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แนวคิดธรรมาภิบาลและการประยุกตใชในสังคมไทย 
(Good governance and Implementation in Thai society)    

 

อ.ดร. มนูญ จันทรสมบูรณ                      
 

แนวคิดธรรมาภิบาลนั้น  เปนแนวคิดที่มีวิวัฒนาการสืบเนื่องมาจากแนวคิดเกี่ยวกับ       
เร่ืองการจัดการปกครอง (governance) ของสังคมมนุษยที่ตองการจะสรางกฎเกณฑและกติกาตาง ๆ 
ขึ้นมาเพื่อใชในการควบคุมหรือกํากับดูแลผลประโยชนของมวลสมาชิกโดยสวนรวม ทั้งนี้เพื่อให
การอยูรวมกันในสังคมเปนไปอยางสันติสุข 

คําวาธรรมาภิบาลหรือที่ในอดีตเรียกวาการจัดการปกครอง (governance) นี้ ไดเคยมี       
การกลาวถึงในทางรัฐศาสตรเมื่อหลายสิบปมาแลว โดยมีรากศัพทมาจากภาษากรีกวา Kybernatas 
(ภาษาลาตินหมายถึง Gubernator ) หมายถึง การกํากับทิศทาง (to steer)  การนําทางหรือการสั่งการ 
เพื่อใหดําเนินไปถูกทิศทางหรือดําเนินไปอยางราบรื่น เพื่อประโยชนของปจเจกบุคคลหรือ
สวนรวม (to pilot or helmsman) แตเนื่องจากศัพทคํานี้มีความหมายไมสอดคลองกับแนวคิด                
ทางรัฐศาสตรในขณะนั้นที่มองวาการปกครองไมใชเปนเรื่องของการสั่งการแตเปนเพียงผูรักษา
สมดุลของขอเรียกรองและกระจายคุณคาเทานั้น1 ดังนั้นจึงทําใหศัพทคํานี้ไมไดรับความนิยมและ
ไดเลือนหายไปและไดเ ร่ิมมีการนํากลับมาใชใหมในชวงทศวรรษที่ 1986 โดยไดมีการให
ความหมายคําวา governance ไวในพจนานุกรมวาหมายถึง การกระทําหรือกระบวนการใน                  
การดําเนินการปกครอง  โดยเนนเกี่ยวกับแนวทางในการใชอํานาจหนาที่และการควบคุม (the act or 
process of governing, specifically authoritative direction and control)2 
 แนวคิดธรรมาภิบาลในปจจุบันนั้นไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่เคยเนนบทบาทภาครัฐเปน
หลัก (state-centric) ในการปกครองและปกปองผลประโยชนสวนรวม มาสูการใหความสําคัญกับ
ภาคสังคม  (society-centric) ที่จะใหประชาชนและองคกรอื่น  ๆ นอกเหนือจากภาครัฐ  เชน 
ภาคเอกชน กลุมประชาสังคม  กลุมผลประโยชนตาง ๆ   ไดเขามามีบทบาทในการจัดการปกครอง
รวมกับรัฐรวมทั้งมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น         
โดยเห็นวาจะเปนแนวทางสําคัญที่จะนําพาสังคมใหเจริญกาวหนาและมีผลิตภาพสูงขึ้น เกิดความ
สมดุลในผลประโยชนของทุกกลุมในสังคม รวมท้ังจะทําใหการอยูรวมกันเปนไปอยางสันติสุข3 
ทั้งนี้เนื่องจากเห็นวาในชวงที่ผานมานั้น  การเนนบทบาทภาครัฐเปนหลักในการใชอํานาจทาง
การเมืองในการกําหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไมสามารถตอบสนองตอการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและความตองการของประชาชนที่มีความหลากหลายมากขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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แมวาในระยะตอมาการพัฒนาดานประชาธิปไตย จะเปดโอกาสใหประชาชนมีเสรีภาพมากขึ้นและ
สามารถเลือกผูแทนของตนเขาไปใชอํานาจรัฐได แตบทบาทของประชาชนยังคงจํากัดตัวอยูเฉพาะ
การเลือกผูแทนในระดับตาง ๆ  และการเรียกรองผานตัวแทนและกลุมผลประโยชนเพื่อใหรัฐ
ตอบสนองความตองการของตน มากกวาที่จะเปนการเขาไปมีสวนรวมในการผลักดันนโยบายรัฐ  
ตรวจสอบและถวงดุลการทํางานของรัฐโดยตรง4 

จุดเริ่มตนของการเกิดแนวคิดธรรมาภิบาลหรือการปกครองที่ดี  (good  governance)         
ในยุคปจจุบันนั้น เปนผลมาจากความลมเหลวในการแกปญหาเศรษฐกิจและสังคมของภาครัฐ
ในชวงทศวรรษ 1970 ที่ไมสามารถตอบสนองตอการขยายตัวอยางรวดเร็วของธุรกิจเอกชนและ
สภาพสังคมที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  (dynamics)  สลับซับซอน  (complexity)  
และมีความหลากหลาย (diversity) มากขึ้น จึงไดนํามาสูการเรียกรองจากภายในและภายนอกสังคม
ใหมีการจัดระเบียบการบริหารของรัฐเสียใหม  เพื่อใหรัฐสนองตอบตอความตองการและแกปญหา
สังคมใหดีขึ้น  โดยเฉพาะเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเขาไปควบคุมดูแลการทํางานของรัฐ 
และมีสิทธิใชอํานาจรวมกับรัฐไดมากขึ้น5 

ตั้งแตทศวรรษ  1980  เปนตนมา บทบาทภาครัฐไดถูกทาทายมากขึ้นจากกลุมตาง ๆ  ที่
พยายามชี้ใหเห็นปญหาและตอกย้ําการไรประสิทธิภาพในการแกปญหาเศรษฐกิจและสังคมของ
ภาครัฐ  โดยเฉพาะกลุมเสรีนิยมใหม  (neo-liberal)  ที่มีอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา             
นายโรนัลด เรแกน และอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ นางมากาเร็ต  แธตเชอร  ไดเปนแกนนําใน     
การผลักดันที่จะใหปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐและลดคาใชจายภาครัฐลงโดยเสนอแนวทางใหรัฐ
ลดกฎระเบียบตาง ๆ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  ลดบทบาทภาครัฐ  การนําหลักการจัดการของ
ภาคเอกชนมาใชกับภาครัฐ  การเปลี่ ยนหนวยงานราชการให เปนองคกรมหาชนอิสระ                 
(semi -  autonomous  agencies)  ทั้งนี้เพื่อใหบทบาทภาครัฐเปลี่ยนไป จากการควบคุมมาเปน
รูปแบบการจัดการที่ใหความสําคัญกับภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคสังคมและภาคภาคเอกชน ไดเขามามี
สวนรวมในการกําหนดโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมากยิ่งขึ้น6 
 กระแสแนวโนมการจัดการปกครองไดเปลี่ยนไปเปนรูปแบบใหม ที่เนนความรวมมือ        
จากภาคสวนตาง ๆ มากขึ้น ที่มีลักษณะเปนความรวมมือ  เครือขายและหุนสวน  ระหวางภาครัฐ
และภาคตาง ๆ  ของสังคม ไดแก  เอกชน ประชาชน ประชาสังคมและกลุมผลประโยชนตาง ๆ    
เพื่อจะกําหนดกติกาแนวทางตาง ๆ  ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมกัน  อํานาจการเมืองจึง  
ไมเปนการผูกขาดอยูที่ภาครัฐอีกตอไป แตขึ้นอยูกับสังคมวาจะตองการใหภาครัฐมีอํานาจอยูใน
ระดับใด  ในขณะเดียวกันนักการเมืองในฐานะผูแทนประชาชนก็ตองมีความโปรงใสในการใช
อํานาจ  มีความรับผิดชอบทางการเมืองที่ชัดเจนหากไมสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุผลสําเร็จ 
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รวมท้ังการบริหารงานภาครัฐจะตองแสดงใหเห็นถึงการมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและ           
การยึดหลักกฎหมายเปนสําคัญดวย ซ่ึงแนวโนมการจัดการปกครองใหมนี้ก็คือแนวคิดธรรมาภิบาล 
ที่เปนที่รูจักกันทั่วไปในปจจุบันนั่นเอง 
 นับตั้งแตป ค.ศ. 1989 เปนตนมาแนวคิดธรรมาภิบาลไดรับการยอมรับอยางกวางขวางจาก
ประเทศตาง ๆ ในสังคมตะวันตกและองคกรระหวางประเทศ โดยเห็นพองตองกันวาจะนําไปสู   
การปกครองที่ดี ซ่ึงธนาคารโลก (World Bank) เปนองคกรแรก ๆ ที่นําแนวคิดวาดวยธรรมาภิบาล 
(good governance)  มาเผยแพรในรายงานธนาคารโลกที่วาดวยเร่ืองของการจัดการปกครองและ  
การบริหารกับการพัฒนา ในป ค.ศ. 1992 จนทําใหในระยะเวลาตอมาองคกรระหวางประเทศอื่น ๆ 
ไดมีการนําแนวคิดธรรมาภิบาลนี้ไปใชกันอยางกวางขวาง 
 สําหรับประเทศไทยนั้น   ไดมีการกลาวถึงแนวคิดธรรมาภิบาลกันอยูบางโดยมีการเรียก     
ช่ือตาง ๆ กันไดแก ธรรมรัฐ ประชารัฐ สุประศาสนการ เปนตน ในสมัยนายอานันท  ปนยารชุน 
เปนนายกรัฐมนตรี ในชวงป พ.ศ. 2535   ไดพยายามนําแนวคิดธรรมาภิบาลมาใชในการบริหาร
ราชการที่เปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได แตในสมัยนั้นแนวคิดธรรมาภิบาลก็ยังไมไดเปนที่
สนใจของสังคมไทยมากนัก จนกระทั่งในป พ.ศ. 2540 เปนตนมา ที่ประเทศไทยประสบกับภาวะ
เศรษฐกิจจนตองขอความชวยเหลือทางดานการเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ หรือ IMF 
และธรรมาภิบาลถูกนํามาใชเปนเงื่อนไขหนึ่งในการใหความชวยเหลือทางการเงิน จึงทําใหรัฐบาล
หันมาใหความสําคัญกับการปกครองที่เนนหลักธรรมาภิบาลกันมากขึ้น และนํามาสูการออก
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 
(ปจจุบันไดออกเปนพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546) ที่ใหหนวยงานของรัฐตาง ๆ จะตองยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ ไดแก หลัก
ความมีสวนรวม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักความคุมคา หลัก
คุณธรรม   รวมทั้งในรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (2550) ก็ไดมี
บทบัญญัติอยูหลายมาตราที่ เนนหลักธรรมาภิบาลในการปกครองประเทศ  จนปจจุบันนี้          
แนวคิดธรรมาภิบาลไดถูกหยิบยกมาพูดถึงกันอยางกวางขวางมากขึ้นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ  
ภาควิชาการ โดยเห็นวาปญหาธรรมาภิบาลเปนปญหาสําคัญอยางหนึ่งตอการปกครองประเทศและ    
การใชอํานาจในการปกครองของนักการเมืองที่ทําใหการปกครองของประเทศไทยยังไมประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควร และเห็นพองตองกันวาควรจะตองนําหลักธรรมาภิบาลมาใชใหมากขึ้นทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้เพื่อใหการใชอํานาจการปกครองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชนอยางแทจริง รวมทั้งในภาคเอกชนก็มีการนําหลักธรรมาภิบาลไปใชอยางแพรหลายโดย
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ใชช่ือวาบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ทั้งนี้เพื่อกํากับใหการบริหารจัดการภายในองคกร
เปนไปในทิศทางที่พึงประสงคและยึดประโยชนขององคกรเปนสําคัญ  

สําหรับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชกับการปกครองทองถ่ินไทยนั้นพบวาที่ผานมารัฐบาล
ก็ไดมีความพยายามที่จะสรางมาตรการ กลไกตาง ๆ ทั้งในเชิงกฎหมายและการบริหารเพื่อที่จะให
องคกรปกครองทองถ่ินตาง ๆ นําหลักธรรมาภิบาลไปใชเปนหลักในการจัดการปกครองทองถ่ิน 
ไดแก 

1. กําหนดใหการใชอํานาจในการปกครองทองถ่ินจะตองเปนไปอยางโปรงใสตรวจสอบ
ได โดยมีการกําหนดใหการดําเนินงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตองมีการเปดเผย
ใหประชาชนทราบ ไดแก วาระการประชุม ผลการประชุมสภา แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ 
งบประมาณ งบดุลรายรับรายจาย การจัดซื้อจัดจาง  ผลการดําเนินงาน   เปนตน รวมทั้งใหสิทธิ
ประชาชนที่จะเขาไปรับรูขอมูลขาวสารการดําเนินงานตาง ๆ ได และโครงการใดที่มีผลกระทบตอ
ชุมชน ประชาชนก็สามารถขอใหมีการทําประชาพิจารณเพื่อรับฟงความคิดเห็นกอนที่จะตัดสินใจ
ดําเนินการไดดวย 

2. กําหนดใหประชาชนมีสิทธิเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ กับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินได ไดแก การมีสวนรวมฟงการประชุมสภา การมีสวนรวมเปนกรรมการจดัทาํ
แผน การมีสวนรวมเสนอความคิดเห็นในการจัดทําแผน การมีสวนรวมเปนกรรมการจัดซื้อจัดจาง
หรือเขารวมสังเกตการณ  การมีสวนรวมในการเสนอโครงการหรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
การมีสวนรวมเปนกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน นอกจากนี้ยังกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะตองดําเนินการตาง ๆ ที่จะเปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ดังกลาวดวย 

3. กําหนดใหประชาชนมีสิทธิเขาไปมีสวนรวมในการควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจของ
ผูบริหารทองถ่ินทั้งทางตรงและทางออม ในทางตรงนั้นกฎหมายไดใหสิทธิประชาชนที่จะสามารถ
เขาชื่อกันเพื่อปลดถอดถอนผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินได หากเห็นวามีพฤติกรรม    
ไมเหมาะสมและไมสมควรที่จะดํารงตําแหนงตอไป สวนในทางออมนั้นประชาชนสามารถเสนอ
ความเห็นตอนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดเพื่อใชอํานาจในการกํากับดูแลใหผูบริหารทองถ่ิน
หรือสมาชิกสภาทองถ่ินจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งการขอใหยับยั้งการปฏิบัติงานหากเห็น
วาการปฏิบัติงานของผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินนั้น ไมเปนไปตามกฎหมายหรือ     
ขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชน  

4.  กฎหมายไดมีการกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของสมาชิกสภาทองถ่ินและ
ผูบริหารทองถ่ินที่จะตองปฏิบัติไวอยางชัดเจน เพื่อใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินจะ
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ไดมีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเอง ดังนั้นหากบุคคลดังกลาวขาดความรับผิดชอบ
โดยไมปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบที่กําหนดไว ประชาชนก็สามารถเขาชื่อกันเพื่อ       
ปลดถอดถอนได รวมทั้งสามารถนําไปใชเปนขอมูลในการตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งตอไปดวย 

5. เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามกฎหมาย และยึด
กฎหมายเปนหลักในการปฏิบัติงาน มีการบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาคเทาเทียมกันรวมทั้ง
ประชาชนสามารถมีสวนรวมในการเสนอรางขอบัญญัติตําบลไดดวย  รัฐบาลที่ผานมาไดมีการออก
กฎหมาย ระเบียบขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
นอกเหนือจากที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวอีกหลายฉบับ ไดแก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2546 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย   
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2541 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2538 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินงานโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติเขาชื่อเสนอ
ขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน 

สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร        
ของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้กฎหมาย ระเบียบขอบังคับเหลานี้จะมีการกําหนดจะตองใหผูบริหารทองถ่ินหรือ
สมาชิกทองถ่ินจะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด หากฝาฝนจะตองรับโทษหรือถูกปลดถอดถอนออก
จากตําแหนงไดรวมทั้งประชาชนสามารถมีสวนรวมในการออขอบัญญัติทองถ่ินและสามารถ
ตรวจสอบการใชอํานาจตามกฎหมายนี้ไดดวย 

6. มาตรการทางการบริหารที่ รัฐบาลนํามาใชเพื่อเปนการจูงใจใหองคกรปกครอง          
สวนทองถ่ินตาง ๆ นําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการปกครองทองถ่ิน โดยการจัดใหมีประกวด
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น ทั้งในระดับจังหวัด 
ระดับภาคและระดับประเทศ พรอมทั้งมีการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเปนรางวัลไวดวย ซ่ึงไดทํามา
อยางตอเนื่องมาเปนประจําทุกปตั้งแตป พ.ศ. 2546 เปนตนมาจนถึงปจจุบันและมีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดรับรางวัลไปแลวมากกวา 1,000  รางวัล7 
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จากแนวคิดและหลักธรรมาภิบาลที่กลาวมาแลวทั้งหมดขางตน  จะเห็นไดวาที่ผานมา
สังคมไทยไดใหความสําคัญที่จะนําแนวคิดธรรมาภิบาลมาใชในการปกครองอยูมากพอสมควร 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเงื่อนไขความชวยเหลือของกองทุน IMF และกระแสสังคมโลก จึงทําให
รัฐบาลในชวงที่ผานมาพยายามที่สรางมาตรการและกลไกตาง ๆ ทั้งในเชิงกฎหมายและการบริหาร
ที่จะสงเสริมให เกิดธรรมาภิบาลในการปกครองทั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ิน  ทั้งนี้              
หลักธรรมาภิบาลที่สังคมไทยนํามาใชนั้นจะพบวาสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลในตางประเทศอยู
คอนขางมาก ไดแก หลักการมีสวนรวม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม
หรือการยึดหลักกฎหมาย หลักประสิทธิภาพประสิทธิผล หลักคุณธรรม เปนตน อยางไรก็ตามหาก
พิจารณาในระดับการปกครองทองถ่ินแลวพบวามาตรการและกลไกที่ รัฐบาลนํามาใชใน              
การสงเสริมธรรมาภิบาลนั้น  จะเนนหลักธรรมาภิบาลใน 4 หลัก ไดแก หลักการมีสวนรวม หลัก
ความโปรงใส  หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรมหรือการยึดหลักกฎหมาย  สําหรับหลัก
ประสิทธิภาพประสิทธิผล หลักคุณธรรม นั้น แมจะมีมาตรการเชิงบริหารที่จะจูงใจใหองคกร
ปกครองทองถ่ินยึดถือปฏิบัติตาม แตก็ยังไมมีกลไกที่จะสงเสริมหรือกําหนดไวชัดเจนอยางสี่     
หลักธรรมาภิบาลที่กลาวมาแลวขางตน   แตอยางไรก็ตามหลักธรรมาภิบาลตาง ๆ ที่รัฐบาลนํามาใช
เพื่อสรางธรรมาภิบาลในการปกครองนั้น คงไมสามารถบรรลุผลสําเร็จได หากผูนําและประชาชน
รวมทั้งผูที่เกี่ยวของไมไดเห็นคุณคาและความสําคัญที่นําไปปฏิบัติรวมกันอยางจริงจัง หลักธรรมาภิ
บาลเหลานี้ก็จะเปนเพียงแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมาย
เทานั้นมากกวาจะเปนเรื่องที่ทุกคนยึดถือปฏิบัติตามเพื่อใหบรรลุเปาหมายของธรรมาภิบาลเทานั้น  

ดังนั้นการสงเสริมคานิยมทางการเมืองแบบธรรมาภิบาลใหเปนที่ยอมรับและยึดถือปฏิบัติ
รวมกันในสังคมไทย นาจะเปนหนทางสําคัญอยางหนึ่งที่จะทําใหการใชอํานาจในการปกครอง
เปนไปเพื่อประโยชนของสวนรวมอยางแทจริง 
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การแกปญหาโลกรอน กับ วิชารัฐประศาสนศาสตร 
 

อ. ณัฐภัทร   รักวงศวาน 
 
 ในโลกยุคปจจุบันวิกฤติสภาวะโลกรอน หรือ สภาวะเรือนกระจก (Green House Effect) 
ส ง ผลกระทบต อทุ กประ เ ทศทั่ ว โ ลก  ส ง ผล ให ทุ กประ เ ทศทั่ ว โ ลกประสบปญห า                           
ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากมาย ไดแก ฝนไมตกตองตามฤดูกาล ปรากฏการณ El Ni 
Yo และ ปรากฏการณ La Ni Ya ปญหาความรุนแรงของกาลอากาศ ปญหาการกัดเซาะชายฝง      
เปนตน   
 ปญหาสภาวะเรือนกระจกมีสาเหตุมาจากกาซที่เกิดจากการเผาไหมทั้งจากธรรมชาติและ
กิจกรรมตางๆ ของมนุษย เชน กาซคารบอนไดออกไซด กาซมีเทน กาซไฮโดรฟลูโรคารบอน ฯลฯ 
ซ่ึงมีมากเกินสมดุล ทําใหกาซเหลานี้ลอยข้ึนสูช้ันบรรยากาศและปกคลุมโลก สงผลใหกาซเหลานี้
ดูดซับพลังงานความรอนจากดวงอาทิตย สงผลการเปลี่ยนแปลงตอระบบนิเวศของโลกและ         
การดํารงชีวิตของมนุษย จึงสงผลใหนักวิชาการในทุกแขนงจึงใหความสําคัญกับการแกปญหา
วิกฤติการณดังกลาวอยางมาก 

นักวิชาการดานรัฐประศาสนศาสตรก็ใหความสําคัญกับการแกปญหาสภาวะโลกรอน
เชนกัน  ถึ งแมนั กวิ ช าการทางรั ฐประศาสนศาสตรที่ ให คว ามสนใจด านการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และ  ส่ิ งแวดลอมจะมีจํ านวนนอย  และ  ถือ เปนประเด็นใหมทาง                      
รัฐประศาสนศาสตร แตผลงานวิจัย การพัฒนาองคความรู ผลงานทางวิชาการ ที่นําเสนอตอสังคมก็
มีอยางสม่ําเสมอ 
 สาเหตุสําคัญที่นักรัฐประศาสนศาสตรใหความสําคัญกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม เนื่องจากภาครัฐในทุกประเทศจะเปนตัวหลักในการบริหารจัดการ การจัดสรร 
และ การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในสังคม นอกจากนี้ภาครัฐจะเปน     
ผู ควบคุม  ออกกฎหมาย  เฝ าระวั ง  และ  ตรวจสอบ  การใชประโยชนและการทํ าลาย
ท รัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดลอมของภาค เอกชน  ประชาชน  ภายในรั ฐ  ซ่ึ งวิ ช า                          
รัฐประศาสนศาสตรเปนวิชาที่วาดวยการบริหารกิจการของรัฐและการบริการสาธารณะ จึง
หลีกเลี่ยงไมไดที่จะใหความสําคัญตอการแกไขวิกฤติโลกรอน 
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (Natural Resources and Environmental 
Managements) หมายถึง วิธีการดําเนินการอยางเปนระบบตอส่ิงตางๆ รอบตัวมนุษยเพื่อใหสามารถ
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ดํารงเผาพันธุมนุษยชาติไดอยางยั่งยืน ซ่ึงประเด็นทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่
นักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตรใหความสําคัญ แบงเปน 3 ประเด็นหลักๆ คือ 
  1.   ประเด็นดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Green Issue)   เปนประเด็น 
ที่นักรัฐประศานศาสตรใหความสําคัญกับการใชทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ในประเทศ เชน ปาไม 
ดิน หิน แรธาตุ สัตวปา น้ํา ลม ฯลฯ   
  2.   ประเด็นดานการจัดการมลพิษและของเสีย (Brown Issue)   เปนประเด็น 
ที่นักรัฐประศาสนศาสตรใหความสําคัญกับการแกปญหามลพิษและของเสียตางๆ ที่ปลอยสู
ส่ิงแวดลอม  เชน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํ า  การกําจัดขยะ  ขยะอันตราย  ขยะจาก
ภาคอุตสาหกรรม มลพิษในดิน ฯลฯ 
  3.   ประเด็นการจัดการพลังงาน (Black Issue)   เปนประเด็นที่นักรัฐประศาสนศาสตร
ใหความสําคัญดานการใชพลังงานตางๆ เชน นโยบายการใชน้ํามัน นโยบายการใชกาซ นโยบาย 
การใชพลังงานทางเลือก การใชพลังงานนิวเคลียร การใชถานหิน ฯลฯ นอกจากนี้ยังรวมถึงประเด็น
การอนุรักษพลังงาน การประหยัดพลังงาน และ การแสวงหาพลังงานในอนาคตใหกับประเทศอีกดวย 
  4.   ประเด็นดานการจัดการวัฒนธรรม (White Issue)   วัฒนธรรมก็เปนสวนหนึ่ง
ของสิ่งแวดลอมรอบตัวมนุษย นอกจากนี้ในบางสังคมไดมีการผนวกวัฒนธรรมธรรมเขาไปสู     
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เชน พิธีการบวชปาของสังคมภาคเหนือ ธรรมเนียม
การขนทรายเขาวัดในวันสงกรานตของคนภาคกลาง การมีชีวิตผูกพันกับทะเลของชาวเลในภาคใต 
การบูชาพระแมโพสพของชาวอีสาน ฯลฯ รวมไปถึงการดูแลภูมิปญญาทองถ่ิน พื้นที่มรดกของ
ชุมชน  พื้ นที่ ม ร ดกขอ งประ เ ทศ  ก า รดู แ ลด า น วั ฒนธร รม  ประ เ ด็ น ต า ง ๆ  เ ห ล า นี้                            
นักรัฐประศาสนศาสตรก็ไดใหความสําคัญมากขึ้น โดยเขาไปศึกษาในดานตางๆ ไดแก การบริหาร
ในพื้นที่มรดกของสังคม การจัดการพหุวัฒนธรรม การอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน การเชื่อมโยง
วัฒนธรรมชุมชนกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน  
 ในยุคปจจุบันประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทั้ง 4 ประเด็น 
เปนประเด็นที่นักวิชาการดานรัฐประศาสนศาสตรใหความสําคัญเทานั้น แตนักวิชาการสาขาวิชา
ก า รอื่ นๆ  ก็ ให ค ว ามสํ า คัญกั บประ เ ด็ นดั ง กล า ว ไม แพ กั น  เ ช น  สาขาวิ ท ย าศ าสตร                            
สาขาวิศวกรรมศาสตร สาขาสถาปตยกรรมศาสตร สาขาสาธารณสุขศาสตร สาขานิติศาสตร                       
สาขาเศรษฐศาสตร สาขานิเทศศาสตร สาขาศึกษาศาสตร ฯลฯ เนื่องจากปญหาจากทั้ง 4 ประเด็น 
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอน ไดแก การลดจํานวนของปาไม การลดจํานวนของชนิด
พืชและสัตว การเสียสมดุลของระบบนิเวศ การเกิดมลพิษตามเมืองใหญ การปลอยของเสียจาก
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อุตสาหกรรมสูสภาพแวดลอม ปญหาขยะและของเสียจากการอุปโภคบริโภค การใชพลังงาน          
ที่เกินสมดุล การไมสนใจตอวัฒนธรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอมแบบดั้งเดิม เปนตน 
 เนื่องจากมีหลายสาขาวิชาใหความสําคัญกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และ ตองการที่จะแกไขสภาวะโลกรอน จึงทําใหมีงานวิชาการที่ออกสูสาธารณะมากมาย ซ่ึงแนวคดิ 
และทฤษฎีจากศาสตรต างๆ  เหล านี้  จึงมีผลกับแนวทางการศึกษาทางดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมในทางรัฐประศาสนศาสตรอย างมาก  เนื่ องจาก                      
วิชารัฐประศาสนศาสตรมีลักษณะเปนสหวิทยาการและเปนสังคมศาสตรประยุกต  สงผลให        
วิชารัฐประศาสนศาสตรจึงไดนําแนวคิดและทฤษฎีจากศาสตรอ่ืนๆ เชน วิทยาศาสตร นิติศาสตร 
เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร นิเทศศาสตร ฯลฯ เขามาประยุกตในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางกวางขวาง 
 แนวทางการแกไขและแนวทางการศึกษาปญหาสภาวะโลกรอนของวิชารัฐประศาสนศาสตร
นั้นมากมาย ซ่ึงจะขอยกตัวอยางพอเปนสังเขป ดังนี้  
 1.   การแกไขปญหาสภาวะโลกรอนในระดับโลก  
 การแกปญหาสภาวะโลกรอนไมใชเปนเพียงประเทศใดประเทศหนึ่งมี่ตองแกไขเทานั้น  
แตเปนประเด็นที่ทุกประเทศในโลกตองรวมกันแกปญหา สงผลใหปญหาสภาวะโลกรอนจึงเปน
ประเด็นระดับนานาชาติ หรือ เปนประเด็นระดับโลก (International Issue or Global Issue) ในเวที
โลกจึงมีขอตกลงที่จะแกไขปญหาดังกลาวทั้งทางตรงและทางออมมากมาย เชน พิธีสารเกียวโต 
(Kyoto Protocol) ซ่ึงเปนขอตกลงที่วาดวยการแกไขสภาวะโลกรอน หรือ อนุสัญญาวาดวยการคา
ระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาใกลสูญพันธุ (CITES) หรือ อนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ํา
ที่มีความสําคัญระหวางประเทศ (Ramsar Convention) เปนตน หรือ แมแตองคกรระหวางประเทศ 
หรือ กลุมความรวมมือระหวางประเทศก็ใหความสําคัญกับการแกไขปญหาสภาวะโลกรอน เชน 
สหประชาชาติ กลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชียและแปซิฟก (APEC) สหภาพยุโรป (EU) เปน
ตน ซ่ึงวิชารัฐประศาสนศาสตรใหความสําคัญและทําการศึกษาในประเด็นดังกลาว ไดแก 
รายละเอียดของของตกลง การนําขอตกลงดังกลาวมาปฏิบัติในประเทศ การออกนโยบายสาธารณะ
ที่สอดคลองกับขอตกลงระหวางประเทศ ความรวมมือกับองคกรตางประเทศของภาครัฐ เปนตน 
 2.   รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีประเด็นที่ เกี่ยวของกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน มาตราที่ 66 มาตราที่ 67 มาตราที่ 73 มาตราที่ 85 มาตราที่ 
86 มาตราที่ 290 เปนตน หรือแมแตกฎหมายตางๆ ที่มีความเกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออมกับ  
การแกไขปญหาสภาวะโลกรอน เชน พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 พระราชบัญญัติคุมครอง  
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พั น ธุ พื ช  พ .ศ . 2 5 4 2  พระ ร าชบัญญั ติ ส ง วนและคุ ม ค รอ งสั ต ว ป า  พ .ศ . 2 5 3 5  ฯลฯ                            
วิชารัฐประศาสนศาสตรใหความสําคัญกับประเด็นดังกลาวไดแก การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญของ
หนวยงานภาครัฐ การนํากฎหมายไปปฏิบัติ การปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับขอตกลงระหวาง
ประเทศ  การปรับปรุงกฎหมายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหได
มาตรฐานสากล การเขาไปรวมขอตกลงและสนธิสัญญาระหวางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เปนตน 
 3.   การจัดการสิ่งแวดลอมเมอืง 
 การเพิ่มจํานวนของประชากรสงผลใหชุมชนมีขนาดใหญขึ้น โดยพัฒนาจากตามลําดับ 
คือ หมูบาน เมืองขนาดเล็ก เมืองขนาดใหญ นคร และ มหานคร ในที่สุด เมื่อชุมชนมีขนาดใหญขึ้น  
การบริโภคทรัพยากรก็จะมีจํานวนมาก  เชน  การใชน้ํามันในการเดินทางของยานพาหนะ              
การใชพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมในการผลิตสินคา การใชพลังงานในครัวเรือน ฯลฯ         
ส่ิงเหลานี้สงผลกระทบตอสภาวะโลกรอนทั้งทางตรงและทางออม ดังนั้นการจัดการภายในเมือง   
จึ ง เ ป น ป ร ะ เ ด็ น สํ า คั ญ ที่ จ ะ ช ว ย ล ด ป ญ ห า ส ภ า ว ะ โ ล ก ร อ น ที่ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น กั บ โ ล ก                            
วิชารัฐประศาสนศาสตรจึงใหความสําคัญกับประเด็นในดานการจัดการเมือง เชน การจัดการมลพิษ
ภายในเมือง การจัดการจราจรภายในเมือง การจัดสภาพภูมิทัศนภายในเมือง การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการเมือง การวางผังเมือง การงบประมาณในการจัดการเมือง เปนตน  
 4.   การวิเคราะหผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Assessment, EIA) 
 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่ประเทศพัฒนาแลวนํามาใช 
ในการจัดการสิ่งแวดลอม เนื่องจากการพัฒนาไมอาจหลีกเลี่ยงผลกระทบสิ่งแวดลอมและ            
การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติได จึงเปนการพัฒนาที่ฉลาดและรอบคอบ หากจะผนวกการ
พิจารณาดานสิ่งแวดลอมเขาไปตั้งแตในระยะเริ่มตนของโครงการ หรือ ระยะการวางแผน ก็จะชวย
ลดผลกระทบพรอมกับสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีจํากัดอยางระมัดระวังและเกิด
ประโยชนสูงสุด ซ่ึงโครงการที่ควรทําการวิเคราะหผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ไดแก การทําเหมือง
แร การจัดสรางโรงไฟฟา การสรางเขื่อน การสรางโรงงานอุตสาหกรรม การสรางสนามบิน             
และ โครงการขนาดใหญอ่ืนๆ เปนตน วิชารัฐประศาสนศาสตรเขาไปมีสวนในการวิเคราะห
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เชน การมีสวนรวมของประชาชนในการวิเคราะหผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม นโยบายสาธารณะในการประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอม การบริหารโครงการที่มี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ธรรมาภิบาลในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เปนตน 
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5.   การควบคุมกิจกรรมที่สงผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ในยุคปจจุบันทุกประเทศทั่วโลกมีกิจกรรมที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ทั้งที่ตั้งใจและ 
ไมตั้งใจ และ ทั้งทางตรงและทางออม กิจกรรมเหลานั้นไดแก การทองเที่ยว การใชพลังงาน การทิ้ง
ขยะและสิ่งปฏิกูล การใชน้ําประปาและทิ้งน้ําที่ผานการใชแลสูธรรมชาติ การคมนาคมและ        
การขนสง ฯลฯ การควบคุมกิจกรรมเหลานี้ใหสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหนอยที่สุด จึงเปนหนาที่ของรัฐบาลและภาคราชการ ซ่ึงทั้งสองภาคสวนก็ตองใชองคความรู     
ทางรัฐประศาสนศาสตรเพื่อเขาไปดําเนินการควบคุมกิจกรรมดังกลาว เชน การวางแผนงาน        
การออกนโยบายสาธารณะ การดําเนินโครงการตางๆ การวางแผนและการบริหารงบประมาณ
สาธารณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย การใชเทคนิควิธีการบริหาร การใชเทคโนโลยีทาง            
การบริหาร ฯลฯ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรมในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม  
 เหลานี้เปนประเด็นบางสวนที่วิชารัฐประศาสนศาสตรเขาไปเกี่ยวของกับการแกไขปญหา
สภาวะโลกรอน ซ่ึงประชาคมโลกตางใหความสําคัญ เนื่องจากภาวะโลกรอนสงผลทั้งทางตรงและ
ทางออมตอสังคมมนุษย เชน การผิดปรกติของกาลอากาศ ปญหาภัยธรรมชาติ ปญหาการขาดแคลน
น้ําอุปโภคและบริโภค ปญหาการขาดแคลนอาหาร การลดจํานวนลงอยางรวดเร็วของชนิดของพันธุพืช
และพันธุสัตว การเกิดโรคระบาดชนิดใหม เปนตน ดังนั้นภาวะโลกรอนจึงถือเปนเปาหมายสูงสุด
ในการดํารงเผาพันธุมนุษยชาติใหคงอยูตอไป และ ซ่ึงถือเปนผลประโยชนสาธารณะ (Public Interest) 
ที่ เ ป น เป าหมายสู งสุ ดของวิ ช า รั ฐประศาสนศาสตร ในระดับสากล  ซ่ึ ง เป นภาระที่                            
นักรัฐประศาสนศาสตรและนักรัฐศาสตรทุกคนตองหาแนวทางที่จะบรรเทาและแกไขปญหา     
ภาวะโลกรอนที่เกิดขึ้น เพื่อสรางใหโลกเปนสถานที่ที่เหมาะสมกับการดํารงอยูของมนุษยทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต 
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กําเนิดการศึกษานอกโรงเรียนญี่ปุน: กําเนิดการเมืองของพลเมืองในทองถิ่น1 
The Rise of Social Education in Japan: The Origin of Civil Participation 

 

อ. ณภู วงศพนัธ 
LL.M. [Political Science] 

Kyushu University, Japan 

 
เปนที่ยอมรับกันวา การศึกษานอกโรงเรียนของญี่ปุนไมไดมีเพื่อคนชั้นลางที่ขาดโอกาส

หรือเพื่อเพิ่มอัตราการอานออกเขียนอยางเดียว แตมีสาระสําคัญคือการจัดใหเปนการศึกษาของ
ประชาชนอยางแทจริงหรือที่ใชในภาษาอังกฤษยุคแรกเริ่มวา Popular Education ซ่ึงเปนแนวคิดที่
ทันสมัยและลุมลึกมากในการปลูกฝงการทํางานเปนทีมและการสรางจิตสํานึกชุมชน บทความนี้
พยายามนําเสนอวา การเรียนรูกระบวนการเมืองภาคทองถ่ินของคนญี่ปุนอยางเปนทางการมี
จุดเริ่มตนมาจากการดําเนินนโยบายการศึกษานอกโรงเรียนของรัฐบาลอยางเปนระบบ  
 
จุดเริ่มตนการเมืองของพลเมือง: สรางองคการสาธารณะ เสริมการศึกษาทองถิ่น 

ในปค.ศ.1912 มีการดําเนินนโยบายสงเสริมการจัดตั้งหองสมุดทั่วประเทศ ภายหลังการ
ประกาศใชกฎระเบียบเพื่อจัดหองสมุดใหมีระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งของรัฐและเอกชนในปค.ศ.
1899 ควบคูไปกับการสงเสริมองคการเอกชนที่เกี่ยวของกับการศึกษาซึ่งยังคงควบคุมโดยรัฐ  ใน
การดําเนินภารกิจนี้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการไดช้ีนําเยาวชนดวยการตั้งองคการ
เยาวชนทองถ่ินตามเมืองและหมูบาน พรอมกับกําหนดใหหัวหนาหนวยงานของรัฐระดับทองถ่ิน
ไปดูแล โดยใหครูเปนผูนําหรือที่ปรึกษา นอกจากนี้ยังจัดตั้งกลุมเกษตรกรที่มาจากกลุมเจาที่ดิน
ขนาดกลางและขนาดเล็ก เกิดกลุมทางสังคมที่มีช่ือวา Hotoku Kai หรือกลุมตอบแทนบุญคุณเพื่อสอน
ศีลธรรมและเศรษฐกิจแกชาวนาระดับต่ํา และมีกลุมสตรีทองถ่ินซึ่งนําโดยองคการศึกษาทองถ่ิน
รวมกับครูประถมที่ทําหนาที่ใหคําแนะนํา ประเด็นที่นาพิจารณาคือ นโยบายนี้เปนนโยบายพัฒนา
ชนบทและชุมชนทองถ่ินที่ถูกเศรษฐกิจทุนนิยมสั่นคลอน ผลของนโยบายทําใหโครงสรางชุมชน
ไมออนแอสามารถอยูรอดไดในชวงเปลี่ยนผานสูยุคอุตสาหกรรม ขณะที่ภาคชนบทมีภาพของ
ชุมชนที่เกาะเกี่ยวกันเปนกลุมกอน ซ่ึงแสดงวาชุมชนทองถ่ินไดสะสมทักษะการทํางานแบบ
เครือขายและการดําเนินกิจกรรมสาธารณะอยางเปนทางการภายใตการสนับสนุนจากรัฐโดยการให
                                                 
1นําเสนอและวิเคราะหจากหนังสือ การศึกษากับการพัฒนาประเทศญี่ปุน โดยประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ ซึ่งแปล
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งบประมาณแกคณะกรรมการศึกษาจังหวัด และกลุมเยาวชน ผานคณะกรรมการจังหวัดเพื่อปองกัน
การแพรขยายของลัทธิสังคมนิยม  
 

การศึกษานอกโรงเรียนยุค Social Education หรือ “การศึกษาเพื่อสรางสังคม” 
ตอมามีการเปลี่ยนแปลงชื่อภาษาอังกฤษจากเดิม Popular Education หรือ “การศึกษา

ประชาชน” เปน Social Education ที่เนนการศึกษาเพื่อสรางสังคมหรือทําใหโครงสรางสังคมสมดุล
มากขึ้น เนื่องจากมีการขยายตัวของเศรษฐกิจทุนนิยมและภาคอุตสาหกรรมเปนอยางมาก สังคม   
เร่ิมเผชิญปญหาใหมๆมากขึ้น เชน ชุมชนแออัด การอพยพแรงงานจากภาคชนบท การเหลื่อมลํ้า   
ทางสังคม ฯลฯ รัฐบาลญี่ปุนจึงตองเยียวสังคมโดยเฉพาะสังคมภาคชนบท ในป ค.ศ. 1919               
มีการสถาปนาหนวยงานเฉพาะเพื่อรับผิดชอบดูแลการศึกษานอกโรงเรียนทั้งหมดและมีแนวคิดวา 
มาตรการที่มุงแกจุดออนของสังคมจะตองไดรับการพิจารณาเปนสวนสําคัญยิ่งของนโยบาย
การศึกษานอกโรงเรียน  ในปค.ศ. 1924  มีการสถาปนากองการศึกษานอกโรงเรียนขึ้นในกรม
กิจการโรงเรียนสามัญ รับผิดชอบกิจการ 8 ดานคือ 1) หองสมุดและพิพิธภัณฑ 2) องคการยุวชนและ
กลุมสตรี 3) โรงเรียนฝกอบรมยุวชน 4) การศึกษาผูใหญ 5) การศึกษาพิเศษ 6) การปรับปรุง          
ส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการพักผอนยามวาง 7) การอนุมัติหนังสืออานของประชาชน และ          
8) ดานอื่นๆ ของการศึกษานอกโรงเรียนและไดรับการยกฐานะเปนกรม เชนเดียวกับกรมกิจการ
โรงเรียนสามัญ กรมการศึกษาวิชาชีพ (ควบคุมดูแลการศึกษาชั้นอุดม) และกรมอาชีวศึกษา ดังนั้น
การศึกษานอกโรงเรียนจึงเปนองคกรที่รัฐบาลคาดหวังใหเกิดการคลี่คลาย หรือลดภาวะตึงเครียด
ของวิกฤติการณในชุมชนทองถ่ินซึ่งนํามาโดยระบบเศรษฐกิจทุนนิยม เชน ขบวนการกรรมกร    
และเกษตรกร  ปญหาการเรียกรองประชาธิปไตยของกฎมพี ที่มีมากขึ้นในหมูปญญาชนในเมือง 
เปนตน 
 
นโยบายหลักของการศึกษานอกระบบโรงเรียน  

1) จัดการศึกษาเสริมดานอาชีวะผูที่จบการศึกษาภาคบังคับคือประถมศึกษา 6 ป แลวไม
ศึกษาตอ ควบคูไปกับการจัดตั้งโรงเรียนฝกอบรมยุวชนขึ้น มีการศึกษาวิชาชีพและการศึกษาวิชา
ทหารไวรองรับยุวชนอายุ 16-20 ป นี่คือ กระบวนการสรางพลเมืองที่ดีสําหรับคนในพื้นที่ชนบท
ของญี่ปุน  

2) ปค.ศ. 1915 องคกรยุวชนจัดใหมีฐานะเปนกลไกหนึ่งของการชี้นํายุวชนของชาติ หรือ
เปนองคการสําหรับปลูกฝงประชาชนวัยหนุมสาวที่อายุไมเกิน 20 ป และใหจัดตั้งในระดับนคร 
เมือง และหมูบาน โดยมีผูนําคือครูใหญโรงเรียนประถมศึกษา มีเจาหนาที่ในโรงเรียนตํารวจ ทหาร
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ทองถ่ิน พระชินโต และพระสงฆเปนผูชวย สวนองคการอื่นๆเชน กลุมสตรี สมาคมสตรีทองถ่ิน 
กลุมผูชายชนบท เปนตน จะไดรับการชี้นําโดยเบื้องบน และสามารถจะพัฒนาการศึกษานอก
โรงเรียน ซ่ึงมุงหมายที่จะฝกอบรมศีลธรรมและปรับปรุงชีวิตความเปนอยู   
 
ขอสังเกตสําคัญ: ในขณะที่มีการจัดตั้งจากเบื้องบนก็มีการจัดตั้งขบวนการเคลื่อนไหวจัดตั้งอิสระ
ปรากฏขึ้นทั่วประเทศ ยกตัวอยางเชน ในปค.ศ. 1929 สมาพันธองคการยุวชนญี่ปุน ไดจัดทําและ
ประกาศหลักการซึ่งแสดงออกถึงความเปนอิสระขององคการยุวชนตางๆ ซ่ึงไมพอใจกับถูกชี้นํา
จากเบื้องบน การตั้งคําถามเรื่อง “ความเปนอิสระของสมาคม” กับรัฐบาลกลางอยางกวางขวางนี้ ถือ
เปนจิตวิญญาณของการเมืองแบบมีสวนรวมที่เร่ิมตนขึ้นทามกลางการเติบโตขึ้นของสังคมทุนนิยม
ญ่ีปุน ซ่ึงขณะนั้นยังไมพบในสังคมสยาม 
 

3) มีกิจกรรมการศึกษาผูใหญระดับสูง  เพื่อประโยชนของประชาชนทั่วไป  อาศัย
สถาบันการศึกษาระดับอุดมเปนศูนยกลาง หัวใจของกิจกรรมการศึกษาผูใหญระดับสูงนี้อยูที่การ
สรางความเทาเทียมแหงโอกาส การปรับปรุงการศึกษาประชาชน และการสงเสริมการศึกษาระดับมัธยม  

 
4) การขยายตัวของส่ิงอํานวยความสะดวกของการศึกษานอกโรงเรียนมีศูนยกลางอยูที่

หองสมุด จากการสํารวจของกระทรวงศึกษาธิการ พบวา ในปค.ศ. 1921 มีหองสมุดและหองสมุด
เคลื่อนที่ทั่วประเทศมีอยู 3,342 แหง (มีหนังสือรวมทั้งหมด 5,720,000 เลม เฉลี่ยแลวหองสมุดแตละ
แหงทั้งสาธารณะและเอกชนมีหนังสือ 2,700 เลม คิดเปนสัดสวน 79.1 เลมตอประชากร 1,000 คน 
เมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกาในชวงเดียวกันแลว สัดสวนของญี่ปุนต่ํากวาถึง 10 เทา นับวาญี่ปุนยังคง
ขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกอยูมาก สําหรับการศึกษานอกโรงเรียนชวงนั้น) 
 

กลาวโดยสรุปแลวปจจัยที่สงเสริมการเมืองของพลเมืองญี่ปุน คือการที่รัฐบาลพยายาม
พัฒนาการศึกษาทุกระดับเพื่อใหสมดุลกับโครงสรางสังคมที่ยังคงมีความแตกตางกันและไมทําให
ภาคชนบทลมสลายดวยกระแสทุนนิยม ดังจะเห็นไดจากการที่รัฐบาลกําหนดใหองคการศึกษาและ
ครูเปนผูนําองคการสาธารณะภายในทองถ่ิน ควบคูไปกับการกระจายโอกาสทางการศึกษา          
ทุกรูปแบบ เชน การจัดตั้งโรงเรียนวิชาชีพ โรงเรียนเทคนิค โรงเรียนเกษตร มีหองสมุดสาธารณะ
และหองสมุดเคลื่อนที่ทั่วประเทศ เปนตน อาจกลาวไดวา รากเหงาแนวคิดการมีสวนรวมการเมือง
และจิตสํานึกแหงชุมชนไดกอตัวและสั่งสมจนพัฒนาเปนทักษะและวัฒนธรรมทางการเมือง      
ผานการดําเนินนโยบายการศึกษานอกโรงเรียนของรัฐบาลนั่นเอง ประเทศไทยจึงควรเรียนรู
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แนวทางจากญี่ปุนในฐานะทางเลือกหนึ่งของการพัฒนาประเทศเพื่อลดความแตกตางระหวางเมือง
และชนบทอันเปนการวางรากฐานที่มั่นคงสําหรับการเมืองของพลเมืองที่ถือเปนวาหัวใจสําคัญของ
ประชาธิปไตย 
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ปญหาภาวะเงินเฟอของประเทศไทย 
(The problem of inflation in Thailand) 

 

อ. ชนกชนม  สืบญาต ิ
 

ในกรณีที่เกิดสภาวะเศรษฐกิจขยายตัวอยางรวดเร็วจนเกิดภาวะเงินเฟอ (Inflation) สาเหตุ
เปนเพราะอุปสงค (Demand) ขยายตัวเพิ่มขึ้นเร็วกวาอุปทาน (Supply) เสมอ จนเปนผลใหราคาพุง
สูงขึ้น เกิดเงินเฟอ เมื่อเกิดสภาวะเชนนี้ สํานัก Classic เชื่อวา กลไกตลาดจะคอยปรับตัว แลวทําให
เศรษฐกิจที่กําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว คอยๆ ลดลงในที่สุด กลาวคือ เมื่อเงินเฟอสูงขึ้น ระดับราคา
สูงขึ้น ผูผลิตและผูบริโภคจะมีพฤติกรรมแตกตางกัน ดังนี้ ผูผลิตจะพยายามขยายกําลังการผลิต 
เพราะราคาสินคาสูงขึ้น แตผูบริโภคกลับมีพฤติกรรมตรงกันขาม ผูบริโภคจะคอยๆ ลดการบริโภค
ลง เนื่องจากราคาสินคาสูงขึ้น อํานาจในการซื้อจึงลดลง ผลก็คือ ผูผลิตเริ่มมีสินคาคงเหลือ ผูบริโภค
ก็มีอุปสงคลดลง และผลที่จะตามมาอีกก็คือ ราคาสินคาจะเริ่มชะลอตัวลง เศรษฐกิจก็จะเริ่มชะลอ
ตัวลง สงผลใหภาวะเงินเฟอลดลง 
 

สําหรับในประเทศไทย สภาวะเชนนี้คือสภาวะของเศรษฐกิจไทยกอนฟองสบูแตก เงินเฟอ
สูงขึ้น ขาดดุลมากขึ้น แตกลไกตลาดไมปรับตัวและทําใหเศรษฐกิจชะลอตัวลง เพราะวาระดับราคา
สินคาหลักๆ ของไทยไมมีการเคลื่อนไหวแบบเสรี โดยเฉพาะราคาน้ํามัน ซ่ึงเปนปจจัยพื้นฐานใน
การผลิต ถูกควบคุมราคาโดยรัฐบาล ผลก็คือเศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยไมมีการชะลอตัว 
พฤติกรรมของผูผลิตและผูบริโภคไมเปลี่ยน จนในที่สุดเศรษฐกิจไมสามารถดํารงอยูไดทั้งระบบ 
 
แนวคิดของสํานัก Classic กลาววา 

กลไกตลาดทําหนาท่ีจัดสรรสินคาและบริการ, กระตุนใหเกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพ, ทํา
ใหเกิดการใชทรัพยากรคือ MAN, MONEY, MATERIAL ใหเกิดประโยชนสูงสุด, สงเสริมการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ, กลไกตลาดจะปรับภาวะเศรษฐกิจเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา เกิด     
การวางงาน กลไกตลาดจะปรับภาวะเศรษฐกิจเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจมีการขยายตัวมากเกินไป และ
กลไกตลาดจะปรับภาวะเศรษฐกิจเมื่อเกิดภาวะขาดดุลการชําระเงินในระบบเศรษฐกิจ โดยตองมี
เงื่อนไข 

1. ตองมีการแขงขัน ถาการแขงขันมีนอย รัฐจะเขาแทรกแซง โดยสงเสริมการแขงขันซึ่ง
ดีกวาควบคุมราคาสินคา 



 

 19 

2. คาจางที่เปนตัวเงิน ควรที่จะตองเคลื่อนไหวได (แตไมใชเสรี 100%) ราคาสินคาและ
บริการหลักๆ ก็ควรที่จะปลอยใหเคลื่อนไหวเสรีบาง และคาเงินหรืออัตราแลกเปลี่ยน
ตองลอยตัวบาง รัฐแทรกแซงไดบางเปนครั้งเปนคราว แตไมใชกําหนดหรือควบคุม
ทั้งหมด 

ถึงแมกลไกตลาดจะทําหนาที่ แตก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่กลไกตลาดไมสามารถทําได           
รัฐ (Government) จะตองเขามากํากับดูแล  
 
เม่ือเกิดการวางงานขึ้นแลว กลไกตลาดไมสามารถแกปญหาได รัฐบาลจะตองเขามาแทรกแซง โดย
ใชการจัดการดานอุปสงค (Demand Management) 
 หลักของ Demand Management ก็คือ เนื่องจากการวางงานเกิดจากการมีอุปสงครวม ( Y )
นอยเกินไป และรัฐบาลเขามากระตุนใหสูงขึ้น การกระตุนใหอุปสงครวมสูงขึ้นมี 3 วิธี ดังนี้ 

1. ใชนโยบายการเงินแบบขยายตัว (Expansionary Monetary Policy)  
2. ใชนโยบายการคลังแบบขยายตัว (Expansionary Fiscal Policy)  
3. ใชนโยบายดานภาษี (Tax Policy) 

 
นโยบายการเงินแบบขยายตัว (Expansionary Monetary Policy) 
 หลักการของนโยบายการเงินแบบขยายตัวคือ ความเชื่อที่วาถารัฐบาลเพิ่มปริมาณเงิน 
(Money Supply) เขาไปในระบบเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินจะสงผลทําใหอุปสงครวม
ขยายตัวดวย ซ่ึงเปนไปตามทฤษฎีปริมาณเงิน (Money Supply Theory) ของเคนส ดังนี้ 
 สํานักเคนสเชื่อวา ถาเราเพิ่มปริมาณเงิน (M) เขาไปในระบบ จะมีผลทําใหอัตราดอกเบี้ย (r) 
ลดต่ําลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยลด จะจูงใจใหการใชจายเพื่อการลงทุน (I) ขยาย ดังนั้นอุปสงครวม (Y) 
ก็จะสูงขึ้น และการจางงานก็จะสูงขึ้นตามไปดวย กลาวไดวา ถารัฐบาลเพิ่มปริมาณเงินเขาไปใน
ระบบ Supply ของเงินจะสูงขึ้น ในระยะสั้น Demand for Money จะยังไมเพิ่มขึ้น ทําใหสภาพคลอง
สูงขึ้น เมื่อสภาพคลองสูงขึ้น ดอกเบี้ยก็มีแนวโนมลดลง เมื่อดอกเบี้ยลดลง สํานักเคนสเชื่อวา      
การใชจายเพื่อการลงทุนในภาคเอกชนจะขยาย เพราะในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม การตัดสินใจเพื่อ
การลงทุนขึ้นอยูกับดอกเบี้ยสูงมาก  
การเพิ่มปริมาณเงินเขาไปในระบบโดยธนาคารแหงประเทศไทยจะใชเครื่องมือ ดังนี้ 

1. ลด Reserve Requirement คือปริมาณเงินสดสํารองตามกฎหมายที่สถาบันการเงินตางๆ 
ตองสํารองเอาไวโดยนําไปปลอยกูไมได  

2. ลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน (Bank Rate) คืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารแหงประเทศไทยคิด
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จากสถาบันการเงินตางๆ ที่มาขอกู เปนอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานที่สุดของระบบเศรษฐกิจ  
3. ซ้ือคืนหลักทรัพยของรัฐบาล (Open Market Operation) 

 
นโยบายการคลังแบบขยายตัว (Expansionary Fiscal Policy) 

สํานักเคนสเชื่อวา ถารัฐบาลเพิ่ม Government Spending (G) เขาไป ทําให อุปสงครวม (Y) 
ขยาย การจางงานก็จะสูงขึ้น 
 
 
 
 หลักการของการเพิ่ม G ก็คือใหรัฐบาลใชนโยบายงบประมาณขาดดุล (Budget Deficit 
Policy) คือ ใหรัฐบาลจัดเก็บรายได (ภาษี) ใหนอยกวารายจาย เชน เก็บภาษี 10% ของ GDP แตตั้ง
งบประมาณรายจาย 15% เพราะฉะนั้นปริมาณเงินเพิ่มขึ้น 5% ของ GDP (ขาดดุล)  
 
นโยบายภาษี (Tax Policy) 
 วิธีการใชนโยบายภาษีก็คือการลดภาษีเพื่อทําใหอุปสงครวมเพิ่ม การจางงานสูงขึ้น ภาษีที่
ควรลดคือ ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ซ่ึงจะทําใหอํานาจซื้อของคนสูงขึ้น               
(พลภัทร บุราคม, 2548: 50) 

 

สรุป 
ดังนั้น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จะตองมีเสถียรภาพควบคูกันไปดวย สําหรับการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้น หากเศรษฐกิจเติบโตชาเกินไปก็จะทําใหเกิดปญหาการ
วางงาน หากเศรษฐกิจเติบโตเร็วเกินไปก็จะทําใหเกิดเงินเฟอ เพราะฉะนั้นเราควรจะปรับอุปสงค
รวมใหเหมาะสม 
 สําหรับระบบเศรษฐกิจนั้นมีปญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หากตองการที่จะแกปญหา
หรือกระตุนเศรษฐกิจ จะตองทําทั้งระยะสั้นและระยะยาวควบคูกันไปดวย โดยรัฐควรเนนที่การ
ลงทุนในดานโครงสรางเพิ่มมากขึ้น เชน รัฐสวัสดิการ (Welfare State) การศึกษา (Education) 
เพราะเปนการลงทุนในระยะยาว  และสามารถกระจายรายไดใหกับประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 

G Y การจางงานสงูขึ้น 
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หลักการและแนวคิดเกีย่วกับการประเมินผลโครงการ 

 (Principle and Concept Project Evaluation) 
 

อ. นิภาพรรณ เจนสันติกุล 
 

กอนที่เราจะทําความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ ผูศึกษาจะตองเขาใจใน
สาระสําคัญของ โครงการกอนวาหมายถึง อะไร โครงการ หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช
ทรัพยากรซึ่งสามารถแบงแยกเพื่อการวางแผน การวิเคราะหและการบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล จากความหมายที่วาโครงการเปนกิจกรรมที่แตกแยกยอยมาจากนโยบาย นโยบาย
เปนกิจกรรมที่รัฐบาลจัดทําขึ้น เปนแนวทาง ซ่ึงเปนแผนกวางๆ ที่วางไว เชน นโยบายแกไขปญหา
ความยากจน นโยบายจราจร นโยบายสิ่งแวดลอม นโยบายยาเสพติด เปนตน นโยบาย (Policy) จะ
ถูกทําใหมีความเปนรูปธรรมมากขึ้นโดยทําเปนแผนงาน (Plan) เชน นโยบายแกไขปญหาความ
ยากจน แผนงานเพิ่มรายได/แผนงานลดรายจาย และเพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปน
รูปธรรม จะทําเปนโครงการ และทําใหเล็กที่สุดเปนกิจกรรม ดังแผนภาพตอไปนี้ 

 
 

นโยบาย (Policy) 

แผนงาน (Plan) 

โครงการ (Project) 

กิจกรรม (Activity) 
 

 
จากแผนภาพจะเห็นไดวา จากนโยบายที่เปนภาพกวางเปนรายละเอียดกวางๆ มีลักษณะ

เปนนามธรรม ถูกนํามาแตกแยกยอยใหมีขนาดเล็กลง มีความเปนรูปธรรมมากขึ้น มีความชัดเจน
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มากขึ้น  นี่คือภาพและความหมายของโครงการ สําหรับการประเมินผลโครงการ ไดมีนักวิชาการ
ตางๆ ไดใหความหมายและแสดงแนวคิดที่แตกตางกันไปโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

Posavac (1997:  2) ไดกลาวถึง การประเมินผลโครงการ หมายถึง 1) การใชความเชี่ยวชาญ 
ความละเอียดออนมาตัดสินวาโครงการนั้นเปนที่ตองการของประชาชน 2) เปนการดูวาการ
ใหบริการของโครงการนั้นๆ ตรงตามแผนที่วางไว 3) ภายใตโครงการนั้นๆ มีคาใชจายที่เหมาะสม
และไมสงผลกระทบที่ไมสามารถรับได 
 วีระพล  สุวรรณนันต (ม.ป.ป: 1) ไดใหความหมาย การประเมินผล  คือการเปรียบเทียบผล
การปฏิบัติงานจริง  (Actual Results) กับผลที่คาดวาจะไดรับ 

เดเนียล แอล สตัฟเฟลบีม (Daniel L. Stufflebeam, 1971 อางถึงในเยาวดี วิบูลยศรี, 2548: 
4) ไดกลาววา การประเมินผล หมายถึง กระบวนการรวบรวมและเตรียมขอมูลที่เปนประโยชนใน
การตัดสินทางเลือกที่เปนไปไดหลายๆ ทาง  
 ราลฟ ไทเลอร (Ralph W. Tyler, 1930 อางถึงในเยาวดี วิบูลยศรี, 2548: 4) ไดกลาวถึง การ
ประเมินผล หมายถึง การตัดสินความสอดคลองระหวางการกระทําและวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
 การประเมิน คือ การแสวงหาคําตอบรูปแบบหนึ่ง โดยอาศัยการตั้งเกณฑคุณคาการวัดที่
เหมาะสม (Establish Criteria of Merit) การสรางมาตรฐาน (Construct standards) การวัดผลการ
ปฏิบัติงานและการเปรียบเทียบกับมาตรฐาน (Measuring performance and comparing with 
standards) และเปนการสังเคราะหและบูรณาการขอมูลเขากับระบบการตัดสินใจเกี่ยวกับความ
ถูกตอง ความชอบธรรมและคุณคา (Synthesizing and integrate data into a judgment of merit or 
worth) และเปนการตอบคําถามวา โครงการสามารถตอบสนองตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม 
โครงการนี้ควรดําเนินตอไป ขยาย ลดขนาด เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหรือไม เปนตน 

กลาวโดยสรุปไดวา   การประเมินผล   มีลักษณะที่ สําคัญ  คือ  มีการจัดเก็บขอมูล  
สารสนเทศในทุกรูปแบบ  และทุกขั้นตอนอันมีผลตอการวิเคราะห  ใชขอมูลในการตัดสินใจเลือก
ทางเลือก  และการปรับปรุงโครงการใหดีขึ้น 

จากความหมายที่นักวิชาการตางๆ ไดใหความหมายไวนั้นสามารถสรุปเปนหลักการสั้นๆ 
ที่เรียกวา IDI โดยมีสาระสําคัญ 3 ประการ  

ประการแรก การประเมินเปนการใหคุณคา ส่ิงที่เปนคุณคาออกมา คือสารสนเทศ ขอมูล 
(Information)  

ประการที่สอง การประเมินเปนการนําขอมูลที่ไดรับ นําสารสนเทศที่รวบรวมมาไดนั้น
ไปสูการตัดสินใจ (Decision) 
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ประการที่สาม การประเมิน เปนการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่วัดคา ส่ิงที่ประเมินวา มีผลลัพธ
เปนอยางไร เชน มีประสิทธิภาพหรือไม บรรลุตามวัตถุประสงคแคไหน ทรัพยากรที่ใชคุมคา
หรือไม เปนตน ถาสิ่งที่วัดสิ่งที่ประเมินไมมีประสิทธิภาพ ใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลืองไมคุมคา             
ส่ิงที่วัดนั้นอาจจะตองถูกยกเลิก หรือนําไปปรับปรุงแกไข ซ่ึงเปนเรื่องของการปรับปรุงใหดีขึ้น 
(Improvement) 
 การประเมินที่ดี ยังตองขึ้นอยูกับหลักการที่สําคัญ ที่วา “การมีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกตอง” นั่น
คือ การประเมินจะตองอยูบนพื้นฐานของกระบวนการที่ถูกตองที่ผูศึกษา ผูประเมินจะตองรูและ
เขาใจ อาทิ ลักษณะของโครงการ ขอบเขต กลุมเปาหมาย ใครที่จะทําการประเมิน คนภายในหรือ
คนภายนอก ซ่ึงจะมีขอดี ขอเสียแตกตางกัน นอกจากนี้จะตองเขาใจดวยวาสิ่งที่จะนํามาตัดสิน
คุณคาไดนั้นจะตองเปนเกณฑที่เปนมาตรฐาน เกณฑที่วาจะตองตั้งอยูบนคุณลักษณะที่สําคัญ 3 
ประการ คือ 1. คุณคา (Value) 2. คุมคา (Worth) และ 3. ชอบธรรม (Merit) 

เกณฑที่จะนํามาใชในการประเมินจะตองสามารถวัดคุณคาของสิ่งที่ถูกวัดได และเมื่อทํา
ความเขาใจกับหลักการตางๆ ขางตน ผูศึกษาและผูที่สนใจอาจจะเกิดขอสงสัยวา ทําไมเราตองมี  
การประเมิน การประเมินไปเพื่ออะไร บางทีเราอาจจะไมทราบวา การประเมินมักจะอยูรอบตัว   
ของเรา ตั้งแตตื่นนอน เดินทาง เรียนหนังสือ ซ่ึงเปนสิ่งที่อยูใกลตัวเรามากที่สุดก็เปนได เชน       
เมื่อคุณไปซื้อเสื้อผา ปากกา ดินสอ สมุด คุณก็มักจะทําการพิจารณาสิ่งของเหลานั้นวา สวยหรือไม 
มีคุณภาพดีไหม ขนาดที่เลือกเหมาะสมตอการนําไปใช เสื้อผาเหมาะสมกับคุณหรือไม ซ่ึงสิ่งเหลานี้
ก็คือ การประเมินนั่นเอง ประเมินเพื่อใหไดส่ิงที่มีคุณคากับคุณมากที่สุด หรือแมแตการศึกษา       
เมื่อคุณเรียน คุณจะถูกประเมินโดยวัดผลการเรียนรูในรูปแบบของการสอบ แลวตัดออกมาเปนเกรด 
นี่ก็คือ การประเมิน ดังนั้นการประเมินจึงเปนกระบวนการหนึ่งในการแสวงหาคําตอบใหแกเรา 
เปนการตรวจสอบคุณภาพ เปนการพิจารณาและนําสารสนเทศ ขอมูลมาสูกระบวนการตัดสินใจ 
เพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
 ในอดีตการประเมินผลโครงการ  เปนเพียงเคร่ืองมือของโครงการภาครัฐที่ใชใน              
การประเมินผลโครงการตางๆ วา โครงการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม ปจจุบัน    
การประเมินผลโครงการไมใชแคเปนเพียงเครื่องมือเทานั้นแตคือ กระบวนการที่สําคัญของ       
วงจรโครงการ เปนกระบวนการที่แสดงถึงการวัด การตัดสินคุณคาของโครงการ ซ่ึงมีเร่ืองของ
ขอมูล ขาวสารเขามาเกี่ยวของมากขึ้น บทบาทของนักประเมินคือ ผูใหขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
โครงการ โดยขอมูลสารสนเทศเหลานี้มีผลตอการตัดสินใจ ปรับปรุงแกไข ยุบเลิกโครงการของ
ผูบริหารโครงการ  เพราะโครงการทุกโครงการลวนแลวแตนําทรัพยากรมหาศาลมาใชใน             
การบริหารงาน หากไมทําการประเมิน การทําโครงการจะทําไปอยางไรระเบียบแบบแผนขาดการ
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ติดตาม ควบคุมและสูญเสียทรัพยากรไปเปลาประโยชน แตอยางไรก็ดี รูปแบบการประเมินไมไดมี
กฎแนนอนตายตัว ดังหลักการที่ วา “ No one size fit all” เพราะการประเมินสามารถที่จะนํารูปแบบ
หรือทําการออกแบบการประเมินไดหลากหลายขึ้นอยูกับประเภทของโครงการ ดังนั้นคงอาจกลาว
ไดวา อาจจะไมมีรูปแบบเดียวที่จะนําไปใชกับทุกการประเมิน โครงการหลายๆ โครงการประเมิน
อาจไดไมรอบดานมากนัก อาทิ โครงการภาครัฐ เหตุผลที่เปนเชนนั้นเพราะโครงการภาครัฐ เปน
โครงการที่มุงตอบสนองความตองการของประชาชน และโครงการตางๆ เกิดขึ้นเพื่อใหประชาชน
อยูดีกินดีมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Quality of life) นั่นเอง ในขณะที่โครงการ
ภาคเอกชนตางมุงเนนการผลิตและใหบริการไปที่ความตองการของลูกคาหรือผูรับบริการ มุงเนน
การเพิ่มประสิทธิภาพโดยการพิจารณาจากตนทุนทางทรัพยากรทั้งหมดที่ลงทุนไปเทียบกับผลลัพธ
ที่เกิดขึ้น แลวพิจารณาดูวาคุมคา คุมทุนหรือไม โดยเปาหมายหลักของโครงการภาคเอกชนคือ     
การแสวงหากําไรใหไดมากที่ สุดเทาที่จะทําได จึงเห็นไดวา โครงการที่มีลักษณะตางกัน               
การประเมินผลโครงการ เทคนิควิธีการตลอดจนผูมีสวนไดเสียของโครงการเปนกลุมหลากหลาย
มากมาย จึงสงผลใหเทคนิคบางประการสามารถใชประเมินโครงการภาครัฐไดแตอาจจะไมสามารถ
นําไปประเมินโครงการภาคเอกชนได อยางไรก็ตาม การประเมินโครงการยังจัดเปนกระบวนการ 
ขั้นตอนที่มีความสําคัญอยางมาก เพราะการประเมินผลโครงการจะทําใหเราไดขอมูล สารสนเทศ
ตางๆ เกี่ยวกับโครงการ ทําใหเรารูถึงความกาวหนาของการดําเนินงานหรือการดําเนินโครงการ 
และสามารถรูไดวาในขั้นตอนหรือกระบวนการใดมีปญหา ขอบกพรอง ขอผิดพลาด  

ซ่ึงจะทําใหเราเอาขอมูลตางๆ เหลานี้มาสูการปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นและลดการสูญเสียให
นอยที่สุด ดังหลักที่วา “(Zero Deflect)” นั่นเอง และในอนาคตผูเขียนมีความเห็นวาการประเมินผล
โครงการจะตองมีการนําระเบียบวิธีวิจัยมาใชมากขึ้น ทิศทางของการประเมินจะเปนรูปแบบของ
การวิจัยประเมินผล (Research Evaluation) มากขึ้น ซ่ึงเปนเรื่องที่ผูเขียนคิดวาการประเมินผล
โครงการจะเปนศาสตรสาขาหนึ่งที่มีความนาสนใจมากทั้งในเรื่องของเทคนิควิธีกระบวนการที่ใช
ในการประเมินและความหลากหลายทางดานเครื่องมือที่ใช ซ่ึงมีผลตอพัฒนาการประเมินผล
โครงการในอนาคตตอไป 
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การบริหารทรัพยากรมนุษยภายใตกระแสโลกาภิวัฒน (Globalization)  
และสภาวะวิกฤติแฮมเบอรเกอร 

 
 
 
 

อ. กรรณิการ   กาญจนวัฏศรี 

 
ในปจจุบันโลกมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหทุกภาคสวนในสังคมตอง

ปรับตัวเพื่อพัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะองคการธุรกิจเอกชน  ซ่ึงมี
คูแขงเปนจํานวนมาก ยิ่งตองเรงปรับตัวและพัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและการแขงขัน  
โดยทุกองคการจะตองพยายามหาเอกลักษณ จุดขาย หรือพยายามที่จะสรางกลยุทธเพื่อใหองคการ
ของตนเองเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน หรือ ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Competitive 
Advantage) แมกระทั่งในหนวยงานของภาครัฐเองก็ตองพยายามปรับตัวและพัฒนาหนวยงานของ
ตนเองใหมีประสิทธิภาพและทํางานใหรวดเร็วขึ้น  แลวอะไร?  คือตัวแปรสําคัญหรือปจจัยหลักที่
จะทําใหองคกรอยูรอดและเกิดการพัฒนาเพื่อตอบสนองยุคโลกาภิวัฒนที่เกิดขึ้นได 

หากเรามองนึกยอนกลับไปในอดีต ตั้งแตวิวัฒนาการเริ่มแรก  การบริหารงาน การผลิต
สินคาเกิดขึ้นได  เพราะใชแรงงานคนเปนปจจัยหลักในการผลิต เนื่องจากในสมัยนั้นยังไมมี
เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  จนกาวเขาสูยุคตอมาเมื่อประเทศชาติมีการพัฒนาขึ้น มีการ
ติดตอทําการคากับตางชาติ เครื่องจักรและเทคโนโลยีถูกนําเขามาใชในประเทศและถือไดวามี
บทบาทสําคัญ  เพราะทําใหการผลิตสินคาและบริการตางๆมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น 
จึงมีการนําเครื่องจักรและเทคโนโลยีเขามาใชแทนแรงงานคนมากขึ้น  และเมื่อกาวเขาสูยุคปจจุบัน 
ไมเพียงแตแรงงานคนหรือเคร่ืองจักร เทคโนโลยีเทานั้นที่มีบทบาทสําคัญในการผลิต  แตส่ิงที่เขา
มามีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ นั่นก็คือ ขอมูลขาวสาร หรือที่เรียกกันวา ยุคแหงขอมูล
ขาวสาร (Information age) หรือ ยุคที่มีพื้นฐานอยูที่ความรู (Knowledge based-Society) ดังที่เราจะ
ไดยินบอยๆ ตามสื่อตางๆ ไมวาจะเปน ทีวี วิทยุ หรือ หนังสือพิมพ  โดยจุดเนนในการพัฒนาของ  
ยุคดังกลาวคือ ความสามารถขององคการที่จะเก็บรวบรวมขอมูล ขาวสาร หรือสารสนเทศ 
(Information) ตางๆที่มีอยูทั้งภายในและภายนอกองคการ รวมทั้งขอมูลจากภายนอกประเทศ  และ
ขอมูลที่สําคัญที่สุดที่องคการทุกองคการตองการก็คือ ความรูที่มีอยูในตัวบุคลากรที่องคการรับเขามา  
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ดังนั้น  เปนเหตุผลที่ทําใหทุกองคการ พยายามที่จะสรรหาและคัดเลือกคนที่มีศักยภาพ 
(Competency) มีความรูความสามารถใหเขามาอยูในองคการใหไดมากที่สุดแตปจจัยสําคัญก็อยูที่วา
องคการจะใชกลยุทธ  แนวทาง หรือปจจัยจูงใจอะไรที่จะสามารถดึงดูดคนที่มีความรู ความสามารถ
ใหเขามาอยูกับองคการ  

จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาไมวาจะเปลี่ยนแปลงไปกี่ยุคกี่สมัย ปจจัยที่สําคัญ และถอื
ไดวาเปนปจจัยหลักทางการบริหาร ก็คือ “คน” หรือ “ทรัพยากรมนุษย”  ในองคการนั่นเอง  ในอดีต  
“คน”  ถูกมองเปนเพียงปจจัยหนึ่งทางการบริหาร (4M’s คือ Man Money Material และ 
Management) เทานั้น องคการไมไดใหความสําคัญกับคน เนื่องจากมองวา การที่องคการตองจาง
บุคคลเขามาทํางานทําใหองคการตองใชงบประมาณและเสียคาใชจายจํานวนมาก ดังนั้น คนจึงถูก
มองเปน Cost หรือตนทุนที่องคการจะตองจายใหกับบุคคลเพื่อแลกเปลี่ยนกับแรงงาน แตปจจุบัน 
ความคิดตางๆ เหลานี้ไดเปลี่ยนไป คนกลายมาเปนทรัพยากรที่สําคัญทางการบริหาร หรือการผลิต 
เพราะเชื่อวา ถาหากองคการใดมีคนที่เกงมีความรูความสามารถองคการนั้นก็จะพัฒนาหรือ
เจริญเติบโตกาวหนา ดังนั้น แนวคิดในการมองคนเปนเพียงแรงงานหรือคาใชจาย จึงกลายมาเปน
การมองคนเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา ยิ่งพัฒนายิ่งกอใหเกิดมูลคาเพิ่ม หรือเปรียบคนเปน
สินทรัพย (Asset) นั่นเอง 

และเมื่อการบริหารทรัพยากรมนุษยทวีความสําคัญมากขึ้น  องคการจะทําอยางไรที่จะ
รักษาคนที่เกง คนที่มีศักยภาพใหอยูกับองคการนานๆ  โดยเฉพาะในปจจุบันเมื่อโลกกาวเขาสูยุค
โลกาภิวัฒน  ประเทศตางๆทั่วโลกก็กําลังเผชิญสภาวะวิกฤติแฮมเบอรเกอรซ่ึงไดรับอิทธิพลจากการ
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง โดยเฉพาะกระแสที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 

ในบทความนี้ผูเขียนจะขอเสนอประเด็นออกเปน 2 ตอน คือ  
ตอนที่ 1 การบริหารทรัพยากรมนุษยภายใตกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) 
ตอนที่ 2 การบริหารทรัพยากรมนุษยในสภาวะวิกฤตแฮมเบอรเกอร   
 
การบริหารทรัพยากรมนุษยภายใตกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) 
ในยุคโลกาภิวัตน จําเปนตองคํานึงถึงการบริหารงานบุคคลที่เนนความเร็ว (Economic       

of Speed) การบริหารงานบุคคลที่เนนความคุมคา (Economic of Scale) การบริหารงานบุคคลที่   
เนนความสมดุล (HR Niche) การบริหารงานบุคคลที่เนนความยืดหยุน (HR Flexibility) และ      



 

 29 

การบริหารงานบุคคลที่เนนการกระจายอํานาจ (HR Decentralisation) ทั้งนี้เพื่อใหสอดรับกับ        
ยุคแหงขอมูลขาวสาร (Information age)  
 เมื่อพูดถึงการบริหารงานบุคคลหรือการบริหารทรัพยากรมนุษยในอดีต การบริหารงาน
บุคคลมีลักษณะเปนการรวมอํานาจไวที่ศูนยกลาง กลาวคือ ในดานนโยบายทรัพยากรบุคคล 
กฎเกณฑและระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆเกี่ยวกับงานบุคคล ถูกกําหนดโดยฝายบริหารกับผูจัดการฝาย
ทรัพยากรบุคคล เชน การออกแบบงาน  การวางกฎเกณฑและกฎระเบียบภายในสํานักงาน            
การสรรหาและการเลือกสรรพนักงาน การบรรจุและการแตงตั้ง การพิจารณาความดีความชอบ    
การกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการ และการพัฒนาบุคลากร   ซ่ึงขอเสียของการรวมอํานาจไวที่
ศูนยกลางก็คือไมกอใหเกิดความยืดหยุนในการบริหารจัดการ เชน การแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือน 
การกําหนดลักษณะงาน เปนตน ตองผานความเห็นชอบหรือแจงใหสวนกลางรับทราบ ทําใหไมมี
ความยืดหยุนและเกิดความลาชา  ซ่ึงรูปแบบการทํางานในลักษณะนี้ดูจะไมสอดคลองกับกระแส
สังคมและยุคโลกาภิวัฒนที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ดังนั้น แนวคิดและกระบวนการในการทํางานของการ
บริหารทรัพยากรมนุษยจึงตองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  คือ  ตองเนนการกระจายอํานาจ         
เนื่องจากบทบาทการบริหารงานบุคคลยุคโลกาภิวัฒนไดถูกปรับเปลี่ยนไปอยางมาก มีความเปน   
พลวัตรมากขึ้น และมีความยืดหยุนสอดคลองกับความตองการของประเทศ โดยเนนที่ความเปน
อิสระในการตัดสินใจดานการบริหารงานบุคคล ซ่ึงประโยชนของการกระจายอํานาจอาจมีขอดี    
คือ ตอบสนองการบริหารงานบุคคลใหมีความยืดหยุน (HR Flexibility)  การกระจายอํานาจสงเสริม
การบริหารงานบุคคลใหเกิดความรวดเร็ว (Economic of Speed) เพื่อใหทันตอสถานการณที่มี     
การแขงขันกันอยางสูง เพราะฉะนั้นการบริหารงานบุคลจึงจําเปนตองมีระบบการจัดการที่          
เปนอิสระพรอมรับสถานการณไดอยางฉับไว และการกระจายอํานาจเพื่อใหเกิดการบริหารงาน
บุคคลในบริบทที่เหมาะสม (HR Niche) ซ่ึงถือเปนประเด็นสําคัญที่ตอบสนองการบริหารงานบุคล
ในยุคโลกาภิวัฒนได เพราะเนนบริบทที่สอดคลองกับพนักงานในพื้นที่มากที่สุด เชน การคํานึงถึง
วัฒนธรรมของแตละสาขา/ภูมิภาค ความเชื่อและบรรทัดฐานของพนักงานในสาขา/ภูมิภาค          
ซ่ึงมีสวนเกี่ยวของตอการกําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล รวมทั้งเปนการสงเสริมใหพนักงาน
มีผลการปฏิบัติงานที่มากขึ้น และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของพนักงานในการปฏิบัติงานได 
 

การบริหารทรัพยากรมนุษยในสภาวะวิกฤติแฮมเบอรเกอร 
“เกาะติดสถานการณเลิกจาง 
ป*52  ตัวเลขคนวางงานพุงเกินลาน” 
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  ผูเขียนเจอขอความนี้ ในรายงานพิเศษ จากหนังสือพิมพมติชนสุดสัปดาห เมื่ออานแลวก็
รูสึกสนใจ เพราะผูเขียนในฐานะอาจารยคนหนึ่งที่มีลูกศิษยที่กําลังจบการศึกษาและกําลังศึกษาอยู
เปนจํานวนมาก นักศึกษาเหลานี้จะทําอยางไร จบไปแลวจะมีงานทําหรือไม เพราะคนที่มีงานทํา
แลวยังตกงานเปนจํานวนมากขนาดนี้ นี่เปนคําถามที่สงสัยและอยากหาคําตอบ และคิดเสมอวา 
รัฐบาลหรือผูนําจะมีนโยบายหรือแนวทางในการแกปญหาอะไรบางที่จะมาชวยแกปญหาตางๆ 
เหลานี้ใหหมดไป หรือมาเยียวยาสถานการณที่เกิดขึ้นในขณะนี้ใหดีขึ้น 
             สืบเนื่องจากปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ไมวาจะเปนปญหาสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ปญหาภัยพิบัติธรรมชาติ  ปญหาสังคม ปญหาเศรษฐกิจ มาถึงปญหาที่รุนแรง เร้ือรัง  และ
สรางบาดแผลขนาดใหญใหกับประเทศชาติ นั่นก็คือ ปญหาทางดานการเมือง เพราะปญหาทางดาน
การเมืองสงผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอยางหนัก โดยที่ผูอานจะเห็นตัวอยางได
ชัดเจนในกรณีที่ม็อบพันธมิตรฯ ปดสนามบิน ซ่ึงถือวาเปนจุดยุทธศาสตรหรือเสนเลือดใหญของ
ประเทศทําใหระบบเศรษฐกิจของประเทศหยุดชะงัก   แตหากเราจะมองหาตนเหตุของปญหาตางๆ 
เหลานี้จริงๆ ผูเขียนเล็งเห็นวาปญหาทางการเมืองมีสาเหตุมาจากปจจัยตางๆ หลายประการ ไมวาจะ
เปนปญหาความขัดแยง ปญหาเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในตัวผูนํา ปญหาการทุจริต คอรัปชั่น       
เปนตน ปญหาตางๆ เหลานี้เปนปญหาที่เกิดขึ้นภายในประเทศของเราเกิดจากปจจัยภายในประเทศ
ไทยของเราซึ่งก็ยากที่จะแกไข  โชครายยังตองมาเผชิญกับปญหาทางดานเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น        
จากผลกระทบ “วิกฤตแฮมเบอรเกอร” ซ่ึงเปนปญหาสินเชื่อดอยคุณภาพหรือซับไพรมในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยของสหรัฐอเมริกา ที่ลุกลามสงผลกระทบตอธุรกิจภาคอื่นๆ กอใหเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจ/การเงินโลกอยูในขณะนี้  โดยเฉพาะในประเทศไทย เมื่อประเทศเจอปญหารอบดาน
ขนาดนี้จึงถือไดวาเปน “วิกฤติ” ซอน “วิกฤติ” ที่นากลัวและรุนแรงมากกวาเดิม 
            ดูไดจาก สภาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมออกมาระบุวา ในป 2552 จะมีคนวางงานกวา 2 ลานคน 
ในจํานวนนี้มี “บัณฑิต” ที่กําลังจะจบการศึกษา ในชวงตนป 2552 รวมอยูถึง 7 แสนคน ตามติดดวย
การประเมินสถานการณเลิกจางงานของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (สอท.) ที่ประเมินวาป 
2552 ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีแรงงานประมาณ 9 ลานคน โดยระบุวา 4.5 ลานคน หรือ 50% อยู
ในกลุมเสี่ยงที่เขาขายถูกเลิกจางงาน ในจํานวนนี้มี 1.1 ลานคน หรือ 12.4 % ไดรับการยืนยันจาก
ผูประกอบการวาจะถูก “ปลดออก” อยางแนนอน   
            ซ่ึงเมื่อดูขอมูลตรงนี้แลวรัฐบาลจะมีนโยบายและแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย
หรือคนในประเทศอยางไรใหสามารถฝาพนวิกฤติที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้ได 
          ลาสุดรัฐบาลไทย นําโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเปดตัวนโยบายเพื่อกระตุน
เศรษฐกิจโดยการออกมาตรการใหเงินชวยเหลือผูมีรายไดต่ํากวา 15,000 บาทตอเดือน ในอัตรา 
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2,000 บาทตอป เพื่อใหประชาชนผูมีรายไดนอยนําเงินไปจับจายใชสอย ซ่ึงนโยบายนี้จะเกิด         
ผลเพียงใดและสามารถกระตุนเศรษฐกิจไดจริงหรือไม คงเปนเรื่องที่ทุกคนคงจะตองติดตามกัน
ตอไป เพราะแนนอนวาผลกระทบจากนโยบายดังกลาวยอมสงผลกระทบกับคนไทยทุกคน        
อยางแนนอน  
           ในประเด็นสําคัญที่รัฐบาลจะตองคํานึงถึงก็คือ การบริหารจัดการหรือการบริหารการพัฒนา
ประเทศดวยความสุจริต โปรงใส การคํานึงถึงประโยชนของสาธารณะและสวนรวม เพราะจะทําให
รัฐบาลสามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน จนนําไปสู
ความมีเสถียรภาพในการบริหารงานของรัฐบาล 
           ในฐานะหนวยงานของรัฐ และหนวยงานเอกชน ผูนําหรือเจาของกิจการจะมีนโยบายและ
แนวทางอยางไรในการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการของตนเองใหสามารถอยูรอดในภาวะ
วิกฤติที่เปนอยูในขณะนี้  จะมีมาตรการอะไรออกมาชวยเหลือทรัพยากรมนุษยที่อยูในองคการให
พึ่งตนเองไดโดยไมตองเปนภาระของผูอ่ืน  เนื่องจากการที่ประชาชนในประเทศประสบปญหา
ต างๆ  ที่มีอยู ในขณะนี้ก็คงมากพอ  หากยั งตองมาถูกยกเลิกจ างหรือปลดออกจากงาน                     
ผลจากสถานการณนี้คงจะไมกระทบกับตนเองเพียงคนเดียวแตยังหมายถึงครอบครัวของบุคคล
เหลานั้นอีก และปญหาของสังคมและประเทศชาติก็จะตามมาไมรูจักจบจักสิ้น ดังนั้น ส่ิงสําคัญ
ผูเขียนมองวาตัวผูนําในทุกหนวยงานจะตองมีจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะ
จริยธรรมในการจายคาจาง คาตอบแทนที่ถูกตองและเปนธรรม เพื่อใหพนักงานเพียงพอตอการ
ดํารงชีพ และที่สําคัญผูบริหารและผูนําจะตองยึดหลักการบริหารงานแบบมืออาชีพ คือ มีทักษะใน
การบริหารคน มีความรอบรูในการบริหาร และที่สําคัญก็คือทักษะในการเปนผูนํา ที่ดีที่จะทําให
องคการทุกองคการสามารถอยูรอด เขาแนวคิด “ พลิกวิกฤติใหเปนโอกาส ” อยางแทจริงได  
ทั้งหมดนี้เปนสวนหนึ่งในความคิดของผูเขียนที่จะชวยใหการบริหารทรัพยากรมนุษยภายใตสภาวะ
วิกฤติแฮมเบอรเกอรสามารถผานพนไปไดดวยดี 
 
สรุป 
            การที่องคการจะกระทําภารกิจหลักใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพนั้น หนวยงาน
จําเปนจะตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพเพียงพอ ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย จึง
เปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเปนผูจัดหาและใชทรัพยากร
บริหารอื่นๆ ไมวาจะเปนเงิน วัสดุอุปกรณและการจัดการซึ่งถาองคการเริ่มตนดวยการมีบุคลากรที่ดี 
มีความสามารถ ปจจัยดานอื่นๆก็จะดีตามมา ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษยจึงมีความสําคัญตอ
การพัฒนาองคการ การบริหารทรัพยากรมนุษย เปนการดําเนินการที่เกี่ยวกับบุคคลที่ถือวา เปน
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ทรัพยากรที่มีคาที่สุดขององคการเพื่อใหสามารถปฎิบัติงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ 
พรอมทั้งดําเนินการธํารงรักษาและพัฒนาใหทรัพยากรมนุษยขององคการมีคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานจนสงผลดีตอสังคมและประเทศชาติตอไป 
 
เอกสารอางอิง 
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