิเคราะห์ข้อมูล การ
รวบรวมข้อมูล และก าหนดเทคนิควิธีปฏิบัติ 
 ขั้นตอนที่ 4 ระยะเวลาในการน าไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นการรวมรวบข้อมูล การกรอกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลที่
จะต้องมีความต่อเนื่อง การวิเคราะห์และแจ้งเตือนความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก การติดตามผลลัพธ์ในการปฏิบัติการ 
 ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์ผลหลังการเลือกตั้ง และเก็บข้อมูลไว้ส าหรับการวิเคราะห์ในครั้งถัดไป โดยERM 
สามารถน าไปใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบหลายครั้งได้ ให้ข้อมูลมุ่งไปที่กระบวนการปฏิรูปเลือกตั้งและช่วยเรื่องการ
วางแผนและการน าไปปฏิบัติในกระบวนการเลือกตั้งที่จะตามมาได้ทันที 
 
ข้อดีและข้อเสียของการน าโปรแกรม ERM มาปรับใช้ในประเทศไทย 
 ความน่าสนใจในการน าโปรแกรมERM มาปรับใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการจัดการเลือกตั้งของกกต.
นั้น มุ่งเน้นไปที่ในเรื่องของฐานข้อมูลที่จะสามารถน ามาช่วยวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้ง การน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แนวทางในการวางแนวทางปฎิบัติที่จะน ามาใช้สร้างวิธีปฎิบัติ การก าหนดแผนข้อมูลความเสี่ยง การ
แจ้งเตือน ตลอดจนหน่วยป้องกันและบรรเทา เพื่อป้องกันความเสี่ยงความรุนแรงที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้ง ไปจนถึงความ
รุนแรงในการหาเสียงและปฎิเสธผลการเลือกตั้ง ซึ่งจะท าให้มองเห็นภาพรวม และได้ผลการเลือกตั้งที่โปร่งใสมากขึ้น  
ข้อดีของการน าโปรแกรม ERM มาปรับใช้กับการท างานของกกต. 

 เป็นเครื่องมือที่สามารถน าประยุกต์ใช้และปรับให้เข้ากับสถานการณ์ทางการเมืองไทยที่มีความผันผวน
สูงได้เป็นอย่างดี 

 ช่วยให้กกต.สามารถมองเห็นภาพรวมของสถานการณ์เลือกตั้ง และคาดการณ์ถึงสาเหตุของการเกิด
ความเสี่ยงได้อย่างแม่นย า 

 ตัวโปรแกรมถูกออกแบบมาให้สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งในภาคใหญ่เช่นระดับประเทศ หรือเลือกวิด
เคราะห์สถานการณ์เฉพาะส่วนบริบทใดบริบทหนึ่งได้ 

 ด้วยสภาพทางประชากรทางการเมืองที่หลากหลายทั้งทางด้านทัศนะคติ ความเชื่อ และมีความ
หลากหลายด้านพื้นที่อย่างในประเทศไทย ท าให้การเก็บข้อมูลจะต้องอาศัยตัวชี้วัดผลที่เก็บข้อมูลและ
แปรผลได้ในจ านวนมาก แต่ต้องมีความแม่นย า ซึ่งโปรแกรม  ERM จะสามารถช่วยวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบผลได้เป็นอย่างดี 

 ตัวของโปรแกรมถูกพัฒนาขึ้นมาให้มีส่วนของการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งเหมาะกับสถานการณ์ทางการ
เมืองของไทย และยังสามารถน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาต่อยอดเป็นเครื่องมือชี้วัดในด้านต่าง ๆ ที่ต้องการได้ 

 ตัวโปรแกรมถูกน าไปปรับใช้ในหลายประเทศ ท าให้มีต้นแบบ แนวทางหรือข้อมูลอ้างอิงในการวิเคราะห์ 
หรือน ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้กระบวนการวางแผนจัดการเลือกตั้งได้ผลที่แม่นย ามากข้ึน 

 สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผล หรือวางแผนปฏิรูปเพื่อหาแนวทางการเลือกตั้งที่เหมาะสมและ
น าไปปฏิบัติได้ทันที 

 ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงและอยากมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ความร่วมมือกับการเลือกตั้ง
เพิ่มมากขึ้น 
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ข้อเสียของการน า ERM มาปรับใช้กับการท างานของกกต. 
 ถึงแม้ว่า ERM จะเป็นโปรแกรมช่วยจัดการและลดความเสี่ยงจากการเลือกตั้ง ที่ถูกน าไปใช้แล้วในหลาย
ประเทศ แต่ส าหรับในประเทศไทยแล้ว ก็ยังมีข้อจ ากัดบางประการที่ท าให้การทดลองใช้โปรแกรมนี้ไม่ประสบ
ความส าเร็จ เนื่องจาก 

 ปัญหาทางด้านทัศนะคติทางการเมือง ที่อาจมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมองว่าการน าโปรแกรมนี้มาทดลองใช้เป็น
การเอ้ือประโยชน์กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จนท าให้โปรแกรมไม่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมอย่างแท้จริงกับ
สภาพการเมืองไทย ท าให้เสียทรัพยากรทั้งเวลา บุคลากร และเวลาในการพัฒนา 

 ปัญหาทางด้านความรู้ความเข้าใจของบุคลากร ที่ทางกกต.อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรเพื่อให้บุคลากร
สามารถเรียนรู้ และทดลองใช้อย่างเป็นระบบ  

 ปัญหาทางด้านบริบทสังคมอาจจะยังไม่เหมาะสมกับบริบททางการเมืองของบุคคลบางกลุ่ม ที่ยังยึดติด
กับกระบวนการจัดการทางการเมืองในรูปแบบเดิม และไม่พร้อมเรียนรู้ในกระบวนทัศน์ใหม่ 

 
บทสรุป 
 การน าโปรแกรม ERM มาปรับใช้กับการเลือกตั้งในครั้งต่อไป เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีไม่น้อย หากเทียบกับ
การด าเนินการเลือกตั้งในคร้ังที่ผ่านมา เนื่องจากตัวระบบของโปรแกรม ERM ที่เน้นในเร่ืองของการจัดวางระบบการ
เลือกตั้ง และการวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหา ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้ง เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนในการ
แก้ไขปัญหา โดยจากมุมมองส่วนตัวเห็นว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเมืองไทยที่มีความซับซ้อนทั้งทางด้าน
ทัศนคติ ความคิดเห็น การเป็นฝักเป็นฝ่ายของประเทศไทย ส่วนส าหรับมุมมองทางด้านที่อาจส่งผลเสียหากน ามาปรับใช้
ในเมืองไทยก็คือในเรื่องของการให้ความร่วมมือโดยเปล่าประโยชน์ หรืออาจท าให้ผลการน ามาใช้ไม่ประสบความส าเร็จ 
เพราะอาจถูกมองว่าการน า ERM มาใช้กับการเลือกตั้งนั้น อาจจะเป็นเครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
 อีกหนึ่งประการส าคัญที่มองว่าโปรแกรม ERM มีประสิทธิภาพมากพอกับการจัดการกระบวนการเลือกตั้ง
ของหน่วยงานกกต.ก็คือในเร่ืองของการพยากรณ์และคาดการณ์ความเสื่ยงรวมถึงท าให้บุคลากรมีความรู้ และมีความ
เข้าใจเรื่องกระบวนการจัดการเลือกตั้ง ไปจนถึงแนวทางในการรับมือหรือแก้ไขสถานการณ์เลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น  
 ส่วนโปรแกรม ERM จะเหมาะสมและน ามาปรับใช้กับการจัดการเลือกตั้งได้มากน้อยเพียงใดก็คงขึ้นอยู่กับ
ว่าส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะสามารถน ามาปรับใช้กับการจัดการการเลือกตั้งในเมืองไทยได้มาก
น้อยแค่ไหน ที่ส าคัญคือจะสามารถผลักดันให้โปรแกรม ERM ก้าวข้ามทัศนคติและความผันผวนทางการเมืองไทยที่มี
ความคิดต่างทางการเมืองที่สูงมากได้อย่างไร 
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แนวนโยบายและบทบาทของรัฐกับการส่งเสริมและพัฒนาสถาปัตยกรรมไทยเป็นมรดก         
ทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและโดดเด่นเป็นสากล 
 
ผู้วิจัย   เสงี่ยม  บุญมีฤทธิ์  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาแนวนโยบายรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาสถาปัตยกรรม
ไทย (2) เพื่อศึกษาแนวทางในการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและโดดเด่น
เป็นสากล (3) เพื่อเป็นข้อเสนอแนะแนวทางให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดแนวนโยบายและ พัฒนา
สถาปัตยกรรมไทยสู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมระดับสากล โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายใน
การศึกษาเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดแนวนโยบายและก ากับงานด้านสถาปัตยกรรมไทยและฝ่าย
ปฏิบัติการ จ านวน 6 กลุ่ม 8 ฝ่าย ได้แก่ (1) กรมศิลปากร-ผู้เชี่ยวชาญด้านส่วนงานสถาปัตยกรรมไทย              
(2) ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (3) ส านักพระราชวัง (4) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (5) การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ(6) หน่วยงานภาคเอกชน มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 15 คน 2 รูป รวมทั้งสิ้น 17 
รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหาและสร้างข้อสรุปรายงานผล ผลการวิจัยพบว่า  

1. การศึกษาแนวนโยบายรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาสถาปัตยกรรมไทย  ผลจากการศึกษา พบว่า 
แนวนโยบายรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาสถาปัตยกรรมไทยที่ได้ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันนั้น ได้มุ่งเน้นการตอบ
โจทย์ของการของพัฒนาประเทศเป็นหลัก มากกว่าการค านึงถึงประโยชน์ที่จ าเป็นหรือเกี่ยวข้อง จึงท าให้ผลการวิจัย
ที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลมีประเด็นที่สอดคล้องกันข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเชิงยืนยันว่าเป็นแนวนโยบายที่รัฐใครที่
จะส่งเสริมและพัฒนางานด้านสถาปัตยกรรมไทยให้สอดคล้องกับกระแสการพัฒนาในบริบทของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาตามปัจจัย 8 ปัจจัย ได้แก่ (1) การศึกษาที่ต้องเข้าถึงจิตวิญญาณของความเป็นไทย  (2) การศึกษาที่
ต้องเข้าถึงจิตวิญญาณของความเป็นไทย (3) คุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมรักษารูปแบบดั้งเดิม (4) การก าหนด
นโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน (5) การส่งเสริมและพัฒนาขึ้นอยู่กับนโยบายและการสนบัสนนุของรัฐ (6) การศึกษา
ที่ต้องเข้าถึงจิตวิญญาณของช่าง (7) ผลต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชาติ และ(8) สอดคล้องกับยุคสมัยและ
ประโยชน์ใช้สอย 

2. การศึกษาแนวทางในการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและโดดเด่น
เป็นสากล ผลจากการศึกษา พบว่า การศึกษาแนวทางในการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ที่ทรงคุณค่าและโดดเด่นเป็นสากล นั้น ควรเน้นการส่งเสริมในปัจจัยหลักที่เก่ียวข้อง 5 ปัจจัย ได้แก่ (1) การศึกษาที่
ต้องเข้าถึงจิตวิญญาณของความเป็นไทย (2) การศึกษาที่ต้องเข้าถึงจิตวิญญาณของความเป็นไทย (3) คุณค่าทาง
มรดกวัฒนธรรมรักษารูปแบบดั้งเดิม (4) การก าหนดนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน และ(5) การส่งเสริมและ
พัฒนาขึ้นอยู่กับนโยบายและการสนับสนุนของรัฐ 
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3. ข้อเสนอแนะแนวทางให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการก าหนดแนวนโยบายและพัฒนาสถาปัตยกรรมไทยสู่การ
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมระดับสากล ผลจากการศึกษา พบว่า ด้านข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนด
แนวนโยบายและพัฒนาสถาปัตยกรรมไทยสู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมระดับสากลนั้น ยังขาดความต่อเนื่องทั้ง
ด้านการอนุรักษ์ คือไม่รักษารูปแบบดั้งเดิมให้คงอยู่ได้ และการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐยังมีน้อยไม่ชัดเจนใน
การก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาบุคคลในด้านงานสถาปัตยกรรมให้เพิ่มมากขึ้น จึงเป็นเหตุท าให้งานด้าน
สถาปัตยกรรมไทยในปัจจุบันนั้นขาดช่างผู้มีฝีมือช านาญนั้นมีน้อยมากในปัจจุบัน 

 
ค าส าคัญ : นโยบาย, บทบาทของรัฐกับการส่งเสริมและพัฒนาสถาปัตยกรรมไทย, มรดกทางวัฒนธรรมที่  

ทรงคุณค่าและโดดเด่นเป็นสากล 
 
บทน า 
 สถาปัตยกรรมไทย จึงเป็นส่วนหนึ่งของศิลป์แผ่นดิน ท าให้ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีมาช้านาน ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ล้วนเป็นบ่อเกิดแห่งการสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงาม
ขึ้นมา โดยที่สถาปัตยกรรมไทยก็คือรากฐานแห่งวัฒนธรรมอีกแขนงหนึ่งที่ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างวิจิตรบรรจง 
สถาปัตยกรรมไทยจึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันส าคัญยิ่งแขนงหนึ่งของชาติ ที่หลายคนอาจมองไม่เห็นถึง
ความส าคัญ แต่หากขาดสถาปัตยกรรมไทยไปแล้ว คงไม่มีสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ให้เราได้เห็น 
เบื้องต้นเราต้องท าความเข้าใจถึงค าว่า “สถาปัตยกรรมไทย” โดยที่ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประเวศ ลิม
ปรังษี, 2532) ได้กล่าวไว้ว่า “สถาปัตยกรรม คือ ศิลปะและวิทยาแห่งการก่อสร้าง หากเราผนวกค าว่า ไทย เข้าไป
ด้วยสถาปัตยกรรมไทย ก็น่าจะหมายถึง ศิลปะและวิทยาแห่งการก่อสร้าง บนรากฐานแห่งวัฒนธรรมไทย” ซึ่งหลาย
คนเมื่อได้ยินค านี้มักจะนึกถึงอาคารทางศาสนาเป็นอันดับแรก อันเป็นมรดกและภูมิปัญญาแห่งชาติไทยที่สั่งสมมา
เป็นเวลาช้านาน ซึ่งได้รับการยอมรับจากนานาชาติเป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากการเยี่ยมชมศิลปสถานหลายแห่ง
จากนักท่องเที่ยวอย่างมากมาย ซึ่งหลายชาติที่มีมรดกดังกล่าวล้วนรักษา ส่งเสริม และสนับสนุนให้เจริญยิ่งขึ้นด้วย
ความภาคภูมิ กล่าวได้ว่าสถาปัตยกรรมไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ามากมายหลายด้าน อาทิ คุณค่า
แห่งความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ คุณค่าแห่งภูมิปัญญา คุณค่าแห่งศิลปกรรม หรือแม้แต่คุณค่าทางด้าน
ประวัติศาสตร์ สังคม การเมืองการปกครอง เป็นต้น ถึงแม้สถาปัตยกรรมไทยบางแห่งจะเป็นเพียงซากปรักหักพัง
หรือกองอิฐเก่าๆ แต่ก็ยังมีความส าคัญ ได้รับการดูแลรักษาไว้คู่กับชาติบ้านเมืองเป็นอย่างดี และมิใช่จะมีแต่
สถาปัตยกรรมเพื่อการศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นสถาปัตยกรรมประเภทอื่น ๆ โดยศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะ
สถาปัตยกรรม ได้เคยอธิบายถึงประเภทของงานสถาปัตยกรรมไทยไว้ดังนี้ คือ (1) สถาปัตยกรรมทางศาสนาและ
ความเชื่อ (2) สถาปัตยกรรมเนื่องในพระมหากษัตริย์ (3) สถาปัตยกรรมประเภทบ้านเรือนที่พักอาศัยของประชาชน 
และ (4) สถาปัตยกรรมประเภทอาคารพาณิชย์และอาคารสาธารณะ มรดกภูมิปัญญาที่มีอยู่ในงานสถาปัตยกรรม
ไทยนี้ได้น าไปสู่การท างานสองส่วนส าคัญ คือ ส่วนที่เป็นการสืบสานสถาปัตยกรรมไทยแบบแผนเดิมให้คงอยู่ รวมถึง
ซ่อมสงวน มรดกสถาปัตยกรรมไทยของชาติด้านหนึ่ง กับการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไทยที่รองรับการใช้สอยบน
เงื่อนไขใหม่ๆ ซึ่งเหมาะกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบันอีกด้านหนึ่ง ดังนั้น จึงถือว่าสถาปัตยกรรมไทยเป็น
เอกลักษณ์ส าคัญของชาติ ที่จ าเป็นจะต้องสงวนรักษาเสริมสร้างและพัฒนาสู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ
ของชาติ ด้วยกระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการรักษาสืบทอดไว้เป็นมรดกและสร้างเอกลักษณ์ให้โดด
เด่นเป็นสากล ในแนวทางหนึ่งข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลมาเกี่ยวข้อง
และแนวทางการพัฒนาในงานสถาปัตยกรรมไทย ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยแล้ว ยังจะสามารถเชื่อมโยงให้เป็น
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มรดกทางวัฒนธรรมในระดับสากลได้ ด้วยการสนับสนุนผ่านทางภาครัฐตามแนวนโยบายการพัฒนาและส่งเสริม
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติไว้เป็นศิลป์แผ่นดินต่อไป 

จากเหตุผลที่กล่าวมาจึงชี้ให้เห็นว่า มรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสถาปัตยกรรมไทย
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของชาติ และเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติ จึงมีความส าคัญต่อการศึกษาและสืบ
ทอดงานศิลป์เหล่านี้ให้สืบนานต่อไป พร้อมทั้งการศึกษาจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์งาน
สถาปัตยกรรมของชาติอย่างไร จะมีแนวทางในการส่งเสริมให้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสากลได้อย่างไร ผู้วิจัย
จึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับศิลป์แผ่นดิน: แนวนโยบายรัฐกับการส่งเสริมและพัฒนาสถาปัตยกรรมไทยเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและโดดเด่นเป็นสากล จึงเป็นเร่ืองที่น่าสนใจและมีคุณค่าแก่การศึกษาวิจัยตามล าดับดังนี้  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาดังนี้  

1. เพื่อศึกษาแนวนโยบายรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาสถาปัตยกรรมไทย 
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและโดดเด่น

เป็นสากล  
3. เพื่อเป็นข้อเสนอแนะแนวทางให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดแนวนโยบายและพัฒนาสถาปัตยกรรม

ไทยสู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมระดับสากล 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยเชิงคุณภาพมีการใช้ทฤษฎีได้หลาย คือ การทบทวนทฤษฎีเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการศึกษา

ประเด็นที่เก่ียวข้องกับลักษณะทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมไทย ผู้วิจัยจึง
ได้กรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น ต่อไปนี้ 
         ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

- แนวนโยบายรัฐในการส่งเสริมและพัฒนา
สถาปัตยกรรมไทย 

- แนวทางในการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทย 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการก าหนดแนวทางหรือ
นโยบายส่งเสริมและพัฒนาสถาปัตยกรรมไทย 

(1) กรมศิลปากร  
(2) ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  
(3) ส านักพระราชวัง  
(4) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและ  
(5) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(6) หน่วยงานภาคเอกชน 

ศิลป์แผ่นดิน: แนวนโยบายรัฐ
กับการส่งเสริมและพัฒนา
สถาปัตยกรรมไทยเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า
และโดดเด่นเป็นสากล 



 
 

การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้ระเบียบวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) เน้นศึกษาแบบ
เจาะลึก (In Depth Perspective) และแคบ ๆ แบบหลายมิติ (Multi–dimension) ตามแบบทฤษฎีพื้นที่ 
(Grounded Theory) มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ตามความเป็นจริง ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก มีกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ (1) กรมศิลปากร-ผู้เชี่ยวชาญด้านงานสถาปัตยกรรมไทย (2) ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ (3) ส านักพระราชวัง (4) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (5) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (6) 
หน่วยงานเอกชนที่เก่ียวกับสถาปัตยกรรมไทย โดยรวมจ านวน 17 คน แล้วน ามาหาข้อสรุปอย่างเป็นระบบมีเหตุผล
ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบจากมุมมองหลาย ๆ ด้านอันเป็นองค์ประกอบส าคัญในการออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวนโยบายและบทบาทของรัฐกับการส่งเสริมและพัฒนาสถาปัตยกรรมไทยเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและโดดเด่นเป็นสากล” โดยการวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัยที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. แนวนโยบายรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาสถาปัตยกรรมไทย ผลจากการศึกษา พบว่า แนวนโยบายรัฐใน
การส่งเสริมและพัฒนาสถาปัตยกรรมไทยที่ได้ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันนั้น ได้มุ่งเน้นการตอบโจทย์ของการของพัฒนา
ประเทศเป็นหลัก มากกว่าการค านึงถึงประโยชน์ที่จ าเป็นหรือเกี่ยวข้อง จึงท าให้ผลการวิจัยที่ได้จากการสังเคราะห์
ข้อมูลมีประเด็นที่สอดคล้องกันข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเชิงยืนยันว่าเป็นแนวนโยบายที่รัฐใครที่จะส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านสถาปัตยกรรมไทยให้สอดคล้องกับกระแสการพัฒนาในบริบทของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตามปัจจัย 8 
ปัจจัย ได้แก่ (1) การศึกษาที่ต้องเข้าถึงจิตวิญญาณของความเป็นไทย (2) การศึกษาที่ต้องเข้าถึงจิตวิญญาณของความ
เป็นไทย (3) คุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมรักษารูปแบบดั้งเดิม (4) การก าหนดนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน          
(5) การส่งเสริมและพัฒนาขึ้นอยู่กับนโยบายและการสนับสนุนของรัฐ (6) การศึกษาที่ต้องเข้าถึงจิตวิญญาณของช่าง 
(7) ผลต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชาติ และ(8) สอดคล้องกับยุคสมัยและประโยชน์ใช้สอย 

2. แนวทางในการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและโดดเด่นเป็นสากล 
ผลจากการศึกษา พบว่า การศึกษาแนวทางในการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่
ทรงคุณค่าและโดดเด่นเป็นสากล นั้น ควรเน้นการส่งเสริมในปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้อง 5 ปัจจัย ได้แก่ (1) การศึกษาที่
ต้องเข้าถึงจิตวิญญาณของความเป็นไทย (2) การศึกษาที่ต้องเข้าถึงจิตวิญญาณของความเป็นไทย (3) คุณค่าทาง
มรดกวัฒนธรรมรักษารูปแบบดั้งเดิม (4) การก าหนดนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน และ(5) การส่งเสริมและ
พัฒนาขึ้นอยู่กับนโยบายและการสนับสนุนของรัฐ 

3. ข้อเสนอแนะแนวทางให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการก าหนดแนวนโยบายและพัฒนาสถาปัตยกรรมไทยสู่การ
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมระดับสากล ผลจากการศึกษา พบว่า ด้านข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนด
แนวนโยบายและพัฒนาสถาปัตยกรรมไทยสู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมระดับสากลนั้น ยังขาดความต่อเนื่องทั้ง
ด้านการอนุรักษ์ คือไม่รักษารูปแบบดั้งเดิมให้คงอยู่ได้ และการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐยังมีน้อยไม่ชัดเจนใน
การก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาบุคคลในด้านงานสถาปัตยกรรมให้เพิ่มมากขึ้น จึงเป็นเหตุท าให้งานด้าน
สถาปัตยกรรมไทยในปัจจุบันนั้นขาดช่างผู้มีฝีมือช านาญนั้นมีน้อยมากในปัจจุบัน 
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อภิปรายผล 
 การศึกษาเกี่ยวกับศิลป์แผ่นดินในด้านแนวนโยบายและบทบาทของรัฐกับการส่งเสริมและพัฒนา
สถาปัตยกรรมไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและโดดเด่นเป็นสากล เป็นการสืบทอดงานศิลป์ที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมของประเทศให้เกิดการต่อยอด ท าให้เกิดการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เป็นที่ประจักษ์
ในทุกด้าน จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายในประเทศควรมีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์งานด้าน
สถาปัตยกรรมไทยทั้งสมัยเก่าและร่วมสมัยให้คงอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับคนรุ่นหลังได้ เกิดความ
ภูมิใจในภูมิปัญญาของประเทศผ่านงานศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมในหลายด้าน Feilden, Bernard. (1998) ได้
ให้ความหมายของมรดกทางวัฒนธรรมว่า มรดกทางวัฒนธรรมนั้นมีหลายประเภท มิได้เป็น เพียงโบราณสถาน 
อาคาร พื้นที่ประวัติศาสตร์และสวนเท่านั้น แต่หมายรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นทั้งหมดรวมทั้งระบบนิเวศ เป็น
เครื่องหมายแสดงกิจกรรมและความส าเร็จของมนุษย์ในอดีต และเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้
ที่ส าคัญของโลกองค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ก าหนดว่า มรดกทาง
วัฒนธรรม (Cultural Heritage) ประกอบด้วยสิ่งสร้างสรรค์ ของคนในอดีตที่เป็นรูปแบบที่จับต้องได้ เช่น 
ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้าง แต่รวมทั้งนามธรรม ( Intangible) เช่น ภาษา ศีลธรรม จริยธรรม 
สุนทรียศาสตร์ ตลอดจนอาหารการกิน การแต่งกาย ศาสนา และความเชื่อฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของ Pierre 
Bourdieu (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมที่ปรากฎ
ใน 3 รูปแบบคือ (1) สิ่งที่ฝังอยู่ในตัวคนหรือกลุ่มคน ได้แก่ ความคิด จินตนาการ ความคิดริเริ่ม ความเชื่อถือฯลฯ 
(2) สิ่งที่มีรูปลักษณ์และตัวตน ได้แก่ หนังสือ ภาพวาด เครื่องมือ เคร่ืองดนตรี สิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึง
สถานที่มรดกโลก และ (3) ความเป็นสถาบัน ได้แก่ กติกาความเชื่อ การยอมรับที่หลาย ๆ คนเห็นร่วมกัน อาทิ 
สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต้น 

การส่งเสริมและพัฒนางานสถาปัตยกรรมไทยในรูปแบบต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ สร้างความ
เข้าใจทั้งในเชิงวิชาการและจิตวิญญาณของงานที่ถูกสร้างขึ้นตามยุคสมัย สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นด้วยการประณีตและก่อ
เกิดผ่านงานปฏิมากรรมในแต่ละด้าน ผ่านยุคสมัยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ได้ก่อสร้างสร้างเป็นภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม
อันสวยงานในกับประเทศและท้องถิ่น ดังเช่น Feilden and Jokileht (1998:8) ได้กล่าวถึง ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม 
ว่าเป็นงานของมนุษย์หรืองานที่รวมกันระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ และพื้ นที่ทางโบราณคดีซึ่งมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ชาติพันธุ์วิทยา หรือ มานุษยวิทยา ดังค ากล่าวที่ “พื้นที่ประวัติศาสตร์ และ
สิ่งแวดล้อม เกิดจากการหล่อหลอมองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง ซึ่งรวมถึงกิจกรรมของมนุษย์ที่มีความส าคัญเท่ากับ
ตัวอาคาร รวมทั้งองค์ประกอบทางที่ว่าง และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ สิ่งเหล่านี้มีความส าคัญในการสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบทั้งหมด ซึ่งไม่ควรจะละเลย พื้นที่ทางประวัติศาสตร์ทั้งหมด ไม่ควรพิจารณาเพียงความสัมพันธ์กับงาน
สถาปัตยกรรม ควรจะรวมเอาคุณค่าของมนุษย์ที่เชื่อมโยงกับบริบททางสังคมและเศรษฐกิจด้วย” งานที่ก่อเกิดทาง
สถาปัตยกรรมในทุกรูปแบบนั้น จึงจ าเป็นที่ต้องควรได้รับการรักษาอนุรักษ์ ท าให้เกิดความยั่งยืน และความงดงาม
อย่างถาวร ให้ยาวนานมากที่สุด ดังเช่น ธาดา สุทธิธรรม (2554 : 43) ได้จ าแนกหลักการอนุรักษ์เบื้องต้นของ
สถาปัตยกรรมตามประเภทวัสดุก่อสร้าง ไว้ 3 แบบ ได้แก่ (1) สถาปัตยกรรมไม้ ส าหรับไม้ที่ผุสามารถทดแทนได้
ด้วยไม้ใหม่, ใช้สารเคมีอัดซึมเข้าไปในไม้เดิมให้ไม้แข็งตัว, หรือใช้ผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ (2) สถาปัตยกรรมอิฐ อิฐเป็น
สถาปัตยกรรมที่ต้องมีการฉาบปูน เพื่อป้องกันการผุกร่อนจากน้ า ในอดีตจะใช้ปูนขาวหมักและต า การอนุรักษ์จึงมี
ทั้งวิธีที่ก่ออิฐฉาบปูนให้คืนสภาพงดงามดังเดิม หรืออนุรักษ์รูปแบบทางประวัติศาสตร์ที่เห็นเป็นอิฐเปลือยไว้ (3) 
สถาปัตยกรรมหิน ในประเทศไทยปรากฏสถาปัตยกรรมหินส่วนใหญ่ เป็นสถาปัตยกรรมสายอารยธรรมเขมรที่สร้าง
ขึ้นด้วยหินทรายและศิลาแลง ได้แก่ ปราสาทหินต่าง ๆ ที่พบอยู่มากในภาคอีสาน ส าหรับการใช้หินอ่อนมีใช้เพียง
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เมื่อไม่ถึงร้อยปีมานี้ โดยก่อสร้างเป็นอาคารทั้งหลัง เช่น ที่วัดเบญจมบพิตร และพระที่นั่งอนันตสมาคม ในการ
อนุรักษ์สถาปัตยกรรมหินทรายและศิลาแลง นิยมใช้วิธีประกอบชิ้นส่วน (Anastomosis) โดยน าชิ้นส่วนที่หลุดร่วง
ลงมากอง เรียงซ้อนกันขึ้นใหม่โดยมีโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นฐานและยึดอยู่ภายใน  นอกจากนี้ยังสามารถ
ใช้หินใหม่หรือหินเทียมทดแทนหินเดิม รวมทั้งใช้สารเคมีในการเสริมความมั่นคงเนื้อวัสดุด้วย เป็นต้น การศึกษา
แนวทางในการส่งเสริมสถาปัตยกรรมไทยในยุคเป็นที่มีหลายหน่วยงานร่วมกันรักษาอนุรักษ์ไว้ท าให้เกิดการสืบทอด 
ทั้งเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาในครั้งนี้ที่ได้จากประเด็นข้อค้นพบที่ส าคัญซึ่งมี
ปัจจัยที่เก่ียวข้อง 8 ปัจจัย ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งจะส่งผลต่อ
การพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนไปด้วยกันจึงสามารถพัฒนางานสถาปัตยกรรมไทยต่อไปได้ (2) 
การศึกษาที่ต้องเข้าถึงจิตวิญญาณของความเป็นไทย เนื่องจากในปัจจุบันมีช่างที่มีทักษะฝีมือเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่
สามารถเข้าใจในรูปแบบวิถีประเพณีวัฒนธรรมความแตกต่างของแต่ละท้องถิ่นจึงไม่สามารถแสดงงานด้าน
สถาปัตยกรรมไทยให้โดดเด่นได้ชัดเจน (3) คุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมรักษารูปแบบดั้งเดิม การพัฒนางาน
สถาปัตยกรรมไทยที่ต้องรักษาหรือคงความเป็นเอกลักษณ์ไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมาที่สามารถสัมผัสได้ผ่านงานและคงความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมให้ถาวรได้ยาวนาน (4) การก าหนด
นโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน จากแผนการพัฒนาส่งเสริมของภาครัฐนั้นมีผลต่อหลายฝ่ายจึงท าให้การก าหนด
นโยบายการพัฒนาประเทศต้องอาศัยเงื่อนไขตามวิสัยทัศน์ของผู้น าที่ให้ความส าคัญในแต่ละสมัยประกอบกับความ
มีเสถียรภาพทางการเมืองของไทยที่ยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ (5) การส่งเสริมและพัฒนาขึ้นอยู่กับนโยบายและ
การสนับสนุนของรัฐ การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนางานสถาปัตยกรรมไทยในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อการ
อนุรักษ์และต่อยอดเพิ่มการเรียนรู้เท่าที่ควร เพราะแนวนโยบายส่วนมากจะเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจส่วนร่วม
ของประเทศเป็นหลัก (6) การศึกษาที่ต้องเข้าถึงจิตวิญญาณของช่าง ปัญหาที่พบในปัจจุบันในการผลิตช่างที่มีความ
ช านาญเชี่ยวชาญในงานฝีมือที่ประณีตนั้นมีจ านวนไม่มากนั้น ส่วนมากเป็นเพียงการประกอบอาชีพอิสระที่ อาศัย
งานปั้นในการด าเนินชีวิตและขาดการต่อยอดในการฝึกทักษะเรียนรู้ในฝมีือช่างระดับสงู ท าให้การเข้าถึงจิตวิญญาณ
ของความเป็นช่างไทยนั้น จ าต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (7) ผลต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชาติ ผลที่
เกิดกระแสการพัฒนาในยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงท าให้แนวนโยบายการพัฒนาประเทศจะเน้นหนักในด้านการพัฒนา
ทางนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อเชิงเศรษฐกิจเป็นหลัก จ าเป็นต้องพัฒนางานด้านสถาปัตยกรรมไทยในด้านการ
สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดการแหล่งมรดก มี 4 รูปแบบคือ การท่องเที่ยว การค้า การใช้งาน และสิ่งอ านวยความ
สะดวกหากขาดการวางแผนหรือวางแผนผิดพลาด เน้นเพียงรายได้โดยมองข้ามความส าคัญด้านอื่น ๆ อาจน าไปสู่
การท าลาย และ(8) สอดคล้องกับยุคสมัยและประโยชน์ใช้สอย การพัฒนาในยุคปัจจุบันจ าเป็นต้องเน้นการพัฒนา
แบบร่วมสมัยในงานสถาปัตยกรรมไทยที่สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าในเวลาเดียวกันได้ เพื่อที่จะส่งผลต่อการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจให้มั่นคงยิ่งขึ้นได้ ซึ่งปัจจัยทั้ง 8 ด้านนี้เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างงาน
สถาปัตยกรรม ที่เชื่อมโยงให้เข้าถึงจิตวิญญาณของความเป็นไทย เพื่อก่อเกิดเป็นมรดกทางวัฒนธรรม สร้างการ
อนุรักษ์งานผ่านช่างฝีมือ ท าให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามในแต่ละพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิรันดร ทองอรุณ 
(2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์และพื้นที่ว่าง: คุณภาพของการปรับเปลี่ยน
ที่ว่าง กิจกรรมและบริบท พบว่า จากอดีตสู่ปัจจุบันแนวคิด ในการออกแบบสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การเกิดรูปทรงหรือที่ว่างทางสถาปัตยกรรม ล้วนมาจากปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมโดยตรง เช่น 
สถานที่ เวลา และบริบท ขณะเดียว กันกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบบริโภคนิยมและกระแสโลกาภิวัตน์ รวมไป
ถึงบริบทแวดล้อมอื่น ๆ ในปัจจุบันท าให้การด ารงอยู่ของสถาปัตยกรรมมิได้ มีหน้าที่เพียงเพื่อการใช้สอยหรืออาศัย
อยู่ไปวัน ๆ นักออกแบบได้พยายามสร้างบทบาทของสถาปัตยกรรมให้มีปฏิสัมพันธ์กับภูมิทัศน์ พื้นที่ว่าง รวมถึง
กิจกรรม บริบทแวดล้อม และพฤติกรรมมนุษย์ให้มีมิติมากขึ้น บทบาทระหว่างสถาปัตยกรรมกับพื้นที่ว่าง น ามาซึ่ง
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แนวคิดในการออกแบบพื้นที่ว่าง และภูมิทัศน์ เช่น สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวและพื้นที่ส าหรับกิจกรรมสันทนาการ 
นอกจากนั้น ที่ว่างอันรายรอบสถาปัตยกรรมหนึ่ง ๆ เร่ิมมีความหมายมากกว่าจะเป็นเพียงพื้นที่ว่าง หรือที่ว่าง  

ดังนั้น การศึกษาแนวทางในการส่งเสริมงานสถาปัตยกรรมไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและ
โดดเด่นเป็นสากลนั้น ควรมีการสนับสนุนส่งเสริมแนวนโยบายมีความส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนท าให้
เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบทั้งส่งเสริมด้านการเรียนรู้พัฒนาทักษะฝีมือช่าง การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไว้ให้
ยาวนาน จึงมีปัจจัยส าคัญเป็นองค์ประกอบหลัก 5 ด้าน ประกอบ (1) การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
สถาปัตยกรรมไทย (2) การศึกษาที่ต้องเข้าถึงจิตวิญญาณของความเป็นไทย  (3) คุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมรักษา
รูปแบบดั้งเดิม (4) การก าหนดนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน และ(5) การส่งเสริมและพัฒนาขึ้นอยู่กับนโยบายและ
การสนับสนุน (ชาตรี ประกิตนนทการ, 2558). 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ผลการวิจัยพบว่า ในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่พบในครั้งนี้ เกี่ยวกับควรส่งเสริมและ
พัฒนาแนวนโยบายด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่จะท าให้คงสภาพเดิมได้ไม่ยาวนาน เพราะปัจจุบันยังขาด
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงานสถาปัตยกรรมไทยมีจ านวนไม่มากน้อย พร้อมกับแนวทางการส่งเสริมตาม
นโยบายของรัฐนั้นยังมีการส่งเสริมสนับสนุนน้อยไม่ชัดเจน จะเป็นแต่เพียงการรณรงค์รักษามรดกทางวัฒนธรรมให้
คงไว้ แต่ยังขาดการพัฒนาสร้างบุคลากรในด้านงานศิลป์ทางสถาปัตยกรรมไทย 
2. ข้อเสนอแนะเชิงการบริหาร 

ผลการวิจัยพบว่า ในประเด็นที่เก่ียวกับข้อเสนอแนะนโยบายเชิงการบริหารนั้น ท าให้ทราบว่าแนวนโยบาย
ด้านการจัดสรรและการจัดการด้านงบประมาณที่ต่อเนื่องของการพัฒนาและรักษางานด้านสถาปัตยกรรมไทยให้คง
อยู่และต่อยอดให้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนั้นยังมีไม่เพียงพอ รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากเสถียรภาพทาง
การเมืองที่ไม่มั่นคง ซึ่งต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้น าและภาวะผู้น าในแต่ละสมัยในการบริหารที่จะมองเห็นหรือไม่ให้
ความส าคัญจึงขาดการพัฒนาที่ไม่ต่อเนื่องทั้งแนวนโยบายและงบประมาณการพัฒนาควรมีความต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้น  
3. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 

ผลการวิจัยพบว่า ในประเด็นที่เก่ียวกับข้อเสนอแนะนโยบายเชิงวิชาการนั้น ท าให้ทราบว่าปัญหาที่พบนั้น 
ยังขาดแคลนบุคลากรด้านงานสถาปัตยกรรมไทยที่มีความเชี่ยวชาญเป็นจ านวนมาก ที่จะมีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับงานศิลป์ที่ชัดเจน มีจิตวิญญาณของช่าง และรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมดั้งเดิม ท าให้สามารถถ่ายทอดงาน
ศิลป์ทางสถาปัตยกรรมไทยได้ไม่เต็มที่ จึงควรมีแนวทางในการศึกษาพัฒนาด้านวิ ชาการเพิ่มขึ้นทั้งในระบบ
การศึกษา และประเด็นการวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อพัฒนาควบคู่กันไปท าให้มีประสิทธิภาพในการสืบทอดทางวัฒนธรรม
น าไปสู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและโดดเด่นเป็นสากลในที่สุดได้ 
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ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
 
The Cooperation between Government and Private Sector on Futsal Competition 
Management 
 
ผู้วิจัย   อรรณพ  อินทะสร้อย  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 

บทคัดย่อ 
ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ (1) เพื่อศึกษาความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการ

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลแห่งประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการ
จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลแห่งประเทศไทยและ(3) เพื่อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือ
ภาครัฐและเอกชนในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลแห่งประเทศไทยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลางบุคลากรผู้ปฎิบัติงาน
และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องโดยสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกตามแนวค าถามที่วาง
ไว้โดยมีจ านวน 30 คน เพื่อให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยผลของการสัมภาษณ์เชิงลึกจะ
มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการค้นหาข้อเท็จจริงแล้วน ามาหาข้อสรุปอย่างเป็นระบบ มีเหตุผลและอ้างอิงทฤษฎี
ด าเนินการจัดระเบียบข้อมูลซึ่งมีผลการวิจัย พบว่า 

1.ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลแห่งประเทศไทยโดยมีนโยบายและการ
ส่งเสริมของรัฐองค์กรหลักฟุตบอลอาชีพ (สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล
อาชีพสโมสรฟุตบอลอาชีพ) การจัดการแข่งขันนักฟุตบอลอาชีพบุคลากรฟุตบอลอาชีพ (ผู้ฝึกสอนผู้ตัดสิน) ความ
นิยมและแฟนคลับสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกรายได้ธุรกิจและสิทธิประโยชน์อย่างเป็นระบบปัจจัยหลัก
ความส าเร็จฟุตบอลอาชีพที่จ าเป็นที่ส่งผลส าเร็จต่อการพัฒนาฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลแห่งประเทศไทยพบว่า 
ปัจจัยด้านบุคลากรด้านกระบวนการในการสร้างความสมบูรณ์ให้กับนักกีฬาและการเตรียมทีมด้านสถานที่ /วัสดุ
อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการเงินงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรในทีมฟุตบอลยังไม่สามารถพัฒนานักกีฬาไทยให้ประสบความส าเร็จในมหกรรมกีฬานานาชาติได้อย่าง
สม่ าเสมอ เนื่องจากขาดบุคลากรการกีฬาที่มีความรู้ความสามารถในระดับนานาชาติโดยเฉพาะผู้ฝึกสอน ท า ให้ไม่
สามารถพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้ทัดเทียมกับประเทศชั้นน า อีกทั้งยังไม่มีระบบการจัดการที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
ในการพัฒนานักกีฬาจากขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ จึงท าให้การพัฒนานักกีฬาไทยในปัจจุบันขาดความยั่งยืน  

3. ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังนี้ โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็ง และแนวโน้มที่อาจจะ
ส่งผลกระทบกับความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลสามารถพร้อมรับมือและใช้
ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมและบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงไป และใช้ประโยชน์จากแนวโน้มเหล่านี้ ในขณะเดียวกัน
ได้มีการก าหนดกรอบแนวคิดการด าเนินการ โดยพิจารณาจากกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงาน ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการกีฬาอย่างมีนัยส าคัญของประเทศ เพื่อให้ทิศทางการพัฒนาการกีฬาเป็นไปอย่าง
สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศต่อไป 

 

ค าส าคัญ : ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน, การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล. 
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abstract 
 The purposes of dissertation were; (1) to study the cooperation between government 
and private sector on futsal competition management in Thailand, (2) to study factors 
affected on the cooperation between government and private sector on futsal competition 
management in Thailand, and (3) to advice for improvement factors affected on the 
cooperation between government and private sector on futsal competition management in 
Thailand. This dissertation is a qualitative research and the collecting data by in-depth 
interview. The 30 key-informants included senior administrators, administrators, personnel 
and stakeholders; they have knowledge and experiences who can give in-depth information 
that following questionnaires in order to get several of information following the purpose of 
research. By the results of the in-depth interviews will focus on the importance of finding 
facts and conclusion in a systematic way with rational and theory references to organize 
information. The finding of this dissertation show as follows;  
 1. The cooperation between government and private sector on futsal competition 
management in Thailand with policy and government promotion are supported by Football 
Association of Thailand (FAT), competition, professional football players, professional 
football personnel (coaches or referees), popularity, fan club, places, facilities, business 
revenue and benefits system are the main key success on development of football in Thailand. 
 2. The factors affected on the cooperation between government and private sector 
on futsal competition management in Thailand in term of personnel finds that the process of 
create the integrity to the futsal players and team preparation in places / equipments and 
facilities, budget, public relations and relationship between personnel in futsal team still 
cannot develop successful of Thai players in international sport events on a regular due to 
lack of personnel with knowledge and ability in international level, especially coaches. It is 
impossible to develop the capacity of players to be on the country’s top. Also, there is no 
clear system management and ongoing development from basic to excellence, therefore, 
Thai sport’s players currently lack of sustainability.  
 3. The suggestion of this dissertation aims to develop of weakness and adding 
strength and trend that may affect the cooperation between government and private sector 
on futsal competition management. They can be ready to deal with and make use of the 
environment and contest that may change from these trends. At the same time, the 
conceptual framework of action based on law, policy, strategy and work plan that are 
associated with the development of significant sports country to provide development 
direction of sports in line with the development of the country.  
 
 
KeyWord : The Cooperation between Government and Private Sector on Futsal  

Competition Management. 
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บทน า 
 สภาพการณ์ยุคโลกาภิวัตน์ ฟุตซอลนับวันจะมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นเป็นล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน การเล่นฟุตซอลนอกจากจะท าให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาแล้ว ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งหลีกเลี่ยงอบายมุขและยาเสพติดได้ปัจจุบันรัฐบาลให้
ความส าคัญกับฟุตซอลอาชีพซึ่งไดก้ าหนดเป็นนโยบาย มีมติคณะรัฐมนตรี แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และแผนกล
ยุทธ์การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยท าเป็นโครงการจัดการแข่งขันฟุตซอลลีกอาชพีประเทศไทยโดยมีเป้าหมายส าคัญ
ที่จะพัฒนากีฬาฟุตซอลของประเทศให้เป็นกีฬาอาชีพเทียบเท่ากับนานาชาติ ทั้งยังเป็นการสร้างนักกีฬาในระดับ
ภูมิภาค กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาฟุตซอล ทั้งในด้านองค์กรกีฬา นักกีฬา บุคลากรกีฬา ผู้ชม และผู้ให้การสนับสนุน
ตลอดทั้งการสร้างรายได้ให้กับนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพอีกด้วย(การกีฬาแห่งประเทศไทย,2548) 
ในการจัดแข่งขันฟุตซอลอาชีพของประเทศไทย ได้ด าเนินการโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มาเป็นล าดับ 
คือ การจัดการแข่งขันฟุตซอลอาชีพโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในปี พ.ศ. 2549 
ฤดูกาลที่ 1ได้จัดแข่งขันฟุตซอลอาชีพขึ้นเป็นครั้งแรก โดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า  “ไทยแลนด์ฟุตซอลลีก” เป็นการ
แข่งขันฟุตซอลลีกสูงสุดในประเทศไทย โดยเร่ิมการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี 2006 มี 12 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ใช้การ
แข่งขันแบบเหย้า – เยือน แบบพบกันหมด อย่างไรก็ตาม การจัดการแข่งขันฟุตซอลอาชีพของประเทศไทย         
ที่ด าเนินการโดยโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ผ่านมา ได้ประสบปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินการ“บังยี” เผยว่า สิ่งที่เอเอฟซีได้แนะน าคือเร่ืองที่เรายังขาดคือการจัดอบรมผู้ฝึกสอนอย่างเป็นระบบ 
แม้ว่าเมืองไทยจะมีโค้ชที่มีฝีมือมากมายแต่ว่าน้อยมากที่พวกเขาจะมีไลเซนส์  ดังนั้นตั้งแต่ปี 2557 สมาคมฟุตบอล
แห่งประเทศไทยฯ จะร่วมกับเอเอฟซีจัดอบรมโค้ชเพื่อเป็นแม่แบบให้กับรุ่นต่อๆไปและยังมีอีกหลายเรื่องที่  สมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ต้องพัฒนากีฬาฟุตซอลให้ได้มาตรฐานเอเอฟซีในการจัดระบบฟุตซอลไทย” อีกทั้งจาก
การศึกษาของ สุพิตร สมาหิโต, ชัย นิมากร และนนชัย ศานติบุตร (2547) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนานักกีฬา
ภายใต้การสนับสนุนและส่งเสริมของภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นระบบ : กรณีศึกษากีฬาเทนนิสอาชีพและกีฬา
ฟุตบอลอาชีพ พบว่าหน่วยงานของรัฐและองค์กรที่รับผิดชอบกีฬาฟุตซอลของชาติยังไม่ให้การส่งเสริมสนับสนุนการ
เล่นและการแข่งขันอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ไม่มีการเน้นพัฒนาทักษะความสามารถของนักกีฬาอย่างจริงจัง 
ระบบการจัดการแข่งขันฟุตซอลภายในประเทศระดับต่าง ๆ ยังไม่เป็นระบบและไม่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
พัฒนามาตรฐานกีฬาฟุตซอลของประเทศ ขณะเดียวกันองค์กรบริหารการกีฬาฟุตซอลโดยเฉพาะระดับสโมสร ยัง
ต้องบริหารงานภายใต้ข้อจ ากัดด้านบุคลากร งบประมาณ และการสนับสนุนจากเจ้าสังกัด ท าให้สโมสรต่าง ๆ ขาด
ความเข้มแข็ง ด้วยเหตุนี้สโมสรฟุตซอลที่เป็นก าลังหลักจึงอยู่ในสภาพอ่อนแอและมีจ านวนน้อยซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
การส่งเสริมพัฒนามาตรฐานกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาฟุตซอลอาชีพตามที่ได้ก าหนดไว้ การศกึษาวิจัยใน
การพัฒนาฟุตซอลอาชีพในระยะเริ่มต้น จากการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาวิจัย
ภายใต้กรอบแนวคิดเฉพาะด้าน ศึกษาตัวแปรแต่ละตัวเพื่ออธิบายเฉพาะเร่ืองที่ศึกษาวิจัย ขาดการศึกษาในภาพรวม
ของการพัฒนาฟุตซอลอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน้าที่การบริหารจัดการฟุตซอลอาชีพ และปัจจัยหลักความส าเร็จ
ฟุตบอลอาชีพ 
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กีฬาฟุตซอล ถือก าเนิดขึ้นในประเทศเเคนาดา เมื่อปี ค.ศ. 1854 (พ.ศ. 2397) เนื่องจากเมื่อย่างเข้าหน้า
หนาว หิมะตกคลุมทั่วบริเวณ ท าให้นักกีฬาไม่สามารถเล่นกีฬาฟุตบอลกลางเเจ้งได้ จึงหันมาเล่นฟุตบอลในร่ม โดย
ใช้โรงยิมบาสเกตบอลเป็นสนามเเข่ง ท าให้ช่วงนั้นเรียกกีฬาฟุตซอลว่า  Indoor soccer (อินดอร์ซอคเกอร์) หรือ 
five a side soccer ปี ค.ศ. 1930 (พ.ศ. 2473) ฮวน คาร์ลอส เซอเรียนี จากเมืองมอนเตวิเดโอ ประเทศอุรุกวัย ได้
น ากีฬาฟุตซอลไปใช้ในสมาคม YMCA (Young Man's Christuan Association) โดยใช้สนามบาสเกตบอลในการ
เล่นทั้งภายในและภายนอกอาคาร ท าให้กีฬา Indoor soccer ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ปี ค.ศ. 1932          
(พ.ศ. 2475) โรเจอร์ เกรน ได้บัญญัติกฎเพื่อใช้เป็นมาตรฐานควบคุมกีฬาชนิดนี้ และใช้มาจนถึงทุกวันนี้ หลังจาก
นั้นไม่นาน กีฬาชนิดนี้ก็เเพร่หลายไปทั่วโลก เป็นที่นิยมทั่วทั้งทวีปอเมริกาใต้ ทวีปยุโรป และแพร่กระจายไปทั่วโลก 
ปี ค.ศ. 1965 (พ.ศ. 2508) มีการจัดการเเข่งขันฟุตซอลนานาชาติเป็นครั้งแรก และประเทศปารากวัยก็เป็นทีม
ชนะเลิศ ต่อจากนั้นก็มีการจัดเเข่งขันในระดับนานาชาติมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งปี ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) มีการจัด
ฟุตซอลชิงแชมป์โลกข้ึนที่ประเทศบราซิล และเจ้าภาพเองก็เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะไป จึงมีการจัดการแข่งขันอย่างไม่
เป็นทางการอีก 2 ครั้ง ในปี ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) และ ปี ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) ที่มีประเทศสเปนเเละ
ออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพ จนกระทั่งปี ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ได้เข้ามาดูแลจัดการเเข่ง
ขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกอย่างเป็นทางการ ต้นก าเนิดของฟุตซอลมาจากการเล่นฟุตบอลแบบข้างละ 5 คน สามารถ
มองย้อนไปในปี 1930 ที่มอนเตวิโอ ประเทศอุรุกวัย เมื่อฮวน คาร์ลอส เซอเรียนี ได้น าฟุตบอลข้างละ 5 คนนี้ไปใช้
ในในการแข่งขันที่สมาคม YMCA ได้เล่นโดยใช้พื้นที่ของสนามบาสเกตบอลในการเล่น ทั้งภายในและภายนอก
โรงยิมจึงท าให้เกิดการเล่นแบบอินดอร์ซอคเกอร์ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากเพราะไม่มีปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศ 
อินดอร์ซอคเกอร์ ได้รับความนิยมและมีคนให้ความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่วนในประเทศบราซิลมีการกล่าวถึงการ
พัฒนาฟุตซอลมาจากฟุตบอลข้างถนน กระทั่งปี ค.ศ. 1932 โรเจอร์ เกรน ได้บัญญัติกฎที่เป็นมาตรฐานในการ
ควบคุมการแข่งขันขึ้นและได้ใช้กฎและข้อบังคับนี้ใช้จนมาถึงปัจจุบันนี้  

ดังนั้นจากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาวิจัย
เร่ือง “ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล” โดยศึกษาจากสถานการณ์และพัฒนาการ
ทางด้านกีฬาของประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่ สนับสนุน ส่งเสริม และประสานงานให้กีฬาอาชีพของประเทศมีมาตรฐาน
ทั้งด้านการบริหารจัดการองค์กร การจัดการแข่งขัน นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ สถานที่ อุปกรณ์ เพื่อสร้าง
ความสุขแก่สังคม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นการก าหนดมาตรฐานด้านตา่ง 
ๆ ให้สอดคล้องกับสากล เพื่อยกระดับมาตรฐานกีฬาฟุตซอลของประเทศ และเพื่อคุ้มครอง ช่วยเหลือ ส่งเสริม 
สนับสนุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนกีฬาฟุตซอลของประเทศไทย
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล” โดยผู้วิจัยสามารถ
ก าหนดค าถามของการวิจัยในคร้ังนี้ คือ 
 1. ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล มีลักษณะเป็นอย่างไร 
 2. มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
 3. ข้อเเสนอแนะให้มีการปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตซอล มีในเรื่องใดบ้าง 
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กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเร่ือง “ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตซอล” โดยผู้วิจัยสามารถเขียนเป็นระบบโดยน าเสนอได้ดังต่อไปนี้ 
 
 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การบริหารการพัฒนาการกีฬาฟุตซอล  ได้แก่ 
- นโยบาย 
- วิสัยทัศน์ 
- พันธกิจ 
- วัตถุประสงค์  
- เป้าหมาย 
- ยุทธศาสตร์ (แผนงาน/โครงการ) 

2. การจัดการ ได้แก่ 
- ภาวะผู้น าท่ีเหมาะสม 
- การบริหารจัดการ 
- ทรัพยากรการบริหารจดัการ 
- วัฒนธรรมองค์กร  
- บุคลากรมีประสบการณ ์และความรู้ในการ

ท างาน 
- ขวัญและก าลังใจของบุคลากร 
- นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาองค์กร 
- เทคโนโลยสีารสนเทศขององค์กร 

3. ความร่วมมือของหน่วยงานและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

- รัฐบาล/กระทรวงฯผู้ว่าราชการจงัหวัด/กกท. 
- ฝึกสอน  ผู้ตัดสิน ผู้บริหาร และผู้จัดการ

แข่งขันกีฬา 
- นักกีฬา/บุคลากรกีฬา/ชมรมกีฬาสโมสรกีฬา/ 

ผู้ใช้บริการ/หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 

 
ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการ

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ไดแ้ก่ 
- การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
- การสร้างความพงึพอใจทั้งบุคลากร

ผู้ปฏิบัตงิานและผู้รับการปฏบิัติ 
- การมีประโยชน์ต่อส่วนร่วม 
- ความส าเร็จที่สรา้งชื่อเสียงขององค์กร 
- ด้านการลงทุน  
- ด้านกายภาพ  
- ด้านทรัพยากรมนุษย์   
- ด้านบริหารจัดการ 
 

ตัวแปรตาม (Dependent variables) 



 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนามและ

ผสมผสานกับการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทาง มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ตามความเป็น
จริง ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ กลุ่ม ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง 
ผู้ปฏิบัติงาน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 30 คน แล้วน ามาหาข้อสรุปอย่างเป็นระบบมีเหตุผลซึ่งเป็นการ
เปรียบเทียบจากมุมมองหลาย ๆ ด้านอันเป็นองค์ประกอบส าคัญในการออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล” โดยผู้วิจัยได้
สรุปผลการวิจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล โดยสรุปว่า การศึกษาวิเคราะห์ใน
เบื้องต้นจากข้อมูลหรือข้อเท็จจริงและปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตสภาพการณ์และความจ า เป็นในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์กีฬากรีฑา มีองค์ประกอบที่ส าคัญคือการด าเนินการตามนโยบายฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย เพื่อรองรับกับความต้องการในการพัฒนากีฬาของประเทศ และผลักดันไทยให้โดดเด่นในเวทีโลก ใน
บทบาทของสมาคม ซึ่งมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบในการพัฒนากีฬา เพื่อสร้างมาตรฐาน ทั้งในด้านมาตรฐานบุคลากร
ทางการกีฬา สถานที่อุปกรณ์ และมาตรฐานการจัดการแข่งขันของไทย ทั้งกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยวาง
ยุทธศาสตร์กีฬากรีฑา ตามโครงสร้างองค์กร ได้แก ่

- พัฒนาสมาคมกีฬากรีฑาฯให้เป็นองค์กรที่มีการจัดการได้มาตรฐาน  
- ยกระดับมาตรฐานและเสริมสร้างความเข้มแข็งกรีฑาส่วนภูมิภาค 
- พัฒนาศักยภาพนักกีฬากรีฑาสู่ความเป็นเลิศในระดับเอเชีย และระดับโลก  
- สร้างศูนย์ฝึกกรีฑาให้เป็นศูนย์ฝึกชั้นน าของเอเชีย 

 2. ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล โดยสรุปว่า การ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์กีฬากรีฑา สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นการรวบรวมข้อมูล และ
วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการทางยุทธศาสตร์ เพื่อก าหนดจุดยืนและทิศทางของแผน การน าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการวางแผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายด้านกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย ตลอดจนปัญหาและความต้องการของทุกภาคส่วน เพื่อน าไปสู่การก าหนดเป็น
แนวทางในการพัฒนา ก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างเป็น
ระบบในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้วางกรอบแนวคิดไว้ ดังนี้ 

- สถานการณ์ทางสังคม และ บริบทกีฬากรีฑาของโลกปรับเปลี่ยนไป จากเป็นเลิศไปสู่กีฬาอาชีพ
มากข้ึน กรีฑาจึงต้องก้าวให้ทันสภาพการณ์ 

- สนองตอบนโยบายของรัฐบาล และการกีฬาแห่งประเทศไทย ด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
- สร้างความชัดเจนในจุดยืน และทิศทางของยุทธศาสตร์ 
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติมีความชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้จริง 
- การสร้างความเข้มแข็งของกีฬากรีฑาที่เติบโตอย่างยั่งยืนจากชุมชน สู่ภูมิภาค ประเทศ และสู่

ระดับสากล 
- การเทียบเคียงผลการด าเนินงานทางการกีฬากับประเทศที่ประสบความส าเร็จ 
- การรับมือกับสถานการณ์ของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และ สังคม  
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- การใช้เงินงบประมาณให้เกิดคุณค่าเพิ่มสูงสุด 
- การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เข้มแข็ง ธรรมาภิบาล  
- การน าเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์กีฬาขั้นสูงระดับสากล 

3. ข้อเเสนอแนะให้มีการปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตซอล โดยสรุปว่า  

- พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬา 
- ด้านโครงสร้างการบริหารสมาคมฯ สมาคมกีฬา มีโครงสร้างการบริหารงานเป็นลายลักษณ์

อักษรตามที่ระเบียบก าหนดไว้  แต่คณะกรรมการบริหารงานส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับสูงในภาครัฐและ
บริษัทเอกชนจึงไม่สามารถปฏิบัตงิานได้ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ และไม่สามารถปฏิบัติงานได้
เต็มเวลา 
 
อภิปรายผล 
 ประเด็นที่ 1. ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล โดยอธิบายว่า สมาคมกีฬา 
น าไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งจะดีกว่าท าเฉพาะในองค์การเดียวไม่อาศัยเครือข่ายความร่วมมือแต่อย่างใด (Agranoff& 
McGuire, 2003, p.175) Agranoff& McGuire (2003, p.80) ได้แบ่งลักษณะการจัดการความร่วมมือออกเป็น 5 
ลักษณะ ประกอบด้วย (1) การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ (policy making and strategy making) (2) ด้านการ
ค้นหาการปรับเปลี่ยน (adjustment seeking) (3) ด้านการแบ่งปันข้อมูล ( information sharing) (4) การ
แลกเปลี่ยนทรัพยากร (resource exchange) (5) ด้านโครงการ ที่เกี่ยวข้อง (project base) เป็นการท างานแบบ
เครือข่ายความร่วมมือ ต้องอาศัยทุกฝ่าย มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีสิทธิ มีโอกาสที่เท่าเทียมกัน ซึ่งที่ส าคัญที่สุดบทบาท
ของผู้น าเล่นแต่ละคนหรือองค์การแต่ละองค์การล้วนเป็นไปในลักษณะของพันธมิตรไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา (Agranoff ,2006,p.59) โดยการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ หรือบางสิ่งบางอย่างภายในองค์การ 
เพื่อก่อให้เกิดความยืดหยุ่น ตลอดจนสร้างการท างานที่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนั้น  
การสร้างความร่วมมือต้องประกอบด้วยประเด็นหลัก ๆ โดยมีการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคม 
สามารถด าเนินงานตามแผนโครงการ มีการจัดโครงสร้างหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนมีการแต่งตั้งบุคลากร
ประจ าส านักงานตามเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมขนาดใหญ่ มีการจัดท าบัญชีรายชื่อสมาชิกสโมสรและภาคี
เครือข่ายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งด าเนินการตามระเบียบข้อบังคับของสมาคม มีการจัดการสิ่งอ านวย
ความสะดวกส านักงานและสถานที่ฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบ มีการจัดท าระเบียบการเงินและการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณให้แล้วเสร็จทันเวลาของสมาคมอย่างเป็นระบบและเป็นลายลักษณ์อักษร  มีแผนงานในการจัดหา
งบประมาณเพิ่มเติม และการด าเนินการทางตลาดเชิงรุก เพื่อจัดหางบประมาณและสิ่งสนับสนุน นอกจากนี้ยังมีการ
จัดระบบสวัสดิการ เพื่อดูแลบุคลากรกีฬาที่ครอบคลุม เช่น เงินรางวัล ค่ายังชีพรายเดือน ค่าตอบแทนเพื่อสร้าง
แรงจูงใจ ทุนการศึกษาแก่นักกีฬาที่ขาดแคลน โดยสอดคล้องกับบัวทิพย์ บุญประเสริฐ (2551) ศึกษาเรื่องความ
คิดเห็นของนักกรีฑาทีมชาติไทยต่อการจัดการของสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผล พร้อมทั้ง
ผลงานวิจัยของการกีฬาแห่งประเทศไทย (2536 : 44-56) ได้ศึกษาปัญหาอุปสรรคการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา
ไทย : ศึกษากรณีศักยภาพของนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก โดยการจะพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้สูงขึ้น
จะต้องมีการน าหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยในการฝึกซ้อมรวมทั้งมีความรู้ในด้านโภชนาการเพื่อ
จัดเตรียมอาหารและอาหารเสริมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอกับการใช้เพิ่มสมรรถภาพด้านร่างกายให้แก่นักกีฬา
ดังนั้นผู้ฝึกสอนจ าเป็นต้องมีความรู้ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และสอดคล้องกับการศึกษาของการกีฬา
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แห่งประเทศไทย (2537: 9-12) ผลการศึกษาการเตรียมทีมนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 
12 พบว่าโดยภาพรวมด้านการฝึกซ้อมนักกีฬาของสมาคมต่าง ๆ 
 ประเด็นที่ 2. ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล โดย
สมาคมกีฬาสามารถผลิตนักกีฬาที่มีความสามารถ และมีผลงานดีเด่นได้อย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศนั้น มาจากกระบวนการในสร้างอย่างเป็นขั้นตอนทั้งกลุ่มผู้ฝึกสอน และกลุ่มนักกีฬา เร่ิมจากการสรรหา 
การคัดเลือก การฝึกอบรม และการพัฒนาเชิงเทคนิคต่างๆ รวมทั้งการส่งเข้าแข่งขันเพื่อพัฒนานักกีฬาให้มีทักษะ 
และความช านาญที่ต่อเนื่องยกระดับครอบคลุมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  จึงจะท าให้การพัฒนาเกิดความ
ยั่งยืนได้ จากมุมมองของผู้บริหารที่เลือก ด้านความสามารถในการผลิตนักกรีฑาที่มีผลงานดีเด่นได้อย่างต่อเนื่องซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของการกีฬาแห่งประเทศไทย (2536: 44-56) ได้ศึกษาปัญหาอุปสรรคการพัฒนาศักยภาพ
ของนักกีฬาไทย : ศึกษากรณีศักยภาพของนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกพร้อมทั้งผลงานวิจัยของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย (2537: 9-12) ผลการศึกษาการเตรียมทีมนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่  12 
พบว่าโดยภาพรวมด้านการฝึกซ้อมนักกีฬาของสมาคมต่างๆมีทักษะความสามารถของนักกีฬาอยู่ในระดับดีผู้ฝึกสอน
มีการวางแผนการฝึกซ้อมส่วนใหญ่อีกทั้งต้องวางแผนด้านอื่นให้กับนักกีฬา เช่น การศึกษา อาชีพการท างานที่มั่นคง 
ซึ่งการสร้างนักกีฬาไปสู่ความส าเร็จเป็นคุณสมบัติที่ผู้ฝึกสอนต้องมี ต่างกับอื่นองค์กรทั่วไป เพราะต้องมีการแข่งขัน
ในระดับนานาชาติต่อไป 
  
ข้อเสนอแนะ 
 โดยผู้วิจัยได้ท าการวิจัยภาคสนามโดยเข้าไปสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งได้ข้อมูลที่มีความส าคัญในการ
น ามาเสนอเพื่อเป็นประโยชน์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาให้ได้ระดับมาตรฐานเช่น การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ การสร้างธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน การจัดระบบสวัสดิการและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร 

 2. พัฒนาระบบการจัดการแข่งขันให้ได้มาตรฐานสากล เช่น การพัฒนาระบบการจัดการแข่งขันเพื่อลด
ความซ้ าซ้อนของหน่วยงาน โดยเชิญทุกหน่วยงาน เช่น การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา คณะกรรมการกีฬา
มหาวิทยาลัย กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น และสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ เพื่อก าหนดปฏิทินการแข่งขันกีฬาใน
ประเทศร่วมกัน 

3. ขยายฐานนักกีฬาโดยการเพิ่มเกมส์การแข่งขันในทุกระดับ เพื่อเพิ่มจ านวนนักกีฬาที่มีความโดดเด่นและมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด และที่ส าคัญ คือการพัฒนาหลักสูตร KID ATHLETIC เพื่อพัฒนาเด็กระดับอายุ 9-12 ปี 

4. แสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการด าเนินกิจกรรมกีฬากรีฑา โดยการสร้างความนิยมในกีฬา
กรีฑาและเสริมสร้างภาคีเครือข่ายโดยผ่านกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก เช่น การจัดกรีฑาสัญจร การจัดคลินิกกรีฑา 
และค่ายเยาวชนกรีฑาฤดูร้อน พร้อมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรีฑาให้มีประสิทธิภาพสูง และมี
ความเป็นมืออาชีพโดยการจัดอบรมผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาออกสู่ภูมิภาคทั่วประเทศ 

 5. ขับเคลื่อนการพัฒนานักกีฬาอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการแก้ไขปัญหาเร่ืองโครงสร้างสรีระของนักกีฬาที่
มีความเสียเปรียบนักกีฬาชาติอื่น ๆ และประสานความร่วมมือ และระดมสรรพก าลังในการสร้างศูนย์ฝึกกีฬา
นานาชาติรวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมอุปกรณ์การฝึกซ้อมให้แก่ศูนย์ฝึกซ้อมในส่วนภูมิภาคจ านวน 7 แห่ง และ
ขยายศูนย์ฝึกเพิ่มเติมอีก 10 แห่ง รวมเป็น 17 แห่ง 
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 6. การพัฒนีฬาของประเทศไทยจ าเป็นต้องด าเนินการไปพร้อมๆ กันในหลายมิติทั้งด้านการบริหารจัดการ 
การพัฒนาระบบการจัดแข่งขัน และที่ส าคัญคือ การสร้างและพัฒนาศักยภาพนักกรีฑาให้มีความเป็นเลิศ เพื่อให้
บรรลุจุดมุ่งหมายตามที่ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ คือ “การมุ่งสู่ระดับโลก” สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยฯ จึงได้
ก าหนดจัดท าแผนพัฒนายุทธศาสตร์กีฬากรีฑาในระยะสั้น (พ.ศ. 2558 - 2559) และระยะกลาง (พ.ศ. 2560 – 
2564) เพื่อวางแผนการพัฒนาและการบริหารจัดการกีฬากรีฑาที่เป็นระบบต่อไป 
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บทคัดย่อ 

ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “บทบาทและการสื่อสารทางการเมืองของพลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ : ศึกษาในช่วง
เวลาปี พ.ศ. 2521-2560” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 2 ประการคือ 

1. เพื่อศึกษาบริบททางการเมือง ที่ส่งผลต่อบทบาทและการสื่อสารทางการเมืองของพลต ารวจเอกพงศพัศ 
พงษ์เจริญ ในช่วงเวลาปี พ.ศ. 2521-2560 

2. เพื่อศึกษาบทบาทและกระบวนการในการสื่อสารทางการเมืองของพลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ ในช่วง
เวลาปี พ.ศ. 2521-2560 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งเน้นศึกษาเพื่อท าความเข้าใจ
ถึงความสามารถทางการสื่อสารทางการเมือง (Political Communication competence) ของพลต ารวจเอกพงศพัศ 
พงษ์เจริญ ผ่านทฤษฎีการสื่อสารของเดวิด เค เบอร์โล เป็นหลักในการด าเนินการควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-Depth Interview) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลหลายส่วนประกอบกันให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนทุกด้าน 

ผลการวิจัย พบว่าบริบททางการเมืองที่ส่งผลต่อบทบาทและการสื่อสารทางการเมืองของพลต ารวจเอกพงศพัศ 
พงษ์เจริญ เร่ิมตั้งแต่ปีพ.ศ.2521 ซึ่งพลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ ได้แสดงบทบาทสอดคล้องไปกับบริบทต่างๆอย่าง
เหมาะสม และมีกระบวนการสื่อสารทางการเมืองในช่วงเวลาปี พ.ศ. 2521-2560 อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพบว่าใน
ฐานะผู้ส่งสารพลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในด้านการสื่อสารเป็นอย่างดี 
รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและอาชีพ พร้อมยึดถือความถูกต้องและความยุติธรรมเป็นหลัก ส่วนเนื้อหาของสารที่
สื่อสารออกไป จะมีความแตกต่างออกไปในแต่ละบทบาท ซึ่งโดยภาพรวมแล้วล้วนเป็น“สาร”ที่สร้างภาพลักษณ์เชิงบวก
ทั้งสิ้น ด้านช่องทางการสื่อสารจะมีการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงอย่างเข้มข้น สามารถสร้างความยอมรับให้แก่กลุ่ม
ผู้รับสารเป้าหมาย อันได้แก่ ชนชั้นกลางในเมือง คนรากหญ้า และประชาชนทั่วไป 
 
ค าส าคัญ : การสื่อสารทางการเมือง / บทบาท / บริบท 
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Abstract 
 The dissertation, entitled ““The Study of the Roles and Political Communication of 
Pol.Gen. Pongsapat  Pongcharoen During B.E. 2521 to 2560”, has two objectives: (1) to study 
the political contexts that contributed to the roles and political communication of Pol.Gen. 
Pongsapat  Pongcharoen from B.E. 2521 to 2560 ; and (2) to analyse his roles and political 
communication process during the said period.  
 This is a qualitative research, focusing on analyzing the political communication 
competence of Pol.Gen. Pongsapat  Pongcharoen under the political communication theoretical 
framework of David K. Berlo. The research techniques employed are in-depth interviews as 
well as content analysis of texts from different sources. 
 It was found that changes in the Thai political contexts from B.E. 2521 to 
2560contributed significantly in promoting the roles and political communication ofPol.Gen. 
Pongsapat  Pongcharoen. With regards to the political communication process, as a man of 
integrity, justice and with positive attitudes towards himself and his career, Pol. Gen. 
Pongsapat  Pongcharoen, has proven to be well-versed in political communication competence 
and skills. 
 Although the ‘messages’ he delivered to the public varied owing to the different roles he 
played, they were ,on a whole, meant for positive images. This was because the communication 
was intensively and successively done through all media channels to reach the targeted ‘message 
receivers’: the urban middle-class, the grassroots and the Thai public in general.   
 
Keys : political communication, context, role. 
 
บทน า 

การเมืองเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญกับชีวิตของคนที่อยู่ในสังคม การสื่อสารทางการเมืองจึงมีความส าคัญต่อการ
ด าเนินชีวิตและการตัดสินใจของประชาชนอย่างกว้างขวาง เช่นเดียวกับข้าราชการต ารวจ  หน่วยงานหนึ่งของรัฐ ที่มี
หน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และการให้บริการในรูปแบบต่างๆแก่
ประชาชน ช่วยเหลือกันและกันและเป็นที่พึ่งของประชาชน แต่ที่ผ่านมากลับพบว่า การสื่อสารผลงานของต ารวจไปยัง
ประชาชน ออกมาในทิศทางค่อนข้างลบ โดยสื่อมวลชนมักน าเสนอข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมของต ารวจบางนายที่ทุจริต
ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ใช้อ านาจหน้าที่รังแกกลั่นแกล้งประชาชน หรือแม้กระทั่งการติดต่อแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ก็พบว่า มี
การสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบในใจประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง 

ท่ามกลางภาพลักษณ์เชิงลบดังกล่าว ยังมีข้าราชการต ารวจนายหนึ่งที่มีบทบาทและการสื่อสารแตกต่างออกไป
จากข้าราชการต ารวจอื่นๆ นายต ารวจนายนี้คือ พลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ  นายต ารวจที่สร้างสรรค์ผลงานแก่
ส านักงานต ารวจแห่งชาติมากมายและสามารถสื่อสารผลงานออกมาสู่ประชาชน จนเกิดเป็นภาพลักษณ์เชิงบวก เป็นที่
ยอมรับของสาธารณะชน ตัวอย่างเช่น “โครงการฝากบ้านไว้กับต ารวจ” ซึ่งเป็นยุทธวิธีส าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดูแลทรัพย์สินของประชาชนที่จ าเป็นต้องปิดบ้านทิ้งไว้โดยไม่มีคนเฝ้า (ผู้จัดการ, 20 ธันวาคม 2558) เป็นโครงการที่
ท าให้ประชาชนทั่วไปรู้สึกว่า “ต ารวจพึ่งพิงได้” 

เมื่ออยู่ในต าแหน่งโฆษกส านักงานต ารวจแห่งชาติ พลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ ยังท าหน้าที่เป็นบุคคล
ส าคัญในการแถลงข่าวและติดตามความคืบหน้าของ“โครงการไบโอดีเซลสนองพระราชด าริ” ที่พลต ารวจเอกเสรีพิศุทธ์ 
เตมียาเวส ริเริ่มข้ึน และยังได้ทุ่มเทให้กับงานด้าน"จิตอาสาเพื่อประชาชน" ในการช่วยเหลือและดูแลประชาชนที่ต้องตก
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เป็นเหยื่อของอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะเหยื่อที่เป็นคนชรา ผู้หญิง และเด็กด้วย เช่น กรณีของ เด็กหญิง
สุพรรณษา หรือ น้องอ้อม อายุ 5 ปี นักเรียนโรงเรียนวัดรวก บางบ าหรุ ท้องที่สน.บางพลัด ที่ถูกนายพันธุ์ สายทอง ซึ่ง
ติดยาเสพติดฉุดไปข่มขืนในห้องน้ าของโรงเรียน โดยพลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ ก็ได้เข้ามาดูแลตั้งแต่เรื่องศพและ
การติดตามแถลงข่าวการติดตามจับกุมคนร้าย ท าให้กลายเป็นที่รู้จักของประชาชนในวงกว้าง เป็น “โฆษกขวัญใจ
ประชาชน” และเป็น “สัญลักษณ์” ของ สถาบันนิติเวชต ารวจ มาจนถึงทุกวันนี้และจากการท าหน้าที่กระบอกเสียง
ให้กับองค์กรต ารวจมาอย่างยาวนาน สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ได้มอบรางวัลเชิดชู
เกียรติ “ขวัญใจประชาชน” ให้กับพลต ารวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญด้วย นอกจากนั้นระหว่างที่มีการชุมนุมทางการเมือง
พลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ ยังได้อาศัยประสบการณ์ในการท าหน้าที่สร้างความเข้าใจกับทุกฝ่าย รวมทั้งการรักษา 
“ระยะห่าง” และระมัดระวังในการ “แบ่งงานกันท า” ระหว่าง “โฆษกส านักงานต ารวจแห่งชาติ” กับ “โฆษกของศูนย์
อ านวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน” หรือ โฆษกศอฉ. ที่มีพันเอกสรรเสริญ แก้วก าเนิด ท าหน้าที่อยู่จนมีผลท าให้เกิด
เอกภาพในด้านข้อมูลข่าวสารที่ออกไปเป็นอย่างดี (ผู้จัดการออนไลน์ จาก http://www.manager. co.th/Crime/ 
ViewNews.aspx?NewsID =9530000161119, สืบค้นเมื่อวันที่31 พฤษภาคม 2560) จากบทบาทและการสื่อสารที่ดี
ของพลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญในต าแหน่งโฆษกส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึงได้พื้นที่จากสื่อมวลชนมากมาย ยังท า
ให้ได้รับฉายาจากสื่อมวลชนว่าเป็น "ดาราสีกากี" อีกฉายาหนึ่ง เนื่องจากการปรากฏบทบาทผ่านทางสื่อต่างๆแทบทุกวัน
ในการแถลงข้อมูลข่าวสารผลการปฏิบัติงานของต ารวจ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับสังคมและประชาชนโดยทั่วไป 

ต่อมาเมื่อได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(ป.ป.ส.) ก็ได้ด าเนินการตามโครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” จนสามารถช่วยเหลือดูแลเด็กและเยาวชนใน
พื้นที่เสี่ยงต่างๆทั่วประเทศให้พ้นจากภัยของยาเสพติด สามารถกลับตนเป็นคนดีของพ่อแม่และครอบครัวได้อย่างยั่งยืน 
(ไทยรัฐ, 20 ตุลาคม 2556) และตลอดระยะเวลาที่พลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ อยู่ในต าแหน่งส าคัญต่างๆมากมาย 
เช่น ผู้บัญชาการ (ผบก.)กองสารนิเทศ รองผบช.ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ผบช.โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ผู้ช่วยผบ.ตร.
เป็นที่ปรึกษา สบ 10 ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ ก็มีการลงไปในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชน ตลอดจนเข้า
ไปประสานงาน ควบคุมสั่งการและคลี่คลายแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด โดยเป็นไปตามแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ท าให้สังคมและประชาชนโดยทั่วไปเกิดความสบายใจ ไว้เนื้อเชื่อใจและเชื่อมั่นต่อการท างานของต ารวจมากขึ้น(ข่าวสด, 
3 ตุลาคม 2559) 

ปี พ.ศ. 2556 ได้ลาออกจากราชการเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดพรรคเพื่อไทย 
พลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญมีแนวทางการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่โดดเด่น โดยเน้นวิธีการรณรงค์หาเสียงเชิงบวก
อย่างสร้างสรรค์ ไม่ใส่ร้ายฝ่ายตรงข้าม การร่วมท างานกับรัฐบาลอย่างไร้รอยต่อและมีนโยบายที่น่าสนใจภายใต้แนวคิด 
คืนความสุขสร้างร้อยยิ้มให้คน กทม.(ประวัติ “พล.ต.อ.ดร.พงศพัศพงษ์เจริญ” จาก http://news.tlcthai.com/ 
news/89968.html, สืบค้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560) จากลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม และจากความสามารถในด้านการสื่อสาร ก็สามารถชนะใจชาวกรุงเทพมหานครโดยได้รับคะแนน
เสียงเกินกว่าหนึ่งล้านคะแนน แม้จะไม่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ตาม 

เมื่อไม่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ ก็ได้ยื่นเรื่องกลับเข้า
รับราชการอีกคร้ัง โดยได้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติตามเดิม และเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 
พ.ศ. 2558 ได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช .) ท างานใน
คณะกรรมาธิการสังคม เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส(ประกาศตั้ง 'พัลลภ-พงศพัศ' เป็นสมาชิก สนช. จาก 
http://www.thairath.co.th/content/535222 ไทยรัฐออนไลน์, สืบค้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560) พร้อมกันนั้นก็
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ได้รับความไว้วางใจจากคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ในส่วนของการช่วย
พัฒนาประชาสัมพันธ์เชิงรุกและร่วมผลักดันภารกิจการงานของ ธอส.ให้สังคมรับรู้มากขึ้น เพื่อผลักดันเศรษฐกิจประเทศ
ให้พัฒนา (ข่าวสด, 9 พฤศจิกายน 2559) ภายหลังเมื่อเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 พลต ารวจ
เอกพงศพัศ พงษ์เจริญ ยังได้รับความไว้วางใจแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษา ผบ.ตร. ด้านการปฏิรูปองค์กรต ารวจ ท าหน้าที่ให้
ข้อมูล เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะกับ ผบ.ตร.เกี่ยวกับการปฏิรูปองค์กรต ารวจ รวมถึงประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปต ารวจ และท าหน้าที่ส าคัญในการสื่อสารกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยการลงพื้นที่พบปะประชาชน และน าปัญหาที่ประชาชนพบเจอเก่ียวกับข้าราชการต ารวจมาเสนอเป็นประเด็นให้กับ 
ผบ.ตร.พิจารณาเพื่อปฏิรูปองค์กรต ารวจต่อไป (มติชน, 4 ตุลาคม 2559) 

จากบทบาทและการสื่อสารที่ผ่านมาของพลต ารวจเอกพงศพัศ  พงษ์เจริญดังกล่าว นับเป็นต ารวจที่มี
ความสามารถในการสื่อสารที่โดดเด่น และยังสามารถสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับบทบาทของต ารวจโดยรวมได้ผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาบทบาทและการสื่อสารทางการเมืองของพลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ ตั้งแต่เริ่มรับราชการต ารวจ
จนก้าวเข้ามามีบทบาททางการเมือง คือตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2521 จนถึงปี พ.ศ.2560 เพื่อที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ใน
กระบวนการสื่อสารทางการเมืองของนายต ารวจที่ประสบความส าเร็จ 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ทฤษฏีการสื่อสารของเดวิด เค เบอร์โล  (David K. Berlo) 

ทฤษฎีการสื่อสารของ เดวิด เค เบอร์โล (David K. Berlo, 1960) เป็นทฤษฎีพื้นฐานที่จะท าความเข้าใจกับ
กระบวนการสื่อสารได้อย่างชัดเจนโดย David K. Berlo อธิบายองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารไว้ 6 ประการคือ 

1. แหล่งสาร (Source) 
2. ผู้เข้ารหัสสาร (Encoder) 
3. เนื้อหาข่าวสาร (Message) 
4. ช่องทางการสื่อสาร (Channel) 
5. ผู้ถอดรหัสสาร (Decoder) 
6. ผู้รับสาร (Receiver) 
การสื่อสารเป็นกระบวนการเริ่มต้นจากผู้ส่งสาร ซึ่งอาจเป็นบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มคน ที่มีจุดมุ่งหมายในการ

สื่อสาร ท าการส่งเนื้อหาข่าวสาร ซึ่งอาจเป็นค าพูด การเขียน สัญลักษณ์ โดยการเข้ารหัสสารผ่านช่องทางการสื่อสาร
ต่างๆ ไปสู่ผู้รับสาร ซึ่งผู้รับสารจะท าการถอดรหัส เพื่อรับสารนั้น ซึ่งกระบวนการสื่อสารนี้ อาจเรียกทั่วไปว่า SMCR 
Model ที่ประกอบไปด้วย 

1. ผู้ส่งสาร (Sender) จากแนวคิดเรื่องการสื่อสารของ David K. Berlo นั้น จุดเริ่มต้นของการสื่อสารอยู่ที่ผู้
ส่งสาร ซึ่งการส่งสารจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของผู้ส่งสาร 5 ประเภท ดังนี้ 1. ทักษะในการสื่อสาร 
2. ทัศนคติ 3. ความรู้ของผู้ส่งสาร  4. ระบบสังคม 5. ระบบวัฒนธรรม  

2. สาร (Message) องค์ประกอบที่สองของการสื่อสาร คือ “สาร” (Message) จะต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้รหัส
ของสาร (message) เนื้อหา (content) การจัดสาร (treatment)  
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3. สื่อหรือช่องทางการส่งสาร (Channel) ช่องทางการสื่อสาร หรือพาหะที่น าสารไปสู่ผู้รับสาร David K. 
Berlo อธิบายการน าสารไปสู่ผู้ประสาทรับรู้ทั้ง 5 ประการ ได้แก่ การเห็น การได้ยิน การสัมผัส การได้กลิ่น การลิ้มรสซึ่ง
ช่องทางการรับสารดังกล่าวนี้ เป็นการสื่อสารแบบเผชิญหน้าแต่หาก เป็นการสื่อสาร ผ่านสื่อมวลชนสื่อเหล่านี้ได้แก่ สื่อ
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต และสื่อใหม่ (new media) ฯลฯ 

4. ผู้รับสาร (Receiver) องค์ประกอบที่สี่ของการสื่อสาร คือ ผู้รับสาร เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญมาก
ที่สุด เพราะวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร  คือการน าสารไปให้ถึงผู้รับสารให้ได้ ดังนั้น ในกระบวนการสื่อสาร สิ่งที่ต้อง
ตระหนักถึงเป็นอันดับแรกคือ ผู้รับสาร ซึ่งในแบบจ าลองของ David K. Berlo นี้ ผู้รับสารจะต้องถอดรหัสสารของผู้ส่ง
สาร คุณลักษณะของผู้รับสาร จึงเป็นองค์ประกอบเดียวกับผู้รับสารทั้ง 5 ประการ 
ทฤษฎีและแบบจ าลองการสื่อสารทางการเมืองของ Brian McNair 

แบบจ าลองการสื่อสารทางการเมืองของ Brian McNair (2011) สามารถน ามาอธิบายการสื่อสารทางการเมือง
ผ่านสื่อมวลชนไปยังประชาชนผู้เลือกตั้ง ซึ่ง Brian McNair ระบุคุณลักษณะ 3 ประการ ของการสื่อสารทางการเมืองไว้ 
ดังนี้ 

1. การสื่อสารทุกรูปแบบที่ด าเนินการโดยนักการเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้องทางการเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ที่
เฉพาะเจาะจง 

2. การสื่อสารที่สื่อมวลชนน าเสนอเกี่ยวกับการเมือง 
3. กิจกรรมการสื่อสารที่สื่อมวลชนน าเสนอเกี่ยวกับการเมือง เช่น การรายงานข่าวบทบรรณาธิการ ฯลฯ 
กล่าวโดยสรุป กิจกรรมทางการเมืองทั้งหมด คือ การสื่อสารทางการเมือง ไม่เพียงการพูด การเขียน แต่ทุก

อย่างที่ปรากฏสู่สายตา ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย ทรงผม ตราสัญลักษณ์ หรือ อัตลักษณ์ของบุคคล 
ส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีการสื่อสารของเดวิค เค เบอร์โล และทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง

ของไบรอัน แมคแนร์ มาใช้ในการศึกษาวิจัย เพื่อน าไปวิเคราะห์และท าความเข้าใจถึงการสื่อสารของพลต ารวจเอก
พงศพัศ พงษ์เจริญในบทบาทต่างๆ ในฐานะผู้ส่งสาร ที่มีภูมิหลังความรู้ การศึกษา ทักษะการสื่อสาร ทัศนคติในการ
สื่อสาร รวมถึงสังคมและวัฒนธรรมในการสื่อสารว่าเป็นอย่างไร  การวิเคราะห์ถึงเนื้อหาในการสื่อสารของแต่ละบทบาท 
และการใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ และสื่ออินเตอร์เน็ต ในการส่งสารถึงประชาชน
กลุ่มเป้าหมายในฐานะผู้รับสาร เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการสื่อสารทางการเมืองของพลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ 
ในช่วงเวลาปี พ.ศ. 2521-2560 ว่าประสบความส าเร็จอย่างไรในการสื่อสารครั้งนี้ 
ทฤษฎีการก าหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting) 

ทฤษฎีการก าหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting) เป็นแนวคิดนี้เชื่อในพลังอ านาจของสื่อมวลชน ในการ
ก าหนดวาระให้คนครุ่นคิด ดังนั้นการที่สื่อมวลชน เลือกที่จะน าเสนอประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ก็เหมือนการก าหนดวาระ
ให้กับสังคม โดยแมคคอมและดีชอร์ได้ระบุตัวแปร 3 ตัวที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดวาระข่าวสารได้แก่ (นันทนา นันทวโร
ภาส, 2558) 

1. วาระของสื่อ (Media Agenda) คือการก าหนดประเด็นการน าเสนอจากกองบรรณาธิการ การพิจารณา
เลือกที่จะน าเสนอข่าวใด ละเว้นการน าเสนอข่าวใด เป็นการก าหนดวาระโดยใช้วิจารณญานของผู้ปฏิบัติการข่าว หรือ
ผู้บริหารในสื่อนั้นๆ 

2. วาระสาธารณะ (Public Agenda) คือการก าหนดวาระโดยสาธารณชน เป็นการน าเสนอข่าวที่สอดคล้องกับ
ความสนใจของคนส่วนใหญ่ ซึ่งมักเป็นข่าวที่แปลกข่าวที่ใหญ่ หรือเป็นข่าวที่มีคนส่วนใหญ่เข้าร่วม เช่น การชุมนุม
ประท้วงของคนจ านวนมาก 
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3. วาระที่ถูกก าหนดจากชนชั้นน า (Elite Agenda) คือวาระที่ผู้มีชื่อเสียง บุคคลสาธารณะ ชนชั้นน า ก าหนด
โดยการพูดหรือปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งให้สื่อมวลชนน าเสนอ 

ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเอาทฤษฎีการก าหนดวาระของสื่อ (Agenda Setting) มาวิเคราะห์ถึง
ประเด็นต่างๆ ที่พลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญกระท าตลอดช่วงปี พ.ศ.2521-2560 จนเป็นที่น่าสนใจและได้พื้นที่จาก
ของสื่อมวลชนเสมอ รวมทั้งยังส่งผลท าให้ภาพของพลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ และของต ารวจกลายเป็น
ภาพลักษณ์เชิงบวก ที่ท าให้อยู่ในความสนใจของประชาชนตลอดเวลา 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การศึกษาเร่ือง “บทบาทและการสื่อสารทางการเมืองของพลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ : ศึกษาในช่วงเวลา
ปี พ.ศ. 2521-2560”ผู้วิจัยได้สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยไว้ดังนี้คือ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากกรอบแนวคิดการวิจัย เป็นการศึกษาภายใต้กรอบทฤษฎีการสื่อสารของเดวิค เค เบอร์โล (David K. Berlo) 

และทฤษฎีการก าหนดวาระของสื่อ (Agenda Setting) เพื่อน ามาอธิบายเกี่ยวกับพลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ ใน
ฐานะผู้ส่งสาร ที่ท าหน้าท่ีในการส่งผ่านเนื้อหาข่าวสารทางการเมืองในบทบาทข้าราชการต ารวจ บทบาทเลขาธิการ
ป.ป.ส. บทบาทผู้สมัครผู้ว่ากทม. และบทบาทสมาชิกสนช. ผ่านช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ 
สื่อวิทยุ และสื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวสู่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ได้แก่กลุ่มรากหญ้า กลุ่มชนชั้นกลาง 
ข้าราชการต ารวจและนักการเมือง ในฐานะผู้รับสาร พร้อมกับน าทฤษฎีการก าหนดวาระของสื่อ (Agenda-Setting) มา
ใช้ในการวิเคราะห์ถึงประเด็นส าคัญอะไรบ้าง ที่พลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ น ามาสื่อสาร ภายใต้บริบททาง
การเมืองปี พ.ศ.2521-2560 จนท าให้เป็นที่น่าสนใจและได้พื้นที่จากของสื่อมวลชนอย่างสม่ าเสมอ และยังสามารถสร้าง
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับต ารวจได้ด้วย 
 
 
 

M (Message) 
สารที่ส่งออกไปใน 

- บทบาทข้าราชการต ารวจ 
- บทบาทเลขาธิการ ป.ป.ส. 
- บทบาทผู้สมัครผู้ว่า กทม. 
- บทบาทสมาชิก สนช. 
 

 
 

C (Channel) 
- agenda setting 
- โทรทัศน ์
- หนังสือพิมพ ์
- วิทยุ 
- อินเตอร์เน็ต 
 

 

R (Receiver) 
ประชาชนกลุ่มต่างๆ 
- กลุ่มรากหญ้า 
- กลุ่มชนชั้นกลาง 
- ข้าราชการต ารวจ 
- นักการเมือง 

 
 

S (Sender) 
พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ 
- ภูมิหลัง 
- ความรู ้
- ทักษะการสื่อสาร 
- ทัศนคต ิ
 

 

บริบททางการเมืองปี พ.ศ. 2521-2560 



 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาบริบททางการเมือง ที่ส่งผลต่อบทบาทและการสื่อสารทางการเมืองของพลต ารวจเอกพงศพัศ 

พงษ์เจริญ ในช่วงเวลาปี พ.ศ.2521-2560 
2. เพื่อศึกษาบทบาทและกระบวนการในการสื่อสารทางการเมืองของพลต ารวจเอกพงศพัศพงษ์เจริญ ในช่วง

เวลาปี พ.ศ. 2521-2560 
ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “บทบาทและการสื่อสารทางการเมืองของพลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ : ศึกษาในช่วง
เวลาปี พ.ศ. 2521-2560” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยออกเป็น 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเนื้อหาในส่วนของบริบททางการเมือง บทบาทและการสื่อสารทางการเมืองของพล
ต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงดังนี้ คือ 

ช่วงที่ 1 ศึกษาบทบาทและการสื่อสารในฐานะข้าราชการต ารวจในช่วงเวลาปี พ.ศ.2521-2553 
 ช่วงที่ 2 ศึกษาบทบาทและการสื่อสารในฐานะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 
ในช่วงเวลา ปี พ.ศ.2554-2555 

ช่วงที่ 3 ศึกษาบทบาทและการสื่อสารในฐานะผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในช่วงเวลาปี พ.ศ.2556 
ช่วงที่ 4 ศึกษาบทบาทและการสื่อสารในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่วงเวลาปีพ.ศ.2557-2560 

2. ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ท าการศึกษา 
 ศึกษาวิจัยบทบาทและการสื่อสารทางการเมืองพลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ ในช่วงเวลาปี พ.ศ. 2521-
2560 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. แนวทางการศึกษาวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งเน้นศึกษาเพื่อท าความเข้าใจ
ถึงความสามารถทางการสื่อสารทางการเมือง (Political Communication competence) ของพลต ารวจเอกพงศพัศ 
พงษ์เจริญ ผ่านทฤษฎีการสื่อสารของเดวิค เค เบอร์โล ในแต่ละช่วงของบริบททางการเมืองที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2521-
2560 ว่ามีกระบวนการสื่อสารในแต่ละบทบาทเป็นอย่างไร 
2. เครื่องมือการศึกษา 

1. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยครั้งนี้
อย่างแท้จริง ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลในส่วนนี้ด้วยตนเอง โดยการนัดสัมภาษณ์กึ่งสนทนากับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อมุ่งที่จะได้
ค าตอบจากผู้ให้ข้อมูล (Key Informants) เป็นรายบุคคล 

2. เอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆเพื่อประกอบการศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องค้นคว้าเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับบทบาทและการสื่อสารของพลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ ซึ่งเป็นการศึกษาย้อนหลังหลายปี เพื่อให้
การศึกษาครอบคลุมไปทุกด้าน ผู้ศึกษาจึงต้องอาศัยข้อมูลที่เป็นเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก 
ได้แก่ หนังสือ บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ บทสัมภาษณ์ย้อนหลัง บทวิพากษ์วิจารณ์ของ
สื่อมวลชนที่มีต่อพลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ และข้อมูลจากสื่อ Internet เป็นต้น โดยเอกสารเหล่านี้จะถูกรวบรวม
เพื่อน าไปประกอบวิเคราะห์กับข้อมูลในส่วนอื่นๆต่อไป 
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3. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
1. ผู้ให้ข้อมูลหลักพลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ 
2. กลุ่มข้าราชการต ารวจ ได้แก่ พลต ารวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว อดีตผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติฯ 
3. กลุ่มข้าราชการต ารวจในโครงการฝากบ้านกับต ารวจ ได้แก่ พลต ารวจโทอนันต์ ศรีหิรัญ คณะท างานใน

โครงการฝากบ้านกับต ารวจ 
4. กลุ่มนักการเมือง ได้แก่ นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 

สังกัดพรรคเพื่อไทยฯ 
5. กลุ่มสื่อมวลชน ได้แก่ นายภูริภัทร บุญนิล ผู้สื่อข่าวช่องไทยรัฐทีวีฯ 
6. กลุ่มนักวิชาการ ได้แก่ ดร.นันทนา นันทวโรภา คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริกฯ 
7. กลุ่มประชาชน ได้แก ่นางศิริพร ศรีโรจน์ เจ้าของกิจการในจังหวัดเลยฯ 
 

ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “บทบาทและการสื่อสารทางการเมืองของพลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ : ศึกษาในช่วง
เวลาปี พ.ศ. 2521-2560”  สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้คือ 

1. บริบททางการเมือง ที่ส่งผลต่อบทบาทและการสื่อสารทางการเมืองของพลต ารวจเอกพงศพัศ  พงษ์เจริญ 
ในช่วงเวลาปี พ.ศ. 2521-2560 ที่เห็นได้ชัดเจน พบว่า เกิดขึ้นในช่วงที่นายสมัคร สุนทรเวช ได้เป็นนายกรัฐมนตรี และ
เกิดการชุมนุมต่อต้านของกลุ่มพธม. โดยมีกลุ่มนปช. ผู้สนับสนุนนายทกัษิณ ชินวัตร และรัฐบาลออกมาชุมนุมตอบโต้ ซึ่ง
ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายสมัคร สุนทรเวช สิ้นสุดลง สภาผู้แทนราษฎรจึงลง
มติให้นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ขึ้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีแทน ท าให้กลุ่ม พธม.ไม่พอใจและเข้าปิดล้อมรัฐสภา ต่อมา
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคพลังประชาชน พรรคมัชฌิมาธิปไตย และพรรคชาติไทย ส่งผลให้นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 
ต้องพ้นจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อพรรคพลังประชาชนถูกยุบ ท าให้ส.ส.ในพรรคส่วนใหญ่ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อ
ไทย ยกเว้นกลุ่ม “เพื่อนเนวิน” ซึ่งแยกตัวออกไปรวมกับพรรคมัชฌิมาธิปไตย และจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ชื่อพรรค
ภูมิใจไทย โดยหันมาสนับสนุนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย
จึงกลายเป็นพรรคฝ่ายค้าน ท าให้กลุ่ม นปช. ไม่พอใจออกมาชุมนุมต่อต้านรัฐบาลและเรียกร้องให้ยุบสภา พร้อมกดดัน
ให้อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ประสบผลส าเร็จโดยเหตุการณ์ชุมนุมของกลุ่มนปช. และ
การเข้าควบคุมสถานการณ์ทางการเมืองของฝ่ายรัฐบาลมีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายทั้งใน
ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน จนเหตุการณ์บานปลายไม่สามารถควบคุมได้ น ามาสู่การยุบสภาในที่สุด  และ
ก าหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้น 

โดยหลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 พรรคเพื่อไทยได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ได้เป็นแกนน า
จัดตั้งรัฐบาลผสมร่วมกับพรรคชาติไทยพัฒนา พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พรรคพลังชล พรรคมหาชนและพรรค
ประชาธิปไตยใหม่ ขึ้นบริหารประเทศมี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 28 ภายใต้การบริหารงาน
การด าเนินนโยบายของรัฐบาลที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงการบริหารงานที่ถูกควบคุมจากนายทักษิณ ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรี โดยการบริหารงานก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องได้ 2 ปี จึงเกิดปัญหาร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมที่กลุ่ม ส.ส. ของ
พรรคเพื่อไทยเสนอขึ้นผ่านสภาผู้แทนราษฎร สร้างความไม่พอใจให้กับพรรคการเมืองและกลุ่มประชาชนบางส่วน จน
เกิดเป็นกลุ่ม กปปส. ที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลและต้องการให้รัฐบาลยุบสภาฯ ด้วยการชุมนุมปิดกรุงเทพฯและสถานที่
ราชการส าคัญๆ โดยมีกลุ่ม นปช. ออกมาต่อต้านกลุ่ม กปปส. ท าให้เหตุการณ์รุนแรงขึ้น รัฐบาลจึงตัดสินใจยุบสภา
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ก าหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ แต่การเลือกตั้งก็กลายเป็นโมฆะ และน ามาซึ่งสถานการณ์ที่รุนแรงจนรัฐบาลไม่สามารถ
ควบคุมได้ คณะคสช. ที่น าโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกจึงท าการรัฐประหารยึดอ านาจ เมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557ซึ่งการยึดอ านาจครั้งนี้มีผลท าให้รัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2550 ต้องสิ้นสุดลง ต่อมาจึงได้
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณา จักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ขึ้นแทนพร้อมแต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(สนช) สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ(กมธ.) เพื่อร่างรัฐธรรมนูญคสช.และคณะรัฐมนตรี
ขึ้น และต่อมา สปช. จึงมีมติให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29พร้อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี
ขึ้นมาช่วยบริหารประเทศ ซึ่งการบริหารงานของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องภายใต้ปัญหา
เศรษฐกิจและความขัดแย้งที่เกิดจากความไม่พอใจของกลุ่มต่อต้านรัฐประหารและการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2558 
ที่มีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน แต่เมื่อร่างเสร็จก็ถูกสปช.คว่ าร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว เพราะเกิดปัญหา
หลายอย่างในประเด็นที่มีการบัญญัติไว้ ท าให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ขึ้นมาใหม่ โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน ระหว่างนั้น รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศเลิกใช้กฎ
อัยการศึก และใช้อ านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) ปี พ.ศ. 2557ใน
การจัดการปัญหาต่างๆ ภายในประเทศแทน จนปี 2559 จึงได้มีการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวขึ้น โดย
รัฐบาลยังคงบริหารงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เรื่อยมาจนวันที่ 13 ตุลาคม 2559 วันมหาวิปโยคครั้งยิ่งใหญ่ที่สร้าง
ความเศร้าโศกไปทั่วทั้งแผ่นดินไทย ภายหลังส านักพระราชวังได้ออกมาแถลงการณ์เผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต แม้ต่อมาจะมีการน าความขึ้นกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหา
วชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ของปวงชนชาวไทย แต่สภาวะเศร้า
โศกของประชาชนชาวไทยก็ยังไม่หมดลง โดยปี 2560 รัฐบาลต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมายทั้งทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม จนวันที่ 6 เมษายน 2560ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ขึ้น โดยรัฐบาลพร้อมจะให้มีการก าหนดการเลือกตั้งต่อไปภายหลัง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้เสร็จสิ้นลง 

2. กระบวนการในการสื่อสารทางการเมืองของพลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ ในช่วงเวลาปี พ.ศ. 2521-
2560 ภายใต้กรอบทฤษฎีการสื่อสารของเดวิค เค เบอร์โล (David K. Berlo) และทฤษฎีการก าหนดวาระของสื่อ 
(Agenda Setting) พบว่า 

1. ผู้ส่งสาร (Sender)พลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ เกิดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2498 ที่จังหวัดจันทบุรี 
จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 15 (ตท.15) โรงเรียนนายร้อยต ารวจรุ่นที่ 31 โดยสอบได้ที่ 1 ทุกชั้นปี เมื่อ
ศึกษาจบแล้วได้รับทุนการศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ไปศึกษาต่อด้านอาชญาวิทยา
จากมหาวิทยาลัยแซมฮิวสตันสเตต สหรัฐอเมริกา จนจบปริญญาเอก  โดยรับราชการครั้งแรกด้วยการเป็นนายเวร
ติดตาม พลต ารวจเอกแสวง ธีระสวัสดิ์ ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้เป็นโฆษกส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งท าหน้าที่ได้อย่างโดด
เด่น จนมีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่รู้จักในสังคมอย่างกว้างขวาง จากนั้นได้เข้ารับต าแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อย
ต ารวจด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2550 เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ภายหลังเกษียณอายุราชการแล้ว ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) จนถึงปัจจุบัน (ปีพ.ศ. 2560) ด้านทักษะการสื่อสาร พลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มี
ทักษะการสื่อสารที่ดี กล่าวคือเป็นผู้ที่พูดชัดเจน ลีลาการพูดเป็นกันเองกับผู้ฟัง สามารถเข้าถึงผู้รับสารได้ทุกเพศทุกวัย 
ทุกระดับ สามารถสร้างจุดสนใจให้สื่อมวลชนน าเสนอข่าวของตนเองได้อย่างสม่ าเสมอ ด้านทัศนคติ พลต ารวจเอก
พงศพัศ พงษ์เจริญ เป็นบุคคลหนึ่งที่มีทักษะคติเชิงบวกต่อตนเองและวิชาชีพต ารวจ  โดยได้น าความรู้ความสามารถที่มี
มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ยึดถือความถูกต้องและความยุติธรรมเป็น
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หลักในส่วนของระบบสังคมและวัฒนธรรม พลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญมิได้แปลกแยกจากผู้รับสาร สามารถปรับตัว
ให้เข้ากับประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี การส่งสารจึงราบรื่นและประสบผลส าเร็จ 

2. สาร (Message) ของพลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ ในช่วงปี พ.ศ. 2521-2560 มีความแตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละบทบาท ดังต่อไปนี้ 1) บทบาทข้าราชการต ารวจในช่วงเวลาปี พ.ศ. 2521-2553 ได้ส่งสารหลัก ในการ
ผลักดันโครงการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ต ารวจ อาทิเช่น โครงการฝากบ้านกับต ารวจ ได้น าเอาเทคโนโลยีการ
สื่อสารสมัยใหม่ เช่น แอพลิเคชั่นไลน์ มาใช้ในการรายงาน การตรวจบ้านให้กับเจ้าของบ้าน ได้ทราบเป็นระยะๆ             
2) บทบาทในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ในช่วงเวลา ปี 2554-2555           
พลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญได้ส่งสารหลัก คือความพยายามแก้ไขและปราบปรามปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทยมายาวนาน และการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในเรื่องภัยของยาเสพติด ตลอดจนการสร้าง
โครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่เคยเข้ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ให้สามารถกลับมายืนอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปกติ ซึ่งพลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ ได้กล่าวถึงนโยบายการท างานในฐานะเลขาธิการ ปปส. ว่า “เราให้
ความส าคัญกับการลดดีมานด์ ซึ่งจะท าให้ส าเร็จได้ต้องมีเครือข่ายทั้งการข่าวและการรณรงค์ ด้วยเหตุนี้เราจึงต้อง
ประสานและท างานร่วมกับชุมชนรวมถึงต ารวจท้องที่อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในพื้นที่เฝ้าระวัง ทั้งจังหวัดตามแนว
ชายแดน อย่างเช่น เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน หรือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งจังหวัดชายขอบของ
กรุงเทพฯทั้งหมด” 3) บทบาทผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาปี พ.ศ.2556 เนื้อหาหลัก
ของสารที่ส่งถึงประชาชนในช่วงนี้ จะเป็นในเรื่องของนโยบายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม. อาทิเช่น การ
แก้ปัญหาปากท้องชาวกทม. ชูนโยบายรถเมล์ฟรี เรือโดยสารฟรีการเฝ้าระวังบ้านทุกหลังตลอดเวลา การแก้ปัญหายา
เสพติดการบรรเทาปัญหาการจราจร เป็นต้น แม้จะไม่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง แต่ถือเป็นการสื่อสารการรณรงค์ที่มี
ประสิทธิภาพสูง สร้างความจดจ าให้แก่ประชาชนได้มากมาย 4) บทบาทในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่วง
เวลาปี 2557-2560 เนื้อหาสารหลักคือการปฏิบัติหน้าที่ในสภาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลักดันกฎหมายที่เป็น
ประโยชน์สู่สังคม  

3. ช่องทางการสื่อสาร (Channel) พบว่าพลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ มีการใช้กลยุทธ์การสื่อสารทาง
การเมืองที่ปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยสามารถแบ่งช่องทางการสื่อสารได้เป็น 1. สื่อมวลชนทั่วไป 
ได้แก่ สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ที่เป็นสื่อในการแถลงข่าว การน าเสนอโครงการ การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตลอดจน
การติดตามกิจกรรมที่ กระท าในบทบาทต่างๆ 2. สื่อใหม่ได้แก่ Facebook,twitter , Instargram และ Youtube เป็น
ช่องทางส าคัญในการสื่อสารกับประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นสื่อที่ทันสมัยและสามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกเพศทุกวัย ซึ่ง
ช่องทางนี้จะเป็นการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ความเคลื่อนไหว และรายละเอียดส่วนตัวของพลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์
เจริญ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะมีการใช้สื่อดังกล่าวเผยแพร่
นโยบาย และกิจกรรมทางการเมืองของพลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ อยู่ตลอดเวลา 

4. ผู้รับสาร (Receiver) ส าหรับผู้รับสารของพลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ มีอยู่หลายกลุ่มด้วยกัน 
ประกอบไปด้วย กลุ่มรากหญ้า กลุ่มชนชั้นกลาง  ข้าราชการต ารวจ นักการเมือง โดยแต่ละกลุ่มก็จะมีช่องทางและการ
รับสารที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้กลุ่มรากหญ้า กลุ่มนี้จะได้รับสารจากพลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ ทางสื่อวิทยุ 
หนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และได้รับสารโดยตรงจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
ซึ่งผลที่ได้จากการสื่อสารก็จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละบทบาทที่พลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ ได้ท ากลุ่มชนชั้น
กลาง และกลุ่มนักการเมือง กลุ่มนี้ได้รับสารจากพลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ ช่องทางเดียวกันกับกลุ่มรากหญ้า และ
ได้รับสารเพิ่มจากสื่อใหม่ เช่น Facebook, twitter , Instargramและ Youtube ที่พลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ ใช้ 
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เพราะง่ายแก่การเข้าถึง ผลที่ได้จากการสื่อสารก็ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการได้รับจากการปฏิบัติงานของพล
ต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ อย่างเช่น โครงการฝากบ้านกับต ารวจ ที่ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี จากกลุ่มคนชั้นกลางใน
กรุงเทพมหานครส่วนกลุ่มข้าราชการต ารวจ จะได้รับสารโดยตรงจากพลต ารวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ โดยจะเป็นกลุ่มที่
สื่อสารได้ดีที่สุด เพราะมีความเข้าใจในสถานะ ที่อยู่ในระดับเดียวกันและผู้รับสารก็มีความเข้าใจอันดีต่อผู้ส่งสาร กลุ่มนี้
จึงให้การสนับสนุนพลต ารวจเอกพงศพัศพงษ์เจริญ มากที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพบว่า พลต ารวจเอกพงศพัศพงษ์เจริญถือว่าเป็นข้าราชการต ารวจที่มีความสามารถในการ
สื่อสารคนหนึ่งจนสามารถท าให้ภาพลักษณ์ของข้าราชการต ารวจดีขึ้น ดังนั้นทางส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึงควรจะมี
การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการสื่อสาร ด้วยการน ามาเป็นหลักสูตรหนึ่งในเรียนการสอนข้าราชการต ารวจทุกนาย 
เพื่อที่จะได้น าความรู้ที่ได้มาสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกในสายตาประชาชน ให้วงการข้าราชการต ารวจต่อไปในอนาคต 
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