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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑.เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน ๒.เพ่ือวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนของจังหวัดน่าน และ ๓.เพ่ือเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนของจังหวัดน่าน  

 
ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

จ านวน ๑๘ คน ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
การพรรณนาความ และการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 
๐.๙๖๒ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากรที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนราษฏ์ของจังหวัดน่าน มีจ านวน 
๔๗๙,๕๑๘ คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple random sampling) ตามตารางการก าหนด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ซึ่งได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๔๐๐ คน 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 
ผลการวิจัยพบว่า 

 ๑. ปัญหาอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่านนั้น  ในภาพรวม
ภาคประชาชนและภาคเอกชนยังไม่ค่อยมีโอกาสในการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนภาคเหนือ ของจังหวัดน่าน ไม่ว่าจะเป็น ๑) ด้านการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ซึ่งมาจากการที่
ประชาชนไม่ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนดังกล่าว ๒) ด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น 
เนื่องจากภาครัฐยังขาดการกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ๓) ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน ซึ่งรัฐบาลยังขาดนโยบายในการส่งเสริมให้ประชาชน
และหน่วยงานอื่นๆ ได้เข้าใจในเนื้อหาเกี่ยวกับจัดท าแผน ภาครัฐขาดการสื่อสารให้ประชาชนทราบปัญหา 
และ ๔) ด้านการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน ซึ่งประชาชนยังขาด
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การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบตั้งแต้ต้นจนจบอย่างเปิดเผยจนครบทุกภาคส่วน 
และยังไม่มีคณะท างานระดับจังหวัด  และกลุ่มจังหวัด ที่มีสัดส่วนของภาคประชาสังคม 

๒. การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่านนั้น 
ปรากฏว่า การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ ของจังหวัดน่านนั้น 
ด้านที่มีระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมให้ข้อมูล อยู่ในระดับ การมีส่วนร่วมน้อย 
ค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๒.๓๒ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ ๐.๙๐ รองลงมา คือ ด้านการมี
ส่วนร่วมวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ อยู่ในระดับการมีส่วนร่วมน้อย ค่าเฉลี่ย 
( ) อยู่ที่ ๒.๑๔ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ ๐.๙๕ ส่วนด้านที่มีระดับการมีส่วนร่วม
น้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนืออยู่ในระดับ การมี
ส่วนร่วมน้อย ค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๒.๐๐ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ ๑.๐๒ 

 
 ๓. แนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ ของจังหวัด
น่าน ในแต่ละด้านทั้งผู้ตอบแบบสอบถามและผู้ให้ข้อมูลส าคัญหลัก ได้เสนอแนวทางไว้ในแต่ละด้าน ดังนี้ 
๑) แนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคเหนือของจังหวัดน่าน ด้านการให้
ข้อมูล ได้เสนอให้ ภาครัฐควรเปิดโอกาสให้ประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีโอกาสแสดงความเห็น
ในการให้ข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง มากยิ่งขึ้น ๒) ด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น ได้เสนอให้ 
รัฐบาลหรือหน่วยงานราชการต้องพยายามสร้างเครือข่ายการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาแผนเศรษฐกิจ
เพ่ือน าไปสู่การมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนภาคเหนือ ของจังหวัดน่าน ๓) ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน
ภาคเหนือของจังหวัดน่าน ได้เสนอให้ ผู้จัดท าแผนควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปรับรู้ในทุกๆ ขั้นตอน 
นอกจากนั้นควรมีการติดตามประเมินผลของแผนฯ เพ่ือน าไปประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายทราบ โดยสร้าง
แรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ๔) ด้านการมีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือของจังหวัดน่าน ได้เสนอให้ ภาครัฐควร
ส่งเสริมงบประมาณในการสัมมนาเกี่ยวกับแผน การจัดท าแผน วิเคราะห์แผน การติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง รวมทั้งท าประชาพิจารณ์หรือสร้างกิจกรรมให้คนในชุมชนหรือท้องถิ่นใน
จังหวัดได้เข้ามามีส่วนร่วม 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research are 1. To study problems in making in Border 
economic Development Plan of Nan province. 2. To analyze the participation making in 
Border economic Development Plan of Nan province. 3. To suggest the participation 
guideline in making on Border economic Development Plan of Nan province. 
 The methodology of this research is mixed method which consists of qualitative 
research and quantitative research. The qualitative research: collect data from 18 key 
informants by the in-depth structured interview and analyze data by descriptive method. 
The qualitative research: use questionnaire which reliability is 0.962 to collect data .  
The sample was selected from the population whose name was listed in the Civil 
Registration. Population size is 479,518. Sample selection was done by using simple 
random sampling and Taro Yamane formular. Sample size is 400. Data analysis was done 
by using descriptive statistics which are frequency, percentage, mean and standard 
deviation. 

The result of the research was found that: 
1. The problems in making Border economic Development Plan of Nan 

province is the lack of public participation spectrum in the following aspects                            
1) To inform: lack of awareness about the Border economic Development Plan                        
2) To consult: lack of motivation people to participate in giving opinion 3) To involve: no 
policy and communication from the government sector to enhance the awareness in 
Border economic Development Plan. 4) To collaborate: lack of participation in data 
comparative and analysis from each sectors. The provincial working group is not 
available. 
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2. The result of participation analysis in making Border economic 
Development Plan of Nan province was found that the aspects of public participation 
spectrum from the most participation level to the lest participation level are as                       
the following: To inform mean=2.32, S.D.=0.90, To collaborate mean=2.14, S.D.=0.95,                     
To involve mean=2.00, S.D.=1.02. 

3. The participation guideline in making Border economic Development Plan 
from the respondents and key informants are shown as the following: 1) To inform: the 
governmental sector should give opportunity and the various ways to people and other 
sectors to express opinion. 2) To consult: the governmental sector should make                        
a connection for working on Border economic Development Plan to get more useful 
opinion for work.  3) To involve: the suggestion is to give opportunity to people to aware 
each steps. Moreover, monitoring and evaluation should be performed. Motivate people 
to participate in working on Border economic Development Plan continuously.                          
4) To collaborate: the suggestion about plan analysis is that the government should 
properly and continuously support budget for seminar about Border economic 
Development Plan, Border economic Development Plan analysis, monitoring                        
and evaluation, including public hearing or community activities for local people to join. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์เอ้ือเฟ้ือทางวิชาการของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือการวิจัย อันประกอบด้วย ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน,
รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน  และหัวหน้ากลุ่มงานและบริหารงานคลัง ๓ จังหวัดน่าน ที่ช่วย
ตรวจสอบความถูกต้องทั้งด้านภาษา เนื้อหา และเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยที่ผู้วิจัย พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจนส่งผลให้เครื่องมือการวิจัยมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น 

 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและห้องสมุด
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีบ่ริการและเอ้ือเฟ้ือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าวิจัย 

 ขอขอบพระคุณ พระสุธีรัตนบัณฑิต ,รศ.ดร. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา ระเบียบวิธีวิจัย 
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการอันเกี่ยวข้องกับงานวิจัยฉบับนี้เป็นอย่างดี  

 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  อันเป็นสถานบ่มเพาะองค์ความรู้ ประสบการณ์ และมิตรภาพที่ดีงาม จนท าให้งานวิจัยฉบับนี้
เกิดขึ้นและบรรลุเป้าหมายได้ 

 คุณงามความดีของงานวิจัยฉบับนี้ คณะผู้วิจัยขอมอบให้กับผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บิดา มารดา ภรรยา บุตรสาว ครู และเพ่ือนคณาจารย์ที่เป็นก าลังใจสนับสนุนใน
หลายๆ เรื่อง และร่วมกันสรรค์สร้างงานวิจัยฉบับนี้จนประสบผลส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
 
 
 

ดร.ธีรทัศน์  โรจน์กิจจากุล  
พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 
 



ฉ 
 

สารบัญ 
 
เร่ือง  หน้า 
   
บทคัดย่อภาษาไทย ........................................................................................... ..................... ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ..................................................................................................... ...... ค 
กิตติกรรมประกาศ ........................................................................................................... ...... จ 
สารบัญ ............................................................................................................................. ...... ฉ 
สารบัญตาราง ............................................................................................................. ........... ซ 
สารบัญภาพ.............................................................................................................................  ฎ 
บทที่ 1 บทน า........................................................................................................................ . 1 
 ๑.๑ ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา………………………………………………………………. 1 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย……………………………………………………………………….. 3 
 1.3 ปัญหาที่ต้องการทราบ…………………………………………………………………………… 4 
 1.4 ขอบเขตของการวิจัย……………………………………………………………………………. 4 
 1.5 นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย………………………………………………………....... 5 
 1.6 กรอบแนวคิดการวิจัย………………………………………………………………............... 6 
 1.7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย………………………………………………………………… 7 
บทที่  2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง................................................................................ 8 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม..................................................................... 8 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับเขตเศรษฐกิจชายแดนของไทย............................................... 28 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับความมั่นคงชายแดน............................................................... 37 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับการจัดท าแผน........................................................................                                                     54 
 2.5 ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดน่าน............................................................................... 65 
 2.๖ วิจัยที่เกี่ยวข้อง................................................................................................ 68 
บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย...................................................................................................... 85 
 3.1 รูปแบบวิธีการวิจัย....................................................................... ..................... 85 
 3.2 พ้ืนที่การวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ.......................... 85 
 3.3 เครื่องมือใช้ในการวิจัย......................................................................................  86 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล.................................................................................. .... 88 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล.......................................................................................... . 

๓.๖ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล......................................................................... 
๓.๗ สรุปกระบวนการวิจัย.......................................................................................  

89 
89 
90 

บทที ่4 ผลการศึกษา............................……………………………………………………………………….. 91 
 4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม...................................... 92 



ช 
 

 สารบัญ (ต่อ)  
 

เร่ือง  หน้า 
 4.๒ ผลการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

ชายแดนของจังหวัดน่าน………………………………………………………………………… 
๔.๓ ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน

ของจังหวัดน่าน.................................................................................... ........... 

 
95 

 
109 

 4.4 ผลการวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
เขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน......................................................................... 

 
125 

 4.5 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย....................................................................... 130 
บทที ่5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ............................................................................. 136 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย…………………………………………………………………………………….. 136 

 ๕.๒ อภิปรายผล………………………………………………………………………………………….. 140 

 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………… 146 

บรรณานุกรม....................................................................................................................... .... 148 
ภาคผนวก............................................................................................................................. ... 155 
 ภาคผนวก ก บทความวิจัย....................................................................................... 156 
 ภาคผนวก ข กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์...... 170 
 ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้และกิจกรรม 

                ที่ได้ด าเนินการมาและผลที่ได้รับของโครงการ.................................... 
 

172 
 ภาคผนวก ง เครื่องมือวิจัย เช่นแบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์/หนังสือเชิญต่างๆ. 175 
 ภาคผนวก จ รูปภาพกิจกรรมด าเนินงานวิจัย........................................................... 206 
 ภาคผนวก ฉ ประวัตินักวิจัย.....................................................................................       214 
                 แบบสรุปโครงการวิจัย........................................................................ 218 
 



ซ 
 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี  หน้า 
ตารางที่ ๔.๑ แสดงข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม................................ 92 
ตารางที่ ๔.๒ แสดงข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับอายุ ของผู้ตอบแบบสอบถาม………………………… 92 
ตารางที่ ๔.๓ แสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ของผู้ตอบแบบสอบถาม……………… 93 
ตารางที่ ๔.๔ แสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานะ การปฏิบัติงาน/สังกัด ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม……………………………………………………………………………………. 
 

93 

ตารางที่ ๔.๕ แสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดน่าน ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม…………………………………………………………………………………… 

 
94 

ตารางที่ ๔.๖ ผลการแจกแจงความถี่ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ… 

 
94 

ตารางที่ ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 
เกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมให้ข้อมูล…………………………………. 

 
 

96 

ตารางที่ ๔.๘ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 
เกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น............................ 

 
 

97 

ตารางที่ ๔.๙ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 
เกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนของจังหวัดน่าน……………………………………………………………………. 

 
 
 

98 
ตารางที่ ๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 
เกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนของจังหวัดน่าน............................................... ................................ 

 
 
 

99 

ตารางที่ ๔.๑๑ ผลการแจกแจงความถี่ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมให้ข้อมูล.................. 100 
ตารางที่ ๔.๑๒ ผลการแจกแจงความถี่ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น....... 100 
ตารางที่ ๔.๑๓ ผลการแจกแจงความถี่ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนา

เขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน………………………………………………….. 
 

101 

ตารางที่ ๔.๑๔  ผลการแจกแจงความถี่ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมวิเคราะห์แผน 
พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน………………………………………... 

 
102 



ฌ 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางที ่  หน้า 
ตารางที่ ๔.๑๕ ผลการแจกแจงความถี่ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมให้ข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ…………………………………………………………………… 
 

103 

ตารางที่ ๔.๑๖ ผลการแจกแจงความถี่ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นจาก
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ.......................................................... ............ 

 
104 

ตารางที่ ๔.๑๗ ผลการแจกแจงความถี่ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนา
เขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่านจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ.... 

 
104 

ตารางที่ ๔.๑๘ ผลการแจกแจงความถี่ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมวิเคราะห์แผนพัฒนา
เขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่านจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ.... 

 
105 

ตารางที่ ๔.๑๙ แสดงจ านวนสรุปความถ่ี และร้อยละ ในการตอบประเด็นปัญหาอุปสรรคใน
การจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน....................................... 

 
106 

ตารางที่ ๔.๒๐ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นระดับการมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน 
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมให้ข้อมูล............................................ ......................... 

 
 

110 

ตารางที่ ๔.๒๑ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นระดับการมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน 
เกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น......................................................... 

 
 

111 

ตารางที่ ๔.๒๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นระดับการมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน 
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัด
น่าน............................................................................... ............................. 

 
 
 

112 

ตารางที่ ๔.๒๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นระดับการมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน 
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของ
จังหวัดน่าน................................................................................ .................. 

 
 
 

113 

ตารางที่ ๔.๒๔ ผลการแจกแจงความถี่การมีส่วนร่วมให้ข้อมูล............................................... 114 
ตารางที่ ๔.๒๕ ผลการแจกแจงความถี่การมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น.................................... 115 
ตารางที่ ๔.๒๖ ผลการแจกแจงความถี่การมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

ชายแดนของจัหวัดน่าน................................................................................. 
 

 
115 



ญ 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางที ่  หน้า 
ตารางที่ ๔.๒๗ ผลการแจกแจงความถี่การมีส่วนร่วมวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

ชายแดนของจังหวัดน่าน......................................................................... ...... 
 
117 

ตารางที่ ๔.๒๘ ผลการแจกแจงความถี่การมีส่วนร่วมให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ............................................................................................................ 

 
118 

ตารางที่ ๔.๒๙ ผลการแจกแจงความถี่การมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ................................................. ................................................. 

 
118 

ตารางที่ ๔.๓๐ ผลการแจกแจงความถี่การมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนของจังหวัดน่านจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ......................... 

 
119 

ตารางที่ ๔.๓๑ ผลการแจกแจงความถี่การมีส่วนร่วมวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนของจังหวัดน่านจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ......................... 

 
120 

ตารางที่ ๔.๓๒ แสดงจ านวนสรุปความถ่ี และร้อยละ ในการตอบประเด็นการวิเคราะห์การ
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน.................. 

 
121 

ตารางที่ ๔.๓๓ ผลการแจกแจงความถี่แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน จากกลุ่มตัวอย่างการวิจัย............. 

 
125 

ตารางที่ ๔.๓๔ ผลการแจกแจงความถี่แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ.................. 

 
127 

ตารางที่ ๔.๓๕ แสดงจ านวนสรุปความถี่ และร้อยละ ในการตอบประเด็นแนวทางการส่ง 
เสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน…. 

 
128 

 
 



ฎ 
 

สารบัญภาพ 
 

แผนภาพที ่ หน้า 
แผนภาพที่ ๑.๑  แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย…………………………………………………… ๖ 
แผนภาพที่ ๔.๑  แสดงองค์ความรู้จากการวิจัย........................................................................ 132 
 
 



๑ 
 

บทท่ี ๑ 

บทน า 
 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
กระแสการพัฒนาด้านต่างๆ ของแต่ละประเทศในโลกปัจจุบัน ล้วนแต่เน้นการมีส่วนร่วม

ของชุมชน และการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการผนึกก าลังร่วมกัน ของภาคีการ
พัฒนา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนสังคม และเครือข่ายองค์กรชุมชน ให้เกิดการพัฒนา
สังคมที่บูรณาการ โดยเริ่มที่การท าแผนชุมชนทุกต าบล ทั่วประเทศ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ ร่วมกันของชุมชน และชุมชนมีบทบาทในการขับเคลื่อน การพัฒนาโดยใช้ทุนทาง
สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นฐานในการพัฒนาชุมชน ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน นอกจากนั้น
ยังมีการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ เพ่ือให้
ประเทศมีการเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป 

ประเทศไทยมีการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ใกล้เคียงกับการพัฒนาในลักษณะของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ได้แก่ พ้ืนที่ในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกหรืออีสต์เทิร์นซีบอร์ด (Eastern 
Seaboard Development Program) ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ครอบคลุมพ้ืนที่การพัฒนา
ระยะแรก 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทราที่รัฐบาลในสมัยนั้นมีนโยบายให้จัดตั้งเขต
เศรษฐกิจเฉพาะขึ้นมา เพ่ือเร่งรัดการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า 
อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี โดยเป้าหมายสูงสุด คือ ต้องการให้พ้ืนที่นี้เป็นแกนหลักของการพัฒนา
ประเทศท่ีเป็นประตูเปิดเชื่อมโยงการพัฒนา (Gateway) ไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
พร้อมกับเชื่อมเส้นทางการค้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์และเป็น
แหล่งอุตสาหกรรมที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก1  

การพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะในประเทศไทยเริ่มจากประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 339 ในปี พ.ศ. 
2515 ให้มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภายใต้การบริหารของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) นิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้น คือ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ต่อมาจ านวนนิคม
อุตสาหกรรมก็เพ่ิมมากข้ึนโดยผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมจะได้สิทธิประโยชน์ตามที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522ซึ่งแบ่งออกได้เป็นสิทธิประโยชน์
ทั่วไปซึ่งใช้กับนิคมทุกแห่ง และสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมส าหรับผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรม
ส่งออก แต่การด าเนินการของนิคมอุตสาหกรรมยังมีข้อจ ากัดหลายด้าน ได้แก่ 

1. ขอบเขตของกิจกรรม ยังจ ากัดอยู่เฉพาะการประกอบการด้านอุตสาหกรรม 
2. ขาดอิสระด้านการเงิน บุคลากร และการบริหารจัดการ 
3. ขาดความคล่องตัวในการจัดหาที่ดินเพ่ือจัดตั้งหรือขยายพ้ืนที่นิคม 

                                                           
1  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, ๒๕๕๘), หน้า ๒. 
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4. ไม่มีอ านาจในการจดทะเบียน อนุมัติ และอนุญาตแทนหน่วยงานอ่ืน ๆ (บริษัท 
ส านักงานกฎหมายมีชัย ฤชุพันธุ์ จ ากัด) แม้นิคมอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมส่งออกจะส่งผลดี
ต่อการพัฒนาประเทศไทย 

น่านเป็นชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย อยู่ทางภาคเหนือ มีชายแดนติดกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประมาณ 277 กิโลเมตร  และติดกับจังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา และ
จังหวัดอุตรดิตถ์  ซึ่งชายแดนดังกล่าวมีจุดผ่านแดนสากล 1 จุด คือ ด่านบ้านห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติด่านตรงข้ามของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  คือ บ้านน้ าเงิน เมืองเงิน แขวง
ไชยะบุลี (ด่านสากล) และจุดผ่อนปรนด่านบ้านใหม่ชนแดน อ าเภอสองแคว และบ้านห้วยสะแตง                 
อ.ทุ่งช้าง กับเมืองเชียงฮ่อน 2   

ในขณะที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น แต่การเตรียมความ
พร้อมและการพัฒนาความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง ดังนั้นในฐานะที่
จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและมีจุดผ่านแดน
สากลดังที่กล่าวข้างต้น ท าให้จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในเขต
ภาคเหนือ โดยเฉพาะมีความส าคัญต่อเสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic 
Community) ประเทศไทยจึงก าหนดการวิจัยของประเทศไทยไว้ในนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติฉบับที่ ๘ ภาคเหนือ ซึ่งมีการระบุถึงเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ ว่ามีด้วยกัน ๗ จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตาก 
และจังหวัดพิษณุโลก 

จากข้อมูลของมูลค่าการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้ง 4 ประเทศมีอัตรา
การเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ประเทศเพ่ือนบ้านเหล่านี้มีการปรับเปลี่ยน
มาด าเนินนโยบายเศรษฐกิจและการค้าเสรีมากขึ้น รวมไปถึงพัฒนาการของกรอบความร่วมมือและ
ความตกลงทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มอนุภูมิภาค ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วย
ส่งเสริมให้มูลค่าการค้าระหว่างกันเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประโยชน์ที่เกิดจากการค้าชายแดนนั้น
ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณชายแดนเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อความใกล้ชิดและความ
ร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ มากข้ึนอีกด้วย โดยประมาณ 80% ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ
ของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอยู่ในรูปการค้าชายแดน (Border trade) ทั้งนี้ แม้ว่าการค้าชายแดนจะ
มีสัดส่วนเพียงแค่ราว 3-5% ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของไทย แต่หากพิจารณา
เฉพาะมูลค่าการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกับไทยทั้ง 4 ประเทศแล้วพบว่า มากถึง
ราว 80% ของธุรกรรมทางการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดอยู่ในรูปของ Border trade ซึ่งส่วนใหญ่
มักจะเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวันซึ่งมีมูลค่าไม่สูงมาก
นัก เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตรบางชนิด และสินค้าที่หาได้จากธรรมชาติ เป็นต้น โดย
พบว่าปัจจุบันไทยมีจุดการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้ง 4 ประเทศ ทั้งในส่วนของจุดผ่านแดน
ถาวรจุดผ่านแดนชั่วคราว และจุดผ่อนปรนทางการค้า 

                                                           
2 คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดน่าน, แผนพัฒนาจังหวัดน่าน พ.ศ.

๒๕๕๘ – ๒๕๖๑, หน้า ๒๐. 
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การพัฒนา “ความเป็นเมืองชายแดน” ไปสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะเป็นการเพ่ิม
โอกาสทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่ สร้างประโยชน์จากความเชื่อมโยงกับ
ฐานการผลิตหลักของประเทศภาคและประเทศในภูมิภาค ดึงดูดการลงทุนจากในและต่างประเทศ 
และตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศในภาพรวม มีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พ้ืนที่
และการส่งเสริมกิจกรรมในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ คุณภาพชีวิตของคน
ในพ้ืนที่ดีขึ้น มีการจ้างงานและเพ่ิมรายได้ให้ชุมชน รวมถึงมีกฎระเบียบและแนวทางการก ากับดูแล
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้มาตรฐานและมีการบังคับใช้ที่ เข้มแข็ง มีการแก้ปัญหา
ข้อจ ากัดเดิมในพ้ืนที่และการป้องกันผลกระทบเชิงลบต่าง ๆ เช่น ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ไร้ทักษะ 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือความแออัดของด่านพรมแดนเป็นพ้ืนที่ล าดับความส าคัญสูงที่ได้รับการ
สนับสนุนเชิงนโยบายและงบประมาณ และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานจากภาครัฐสามารถเสริมสร้าง
ศักยภาพความแข็งแกร่งของหน่วยงานภาคเอกชน และชุมชนในพื้นท่ีตั้งแต่การวางแผน บริหารจัดการ 
และการติดตามประเมินผล  

การที่จังหวัดน่านจะประสบความส าเร็จในการพัฒนาจังหวัดภายใต้กรอบของการเตรียม
ความพร้อมในฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งในเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ ประชาชนต้องมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจด้วย ซึ่งประเด็นการมีส่วนร่วมนั้นเป็นหนึ่งในหกของหลักธรรมาภิบาล 
และเป็นหลักท่ีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือเรียก โดยย่อว่า ส านักงาน ก.พ. นั้นให้
ความส าคัญตลอดจนได้ผลักดันให้หน่วยงานทุกระดับได้น าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติภายในองค์กร
ของตน นอกจากนั้นนโยบายของประเทศก็มีสาระประเด็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลโดยก าหนดเป็นข้อที่
สิบของนโยบายประเทศ คือ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และก าหนดอยู่ในกรอบยุทธศาสตร์ประเทศ 
(Country Strategy) ในยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้า (Inclusive Growth) ข้อที่เจ็ด การ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น สร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใส รวมทั้งในสอดคล้องแผนพัฒนาจังหวัดน่าน 
(พ.ศ. 2558 – 2561) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ เสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบ
บริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน เพ่ือทราบถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์กรในประเด็นการมีส่วนร่วมมีมาก
น้อยเพียงใด รวมทั้งเพ่ือพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับบริบททางสังคมของจังหวัดน่าน 
เป็นต้นแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ชายแดนภาคเหนือ 
และพ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป  
 
๑.๒ วัตถุประสงค์การวิจยั 

๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของ
จังหวัดน่าน 

๑.๒.๒ เพ่ือวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของ
จังหวัดน่าน 



๔ 
 

๑.๒.๓ เพ่ือเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของ
จังหวัดน่าน 

 
๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ 
 ๑.๓.๑ ปัญหาอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่านเป็น
อย่างไร 
 ๑.๓.๒ การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่านเป็น
อย่างไร 

๑.๓.๓ แนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของ
จังหวัดน่านเป็นอย่างไร 

 
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน
จังหวัดน่าน” เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ซึ่งเป็นการผสานวิธีระหว่าง
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหาและตัวแปร 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการมีส่วนร่วม การจัดท าแผน ได้แก่    
 ๑.๔.๑.๑ ขอบเขตด้านแนวคิด และทฤษฎีการมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยได้น าเอา

แนวคิดของ Cohen, J.M. and Uphoff 3 และจากการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึง
ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ 

๑) มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล 
๒) มีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น 
๓) มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ 
๔) มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แผนฯ   

 ๑.๔.๑.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรต้น และตัวแปรตาม ดังนี้ 
 ๑) ตัวแปรต้น คือ ตัวแปรที่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาเขต

เศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน  ซึ่งประกอบด้วย ภาครัฐ  ส่วนท้องถิ่น  ภาคธุรกิจ/เอกชน  ภาค
ประชาคม ภาคประชาชน 

 ๒) ตัวแปรตาม คือ การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน
ภาคเหนือในจังหวัดน่าน   

 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดพื้นที่ในการท าวิจัย คือ พื้นที่ในจังหวัดน่าน ซึ่งมีด้วยกัน ๑๕ อ าเภอ ได้แก่  
อ าเภอเมืองน่าน อ าเภอภูเพียง อ าเภอแม่จริม อ าเภอสันติสุข อ าเภอเวียงสา อ าเภอนาน้อย อ าเภอนาหมื่น 

                                                           
3 Cohen, J.M. and Uphoff,  The Cornell Rural  Development Participation 

Project, (Rural Development Review, 1984),  p. 219-222. 



๕ 
 

อ าเภอบ้านหลวง อ าเภอท่าวังผา อ าเภอปัว อ าเภอเชียงกลาง อ าเภอสองแคว อ าเภอทุ่งช้าง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ และอ าเภอบ่อเกลือ 
 ๑.๔.๓ ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชากรที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียน
ราษฎร์ของจังหวัดน่าน มีจ านวน ๔๗๙,๕๑๘ คน (ข้อมูล พ.ศ. ๒๕๕๘ จากส านักงานสถิติจังหวัดน่าน)                  
โดยแยกเป็น ภาครัฐ ส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ/เอกชน ภาคประชาคม และภาคประชาชน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ใช้ในการวิจัย โดยก าหนดตามตารางการ
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ซึ่งได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
๔๐๐ คน 

๑.๔.๔ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญของการวิจัย (Key Informants) คือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบ

สัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน ๑๘ คน คือ 
๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  
๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
๓) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  
๔) ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน   
๕) นายอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน  
๖) นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองน่าน  
๗) ปลัดเทศบาลเมืองน่าน  
๘) ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน  
๙) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโก๋น  
๑๐) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโก๋น  
๑๑) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน  
๑๒) นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  
๑๓) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน  
๑๔) คลังจังหวัดน่าน  
๑๕) หัวหน้ากลุ่มงานและบริหารงานคลัง ๓ จังหวัดน่าน 
๑๖) ประธานชมรมพ่อค้าน่าน  
๑๗) นักวิชาการพาณิชย์ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน  
๑๘) ประธานมูลนิธิฮักเมืองน่าน  
  

๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
 การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการสื่อสารในระบบเปิด ซึ่งเป็นการสื่อสาร สองทาง
ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน หรือองค์การ ในการด าเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลาย
กิจกรรมทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการ



๖ 
 

จัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ ในด้านการให้ข้อมูล การให้ความคิดเห็น จัดท าแผนฯ 
วิเคราะห์แผนฯ  
 การส่งเสริม หมายถึง การกระท าการเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการจัดท าแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ ในด้านการให้ข้อมูล การให้ความคิดเห็น จัดท าแผนฯ วิเคราะห์แผนฯ 
 ประชาชน หมายถึง ประชาชนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดน่าน ซึ่งมี ๑๕ อ าเภอ คือ อ าเภอ
เมืองน่าน อ าเภอแม่จริม อ าเภอบ้านหลวง อ าเภอนาน้อย อ าเภอปัว อ าเภอท่าวังผา อ าเภอเวียงสา 
อ าเภอทุ่งช้าง อ าเภอเชียงกลาง อ าเภอนาหมื่น อ าเภอสันติสุข อ าเภอบ่อเกลือ อ าเภอสองแคว 
อ าเภอภูเพียง และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 เขตเศรษฐกิจในจังหวัดน่าน หมายถึง เขตพ้ืนที่ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะตามกฎหมาย 
เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุน และอ านวยความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการใน
การด าเนินกิจการต่างๆ เช่น การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอ่ืนใดที่เป็น
ประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน 
   
๑.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือของจังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์การวิจัย  เพ่ือศึกษาปัญหา
อุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
จัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน และเพ่ือวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน  ซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๑.๑ : แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๑.ภาครัฐ 
๒.ส่วนท้องถิ่น 
๓.ภาคธุรกิจ/เอกชน 
๔.ภาคประชาคม 
๕.ภาคประชาชน 

ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ปร ะชาชน ใ นกา รจั ดท า
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนภาคเหนือ 
๑.มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล 
๒.มีส่วนร่วมในการให้ความ
คิดเห็น 
๓.มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ 
๔.มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
แผนฯ 

SWOT 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน
ภาคเหนือ (จังหวัดน่าน) 



๗ 
 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย                                                                              
๑.๗.๑ ท าให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน
๑.๗.๒ ท าให้เกิดการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือของจังหวัดน่าน
๑.๗.๓  ได้รูปแบบการมีส่วนร่วมที่ดี ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจจังหวัดน่าน 

 



๘ 
 

 

บทท่ี ๒ 

ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน
ภาคเหนือของประชนในจังหวัดน่าน พบว่า มีแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหลายแนวคิด โดยผู้วิจัย
สนใจศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน
ของจังหวัดน่าน, การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจเดิม , การมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ, การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินงานของประชาชน และการรับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีการทบทวน
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องดังนี้ 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับเขตเศรษฐกิจชายแดนของไทย 
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับความมั่นคงชายแดน 
๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับการจัดท าแผน 
๒.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดน่าน 
๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
 การศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด และผลงาน
จากนักวิชาการหลายท่านที่ได้นาเสนอไว้หลายประเด็น เช่น ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วม สาเหตุการมีส่วนร่วม ปัจจัยของการมีส่วนร่วม และประโยชน์ของการมีส่วนร่วม ดังนี้ 
 ๒.๑.๑ ที่มาของแนวคิดการมีส่วนร่วม 
 ๒.๑.๑.๑ ที่มาของแนวคิดการมีส่วนร่วมในต่างประเทศ 
 ในที่ประชุมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ องค์การสหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 
1975  กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น ค าที่ ไม่อาจก าหนด
นิยามความหมายเดียวที่ครอบคลุมได้  เพราะความหมายของการมีส่วนร่วมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ หรือแม้แต่ในประเทศเดียวกันก็ตาม ดังนั้น การนิยามความหมายของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ควรมีลักษณะจ ากัดเฉพาะในระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองหนึ่ง ๆ เท่านั้น  อย่างไรก็
ดี กลุ่มผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวได้ขยายความการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าครอบคลุมประเด็นดังนี้  
              ประเด็นที่ 1 การมีส่วนร่วมของประชาชนครอบคลุมการสร้างโอกาสที่เอ้ือให้สมาชิกทุกคน
ของชุมชนและของสังคมได้ร่วมกิจกรรมซึ่งน าไปสู่ และมีอิทธิพลต่อกระบวนการ พัฒนา และเอ้ือให้
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโดยเท่าเทียมกัน 
              ประเด็นที่ 2 การมีส่วนร่วมสะท้อนการเข้าเก่ียวข้องโดยสมัครใจ และเป็นประชาธิปไตยใน
กรณีดังนี้คือ การเอื้อให้เกิดการพยายามพัฒนา การแบ่งสรรผลประโยชน์จากการพัฒนาโดยเท่าเทียม

 



๙ 
 

 

กัน และการตัดสินใจเพ่ือก าหนดเปูาหมาย นโยบายและการวางแผนด าเนินการโครงการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
              ประเด็นที่ 3 การมีส่วนร่วมเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและทรัพยากรเพ่ือพัฒนากับ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนดังกล่าว  กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตัดสินใจ ไม่ว่าระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติจะช่วยก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่
ประชาชนลงทุนลงแรงกับประโยชน์ที่ได้รับ 
              ประเด็นที่ 4 การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจแตกต่างกันไปตามสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศ นโยบาย และโครงสร้างการบริหาร  รวมทั้งลักษณะเศรษฐกิจสังคมของ ประชากร การมีส่วน
ร่วมของประชาชนมิได้ เป็นเพียงเทคนิควิธีการ แต่ เป็นปัจจัยส าคัญในการประกันให้ เกิด
กระบวนการพัฒนาที่มุ่งเอ้ือประโยชน์ต่อประชาชน 1 
 ๒.๑.๑.๒ ที่มาของแนวคิดการมีส่วนร่วมในประเทศไทย 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเจตนารมณ์หลักของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 และต่อเนื่องมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และมี
บัญญัติอยู่ในกฎหมายต่างๆ อีกมากมาย อีกทั้งพระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 ก็ได้ให้ความส าคัญของการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางให้มีการปฏิรูป
ระบบราชการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินอีกด้วย 

 อย่างไรก็ดี แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมได้มีผู้น าไปตีความและน าไปสู่การปฏิบัติในระดับที่
แตกต่างกันอีกทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกหลายๆ ฉบับ ยังไม่ออกมาท าให้ประชาชน ข้าราชการ และ
กลุ่มบุคคลต่างๆ อาจไม่ทราบถึงเครื่องมือที่เหมาะสมในการมีส่วนร่วม อีกทั้งช่องทางในการเข้าถึง
กระบวนการมีส่วนร่วมยังสับสน ไม่ทราบว่ามีหรือยังไม่มี อันน ามาสู่การขาดโอกาสในการเข้ามามีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริง 2  

 การมีส่วนร่วมของประชาชนปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 (2525 -
2529) เป็นต้นมาและรัฐได้ใช้การมีส่วนร่วมนี้เป็นเครื่องมือให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการของรัฐ โดย
ที่ค าจ ากัดความของการมีส่วนร่วมมีจ านวนมากแต่ก็ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในแง่การเมืองการ
ปกครองที่เห็นว่า การเข้ามามีส่วนร่วมของชาวชนบท เป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของทุกฝุาย 
และยังอาจเป็นการปูพ้ืนฐานมั่นคงส าหรับวิวัฒนาการไปสู่การปกครองตนเองของท้องถิ่นได้ในบั้น
ปลาย และได้กล่าวถึง จุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าเริ่มต้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่
แต่ละคนมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องและสนใจเป็นเรื่องๆไป เช่น การสร้างแหล่งกักเก็บน้ าฝน การศึกษา 

                                                           
1

 Sisavanh Vongkatanegnou,  ทฤษฎีการมีส่ วนร่วม ,  [ออนไลน์ ].  แหล่ งที่ มา  : 
https://www.gotoknow.org/posts/482092%2520%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%2
5B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%252018%2520
%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1.%25E0%25B8%25A2.59, [ ๒๐ มิ.ย. ๖๐]. 

2
 ถวิลวดี บุรีกุล, เอกสารประกอบการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการ

มีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เรื่อง “การมีส่วนร่วม : แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการ”, (กรุงเทพมหานคร : 
สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๑), หน้าบทน า. 



๑๐ 
 

 

การสาธารณสุข เป็นต้น ข้อส าคัญกิจกรรมเหล่านี้ จะต้องสัมพันธ์กับปัญหาและความต้องการของ
ชาวบ้าน3  

๒.๑.๒ ความหมายของการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ “กระบวนการที่ความกังวล ความต้องการ และคุณค่า

ของประชาชน ได้รับการบูรณาการในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ ผ่านกระบวนการสื่อสารแบบ 
สองทาง โดยมีเป้าหมายโดยรวมเพ่ือที่จะท าให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและได้รับ การสนับสนุนจาก
ประชาชน” การมีส่วนร่วมนั้นจะหมายถึงการที่ประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นก่อนการตัดสินใจ
จะเกิดขึ้น หรือหมายความว่า ผู้มีอ านาจตัดสินใจจะสามารถตัดสินใจใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ จากประชาชนก่อนเท่านั้น Creighton ตั้งค าถามถึงประเด็น
ผู้มีอ านาจตัดสินใจ โดยพิจารณาว่าท าไม เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงเป็นผู้มีอ านาจตัดสินใจได้เท่านั้น ถึงแม้ว่า
ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของรัฐมีแนวโน้มที่จะท ากระบวนการตัดสินใจให้เปิดเผย และมีความโปร่งใสมากขึ้น 
แต่ในหลายกรณีหรือสถานการณ์ โดยอ านาจการตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็ยังคงเป็นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
อยู่นั่นเอง 

4
  นอกจากนั้นเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด ซึ่งเป็นการสื่อสาร สองทางระหว่าง

บุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน หรือองค์การ ในการด าเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรมทั้ง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งการมีส่วนร่วมจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมการดาเนินการและร่วมรับผลประโยชน์ 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันของกลุ่ม  และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี 
ความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่ม การให้ความหมายค าจ ากัดความการมีส่วนร่วมมีมากมายหลายทัศนะ 
โดยการเกี่ยวข้องทางจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่มซึ่งผลของการเกี่ยวข้อง
ดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระท าเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นกับทั้งให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบ
ร่วมกับกลุ่มดังกล่าวด้วย5 และยังเป็นการที่ปัจเจกบุคคลก็ดี กลุ่มคน หรือองค์กรประชาชนก็ดี ได้อาสา
เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การด าเนินโครงการ การแบ่งปันผลประโยชน์ และการประเมินผล
โครงการพัฒนาด้วยความสมัครใจ โดยปราศจากข้อก าหนดที่มาจากบุคคลภายนอก และเป็นไปเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกในชุมชน รวมทั้งมีอ านาจอิสระในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิด
จากการพัฒนาให้กับสมาชิกด้วยความพึงพอใจ และผู้เข้ามามีส่วนร่วมมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการ
ด้วย6 
 

การมีส่วนร่วม เป็นค าที่ทุกคนในวงการพัฒนาพูดกันมาก เป็นค าที่มักจะถูกน าไปใช้ปนกันกับ
ค าว่า การให้ความร่วมมือ การมีส่วนร่วม หมายถึง การยุ่งเก่ียว การเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ เป็นค า
                                                           

3 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕. 
 4 James L. Creighton, Handbook of Public Participation: Involving Citizens in 
Community Decisions, แปลและเรียบเรียงโดย ศ.นพ.วันชัยวัฒนศัพท์, คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตัดสินใจของชุมชน(กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า และ มูลนิธิอาเซีย, ๒๕๕๒), หน้า ๗. 
 5 Davis Keith, Human Behavior of World-Man Relations and Organization Behavior, 
(New York : Mc Graw –Hill Book Co, 1972), p. 15.   
 6 เสาวนิตย์ ชัยมุสิก, การบริหารโรงเรียนเป็นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์บุ๊คพ้อยท์, ๒๕๔๒), หน้า ๔๑. 



๑๑ 
 

 

ที่หมายถึง บุคคล ๒ ฝุาย เป็นต้นว่า ใครร่วมกับใคร เป็นค าที่ในทางการพัฒนามีความหมายเกี่ยวข้อง
กับศักดิ์ศรีและศักยภาพแห่งมนุษย์ 7 

 

 พจนานุกรมอังกฤษฉบับ Oxford (Oxford English Dictionary : OED) ได้ให้ค านิยาม 
ค าว่า “การมีส่วนร่วม (Participation) ไว้ว่า “เป็นการมีส่วน (ร่วมกับคนอ่ืน) ในการกระท าบางอย่าง
หรือบางเรื่อง” ซึ่งจะมีความหมายตรงกันข้ามกับค าว่า การเมินเฉย (Apathy) หากจะอธิบาย
ความหมายของการมีส่วนร่วม (Participation) ในทางวิชาการ จะหมายถึงความเกี่ยวข้องทางด้าน
จิตใจ ความรู้สึก นึกคิดของแต่ละคนที่มีต่อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของกลุ่ม เป็นแรงกระตุ้นที่ช่วยให้
ท า ให้ เกิดความส า เร็จ  เกิดความรับผิดชอบต่อกิจกรรมร่วมกันด้วยการเข้ า ไปเกี่ ยวข้อง 
(Responsibility) ซึ่งอาจเกิดข้ึนทุกระดับของสายบังคับบัญชาใน ๓ ลักษณะ คือ การช่วยเหลือ มีการ
ให้อ านาจ และมีขอบเขตภาระงาน 8  
 

 การมสี่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีความหมาย ครอบคลุม ๓ ประการ 9 คือ  
 ๑) การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากโครงการพัฒนา  
 ๒) การที่ประชาชนมีส่วนร่วมช่วยเหลือในการปฏิบัติตามโครงการ  
 ๓) การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตลอดกระบวนการพัฒนา   

 

 ความหมายการมีส่วนร่วมนั้นมีนักวิชาการได้กล่าวไว้หลายท่าน ซึ่งสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม
(Participation) คือ กระบวนการสื่อสารในระบบเปิด ซึ่งเป็นการสื่อสาร สองทางระหว่างบุคคล กลุ่ม
บุคคล ชุมชน หรือองค์การ ในการด าเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรมทั้งเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ  
 

๒.๑.๓ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมขององค์กรปกครองท้องถิ่น นับว่าเป็นหัวใจส าคัญ 

หรือเป็นหลักการอันเป็นสาระส าคัญของระบบการปกครองท้องถิ่น และอาจเป็นเหตุผลส าคัญที่อธิบาย
ว่า เหตุใดจึงต้องมีระบบการปกครองท้องถิ่นคู่ขนานไปกับระบบการปกครองส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค ซึ่งเป็นเหตุผลส าคัญที่รัฐจะต้องมีการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เช่น มาตรา ๖๖ บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชน
ท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟู จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ การมีส่วนร่วมในการจัดการ และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน มาตรา 

                                                           
7 นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, แนวคิดแนวทางการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ร าไทยเพรส, 

๒๕๕๐), หน้า ๔๓. 
8 โกวิทย์ พวงงาม, การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น, พิมพ์ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท บพิธการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๑๘๙. 
9 ทวีวงศ์ ศรีบุรี, สิ่งแวดล้อม เศรษฐกจิ และการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั

, ๒๕๓๙), หน้า ๑๐๐. 



๑๒ 
 

 

๖๗ สิทธิของบุคคลที่จะร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา และการได้ประโยชน์จากการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและในการคุ้มครองส่งเสริม และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด ารงอยู่อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและ
อนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม 10  

นอกจากนั้น แนวนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรา ๘๗ รัฐต้องด าเนินตาม
แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายและวางแผนเศรษฐกิจ ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 11 เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร ที่
เกี่ยวข้องกับจิตใจและพฤติกรรมของคนในสังคมนั้น ที่จะเป็นแรงกระตุ้นไปสู่ความส าเร็จหรือล้มเหลว 
เดวิส และนิวสตรอม (Davis and Newstrom) อธิบายว่า การมีส่วนร่วมเป็นเรื่องของการเข้าไป
เกี่ยวข้อง (Involvement) เมื่อเกี่ยวข้องก็คิดช่วยเหลือกัน (Contribution) และร่วมรับผิดชอบ 
(Responsibility) ในสิ่งนั้นๆ 12 และยังเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นครบถ้วนทุกขั้นตอนในการด าเนินงาน
ข้างต้นนั้นย่อมเรียกได้ว่าเป็นการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Meaningful Participation) เป็น
กระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเปลี่ยนข้อมูลและความ
คิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือกและ  การตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ
ร่วมกัน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรเข้าร่วมในกระบวนการนี้ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึงการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้-เรียนรู้ การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 13 ส่วนการมีส่วนร่วมทางการเมือง (political participation) เป็นค าที่มี
ความหมายมากจนท าให้เกิดความสับสน ค านี้ใช้กับกิจกรรมที่คนเข้าไปสู่ระบบการเมืองทุกระดับ เช่น 
การมีส่วนร่วมเลือกตั้งโดยการออกเสียง รัฐมนตรีต่างประเทศมีส่วนร่วมก าหนดนโยบายต่างประเทศ 
บางครั้งกใ็ช้ในความหมายที่เป็นความสับสนใจการเมืองมากกว่าท าจริง เช่น ประชาชนมีส่วนร่วมโดยการ
สนใจการเมือง หรือบางครั้งก็อยู่นอกการเมือง เช่น ประชาชนมีส่วนร่วมกับครอบครัวหรือโรงเรียน...14  
 นอกจากนั้น การมีส่วนร่วมแสดงลักษณะร่วมกันได้ ๔ ประการ ดังนี้ 15 
 ๑) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้าไปได้รับอ านาจ ที่จะคิดจะท ามากขึ้น ไม่ว่าในเรื่อง
การเมืองหรืออ านาจในการตัดสินใจที่จะด าเนินการใดๆ 

                                                           
10 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจานุเบกษา, ๒๕๕๑), หน้า ๓ -๔ . 
11 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕ -๖ . 
12 Davis  Keith, Human Behavior of World-Man Relations and Organization 

Behavior, (New York : Mc Graw – Hill Book Co, 1972), p. 21. 
13 อรทัย ก๊กผล และฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ , บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า ๕๒ ด้านความ

โปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๓), หน้า ๙. 
14 เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, หลักรัฐศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท บพิธการพิมพ์, 

๒๕๕๓), หน้า ๑๖๕. 
15  นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, การมีสว่นร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิค และกรณีตัวอย่าง, พิมพ์ครั้งท่ี 

๒, (เชียงใหม่ : สิรลิักษณ์การพิมพ,์ ๒๕๔๗), หน้า ๓. 



๑๓ 
 

 

 ๒) การมีส่วนร่วม หมายถึง ต้องร่วมกันอย่างมีอิสรภาพ เสมอภาค เท่าเทียมกัน และ ควร
มีส่วนร่วมด้วยอย่างแท้จริง/เข้มแข็ง (active) มิใช่ร่วมอย่างผิวเผินเฉื่อยชา (passive) 
 ๓) การมีส่วนร่วม หมายถึง ต้องร่วมตั้งแต่ขึ้นแรกของกระบวนการ จนถึงขึ้นสุดท้ายของ
โครงการ (entire development process)  
 ๔) การมีส่วนร่วมมักเป็นเรื่องที่ผู้ด้อยโอกาสขอแบ่งอ านาจจากผู้ที่มีอ านาจเหนือกว่า เพ่ือ
ปรับปรุงวิถีชีวิตชุมชนให้ดีขึ้น 

 นักวิชาการได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลักการแห่งรัฐธรรมนูญว่า
ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้ใน 5 ลักษณะ 16  
 1) มีส่วนร่วมในการรับรู้ (ความเป็นไปของการบริหารราชการแผ่นดินทั้งฝุายนิติ
บัญญัติ บริหาร และตุลาการ มากขึ้น)  
 2) มีส่วนร่วมในการคิด (ร่วมกับองค์กรทั้งหลายที่รัฐธรรมนูญตั้งขึ้น)  
 3) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
 4) มีส่วนร่วมในการกระท าการบางอย่าง (ร่วมกับรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 5) มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ (องค์กรที่ใช้อ านาจรัฐ ไม่ว่าจะเป็นฝุายทาง
การเมืองหรือข้าราชการประจ า) 

 

 นอกจากนั้น นรินทร์ชัย พัฒนพงศา ยังกล่าวอีกว่า หลักการพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม มี
อยู่ด้วยกัน ๑๐ ประการ ดังนี้ 17 

 ๑) เชื่อว่ามนุษย์ต่างมีความคิดและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน 
๒) เชื่อว่าทุกคนไม่ได้ชั่วมาแต่ก าเนิด 

 ๓) ต้องคิดว่ามนุษย์มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ 
 ๔) เชื่อว่าชาวชุมชนต่างๆ มักมีภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ตามความเป็นอยู่

ของตนในระดับหนึ่ง 
 ๕) ต้องมีความเชื่อว่ามนุษย์มีความสามารถพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของตนเองให้ดีได้ 
 ๖) การมีส่วนร่วมย่อมเพ่ิมข้ึน เมื่อมีสภาพที่เหมาะสมต่อไปนี้ 

-ประชาชนในท้องถิ่นได้รู้สึกว่าเขาได้ควบคุมโชคชะตาของตนเอง 
-ผู้ที่จะเข้าร่วมต้องมีอิสรภาพ ได้รับความเสมอภาคและได้รับความจริงใจให้เข้ามี

ส่วนร่วม 
-ผู้ที่จะเข้าร่วมด้วยต้องมีความสามารถพอที่จะมีส่วนร่วมด้วยได้ 
-มีการสื่อสาร ๒ ทาง เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง 
-ประชาชนมีส่วนร่วมรับราบ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในโครงการตั้งแต่เริ่มต้น จะท า

ให้ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการมากยิ่งขึ้น 

                                                           

 16 บวรศักดิ ์อุวรรณโณ, รัฐธรรมนูญปัจจุบันกับการปฏริูปการเมือง, (นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 
2542), หน้า 61.   

 17  นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, การมีสว่นร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิค และกรณีตัวอย่าง, พิมพ์ครั้งท่ี 
๒, หน้า ๑๔-๑๖. 



๑๔ 
 

 

-ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่โครงการและต่อโครงการนั้น และเต็มใจที่จะ
มีส่วนร่วมด้วย 

-การมีส่วนร่วมนั้นต้องไม่ท าให้ประชาชนเสียค่าใช้จ่ายมากเกินกว่าผลตอบแทนที่
ประเมินว่าจะได้รับ 

-เมื่อเข้ามามีส่วนร่วมแล้ว จะไม่กระทบกระเทือนสถานภาพในหน้าที่การงานหรือ
ทางสังคมให้ลดน้อยลง 

-มีกลวิธีการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างโครงการ และมีผู้ส่วนได้ส่วนเสีย เป็นอย่างดี 
๗) เชื่อว่าตนต่างกับชาวบ้านอยู่ไม่น้อย และชาวบ้านเองก็แตกต่างกันอยู่บ้าง 
๘) อาจใช้การมีส่วนร่วมในหลายรูปแบบ 
๙) ไม่มีสิ่งใดได้มาฟรี 
๑๐) การมีส่วนร่วมต้องนึกถึงใจของผู้อื่น 

นอกนั้น หลักการมีส่วนร่วมพ้ืนฐาน “การมีส่วนร่วมของประชาชน” ยังเป็นสิ่งที่สังคมไทย
ตื่นตัวและถูกนามาใช้กล่าวอ้างกันอย่างกว้างขวางเมื่อสิบกว่าปีนี้เอง เริ่มต้นจากการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิรูปการเมืองหลังเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่
ของการเมืองการปกครองไทย ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทและได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนด
กฎหมายสูงสุดของประเทศ โดยที่เป็นการมีส่วนร่วมทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 18 
 การมีส่วนร่วมเป็นพ้ืนฐานของกิจกรรมทุกกิจกรรม กระบวนการตัดสินใจของกลุ่มจะเกิด
จากการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ซึ่งปัจจัยส าคัญของการมีส่วนร่วมมี ๔ ประการ คือ  
  ๑) เป็นความพยายามท่ีเกี่ยวข้องกันทางด้านจิตใจและความรู้สึก  
  ๒) เป็นการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ  
  ๓) เป็นการให้บุคลากรรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน  
 ๔) เป็นการพัฒนาการมีส่วนรวม ซึ่งค านึงถึงความสมดุลระหว่างการมีส่วนร่วม
อย่างไม่แท้จริงกับการมีส่วนร่วมมากเกินไป 19 ขณะที่นักวิชชาการบางท่านกล่าวว่า “การให้มีส่วนร่วม
เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผู้บริหารต้องการให้ได้รับการสนับสนุนที่เข้มแข็ง อันมีผลมาจากการวิจัยและ
ทฤษฏีด้านการสร้างแรงจูงใจที่ตระหนักถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมและการสร้างการยอมรับนับ
ถือ” 20 
   
 การมสี่วนร่วมของประชาชนมีลักษณะ ๓ ประการ 21 ได้แก่  

๑) การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาตนเอง ร่วมให้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้และ

                                                           
18  ปัทมา สูบกาปัง, “การมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยในรอบทศวรรษที่ผ่านมา : สภาพปัญหาและ

ความท้าทายในอนาคต”, บทความ, (กรุงเทพมหานคร : สานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๑), หน้า ๑. 
 19 Putti Joseph M,  Management :  A Functional,  (Singapore :  Mc Graw-Hill,  1987), p. 305. 
 20 Koontz & others,  Essential  of management,  (New York :  Mc Graw-Hill, 1986),  p. 385. 
 21 ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ า, หลักการพัฒนาชุมชน, (ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๐), หน้า ๙๓. 



๑๕ 
 

 

ความช านาญ ร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กร
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

 ๒ ) การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาส
และได้ใช้โอกาสที่ได้รับแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิด แสดงออกซึ่งสิ่งที่เขามี แสดงออกซึ่งสิ่งที่เขา
ต้องการ แสดงออกซึ่งปัญหาที่ก าลังเผชิญ และแสดงซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหา และลงมือปฏิบัติโดยการ
ช่วยเหลือของหน่วยงานภายนอกน้อยที่สุด 

 ๓ ) การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการที่รัฐบาลท าการส่งเสริม ชักน า 
สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั้งรูปของบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ 
   

การมีส่วนร่วม 22 คือ การที่ประชาชนจะเข้ามามีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมท า                     
ร่วมแก้ไข และร่วมมีผลประโยชน์ดังที่กล่าวมานั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของกลยุทธ์การพัฒนาที่เห็น
ความส าคัญของประชาชนในระดับรากหญ้าโดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ประกอบ  ทั้งด้านการกระจาย
อ านาจการวางแผนจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น และการก าหนดแนวทางการพัฒนาจากล่างขึ้นบน                   
การ มีส่วนร่วมของประชาชนสามารถท าได้ ๔ ลักษณะ คือ 
                        ๑) เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดว่าอะไรคือความจ าเป็นพ้ืนฐานของชุมชน 
                        ๒) เป็นผู้ระดมทรัพยากรต่างๆเพ่ือตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน 
                        ๓) เป็นผู้มีบทบาทในการปรับปรุงวิธีการกระจายสินค้าและบริการให้สมบูรณ์ขึ้น 
                        ๔) เป็นผู้ได้รับความพึงพอใจและเกิดแรงจูงใจที่จะสร้างกระบวนการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งมีความสอดคล้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ๗ ประการ 23ดังนี้  การมีส่วนร่วมแบบ
อยู่เฉย ๆ (Passive Participation) administration ประชาชนจะได้รับการบอกกล่าวในสิ่งที่เกิดขึ้น 
จะเป็นการประกาศฝ่ายเดียวโดยฝ่ายบริหารหรือผู้จัดการโครงการโดยไม่ต้องมีการฟังการตอบสนอง
ของประชาชนใดๆทั้งสิ้น การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล (Participation in information giving) 
ข้อมูลถูกน าใช้ร่วมกันกับผู้เชียวชาญจากภายนอก การมีส่วนร่วมของประชาชนคือการตอบค าถามจาก
ผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิจัยโดยใช้แบบสอบถามหรือการส ารวจ ประชาชนไม่ได้มีโอกาสที่จะมีอิทธิพลต่อ
วิธีการหรือผลลัพธ์ที่เป็นผลการวิจัยที่ใช้ร่วมกันไม่ได้มีการตรวจสอบความถูกต้อง การมีส่วนร่วมแบบ
ปรึกษาหารือ (Participation by consultation) การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเริ่มจากการปรึกษา
และรับฟังทัศนะจากตัวแทนภายนอก 
 

 องค์การอนามัยโลก (WHO and UNICEF) ได้เสนอกระบวนการ มีส่วนร่วมของประชาชน
ในการด าเนินกิจกรรมไว้ ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 

 ๑. การวางแผน ประชาชนต้องมีส่วนร่วม ในการวิเคราะห์ปัญหา จัดอันดับความส าคัญ 
ตั้งเปูาหมาย ก าหนดการให้ทรัพยากร ก าหนดวิธีติดตามประเมินผล และประการที่ส าคัญคือ ต้อง
ตัดสินใจด้วยตนเอง 
                                                           

 22 ปกรณ์ ปรียากร,  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : ศักดิ์โสภาการ
พิมพ์), หน้า ๖๕-๖๖. 
 23 Helene Heyd and Andreas Neef, International Food policy Research Institute 
2033 K Street, N.W.Washington, D.C. 2006 (U.S.A. December 2004). 



๑๖ 
 

 

 ๒. การด าเนินกิจกรรม ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการดาเนินการและบริหารการใช้
ทรัพยากร มีความรับผิดชอบในการจัดสรรควบคุมทางการเงิน 

 ๓. การใช้ประโยชน์ประชาชนต้องมีความสามารถในการนาเอากิจกรรมมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ ซึ่งเป็นการเพ่ิมระดับของการพึ่งตนเองและการควบคุมทางสังคม 

 ๔. การได้รับประโยชน์ประชาชนต้องได้รับการแจกจ่ายผลประโยชน์จากชุมชนในพ้ืนฐานที่
เท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นผลประโยชน์ส่วนตัว สังคม หรือในรูปวัตถุก็ได้ 24 

 
 ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 

ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชนมีเนื้อหาแตกต่างกันดังนี้ 25   
  ๑) ทฤษฎีการเกลี้ยกล่อมมวลชน (Mass Persuation Theory) กล่าวถึงการใช้ ค าพูด

หรือการเขียนเพ่ือให้เกิดความเชื่อถือและการกระท าโดยใช้หลักพฤติกรรมของมนุษย์  การเกลี้ยกล่อม
ต้องอาศัยชนส่วนใหญ่ และใช้เวลามาก ในการเกลี้ยกล่อมต้องอาศัยพฤติกรรม สัญชาตญาณการศึกษา
อบรมและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมรอบตัว การเกลี้ยกล่อมจะให้ ผลดีต้องสร้างความสนใจใน
เรื่องท่ีจะเกลี้ยกล่อมให้เข้าใจแจ่มแจ้ง ให้เกิดศรัทธาตรงกับ 

๒) ทฤษฎีการระดมสร้างขวัญของชนในชาติ (National Morale Theory) กล่าวถึงการ
สร้างก าลังใจหรือการสร้างขวัญขึ้นมาเพ่ือให้คนเกิดก าลังใจในการท างานในการฝ่าฟัน อุปสรรค ต่าง ๆ 
คนที่มีขวัญในการท างานดีจะเกิดความรู้สึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมมากกว่าคนที่ ไม่มีขวัญและก าลังใจ 
เมื่อคนมีส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม ก็จะท าให้เขามีความคิดที่จะเข้าไป มีส่วนร่วมกับสังคมในด้าน
ต่าง ๆ เพ่ือที่จะพิทักษ์รักษาทรัพย์สมบัติของส่วนรวมเอาไว้  

๓) ทฤษฎีการสร้างผู้น า (Leadership Theory) ทฤษฎีนี้กล่าวถึงการจูงใจให้ คนท างาน
ด้วยความเต็มใจ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน ชนหมู่มากจ าเป็นจะต้องมีผู้น าที่มี ความสามารถใน
การตัดสินใจ รู้จักประนีประนอม รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และอดทน ต่อค าวิพากษ์วิจารณ์ ผู้น า
ช่วยให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานกันอย่างมีขวัญและก าลังใจ ท าให้คนหมู่มากเข้ามาร่วมคิด 
ร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ การสร้างผู้น าจึงเป็น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่ง 
เพราะผู้น าที่ด ีสามารถจูงใจให้คนคล้อยตาม และเต็มใจที่จะ ให้ความร่วมมือด้วยดี  

๔) ทฤษฎีการใช้วิธีและระบบทางการบริหาร (Administrative System and Method 
Theory) กล่าวว่าการใช้ระบบการบริหารเป็นวิธีการในการระดมความร่วมมือที่ง่ายที่สุด  เพราะใช้
กฎหมายระเบียบแบบแผนในการด าเนินการ แต่ผลของการร่วมมือยังไม่มีระบบใดดีที่สุด ระบบการ
บริหารแบบกระจายอ านาจ ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของแนวการพัฒนาที่มุ่งให้ประชาชน มีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบาย ในการตัดสินใจ การประเมินผลโครงการและอ่ืน ๆ ไม่ว่า ประชาชนจะเข้าร่วม
โดยตรง หรือเข้าร่วมโดยอ้อม ผ่านผู้แทนหรือไม่ก็ตาม  

                                                           
24 WHO and UNICEF, Report of The International Conference on Primary Health 

Care, (NewYork : N.P.Press, 1981), p. 41. 
25  ไกรสร  เพ็งสกุล และคณะ, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า”, 

(รายงานวิจัยกรมทรัพยากรน้ า : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, ๒๕๕๑, (อัดส าเนา). 



๑๗ 
 

 

               ๕) ทฤษฎีแรงจูงใจ (Theory of Human Motivation) มาสโลว์ ได้อธิบายว่า การที่จะจูง
ใจคนนั้น จะต้องรู้ความต้องการตามล าดับขั้นของคน และการปฏิบัติการเพ่ือสนองตอบความต้องการ
เหล่านั้น มาสโลว ์แบ่งล าดับความต้องการ ของคนออกเป็น ๕ ระดับ 
 

 Cohen, J.M. and Uphoff ได้อธิบายกรอบความคิดเบื้องต้นในการวิเคราะห์การมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชนบทไว้ว่า มี ๓ มิติ (Dimensions) และ ๒ บริบท (Contexts) ทั้งนี้ ในมิติของการ
มีส่วนร่วม ได้แก ่ 
 มิติที่ ๑ การมีส่วนร่วมอะไร (What) แบ่งเป็น  
 ๑) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
 ๒) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
 ๓) การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์  
 ๔) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน 
 กรอบทฤษฎีการมีส่วนร่วมโดยได้รับการพัฒนาจากแนวคิดที่ เป็นระบบมากที่สุด                        
ซึ่งมีลักษณะและข้ันตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้ 

ขั้นที่ ๑ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (decision making) ในกระบวนการของ                   
การตัดสินใจนั้น ประการแรกสุดที่จะต้องกระท าคือ การก าหนดความต้องการและการจัดล าดับ
ความส าคัญ ต่อจากนั้นจึงเลือกนโยบายและประชากรที่เกี่ยวข้อง  การตัดสินใจนี้เป็นกระบวนการ
ต่อเนื่องที่ต้องด าเนินการไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจในช่วงด าเนินการ
วางแผน และการตัดสินใจปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
 ขั้นที่ ๒ การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ (implementation) ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของ
การด าเนินโครงการนั้นจะได้มาจากค าถามที่ว่า ใครจะท าประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้าง และจะท า
ประโยชน์ได้โดยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริหารงานและการประสานงาน และ        
การขอความช่วยเหลือ เป็นต้น 
 ขั้นที่ ๓ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (benefits) ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ 
นอกจากความส าคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว ยังต้องพิจารณาถึง                    
การกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วยผลประโยชน์ของโครงการนี้ รวมทั้งผลที่ได้ประโยชน์ทางบวก 
และผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่เป็นผลเสียของโครงการ ซึ่งจะได้ผลประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลและ
สังคมด้วย  
 ขั้นที่ ๔ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (evaluation) ซึ่งสิ่งส าคัญที่จะต้องสังเกตในขั้นนี้ 
คือ ความเห็น (view) ความชอบ (preferences) และความคาดหวัง (expectation) ซึ่งจะมีอิทธิพล
สามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้ 
  



๑๘ 
 

 

ซึ่งสามารถแสดงเป็นวงจรการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Cohen และ Uphoff ได้ดังนี้ 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ในส่วนของ ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ 27 ได้ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่ง
สามารถจัดแบ่งเป็นขั้นตอนง่ายๆ ได้ดังภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26 ถวิลวดี บุรีกุล, เอกสารประกอบการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและ

การมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เรื่อง “การมีส่วนร่วม : แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการ”,หน้า ๘. 
27 ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน : การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ชุมชนมี

ส่วนร่วม, หน้า ๒๗. 

ส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
Decision Making 

ส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
Implementation 

การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ 
Benefit 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
Evaluation 

๑. มีส่วนร่วมในการ
วางแผน 

๓. มีส่วนร่วมในการจัดสรร
ผลประโยชน์  

๒. มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ/ด าเนินการ 

๔. มีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผล 

กระบวนการมี
ส่วนร่วม 



๑๙ 
 

 

ขั้นที่ 1 มีส่วนร่วมในการวางแผน ประกอบด้วยการรับรู้ และเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการ
วางแผนและร่วมวางแผนกิจกรรม 

ขั้นที่ 2 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ/ด าเนินการ ประกอบด้วยการเกี่ยวข้องกบัการด าเนินการ
ในกิจกรรรมต่างๆ และการตัดสินใจ 

ขั้นที่ 3 มีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ เป็นการมีส่วนร่วมในการจัดสรรประโยชน์ 
หรือผลของกิจกรรม หรือผลของการตัดสินใจทีเ่กิดข้ึน 

ขั้นที่ 4 มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล เกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะประเมิน
ประสิทธิผลของโครงการ กิจกรรมต่างๆ และพิจารณาวิธีที่จะด าเนินการต่อเนื่องต่อไป ประชาชนจะ
เข้ามาเกี่ยวข้องกับการคิดเกณฑ์ในการประเมินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ด้ วย ซึ่งผลของ
กระบวนการประเมินนี้จะกลายเป็นปัจจัยน าเข้าในกระบวนการมีส่วนร่วมขั้นที่ 1 ซึ่งเป็นขั้นตอนของ
การวางแผนต่อไป 

 
จินตวีร์ เกษมศุข ได้กล่าวไว้ว่า รูปแบบของการมีส่วนร่วมที่ด าเนินอยู่โดยทั่วไป สามารุ

สรุปได้เห็น ๔ รูปแบบ 28 คือ 
 ๑) การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการมี่จะด าเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
ทั้งนี้ การได้รับแจ้งข่าวสารดังกล่าวจะต้องเป็นการแจ้งก่อนที่จะมีการตัดสินใจด าเนินโครงการ 
 ๒) การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมที่มีการจัดการ
หารือระหว่างผู้ด าเนินโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ เพื่อรับฟังความคิดเห็น
และตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ้น 
 ๓) การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนและ
ฝุายที่เก่ียวข้องกับโครงการหรือกิจกรรม และผู้มีอ านาจตัดสินใจในการท าโครงการหรือกิจกรรมนั้นได้
ใช้เวทีสาธารณะในการท าความเข้าใจ และค้นหาสาเหตุในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมในพ้ืนที่นั้น 
ซึ่งมีหลายรูปแบบ ได้แก่ การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting)  การประชุมรับฟังความ
คิดเห็นในเชิงวิชาการ (Technical Hearing) และ การประชาพิจารณ์ (Public Hearing)  
 ๔) การร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นเปูาหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ซึ่งประชาชนจะมีบทบาทในการตัดสินใจได้เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของ
คณะกรรมการที่เป็นผู้แทนประชาชนในพื้นท่ี 
 

 ระดับการมีส่วนร่วม 
 เมื่อกล่าวถึงความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมแล้วนั้น ยังมีนักวิชาการ
อีกหลายท่านที่ได้กล่าวหรืออธิบายเกี่ยวกับระดับของการมีส่วนร่วมไว้อย่างน่าสนมจอย่างยิ่ง คือ 

 ถวิลวดี บุรีกุล กล่าวว่า จ านวนประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมในแต่ละระดับ จะเป็นปฏิภาคกับ
ระดับของการมีส่วนร่วม กล่าวคือ ถ้าระดับการมีส่วนร่วมต่ า จ านวนประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมจะมาก 
                                                           

 28 จินตวีร์ เกษมศุข, หลกัการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัแอคทีฟ พริ้นท์ จ ากัด, ๒๕๕๗), หน้า ๙ – ๑๑. 



๒๐ 
 

 

และยิ่งระดับการมีส่วนร่วมสูงขึ้นเพียงใด จ านวนประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมก็จะลดลงตามล าดับ ซึ่ง
ระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียงล าดับจากต่ าสุดไปสูงสุดได้แก่ ระดับการให้ข้อมูล ระดับ
การเปิดรับความคิดเห็นของประชาชน ระดับการปรึกษาหารือ ระดับการวางแผนจนถึงระดับการ
ตัดสินใจร่วมกัน ระดับการร่วมปฏิบัติ ระดับการติดคามตรวจสอบ จนสูงสุดคือระดับการควบคุมโดย
ประชาชน ดังภาพ 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑. ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับที่ต่ าที่สุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการด าเนินการ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม เป็นการให้ข้อมูลกับประชาชนเพ่ือประกอบการตัดสินใจ แต่ไม่ได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นสะท้อนกลับมาแนวทางในระดับนี้มีหลายวิธี เช่น การแถลงข่าว การแจก
ข่าว การจัดนิทรรศการ เป็นต้น 

                                                           
29 ถวิลวดี บุรีกุล, ทศธรรม : ตัวชีวัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี, (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน

พระปกเกล้า, ๒๕๕๐), หน้า ๒. 

การวางแผน/ 

การตัดสินใจร่วมกัน 

การปรึกษาหารือ 

 

การเปิดรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชน 

 
การให้ข้อมูล 
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การควบคุมโดยประชาชน 

ร่วมติดตาม 

การร่วมปฏิบัติ 



๒๑ 
 

 

 ๒. ระดับเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นระดับที่สูงกว่าระดับแรก กล่าวคือ มี
การเริ่มรับข้อมูลสะท้อนกลับจากประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็น แนว
ทางการด าเนินการในระดับนี้ ส่วนใหญ่ จะเป็นการส ารวจความคิดเห็นและการบรรยายให้ความรู้โดยมี
การซักถามได้ในประเด็นที่สงสัย 
 ๓ ระดับของการให้ค าปรึกษาหารือ เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้น เป็นการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน และการเจรจาอย่างเป็นทางการ เพ่ือประเมินความก้าวหน้า และระบุ
ประเด็นหรือข้อสงสัยต่างๆ ส าหรับแนวทางในการด าเนินการในระดับนี้ เช่น การจัดระชุม การจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 
 ๔. ระดับการวางแผนร่วมกัน เห็นระดับการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้นจากระดับของการให้
ค าปรึกษาหารือ ซึ่งมีขอบเขตไปถึงการร่วมกันวางแผนการด าเนินและรับผิดชอบผลของการด าเนินงาน
ร่วมกัน ซึ่งพบว่ามีประเด็นความซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมากมาย ส าหรับแนวทางในการระดับนี้ เช่น 
การใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาข้อขัดแย้งร่วมกัน เป็นต้น 
 ๕. ระดับการร่วมปฏิบัติ เห็นระดับที่สูงกว่าระดับการวางแผนร่วมกัน กล่าวคือ เป็นระดับ
ที่ผู้ด าเนินการกับประชาชนร่วมกันด าเนินโครงการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 ๖. ระดับการร่วมตรวจสอบ ติดตามประเมินผล เห็นระดับที่มีประชาชนเข้าร่วมน้อย แต่มี
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานเห็นอย่างมาก แนวทางในการด าเนินการระดับนี้ คือ การจัดตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลที่มาจากหลายฝุายที่เกี่ยวข้อง 
 ๗. ระดับการควบคุมโดยปะชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดยประชาชน เพ่ือ
แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่มีอยู่ทั้งหมด เช่น การลงประชามติ เป็นต้น 
 
 นอกจากนั้น ปรีดี โชติช่วง และคณะ ได้กล่าวถึงระดับของการมีส่วนร่วมไว้ โดยเรียงล าดับ
จากระดับน้อยไปหาระดับมาก ดังนี้ 30 
 ระดับที่ ๑ ถูกบังคับให้ร่วม มองว่าการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ 
เพราะถูกบังคับโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยง 
 ระดับที่ ๒ ถูกหลอกให้ร่วม ลักษณะนี้ประชาชนจะถูกล่อใจด้วยผลประโยชน์ในรูปของ
ค่าจ้างแรงงาน หรือความสะดวกสบายบางอย่าง 
 ระดับที่ ๓ ถูกชักชวนให้เข้าร่วม  การมีส่วนร่วมในลักษณะเช่นนี้ ส่วนมากเป็นโครงการที่
ทางราชการคิดข้ึนเองเรียบร้อยแล้วพยายามชักชวนประชาชนให้ร่วมมือในทุกรูปแบบโดยอาศัยระบบ
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารมวลชนต่างๆ ว่าเป็นโครงการที่ดีขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือ 
 ระดับที่ ๔ สัมภาษณ์แล้ววางแผนให้ ลักษณะการมีส่วนร่วมในชนิดนี้ จะปรากฏว่าปัญหา
ความต้องการและเสียงเรียกร้องของประชาชนจะได้รับการเอาใจใส่ขึ้นบ้าง กล่าวคือ ผู้ที่จะ
วางโครงการจะต้องส ารวจปัญหาและความต้องการของประชาชนด้วยการเรียกประชุม สอบถาม 

                                                           
30  ปรีดี โชติช่วง และคณะ, การพัฒนาชุมชนและการบริหารงานพัฒนาชุมชน , พิมพ์ครั้งที่ ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท บพิธการพิมพ์, ๒๕๓๖), หน้า ๑๑๐ – ๑๑๒. 
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สัมภาษณ์ แต่การตัดสินใจว่าปัญหาของชาวบ้าน คืออะไร ควรจะแก้ไขด้วยวิธีใด จะวางแผนย่างไร 
และจะปฏิบัติตามแผนอย่างไร ซึ่งยังคงเป็นเรื่องของทางราชการ 
 ระดับที่ ๕ มีโอกาสเสนอความคิดเห็น ในระดับนี้ประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นที่
เกี่ยวข้องกับการวางโครงการและด าเนินการตามโครงการ แต่การตัดสินใจยังเป็นส่วนราชกาลอยู่ 
 ระดับท่ี ๖ โอกาสเสนอโครงการ ในระดับนี้ทางราชการกับประชาชนจะมีการปรึกษาหารือ
กันอย่างใกล้ชิด ประชาชนมีโอกาสในการตัดสินใจว่าปัญหาของตนเองคืออะไร จะแก้ไขอย่างไร วิธีใด
ที่ดีที่สุด จนกระท่ังมีสิทธิเสนอโครงการและเข้าร่วมปฏิบัติด้วย 
 ระดับที่ ๗ มีโอกาสในการตัดสินใจ ซึ่งในระดับนี้ประชาชนจะเป็นหลักส าคัญของการ
ตัดสินใจทุกเรื่องต้ังแต่การวางแผน การปฏิบัติแผนและการประเมินผลโครงการ  
 

ซึ่งระดับการมีส่วนร่วมของปรีดี โชติช่วงและคณะ สามารถสรุปเป็นแผนภาพดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นอกจากนั้น นรินทร์ชัย พัฒนพงศา ได้แบ่งการมีส่วนร่วมเป็น ๓ ระดับ ๘ ขั้นตอน ดัง
ตารางระดับการมีส่วนร่วม ดังนี้ 31 
  

                                                           
31 นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, การมีส่วนร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิค และกรณีตัวอย่าง, พิมพ์ครั้งที่ ๒, 

หน้า ๑๔-๑๖. 
 

มีโอกาสตัดสินใจด้วยตนเอง 

มีโอกาสเสนอโครงการ 

มีโอกาสเสนอความเห็น 

ถูกสัมภาษณ์ความ 

ถูกชักชวน 

ถูกหลอก 

ถูกบังคับ 

มีส่วนร่วมสูงสุด 

มีส่วนร่วมสูง 

มีส่วนร่วมปานกลาง 

มีส่วนร่วมน้อย 

ไมมี่ส่วนร่วมเลย 
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ระดับการมีส่วนร่วม ขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
ประชาชนมีส่วนร่วม 
มากขึ้น 

๘) ประชาชนคือผู้ก าหนดสิ่งที่ต้องการ และร่วมกันจัดการ 
๗) ประชาชนได้ “ควบคุม” “บางส่วน” 
๖) ประชาชนและรัฐมีส่วนร่วมเท่ากัน (โดยรัฐถือว่าประชาชนเป็น 
“หุ้นส่วน” 

ประชาชนมีส่วนร่วม 
ปานกลาง 

๕) รัฐให้ประชาชนเข้าร่วมได้บางเรื่อง เช่น เป็นที่ปรึกษา, เข้าเป็น
กรรมการ (แต่งเพียงส่วนน้อย)  
๔) ประชาชนได้รับการปรึกษา (โดยมีการถามความต้องการบ้าง) 

ระดับท่ีประชาชน 
ไม่มีส่วนร่วม 

๓) รัฐบอกให้ทราบว่า “มีอะไรบ้าง” 
๒) รัฐคือผู้จัดการให้ 
๑) รัฐคือผู้ก าหนด (คิดให้แทน) 

 
๒.๑.๔ ประเภทของการมีส่วนร่วม 
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ ได้แบ่งประเภทของการมีส่วนร่วมโดยสรุปออกมาเป็น 11 กลุ่มใหญ่ มี

สาระโดยสังเขป ดังนี้ 
1. จ าแนกตามกิจกรรมในการมีส่วนร่วม เป็นการจ าแนกที่พิจารณาจากกิจกรรมของ

โครงการนั้นๆ ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งกิจกรรมต่างๆ อาจมี
ความแตกต่างกันไปตามลักษณะของงานหรือโครงการ แต่โดยทั่วไปแล้วการพิจารณามีส่วนร่วมในมิตินี้
เกี่ยวข้องกับ 

1.1 การมีส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการ 
1.2 การมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ 
1.3 การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการ 

2. จ าแนกตามประเภทของกิจกรรมหรือขั้นตอนของการมีส่วนร่วมประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน คือ 

2.1 การมีส่วนร่วมในการริเริ่มงาน/ โครงการ 
2.2 การมีส่วนร่วมในข้ันตอนการวางแผน 
2.3 การมีส่วนร่วมในข้ันดาเนินโครงการ 
2.4 การมีส่วนร่วมในข้ันการประเมินผลโครงการ 

3. จ าแนกตามระดับความสมัครใจในการเข้าร่วม แบ่งระดับของความสมัครใจออกเป็น 3 
ระดับ ดังนี้ 

3.1 การมีส่วนร่วมโดยสมัครใจ 
3.2 การมีส่วนร่วมโดยการถูกชักนา 
3.3 การมีส่วนร่วมโดยการบังคับ หรือการเกณฑ์จากผู้ที่มีอานาจเหนือกว่า 

4. จ าแนกตามวิธีของการมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ 
4.1 การมีส่วนร่วมโดยตรง 
4.2 การมีส่วนร่วมโดยอ้อม 



๒๔ 
 

 

 5. จ าแนกตามระดับความเข้มของการมีส่วนร่วม แบ่งระดับของความเข้มในการมีส่วนร่วม
ออกเป็น 3 ระดับ คือ 

5.1 ระดับของการมีส่วนร่วมเทียม 
5.2 ระดับของการมีส่วนร่วมเทียมบางส่วน 
5.3 ระดับของการมีส่วนร่วมที่แท้จริง 

 6. จ าแนกตามระดับความถี่ของการมีส่วนร่วม เป็นการพิจารณาจากจานวนของผู้ที่เข้า
เป็นส่วนร่วม และหรือจานวนครึ่งหนึ่งของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม 

 7. จ าแนกตามประสิทธิผลของการมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
7.1 การมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผล หมายถึง การมีส่วนร่วมที่ผู้เข้ามามีส่วนร่วม

เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างชัดเจน 
7.2 การมีส่วนร่วมที่ไม่มีประสิทธิผล หมายถึง การมีส่วนร่วมที่ผู้ที่เข้ามามีส่วน

ร่วมเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการเพียงบางส่วน 
8. จ าแนกตามพิสัยของกิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ 

8.1 การมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 
8.2 การมีส่วนร่วมเป็นช่วงๆ 

9. จ าแนกตามระดับขององค์การ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 
9.1 การมีส่วนร่วมในระดับล่างขององค์การ 
9.2 การมีส่วนร่วมในระดับกลางขององค์การ 
9.3 การมีส่วนร่วมในระดับสูงขององค์การ 

10. จ าแนกตามประเภทของผู้มีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
10.1 ผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น 
10.2 ผู้นาท้องถิ่น 
10.3 เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
10.4 คนต่างถ่ิน 

11. จ าแนกตามลักษณะของการวางแผน แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
11.1 การวางแผนจากบนลงล่าง 
11.2 การวางแผนจากล่างขึ้นบน 

 
๒.๑.๕ องค์ประกอบของการมีส่วนร่วม 
สมนึก สุขช่วย และคณะ ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมของประชาชน มีดังนี้ 32 
1) การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง มีการเรียนรู้ร่วมกันของ

ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งฝุายรัฐ องค์การเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยเน้นการสื่อสารสองทาง ทั้งช่องทางที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ไม่ใช่ครั้งเดียวจบและควรเกิดขึ้นตลอดโครงการ 

                                                           
32

  สมนึก สุขช่วย และคณะ, การมีส่วนร่วมของประชาชน  สาระสาร สอน. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ เดือน
กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๗, (กรุงเทพมหานคร : ส านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ า กรมทรัพยากรน้ า, ๒๕๕๗), หน้า ๓. 
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2) เปูาหมายของการมีส่วนร่วมไม่ใช่เพียงการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามกฎหมาย
หรือการท าให้ไม่มีความขัดแย้ง หากแต่กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนควรมุ่งให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและเป็นวิธีการเพ่ือทาให้ตัดสินใจของรัฐดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน 

 
นอกจากนั้น ถวิลวดี บุรีกุล กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมมี 3 ด้าน33  คือ  
1)  ต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายชัดเจน เป็นไปเพ่ืออะไร ผู้เข้าร่วมจะได้ตัดสินใจถูก

ว่าควรเข้าร่วมหรือไม่ 
2)  ต้องมีกิจกรรมเปูาหมาย ต้องระบุลักษณะของกิจกรรมว่ามีรูปแบบและลักษณะ

อย่างไร เพ่ือที่ประชาชนจะได้ตัดสินใจว่าควรเข้าร่วมหรือไม่ 
3)  ต้องมีบุคคลหรือกลุ่มเปูาหมาย  

 
๒.๑.๖ กระบวนการการมีส่วนร่วม 
องค์การอนามัยโลก (WHO and UNICEF) ได้เสนอกระบวนการ มีส่วนร่วมของประชาชน

ในการด าเนินกิจกรรมไว้ ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
๑. การวางแผน ประชาชนต้องมีส่วนร่วม ในการวิเคราะห์ปัญหา จัดอันดับความส าคัญ 

ตั้งเปูาหมาย ก าหนดการให้ทรัพยากร ก าหนดวิธีติดตามประเมินผล และประการที่ส าคัญคือ ต้อง
ตัดสินใจด้วยตนเอง 

๒. การด าเนินกิจกรรม ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการดาเนินการและบริหารการใช้
ทรัพยากรมีความรับผิดชอบในการจัดสรรควบคุมทางการเงิน 

๓. การใช้ประโยชน์ประชาชนต้องมีความสามารถในการนาเอากิจกรรมมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ ซึ่งเป็นการเพ่ิมระดับของการพึ่งตนเองและการควบคุมทางสังคม 

๔. การได้รับประโยชน์ประชาชนต้องได้รับการแจกจ่ายผลประโยชน์จากชุมชนในพ้ืนฐานที่
เท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นผลประโยชน์ส่วนตัว สังคม หรือในรูปวัตถุก็ได้ 34 

  
กระบวนการการมีส่วนร่วมในการด าเนินการพัฒนา ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การ

พัฒนาผู้น าเกิดความมั่นใจในความรู้หรือความสามารถที่มีอยู่ ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ 35 ได้
กล่าวไว้ว่า ประชาชนอาจไม่ได้เข้ามาร่วมในทุกขั้นตอน เพราะมีข้อจ ากัดหลายประการ ดังนั้น การตัด
ใจ จึงเป็นส่วนส าคัญที่นักพัฒนาจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้กระท าการตัดสินใจในการด าเนิน
กิจกรรมพัฒนา จึงถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมที่แท้จริง เพราะประชาชนเป็นฝุายก าหนดความต้องการใน
การแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง สรุปกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน มีดังนี้ 
                                                           

33 ถวิลวดี บุรีกุล, การมีส่วนร่วมของประชาชน, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : kmcenter.rid.go.th/ 
kcperson/page_kcperson/pdf/23to271152/006.ppt, [ ๗ มิ.ย. ๖๐]. 

34 WHO and UNICEF, Report of The International Conference on Primary Health 
Care, (NewYork : N.P.Press, 1981), p. 41. 

35 ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, กระบวนการและเทคนิคการท้างานของนักพัฒนา, 
(กรุงเทพมหานคร : อุษาการพิมพ์, ๒๕๔๓), หน้า ๒๐๕. 



๒๖ 
 

 

๑. การมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชน จะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้รับการเรียนรู้สภาพ
ของชุมชน การด าเนินชีวิต ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการท างาน และร่วม
คิดค้นหาปัญหา และสาเหตุของปัญหา ตลอดจนการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

๒. การมีส่วนร่วมในการวางแผน โดยมีการรวมกลุ่มอภิปรายและแสดงความคิดเป็นเพ่ือ
การก าหนนโยบาย วัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการด าเนินงานและทรัพยากรที่ต้องใช้ 

๓. การมีส่วนร่วมในการด าเนินการพัฒนา โดยการสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน 
เงินทุน หรือเข้าร่วมบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การประสานงาน และการด าเนินการขอความ
ช่วยเหลือจากภายนอก 

๔. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา เป็นการน าเอากิจกรรมมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ ทั้งด้านวัตถุ และจิตใจ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกันของบุคคล และสังคม 

๕. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ทันท ี
 

๒.๑.๗ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ลาพูน มีการส่งเสริม

ให้พนักงานโรงงานผลิตอาหารสัตว์ลาพูน มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม TPM ต่อการบริหารงาน
คุณภาพ ประกอบด้วย ๑) การมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น ๒) การมีส่วนร่วมในการวางแผน  ๓)การมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกิจกรรม ๔) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ๕) การน าความรู้
ด้าน TPM ไปปรับใช้ในการทางาน โดยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานในการดาเนินกิจกรรม
การบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากบรรยากาศในการ
ท างานของพนักงานในบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน และพนักงานมีความ
รักใคร่ สามัคคีกัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนในบริษัทฯได้แสดงความคิดเห็นในปฏิบัติงาน ก่อให้เกิด
การร่วมแรงร่วมใจกันก่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า พนักงานบริษัทฯมีระดับการมีส่วนร่วมต่อการดาเนินงาน TPM ดังนี้ 

1) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกิจกรรม ผลการศึกษาพบว่าระดับการมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบริษัทฯได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานอย่างมีแบบแผน 
และชัดเจนให้กับพนักงาน โดยก าหนดให้พนักงานในบริษัทฯ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้องค์กร
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพนักงานบางส่วนได้มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานประจา และมีภาระ
งานที่มากจึงส่งผลให้การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกิจกรรมที่บริษัทฯก าหนดนั้นเกิดประสิทธิผลปาน
กลาง และอาจส่งผลกับตามแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานที่ได้ก าหนดไว้ 

2) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน ผลการศึกษาพบว่าระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม TPM เพ่ือให้
เกิดการวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินกิจกรรมให้ดีขึ้น ร่วมกันวิเคราะห์ถึงสาเหตุของ
ปัญหาและพิจารณาแก้ไขอย่างเป็นระบบ ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานฝุายปฏิบัติการ ซึ่งจะ
พบปัญหาในการด าเนินงานอยู่เสมอ   และได้น าปัญหาที่พบนั้นมาแก้ไขและเสนอเป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการแก้ไขปัญหาในครั้งต่อไป โดยพนักงานจะเป็นสมาชิกในกลุ่มเสาหลักต่างๆ ซึ่งหัวหน้าฝุายหรือ
หัวหน้าแผนกจะเป็นหัวหน้ากลุ่มเสาหลัก เพ่ือรับทราบปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้  



๒๗ 
 

 

ในการวางแผนการดาเนินกิจกรรม TPM นั้น จะมีการประชุม Small Group เพ่ือติดตามผลการดา
เนินงานของกลุ่มเสาหลักอย่างต่อเนื่อง 

3. ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ผลการศึกษาพบว่าระดับการมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับปานกลาง โดยบริษัทฯมีการประชุมวางแผนการดาเนินกิจกรรม TPM และการวางแผนการ
แก้ไขปัญหาในการดาเนินงานให้กับพนักงาน ซึ่งพนักงานเมือพบปัญหาและได้รับการแก้ไขแล้วนั้นจะ
น าไปปรับปรุงและพัฒนาในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ทั้งนี้ในการติดตามผลการดาเนินงานนั้นพนักงาน
บางส่วนมีภาระงานที่ค่อนข้างมาก และเป็นภาระงานประจา ส่งผลให้ไม่ได้ติดตามผลกรดาเนินงาน หรือ
ติดตามเป็นบางเรื่องที่ตนสนใจ โดยพนักงานอาจให้ความส าคัญของการติดตามผลการดาเนินงานค่อนข้าง
น้อย จึงส่งผลให้การมีส่วนร่วมในด้านการติดตามและประเมินผลอยู่ใน ระดับปานกลาง 

4. ด้านการมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น ผลการศึกษาพบว่าระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มีการจัดโครงการต่างๆเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรม TPM และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเป็นการรับทราบนโยบายของบริษัทฯเป็นประจา เมื่อ
พิจารณาปัจจัยการท างานของพนักงาน โดยส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานปฏิบัติการในฝุายงานต่างๆ ซึ่งมี
ภาระงานประจ า เช่น พนักงานฝุายผลิต ซึ่งเป็นพนักงานในส่วนใหญ่ในบริษัทฯและเป็นพนักงานส าคัญใน
การดาเนินกิจกรรม TPM ในเรื่องการพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรในการทางาน ซึ่งบ่อยครั้งพนักงานฝุาย
ผลิตนั้นไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ จึงส่งผลให้พนักงานฝุายผลิตมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
ค่อนข้างน้อย และด้วยวัฒนธรรมของสังคมไทยที่ไม่ชอบการแสดงความคิดเห็น จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทา
ให้ผลการศึกษาด้านการมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นอยู่ใน ระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาในด้านการนาการความรู้ด้าน TPM ไปปรับใช้ในการทางาน พบว่าพนักงาน
ได้น าความรู้ในเรื่อง TPM ไปปรับใช้ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยน าความรู้พ้ืนฐานที่ได้ผ่านการ
อบรมมาปรับใช้  อาทิ หลักการ 5ส หลักการ Kaizan โดยเริ่มจากการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ที่ตนเอง
ได้รับผิดชอบ โดยท าความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรให้พร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา โดยได้
นาหลักการ TPM มาปรับใช้ในการค้าหาสาเหตุและวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดการ
สูญเสียที่อาจกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 
รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ดังนโยบายในการดาเนินงานด้าน 
TPM ของบริษัทฯที่ได้ก าหนดไว้ คือ “พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมด าเนินงาน TPM เพ่ือเปูาหมายใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยสร้างวัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งคนและเครื่องจักร” และ
สอดคล้องกับหลักการทางานด้าน TPM ที่ได้ก าหนดไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน คือ การลด
อุบัติเหตุเป็นศูนย์ เครื่องเสียเป็นศูนย์ และของเสียเป็นศูนย์ 36 
 
 
 
 
                                                           

36 ชัยวัฒน์ กิตติ, การมีส่วนร่วมของพนักงาน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ลาพูน ในการดาเนินกิจกรรม TPM ต่อการบริหารงานคุณภาพ, รายงานการวิจัย รัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม,่ ๒๕๕๕). หน้า ๓๑ – ๓๕. 



๒๘ 
 

 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจชายแดนของไทย 
 ๒.๒.๑ ที่มาของเศรษฐกิจชายแดนของไทย 
 หากพิจารณาในส่วนของแนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย พบว่า
แนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศไทย ที่ผ่านมามีการพัฒนาในลักษณะนี้
ภายใต้รูปแบบต่าง ๆ กัน ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estate: IE) เป็นรูปแบบการพัฒนาของ
พ้ืนที่เฉพาะ เขตอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก(Export Processing Zone: EPZ) เป็นรูปแบบการ
พัฒนาของเมืองใกล้ท่าเรือหรือสนามบิน คลังสินค้าทัณฑ์บน(Bonded Warehouse: BW) หรือร้านค้า
ปลอดอากร (Duty Free Shop: DFS) และเขตการค้าเสรี (Free Trade Zone :FTZ) หรือเขตการค้า
ปลอดภาษี (Duty Free Port) เป็นรูปแบบการพัฒนาของเมืองท่า และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
(Special Border Economic Zone: SBEZ) เป็นรูปแบบการพัฒนาของพ้ืนที่ตามแนวชายแดน 

 นอกจากนี้ ประเทศไทยมีการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ใกล้เคียงกับการพัฒนาในลักษณะของเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ พ้ืนที่ในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกหรืออีสต์เทิร์นซีบอร์ด 
(Eastern Seaboard Development Program) ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ครอบคลุมพ้ืนที่
การพัฒนาระยะแรก 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทราที่รัฐบาลในสมัยนั้นมีนโยบายให้
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจเฉพาะขึ้นมา เพ่ือเร่งรัดการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้าน
เศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี โดยเปูาหมายสูงสุด คือ ต้องการให้พ้ืนที่นี้เป็นแกน
หลักของการพัฒนาประเทศที่ เป็นประตูเปิดเชื่อมโยงการพัฒนา (Gateway) ไปสู่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือพร้อมกับเชื่อมเส้นทางการค้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  

 การพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะในประเทศไทยเริ่มจากประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 339 ในปี พ.ศ. 
2515 ให้มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภายใต้การบริหารของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) นิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้น คือ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ต่อมาจ านวนนิคม
อุตสาหกรรมก็เพ่ิมมากขึ้นโดยผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมจะได้สิทธิประโยชน์ตามที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522ซึ่งแบ่งออกได้เป็นสิทธิประโยชน์
ทั่วไปซึ่งใช้กับนิคมทุกแห่ง และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมส าหรับผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออก 
แต่การด าเนินการของนิคมอุตสาหกรรมยังมีข้อจ ากัดหลายด้าน ได้แก่ 

1. ขอบเขตของกิจกรรม ยังจ ากัดอยู่เฉพาะการประกอบการด้านอุตสาหกรรม 
2. ขาดอิสระด้านการเงิน บุคลากร และการบริหารจัดการ 
3. ขาดความคล่องตัวในการจัดหาที่ดินเพ่ือจัดตั้งหรือขยายพ้ืนที่นิคม 
4. ไม่มีอ านาจในการจดทะเบียน อนุมัติ และอนุญาตแทนหน่วยงานอ่ืน ๆ (บริษัท 

ส านักงานกฎหมาย มีชัย ฤชุพันธุ์ จ ากัด) แม้นิคมอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมส่งออกจะส่งผลดี
ต่อการพัฒนาประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาแต่แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมส่งออก
มีข้อจ ากัดที่ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ 

ประการที่หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรม และเขตอุตสาหกรรมส่งออกจ ากัดประเภทธุรกิจไว้
เฉพาะ “อุตสาหกรรม” “อุตสาหกรรมส่งออก” และธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการอุตสาหกรรมหรือ
อุตสาหกรรมส่งออกเท่านั้น ท าให้นิคมอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมส่งออกไม่สามารถรองรับ
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ธุรกิจอ่ืนอันเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจได้ เช่น การเกษตร การท่องเที่ยว การขนส่ง และการ
บริการ เป็นต้น 

ประการที่สอง องค์กรที่ท าหน้าที่ ในการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม และเขต
อุตสาหกรรมส่งออกไม่มีอ านาจในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม และเขต
อุตสาหกรรมส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ ท าให้การให้บริการแก่ผู้ประกอบการล่าช้า และไม่มีประสิทธิภาพ
ตามที่ควรจะเป็นข้อจ ากัดทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้น ท าให้เกิดการพัฒนาแนวคิด “เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ” (Special Economic Zone) ขึ้น เพื่อแก้ไขข้อจ ากัดทั้งสองประการดังกล่าว โดยเขตเศรษฐกิจ
พิเศษมีสาระส าคัญ ๆ 3 ประการ คือ 

1. เขตเศรษฐกิจพิเศษไม่มีการจ ากัดประเภทของธุรกิจ โดยนอกจากการอุตสาหกรรมแล้ว 
ผู้ประกอบการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษยังสามารถประกอบธุรกิจการเกษตร การปศุสัตว์ การประมง 
การท่องเที่ยว การขนส่งการเคหะและการก่อสร้าง การวิจัยและการผลิตที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง 
ตลอดจนการค้าและการบริการด้วย 

2. ผู้อาศัยและผู้ประกอบธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้องได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากร 
3. องค์กรบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้องมีอ านาจอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่

ผู้ประกอบธุรกิจและผู้อาศัยในเขตเศรษฐกิจพิเศษทุกเรื่อง เพ่ือให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสาระส าคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งสามประการดังกล่าวข้างต้น จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวทีการค้าระหว่าง
ประเทศไทยกับนานาประเทศ รวมทั้งช่วยกระจายการพัฒนาไปสู่พ้ืนที่เฉพาะที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรงในพ้ืนที่เฉพาะและพ้ืนที่
ใกล้เคียงด้วย (สมาคมสันนิบาติเทศบาลแห่งประเทศไทย , 2548)เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสทาง
เศรษฐกิจของประเทศ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาพ้ืนที่ อ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพพอที่จะพัฒนาเ ป็นฐาน
อุตสาหกรรมใหม่ของประเทศได้ โดยเฉพาะเมื่อประเทศเพ่ือนบ้านของไทยได้เปิดประเทศและให้
ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือสร้างความเจริญให้ประเทศ และให้ประชาชนมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนจึงเริ่มได้รับความสนใจ ประกอบกับ พ้ืนที่
ชายแดนของไทยเองได้มีการพัฒนามาแล้วระยะหนึ่ง ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม การค้า และบริการ โดย
บางพ้ืนที่มีสภาพทางกายภาพและศักยภาพเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างมาก การ
พัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายแดนที่มีการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จึ งมีความ
ได้เปรียบและเหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษได้มากกว่าพื้นท่ีอ่ืน 
  

๒.๒.๒ ความหมายเขตเศรษฐกิจ 
 เขตเศรษฐกิจพิเศษ  หมายถึง เขตพ้ืนที่ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะตามกฎหมาย เพ่ือ
ประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุน และอ านวยความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการในการ
ด าเนินกิจการต่างๆ เช่น การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอ่ืนใดที่เป็น
ประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ 37  
                                                           

37
 oweera, เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ อะไร ASEAN Economic Community, [ออนไลน์]. 

แหล่งที่มา : http://oweera.blogspot.com/2015/02/asean-economic-community.html, [๗ มิ.ย. ๖๐]. 
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 ๒.๒.๓ หลักการ/ความส้าคัญของเขตเศรษฐกิจ 38 
 จากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการค้าและการลงทุน และที่ส าคัญเพ่ือ
การเตรียมพร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) จึงได้
ก าหนดให้ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นรวม 10พ้ืนที่ ได้แก่ ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย 
หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส โดยรัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมต่างๆ ท าการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การให้สิทธิและประโยชน์ ทั้งที่ เป็นภาษี และไม่ใช่ภาษี ตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service: OSS) และมาตรการอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนเป็นพื้นที่ติดต่อกับชายแดนประเทศเพ่ือนบ้านของไทย ได้แก่ 
ประเทศเมียนมาที่จังหวัดตากและกาญจนบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่จังหวัด
เชียงราย มุกดาหาร หนองคาย และนครพนมประเทศกัมพูชาที่จังหวัดสระแก้วและตราด และประเทศ
มาเลเซียที่จังหวัดสงขลาและนราธิวาสในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา(2553-2557) มูลค่าการค้าชายแดนของ
ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านข้างต้นทั้ง 4 ประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าเฉลี่ยต่อปี
ประมาณ 900,000 ล้านบาท และน่าจะมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะภายหลังการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสิ้นปี 2558 นี้  

ปัจจุบันธุรกิจประเภทศูนย์กระจายสินค้า และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจ านวนมากเริ่ม
สนใจไปลงทุนในพ้ืนที่ดังกล่าว เนื่องจากสามารถเข้าถึงแรงงานจ านวนมากและสะดวกในการกระจาย
สินค้าไปยังประเทศเพ่ือนบ้านรวมทั้งน าเข้าสินค้าต่างๆรวมทั้งวัตถุดิบ หรือชิ้นส่วนต่างจากประเทศ
เพ่ือนบ้านเข้ามายังประเทศไทยในอนาคตเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนย่อมจะมีการติดต่อ
ทางธุรกิจ และเชื่อมโยงในด้านวัตถุดิบ และห่วงโซ่อุปทานทางการผลิต (Supply Chain) รวมถึงตลาด
ผู้บริโภคในประเทศที่เชื่อมต่อกับชายแดนของไทยมากขึ้นนักลงทุนที่เข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
นอกจากจะได้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรที่มากกว่าการประกอบธุรกิจหรือการลงทุนในพ้ืนที่ทั่วไป
แล้ว ยังจะได้รับประโยชน์จากการใช้แรงงานต่างด้าวที่จะสามารถเข้ามาท างานในโครงการได้  

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายและมาตรการสนับสนุนอื่นๆ เช่น การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การสร้างระบบสาธารณูปโภคที่จ าเป็นเพ่ือรองรับการลงทุน การจัดหาพ้ืนที่ให้เช่า รวมถึงการ
ตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแบบครบวงจร เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักลงทุนในที่เดียวกันที่เรียกว่า 
“One Stop Service หรือ OSS” 
 ๒.๒.๔ ประเภทของเขตเศรษฐกิจ 
 ปัจจุบันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วยพ้ืนที่ใน 10 จังหวัด ตามประกาศ กนพ. 
ที่ 1/2558 และ 2/2558 ดังนี้ 

 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 ตามประกาศ กนพ. ที่ 1/2558 
 1. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ประกอบด้วย 14 ต าบล ใน 3 อ าเภอในจังหวัด

ตาก ได้แก่ 

                                                           
38 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, ๒๕๕๘), หน้า ๔-๕. 
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อ าเภอแม่สอด 8 ต าบล ได้แก่ ต าบลแม่สอด ต าบลแม่ตาว ต าบลท่าสายลวด ต าบลพระ
ธาตุผาแดง ต าบลแม่กาษา ต าบลแม่ปะ ต าบลแม่กุ และ ต าบลมหาวัน 

อ าเภอพบพระ 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลพบพระ ต าบลช่องแคบ และ ต าบลวาเล่ย์ 
อ าเภอแม่ระมาด 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลแม่จะเรา ต าบลแม่ระมาด และ ต าบลขะเนจื้อ 
2. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย 11 ต าบล ใน 3 อ าเภอ ใน

จังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร 5 ต าบล ได้แก่ ต าบลศรีบุญเรือง ต าบลมุกดาหาร ต าบลบางทราย

ใหญ่ ต าบลค าอาฮวน และ ต าบลนาสีนวน 
อ าเภอหว้านใหญ่ 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลบางทรายน้อย ต าบลชะโนด ต าบลหว้านใหญ่ 

และ ต าบลบ่งขาม 
อ าเภอดอนตาล 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลโพธิ์ไทร และ ต าบลดอนตาล 
3. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย 4 ต าบล ใน 2 อ าเภอ ใน

จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ 
อ าเภออรัญประเทศ 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลบ้านด่าน ต าบลปุาไร่ และ ต าบลท่าข้าม 
อ าเภอวัฒนานคร 1 ต าบล ได้แก่ ต าบลผักขะ 
4. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ประกอบด้วย 3 ต าบล ของอ าเภอคลองใหญ่ 

ในจังหวัดตราด ได้แก่ ต าบลคลองใหญ่ ต าบลหาดเล็ก และ ต าบลไม้รูด 
5. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 4 ต าบล ของอ าเภอสะเดา ใน

จังหวัดสงขลา ได้แก่ ต าบลสะเดา ต าบลส านักขาม ต าบลส านักแต้ว และต าบลปาดังเบซาร์ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ตามประกาศ กนพ. ที่ 2/2558 
1. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 21 ต าบล ใน 3 อ าเภอ ใน

จังหวัดเชียงราย ได้แก่ 
อ าเภอเชียงของ 7 ต าบล ได้แก่ ต าบลครึ่ง ต าบลบุญเรือง ต าบลริมโขง ต าบลเวียง ต าบล

ศรีดอนชัย ต าบลสถาน ต าบลห้วยซ้อ 
อ าเภอเชียงแสน 6 ต าบล ได้แก่ ต าบลบ้านแซว ต าบลปุาสัก ต าบลแม่เงิน ต าบลโยนก 

ต าบลเวียง ต าบลศรีดอนมูล 
อ าเภอแม่สาย 8 ต าบล ได้แก่ ต าบลเกาะช้าง ต าบลบ้านด้าย ต าบลโปุงงาม ต าบลโปุงผา 

ต าบลแม่สาย ต าบลเวียงพางค า ต าบลศรีเมืองชุม ต าบลห้วยไคร้ 
2. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย 13 ต าบล ใน 2 อ าเภอ ใน

จังหวัดหนองคาย ได้แก่ 
อ าเภอเมืองหนองคาย 12 ต าบล ได้แก่ ต าบลค่ายบกหวาน ต าบลในเมือง ต าบลบ้านเดื่อ 

ต าบลพระธาตุบังพวน ต าบลโพธิ์ชัย ต าบลโพนสว่าง ต าบลมีชัย ต าบลเวียงคุก  ต าบลสีกาย ต าบล
หนองกอมเกาะ ต าบล 

หาดค า ต าบลหินโงม 
อ าเภอสระใคร 1 ต าบล ได้แก่ ต าบลสระใคร 
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3. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม ประกอบด้วย 13 ต าบล ใน 2 อ าเภอ ใน
จังหวัดนครพนม ได้แก่ 

อ าเภอเมืองนครพนม 10 ต าบล ได้แก่ ต าบลกุรุคุ ต าบลท่าค้อ ต าบลนาทราย ต าบลนารา
ชควาย ต าบลในเมือง ต าบลบ้านผึ้ง ต าบลโพธิ์ตาก ต าบลหนองญาติ ต าบลหนองแสง ต าบลอาจสามารถ 

อ าเภอท่าอุเทน 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลโนนตาล ต าบลรามราช ต าบลเวินพระบาท 
4. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย 2 ต าบล ของอ าเภอเมือง

กาญจนบุรี ในจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ ต าบลแก่งเสี้ยน และ ต าบลบ้านเก่า 
5. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย 5 ต าบล ใน 5 อ าเภอ ใน

จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ 
อ าเภอเมืองนราธิวาส 1 ต าบล ได้แก่ ต าบลโคกเคียน 
อ าเภอตากใบ 1 ต าบล ได้แก่ ต าบลเจ๊ะเห 
อ าเภอยี่งอ 1 ต าบล ได้แก่ ต าบลละหาร 
อ าเภอแว้ง 1 ต าบล ได้แก่ ต าบลโล๊ะจูด 
อ าเภอสุไหงโก-ลก 1 ต าบล ได้แก่ ต าบลสุไหงโก-ลก 

 
 ๒.๒.๕ องค์ประกอบของเขตเศรษฐกิจ 
 ประเทศไทยตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยมีประเทศเพ่ือนบ้านโดยรอบ ได้แก่ เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย มีแนวชายแดน
ระยะทางประมาณ 5,656 กิโลเมตร มีด่านการค้าชายแดนจ านวน 91 จุด เป็นจุดผ่านแดนถาวร 38 
จุด จุดผ่อนปรนการค้า 53 จุด นอกจากนี้การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลให้อาเซียน
มีการเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนมากขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่ ยังคงหดตัว
ประเทศมหาอ านาจหลายประเทศมีก าลังซื้อลดลง ดังนั้น ประเทศไทยจึงหันมาให้ความส าคัญกับการค้า
ชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน และกลุ่มประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในภูมิภาค เช่น 1) 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion : GMS เป็นความ
ร่วมมือของ 6 ประเทศ คือ ไทย เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) 2) ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ าอิระวะดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Aeyawadee – Chaopraya - Mekong 
Economic Coorperation : ACMECS) เป็นข้อตกลงความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่างประเทศไทย เมียน
มาร์ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และ 3) โครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝุาย อินโดนีเซีย-
มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้การค้า
ชายแดนมีบทบาทส าคัญที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค และเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดประเทศเพ่ือนบ้าน  

 มูลค่าการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้ง 4 ประเทศมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ประเทศเพ่ือนบ้านเหล่านี้มีการปรับเปลี่ ยนมาด าเนิน
นโยบายเศรษฐกิจและการค้าเสรีมากขึ้น รวมไปถึงพัฒนาการของกรอบความร่วมมือและความตกลง
ทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มอนุภูมิภาค ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยส่งเสริมให้
มูลค่าการค้าระหว่างกันเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประโยชน์ที่เกิดจากการค้าชายแดนนั้นไม่เพียงแต่
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ส่งผลดีต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณชายแดนเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อความใกล้ชิดและความร่วมมือ
ระหว่างกันในด้านต่าง ๆ มากขึ้นอีกด้วย โดยประมาณ 80% ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของ
ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอยู่ในรูปการค้าชายแดน (Border trade) ทั้งนี้ แม้ว่าการค้าชายแดนจะมี
สัดส่วนเพียงแค่ราว 3-5% ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของไทย แต่หากพิจารณาเฉพาะ
มูลค่าการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกับไทยทั้ง 4 ประเทศแล้วพบว่า มากถึงราว 
80% ของธุรกรรมทางการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดอยู่ในรูปของ Border trade ซึ่งส่วนใหญ่มักจะ
เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวันซึ่งมีมูลค่าไม่สูงมากนัก 
เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตรบางชนิด และสินค้าที่หาได้จากธรรมชาติ  เป็นต้น โดยพบว่า
ปัจจุบันไทยมีจุดการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้ง 4 ประเทศ ทั้งในส่วนของจุดผ่านแดนถาวร
จุดผ่านแดนชั่วคราว และจุดผ่อนปรนทางการค้า  

ภาพรวมของ 31 จังหวัดชายแดนของไทย มีมูลค่า GPP รวมในปี 2555 เท่ากับ 1.83 
ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ของ GDP รวมของประเทศ และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ในช่วง 5 ปี (2550-2555) เท่ากับร้อยละ 2.9 การค้าชายแดน มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 
6 ปี (2551-2556) โดยในปี 2556 มีมูลค่าสูงถึง 9.24 แสนล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2551 ร้อย
ละ 28.5 คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5.08 ต่อปี รวมถึงมีสัดส่วนส าคัญในการค้าระหว่าง
ประเทศของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านมาโดยตลอดบทบาทของเมืองชายแดน ส่วนใหญ่เป็นด้านโลจิ
สติกส์และการค้าข้ามพรมแดนที่เชื่อมโยงกับฐานผลิตในภาคกลางของประเทศ แต่ยังไม่มีฐานการผลิต
หลักในพื้นที่เมืองชายแดนมีจุดที่ตั้งที่ได้เปรียบในการเชื่อมโยงกับภูมิภาค จึงควรส่งเสริมการพัฒนาใน
ลักษณะของคลัสเตอร์เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ตอนในหรือจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างกิจกรรมที่มีมูลค่าเพ่ิม 
เพ่ือให้พ้ืนที่สามารถสร้างประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ โดยไม่เป็นเพียงทางผ่าน รวมถึง
กระจายประโยชน์ในการพัฒนา และเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่  แต่ในขณะเดียวกันก็ต้อง
ยอมรับว่า เมืองชายแดนก็ยังคงมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการขาดการจัดระเบียบพ้ืนที่และการลงทุนเพ่ือ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ปัญหาความมั่นคงตามแนวเส้นเขตแดนยังไม่ชัดเจน ปัญหาด้านสังคมข้ามพรมแดน 
การขาดกลไกบูรณาการ การท างานเรื่องชายแดนเปูาหมาย แนวคิด (Concept) และการพัฒนาพ้ืนที่
ชายแดน ซึ่งตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ได้
ก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงภูมิภาค สร้างเครือข่ายระบบ
การผลิตร่วมที่สร้างสรรค์เพ่ือบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง รวมถึง
ตั้งเปูาหมายการขยายตัวมูลค่าการค้าชายแดนของไทยให้เท่ากับร้อยละ 15 ต่อปีจึงเป็นที่น่าสนใจว่า 
พ้ืนที่เมืองชายแดนถือว่ามีความส าคัญในเชิงการค้าการลงทุน การค้าบริเวณชายแดนจึงควรมีการ
พัฒนาให้เอ้ือประโยชน์ต่อการลงทุน ซึ่งการพัฒนาเมืองชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพต้องด าเนินการ
ด้วยความร่วมมือจากหลายฝุายเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพพ้ืนที่ชายแดนของไทยและเพ่ือนบ้านพร้อม ๆ 
ไปกับการรักษาผลประโยชน์และการอยู่ดีกินดีของประชาชนในพ้ืนที่  

การพัฒนา “ความเป็นเมืองชายแดน” ไปสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะเป็นการเพ่ิม
โอกาสทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่ สร้างประโยชน์จากความเชื่อมโยงกับ
ฐานการผลิตหลักของประเทศภาคและประเทศในภูมิภาค ดึงดูดการลงทุนจากในและต่างประเทศ 
และตอบสนองต่อเปูาหมายการพัฒนาประเทศในภาพรวม มีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พ้ืนที่
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และการส่งเสริมกิจกรรมในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ คุณภาพชีวิตของคน
ในพ้ืนที่ดีขึ้น มีการจ้างงานและเพ่ิมรายได้ให้ชุมชน รวมถึงมีกฎระเบียบและแนวทางการก ากับดูแล
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้มาตรฐานและมีการบังคับใช้ที่เข้มแข็ง มีการแก้ปัญหาข้อจา
กัดเดิมในพ้ืนที่และการปูองกันผลกระทบเชิงลบต่าง ๆ เช่น ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ไร้ทักษะ ปัญหา
สิ่งแวดล้อม หรือความแออัดของด่านพรมแดนเป็นพ้ืนที่ล าดับความส าคัญสูงที่ได้รับการสนับสนุนเชิง
นโยบายและงบประมาณ และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานจากภาครัฐสามารถเสริมสร้างศักยภาพ
ความแข็งแกร่งของหน่วยงานภาคเอกชน และชุมชนในพื้นท่ีตั้งแต่การวางแผน บริหารจัดการ และการ
ติดตามประเมินผล  

เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นพ้ืนที่พิเศษหรือบางส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการค้าสินค้าและบริการหรือการลงทุน เพ่ือ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการค้าบริเวณพรมแดนและการค้าเสรีภายใต้กรอบ
อาเซียน ซึ่งประโยชน์ของการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือจะเป็นพ้ืนที่มีการผ่อนปรนในเรื่อง
กฎระเบียบการลงทุน และมีการให้สิทธิพิเศษหลายประการแก่นักลงทุน รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ด้าน
ภาษี เพ่ือดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยังมีการอ านวยความสะดวกให้แก่ นักลงทุนหลายประการ 
ไม่ว่าจะเป็นการอ านวยความสะดวกด้านข้อมูล การอ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมบริการ
พ้ืนฐานต่าง ๆ เช่น ไฟฟูา ประปา เป็นต้นซึ่งศักยภาพด้านการจัดการด่านพรมแดนไทยในการพัฒนา 
“ความเป็นเมืองชายแดน” ไปสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ควรพิจารณาเป็น 2 ประเด็น คือ 

(1) เมืองชายแดนต้องมีระบบการบริหารจัดการ ยกตัวอย่างกรณีเมืองชายแดนอ าเภอแม่
สอด จังหวัดตากได้มีการวางแนวทางการพัฒนาไปเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด มาตั้งแต่ปี 2547 
แต่ความคืบหน้าก็เป็นไปอย่างล่าช้า ซึ่งตรงข้ามกับเมืองเมียวดีของพม่าที่เปรียบเสมือนเมืองคู่แฝดกับ
แม่สอด ที่ขณะนี้ถูกยกระดับขึ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี เพ่ือเตรียมพร้อมรับการลงทุนจากนัก
ลงทุนต่างชาติแล้วตั้งแต่ปี 2554 

(2) เมืองชายแดนต้องมีระบบกระจายความรับผิดชอบ และทรัพยากรที่เพียงพอให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งตามกฎหมายแล้วจะท าให้องค์กรท้องถิ่นสามารถพัฒนาพ้ืนที่เองได้ สิ่งที่
ส าคัญคือ องค์กรท้องถิ่นนั้นจะต้องมีองค์ความรู้และน าองค์ความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในพ้ืนที่ และ
เอ้ือให้กับภาคเอกชนที่เขามีเงินทุนอยู่แล้วสามารถพัฒนาศักยภาพหรือเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เมืองได้ 

 
 ๒.๒.๖ กระบวนการของการก้าหนดเขตเศรษฐกิจ 
 ๒.๒.๗ ตัวอย่างเขตเศรษฐกิจ 
 ตัวอย่างเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีการจัดตั้งในประเทศต่าง ๆ ซึ่งประสบความส าเร็จเป็นอย่าง
ดีก็มี เช่นเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษซัวเถา ในมณฑลกวางตุ้งของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจีน – เวียดนาม เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจีน – เมียน
มาร์ เป็นต้น (ชรินทร์ หาญสืบสาย, 2556)ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า การพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะเพ่ือประโยชน์
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น มีทั้งการก าหนดพื้นที่เฉพาะให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาพ้ืนที่
ชายแดนให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น จะมี



๓๕ 
 

 

ความได้เปรียบในเรื่องพ้ืนที่ที่ติดต่อกับอีกประเทศหนึ่งอันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้น
เศรษฐกิจทั้งด้านการลงทุนและการจ้างแรงงาน ในต่างประเทศการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เริ่มด าเนินการครั้งแรกระหว่างประเทศเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2508 ซึ่งโดยทั่วไป
เรียกกันว่ามาควิลาดอร่า (Maquiladora) หรือเขตการผลิตอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก โดยมี
เปูาหมายเพ่ือส่งเสริมการจ้างงานในเมืองชายแดน มาควิลาดอร่าส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนด้าน
ตะวันตกเฉียงเหนือที่รู้จักกันในชื่อ “Zona Libre” หรือเขตเสรีซึ่งประกอบด้วยรัฐบาจา แคลิฟฟอเนีย
และบางเมืองในรัฐโซโนร่าที่มีบทบาทเป็นเมืองท่าเสรีซึ่งการค้าและการลงทุนจากสหรัฐอเมริกาในเขต
นี้เป็นไปอย่างเสรี อุตสาหกรรมหลักในเขตเศรษฐกิจชายแดนเหล่านี้ประกอบด้วยสิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ 
อุปกรณ์ไฟฟูาและยานยนต์ (เชิญ ไกรนรา, 2555) 
 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดท ายุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-
๒๕๕๙) : ภาคเหนือ โดยส่วนหนึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวการจัดกลุ่มเขตเศรษฐกิจชายแดน ซึ่งจังหวัดน่านอยู่ใน
กลุ่มท่ี ๒ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่ม 2 มีศักยภาพในด้านที่ตั้งสามารถเชื่อมโยงการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงและประเทศในเอเชียใต้มี
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มล้านนาตะวันออกท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าหัตถอุตสาหกรรมเป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรโดยมีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญได้แก่ ข้าว ชา กาแฟและผลไม้ (ลิ้นจี่ ล าไย) มีแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลายที่สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง มีสถาบันการศึกษาระดับสูง พร้อมที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัด โดยสามารถก าหนดทิศทางการพัฒนาได้ ดังนี้ 

1) พัฒนาให้เชียงรายเป็นประตูการค้า การลงทุน และศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง 
เชื่อมโยงกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงและกลุ่มประเทศเอเชียใต้โดยเน้นการวางแผนแม่บท
การบริหารจัดการเมือง เร่งรัดการด าเนินงานแผนงานหรือโครงการภายใต้นโยบายเขตเศรษฐกิจ
ชายแดน และการพัฒนาระบบ Logistics เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามแนว N-S 
Economic Corridor รวมถึงการพัฒนาช่องทางการค้าชายแดนจังหวัดพะเยาและน่าน 

2) พัฒนาการเกษตรไปสู่เกษตรปลอดภัยและอินทรีย์เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าเกษตรเพ่ือตอบสนองตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพ โดยเฉพาะ ข้าว ที่จังหวัดพะเยา เชียงรายรวมถึง
การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ กาแฟ ชา และยางพารา 

3) พัฒนาการท่องเที่ยวชายแดน และการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง โดยเฉพาะเชียงรายและน่าน เช่น เส้นทางท่องเที่ยวล าน้ าโขงยูนนาน-
เชียงราย-หลวงพระบาง และเส้นทางท่องเที่ยวตามแนวถนน R3Eรวมทั้งการท่องเที่ยวชุมชนและการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในน่าน หรือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเชียงราย เพ่ือเป็นการท่องเที่ยวส าหรับ
ตลาดเฉพาะ (Niche Market) 

4) อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นฐานการ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 



๓๖ 
 

 

5) เร่งฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ า ปุาไม้ เพ่ือปูองกันและแก้ปัญหาภัยธรรมชาติ
และด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เน้นการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นและอ่าง
เก็บน้ าขนาดใหญ่ 

ถึงแม้จะมีการกล่าวถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษมากยิ่งขึ้นแต่การจัดท าแผนรองรับอันได้แก้
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่านก็เป็นสิ่งที่ส าคัญมากเช่นกันดังที่ปรากฏอยู่ใ น
ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น 

ค าว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง การได้รับสิทธิพิเศษด้านต่างๆ ที่เอ้ือต่อการลงทุน  ไม่ว่า
จะเป็นสิทธิพิเศษทางภาษีอากร  การส่งเสริมการลงทุน  ความพร้อมของปัจจัยการผลิต  การอ านวย
ความสะดวกในการด าเนินธุรกรรมและบริการพ้ืนฐานต่างๆ  ตั้งแต่ระบบขนส่ง  ไฟฟูา  ประปา  ฯลฯ   
โดยในแต่ละประเทศแต่ละพ้ืนที่จะมีค าเรียกที่แตกต่างกันออกไป  เช่น  เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special 
Economic Zone)  เขตอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก (Export Processing Zone)  คลังสินค้าทัณฑ์
บน (Bonded Warehouse)  และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Border Economic Zone)  
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับว่าจะให้ความส าคัญกับการประกอบกิจกรรมประเภทใด  หรือค าใดจะเป็นที่น่าดึงดูดนัก
ลงทุนมากท่ีสุด  เช่น  การประกอบกิจกรรมในลักษณะของการน าชิ้นส่วนกึ่งส าเร็จรูปมาประกอบแล้ว
ส่งออก  จะใช้ค าว่าเขตอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก   การน าผลิตภัณฑ์มาบรรจุกล่องแล้วส่งออก  
อาจจะใช้ค าว่าคลังสินค้า ทัณฑ์บน  และที่ส าคัญเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ได้จ ากัดเฉพาะประเภทของเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมเท่านั้น  แต่จะครอบคลุมถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษทางการค้า  บริการ  การ
ท่องเที่ยว  หรือการเกษตร 

พ้ืนที่ใดเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ต้องพิจารณาจากองค์ประกอบและ
ความจ าเป็นหลายปัจจัยด้วยกัน  ปัจจัยแรกที่ควรจะน ามาพิจารณาคือลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ที่
เป็นเมืองศูนย์กลาง  โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่งและปัจจัยการผลิตที่สามารถเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพอ่ืนๆ ในลักษณะของการเกื้อหนุนกันและกันได้  นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงความพร้อมของ
ปัจจัยการผลิต  ได้แก่  ทุน  วัตถุดิบ  แรงงาน  โครงสร้างพ้ืนฐาน  และการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะค าว่า “ทุน” จะเกี่ยวโยงถึงความสามารถในการสร้างความน่าเชื่อถือและ
เชื่อมั่นของนักลงทุนที่จะมาลงทุนในเขตนั้นๆ ว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ 

ส่วนปัจจัยที่เหลือจะต้องน าความพร้อมและศักยภาพของพ้ืนที่ข้ างเคียงมาประกอบการ
พิจารณาด้วย เนื่องจากพ้ืนที่ข้างเคียงต้องสามารถท าหน้าที่สนับสนุนให้เขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นๆ 
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และที่ส าคัญที่สุดเห็นจะได้แก่การสนับสนุนจากภาครัฐ  โดยเฉพาะการปรับปรุง
กฎระเบียบและนโยบายภาษีที่เอ้ือประโยชน์และช่วยลดต้นทุนสินค้าที่จะส่งออกให้สามารถสู้กับ
ตลาดโลกได้  และการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจ  เช่น  ศูนย์บริการ
และส่งเสริมการลงทุน ที่ให้บริการแบบครบวงจร หรือ One Stop Services  ที่มีอ านาจในการ
ตัดสินใจ  สั่งการ และอนุมัติแผนการด าเนินงานได้  นอกจากนี้ควรมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้  
เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของคนในท้องถิ่น  เพ่ือช่วยเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิต 

พ้ืนที่ชายแดนเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและเป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน  เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของพ้ืนที่มาแล้วระดับหนึ่ง                  
เพ่ือน าไปสู่การเป็นประตูการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ประกอบกับประเทศ



๓๗ 
 

 

เพ่ือนบ้านในอนุ  ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงเองก็หันมาให้ความส าคัญกับการเปิดประเทศและต้องการที่จะ
พัฒนาเศรษฐกิจของตนเองมากขึ้น  รัฐบาลได้เห็นความส าคัญของแนวทางการพัฒนาดังกล่าวว่าจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อประเทศ  โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนที่ชายแดน   จึงได้มีมติเมื่อวันที่  
19  มีนาคม  2545  เห็นชอบให้มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพ้ืนที่น าร่อง  3  พ้ืนที่  
ได้แก่  ที่อ าเภอแม่สาย  อ าเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  และอ าเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา 
 
๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงชายแดน 
 ๒.๓.๑ ที่มาของแนวคิดเกี่ยวกับความม่ันคงชายแดน 
 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเป็นนโยบายระดับชาติ ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการ
ด าเนินการด้านความมั่นคงของภาครัฐในระยะ ๗ ปี โดยได้ประเมินสภาวะแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ 
สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคง น าไปสู่การก าหนดทิศทางหลักในการ
ด าเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฉบับ
ใหม่ได้ก าหนดล าดับความส าคัญ โดยพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบต่อความมั่นคงที่เป็นแก่นหลัก
ของชาติ ซึ่งส่งผลต่อความอยู่รอดปลอดภัยของชาติและส่งผลกระทบต่อ ความมั่นคงในด้านต่างๆ และ
ภูมิคุ้มกันของชาติในภาพรวมเป็น“เกณฑ์ส าคัญ”โดยก าหนดความส าคัญเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ ๑ 
นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ และส่วนที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ทั่วไป ซึ่งการจัดสรรทรัพยากรจะให้น้ าหนักต่อนโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ 
เป็นล าดับส าคัญในระดับต้น แต่ทั้งนี้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั้งสองส่วนต้องได้รับการขับเคลื่อน
ไปพร้อมกัน เพ่ือให้เกิดภาพแห่งความส าเร็จโดยรวมและสามารถรักษาผลประโยชน์แห่งชาติได้อย่าง
ครบถ้วน ทั้งเสถียรภาพ ความเป็นปึกแผ่นของประเทศ และการมีจุดยืนที่ชัดเจน เหมาะสม ซึ่งจะท า
ให้ประเทศมีเกียรติและศักดิ์ศรี ในประชาคมโลกกรอบความคิดหลักในการก าหนดนโยบาย ได้ค านึงถึง
ค่านิยมหลักของชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนในชาติ 39 
 ประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญของโลก เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง
มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก ประเทศไทยมีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ต่อประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และต่อมหาอ านาจ ทั้งสหรัฐอเมริกา จีน รวมถึงญี่ปุุน โดยมีความได้เปรียบ
ด้านยุทธศาสตร์การคมนาคม และมีที่ตั้งเอ้ือต่อการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ มีความเสี่ยงภัยธรรมชาติ
ค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับเพ่ือนบ้าน และมีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้านมากที่สุดในภูมิภาค                    
มีแนวทางพัฒนาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) และ
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) ซึ่งได้ส่งผลให้เกิด
ความร่วมมือต่าง ๆ หลายด้านจ านวนมากนอกจากนี้ ประเทศไทยมจี ดุดแข็ง โดยเป็นฐานการผลิต
สินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรหลายรายการรายใหญ่ของโลก ทางด้านทะเล ไทยมีแผ่นดินติดกับ
ทะเล ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านตะวันตก เป็นทะเลอันดามันและ ช่องแคบมะละกา ส่วนด้านตะวันออกเป็น
อ่าวไทย ซึ่งห้อมล้อมด้วยน่านน้ าที่เป็นเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของประเทศต่าง ๆ แม้พ้ืนที่ทางทะเลของ

                                                           
39

 ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๘), หนา้ ๑. 



๓๘ 
 

 

ไทยจะไม่อยู่ในเส้นทางเดินเรือสากล แต่การเป็นรัฐชายฝั่งที่มีทางออกสู่ทะเลทั้งสองด้าน ท าให้ไทย
ได้รับประโยชน์สูงสุดจากลักษณะภูมิประเทศนี้ โดยมีแหล่งประมงนอกน่านน้ าไทยครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง
ทะเลจีนใต้ ช่องแคบมะละกา ทะเลอันดามันด้านประเทศเมียนมาและบังคลาเทศและจากการส ารวจ
ยังพบว่าใต้ท้องทะเลบริเวณอ่าวไทยมีแหล่งปิโตรเลียมกระจายอยู่ทั่วไปที่สามารถจะน ามาใช้ในเชิง
พาณิชย์ได้ ทะเลไทยยังเป็น จุดยุทธศาสตร์ทางทหารที่ส าคัญ โดยเฉพาะในด้านการคมนาคมขนส่งทาง
ทะเล ซึ่งมีผลต่อความอยู่รอดของประเทศท้ังในยามสงบและยามสงคราม 

ปัจจุบัน ประเทศมหาอ านาจได้เข้ามามีบทบาทและแข่งขันอิทธิพลกันในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกมากข้ึน โดยเฉพาะระหว่างจีนและสหรัฐฯ ประเทศไทยในฐานะส่วนหนึ่งของภูมิภาคจึงถูกแรง
กดดันจากการขยายอิทธิพลดังกล่าว และจ าเป็นต้องปรับตัวในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่าง
เหมาะสม เพ่ือรักษาดุลยภาพระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และมหาอ านาจ แต่ด้วยประเทศไทยมี
ความเป็นกลางและไม่มีผลประโยชน์ขัดกับประเทศมหาอ านาจ เช่น ในกรณีทะเลจีนใต้ จึงถือเป็น               
อีกจุดแข็งส าคัญในการวางบทบาทและจุดยืน เพ่ือรักษาผลประโยชน์แห่งชาติได้อย่างสมดุล 40 
  

๒.๓.๒ ความหมายความม่ันคงชายแดน 
พันเอกหญิง เจษฎา มีบุญลือ  กล่าวไว้ว่า  ความหมายของความมั่นคงแห่งชาติ นั้นมี ๒ 

ความหมาย คือ 41  
 ๑. ความหมายทั่วไป ความมั่นคงแห่งชาติ หมายถึง ความอยู่ รอดปลอดภัย 

(Survival) และความเจริญก้าวหน้า (Growth) ของชาติ ตลอดจนความเป็นปึกแผ่นแน่นแฟูนคงทน
ของชาติ พร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ทุกรูปแบบได้ในอนาคต และการที่ชาติจะมีความมั่นคงและ
ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงได้นั้น จะต้องปราศจากสิ่งที่เรียกว่า ภัยคุกคาม (Threats) ทั้งปวง 

๒. ความหมายเฉพาะ ความมั่นคงแห่งชาติ หมายถึง การด ารงรักษาไว้ซึ่งเอกราชของชาติ 
บูรณาภาพแห่งดินแดน สวัสดิภาพของประชาชน การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการยอมรับนับถือจากนานาประเทศ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ความ
มั่นคงแห่งชาติ หมายถึง ความมั่นคงของแกนทั้ง ๓ ได้แก่ ชาติ ซึ่งเกิดจากประชาชนเป็นพ้ืนฐาน ที่
จะต้องเสริมสร้างให้มีความมั่นคง ไม่แตกแยก และมีจิตส านึกที่ดี ศาสนา เป็นศูนย์รวมของศรัทธา
ประชาชนที่ท าให้เกิดความเป็นปึกแผ่นมั่นคง พระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมของศรัทธาประชาชน ท า
ให้เกดิความเป็นปึกแผ่น ประชนชนคนไทยทุกคนต้องเทิดทูนเหนือสิ่งอื่นใด 
 
 ๒.๓.๓ หลักการ/ความส้าคัญของความม่ันคงชายแดน 42 
 นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์
ที่ 12 กันยายน 2557 ให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความ

                                                           
40 ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔, หน้า ๓. 
41 พันเอกหญิง เจษฎา มีบุญลือ, เอกสารทางวิชาการ เรื่อง ความมั่นคงแห่งชาติ : การสร้างชาติไทย

ให้ย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ, ๒๕๕๓), หน้า ๓ – ๔. 
42 ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ. ศ. 2559 – 

2564), (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๘), หน้า ๑. 



๓๙ 
 

 

มั่นคงอาเซียนในกิจการด้านการบริหารจัดการชายแดนโดยเน้นความร่วมมือเพ่ือปูองกันและแก้ไขข้อ
พิพาทต่างๆและแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกทั้งระบบทวิภาคีและพหุภาคี   ซึ่งรัฐบาลโดย
คณะอนุกรรมการศูนย์อ านวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียนได้มอบหมายให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จัดตั้งกลไกและรูปแบบ
การบริหารจัดการชายแดนเปูาหมายระยะเร่งด่วนในปี 2558 
  นอกนอกจากนี้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษวงเล็บซึ่งมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานมีมติมอบหมายให้ สมช. จัดท าข้อมูลที่เกี่ยวกับความม่ันคงและจุดผ่านแดนของประเทศใน
ภาพรวมและจัดท าแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคงในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเสนอ กนพ. 
 การด าเนินการแก้ปัญหาความมั่นคงให้เกิดเป็นรูปธรรมจ าเป็นต้องมีแผนบริหารจัดการ
ชายแดนด้านความมั่นคง (พ. ศ. 2559 – 2564) ที่ก าหนดบทบาทหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน
ความมั่นคงที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการบูรณาการการแก้ไขปัญหาบริเวณชายแดนระหว่าง
หน่วยงานต่างๆในลักษณะประชาคมความมั่นคงทุกภาคส่วนมามีส่วนเกี่ยวข้องโดยมีจุดประสงค์เพ่ือ
แก้ปัญหาบริเวณชายแดนดังนี้  1) ปัญหาเส้นเขตแดน 2) ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 3) ปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ 4) ปัญหายาเสพติด 5) ปัญหาการค้าสิ่งผิดกฎหมาย และ 6) ปัญหาความมั่นคง
อ่ืนอื่นๆบริเวณชายแดน  
 แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคงของรัฐ (พ. ศ. 2559 – 2564) จะรวบรวม
แนวทางการด าเนินงานระหว่างกันของประชาคมความมั่นคงและสร้างช่องทางการท างานในภาวะ
วิกฤตขึ้นเพ่ือรองรับภัยคุกคามความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นบริเวณชายแดนภายหลังการรวมตัวเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่อไป 
 

๒.๓.๔ ประเภทของความม่ันคงชายแดน 43 
ปัจจัยพื้นฐานของพลังอ านาจแห่งชาติเป็นองค์ประกอบหลักของความมั่นคงแห่งชาติ หรือ

เป็น ขีดความสามารถที่จะท าให้ประเทศนั้นๆ มีความมั่นคง ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบหลักใหญ่ๆ 
อันได้แก่ องค์ประกอบด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปูองกันประเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พลังงานและสิ่งแวดล้อม (วิทยาลัยปูองกันราชอาณาจักร ได้แบ่งองค์ประกอบความมั่นคงออกเป็น ๘ 
ด้าน โดยเพิ่มด้านทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารสาธารณะ) ดังนี้ 

๑. ความมั่นคงแห่งชาติด้านการเมือง หมายถึง การที่ประเทศมีระบบการเมืองที่มี
เสถียรภาพอยู่บริหารประเทศได้ครบตามวาระ มีคณะรัฐบาลที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความเสียสละ
และมุ่งมั่นที่จะท างานเพ่ือประเทศชาติอย่างแท้จริง บริหารงานด้วยความสะอาดโปร่งใส ได้รับความ
เลื่อมใสและไว้วางใจจากประชาชน ตลอดจนก าหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาประเทศ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า สังคมมีความเข้มแข็ง มีความสามัคคีเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ท าให้ประชาชนในชาติ มีความอยู่ดีกินดี มีสิ่งบริการและอ านวยความสะดวกอย่าง
ครบครัน มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีความสามารถในการรักษากฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ 

                                                           
43 พันเอกหญิง เจษฎา มีบุญลือ, เอกสารทางวิชาการ เรื่อง ความมั่นคงแห่งชาติ : การสร้างชาติไทย

ให้ย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ, ๒๕๕๓), หน้า ๑๓ – ๒๐. 



๔๐ 
 

 

ภายในประเทศให้ประชาชนในชาติได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ด้านการต่างประเทศจะต้องมีรัฐบาลที่มีความสามารถทางการทูต น าพาให้ประเทศสามารถแข่งขันกับ
นานาประเทศได้ในด้านเศรษฐกิจและการค้า เพ่ือน าผลประโยชน์และเงินตราเข้าประเทศ และน าพา
ประเทศให้พ้นจากภัยคุกคามในด้านต่างๆ นอกจากนี้ จะต้องมีผู้น าที่มีความรู้ ความสามารถ มี
ประสบการณ์มีความซื่อสัตย์ มีความเสียสละ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆ 
ของ โลกที่เปลี่ยนแปลงไปและปรับตัวเพ่ือรองรับสถานการณ์ใหม่ๆ ในการที่จะรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติไว้ได้ 
 ๒. ความมั่นคงแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ หมายถึง การที่ประเทศมีระบบเศรษฐกิจที่
เจริญเติบโตโดยต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก ทั้งเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
เศรษฐกิจภายในประเทศ ประเทศจะต้องมีโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ที่เข้มแข็งสมบูรณ์ และ
กระจายออกไปทั่วประเทศ เพ่ือเอ้ืออ านวยให้แก่การประกอบอาชีพต่างๆ ของคนในชาติ ไม่เกิดการ
สูญเปล่าทางเศรษฐกิจและเอ้ือประโยชน์ต่อการดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติให้น าเงินมาลงทุนใน
ประเทศ นอกจากนี้ประเทศจะต้องมีระบบการเงินและการคลังที่ดี ยึดมั่นในระเบียบวินัย มีความ
โปร่งใส กฎหมายและระเบียบต่างๆ จะต้องเอ้ือประโยชน์ให้การท าธุรกิจของคนในชาติเป็นไปอย่าง
ราบรื่น ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รัฐบาลจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจของคนไทย
สามารถแข่งขันกับต่างชาติในเวทีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ช่วยศึกษาและหาตลาดสินค้า
ใหม่ๆ ให้นักธุรกิจไทยสามารถน าก าไรที่เป็นเงินตราต่างประเทศเข้ามาภายในประเทศได้อย่างต่อเนื่อง 
การค้าขายและการส่งออกมีการเจริญเติบโต ได้เปรียบดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัด ท าให้มี
เงินตราต่างประเทศเพ่ือน าไปพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า 
 ๓. ความมั่นคงแห่งชาติด้านการทหาร (การปูองกันประเทศ) หมายถึง การที่ ประเทศมี
ความพร้อมทางด้านก าลังพลและกองทัพที่จะสามารถปูองกันรักษาเอกราชและอธิปไตย รวมทั้ง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ของชาติจากการใช้ก าลังทหารของต่างชาติเข้ามาคุกคาม ดังนั้น ความมั่นคง
ทางด้านการทหารนั้นจึงหมายถึง กองทัพจะต้องมีความพร้อมทางด้านก าลังพล และยุทโธปกรณ์ และ
จะต้องมีประสิทธิภาพในการที่จะปูองกันและตอบโต้ประเทศที่คิดจะใช้ก าลังเข้ารุกรานประเทศเรา 
นอกจากนี้ กองทัพจะมีความมั่นคงได้จะต้องมีผู้น าที่เฉลียวฉลาด มีความรู้ความสามารถ มีความเป็น
ผู้น าสูง ให้ความสนใจและเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของทหารใน
กองทัพ มีความรักในวิชาชีพ ยอมสละเวลาและชีวิตเพ่ือการพัฒนากองทัพให้มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพสูงอย่างแท้จริง ให้ความสนใจและเฝูาติดตามสถานการณ์ต่างๆ ของโลก ของภูมิภาคและ
ของประเทศ เพ่ือให้มีความพร้อมที่จะเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ สุดท้ายส าหรับงานข่าวกรองของ
กองทัพ จะต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนด าเนินการทางการทูตเพ่ือรักษาเอกราชและ
อธิปไตยของชาติ 

๔. ความมั่นคงแห่งชาติด้านสังคม หมายถึง การที่ประเทศมีสังคมของคนในชาติที่เข้มแข็ง 
มีความรักและความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข คนในชาติมี 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเก่ียวโยงกับความอยู่ดีกินดีของคนในชาติ ประชาชนมีความเชื่อ 
มีค่านิยม มีวัฒนธรรมที่เกื้อกูลต่อการพัฒนาประเทศ และพัฒนาคุณภาพของประชาชน เช่น มีความ
ขยัน อดทน ใฝุหาความรู้ มีความรักชาติ ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี มีความสนใจและมีส่วนร่วม



๔๑ 
 

 

ในการบริหารบ้านเมืองรัฐบาล คอยสอดส่องสิ่งไม่ดีงามต่าง ๆ ช่วยเป็นหูเป็นตาให้แก่รัฐบาล ให้ค า
เสนอแนะในทางที่ดีต่อรัฐบาล รู้จักประหยัด อดออม พร้อมที่จะเสียสละเพ่ือชาติ ไม่มีการเอารัดเอา
เปรียบกันภายในชาติ มีความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน หากสังคมของคนในชาติใดมีลักษณะดังกล่าว 
ก็จะท าให้ชาติพัฒนาไปได้เร็ว เพราะคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ประเทศใดมีคนที่มี
คุณภาพ มีความรู้ความสามารถสูงจ านวนมาก ประเทศนั้นก็จะเจริญก้าวหน้าไปได้เร็ว 

๕. ความมั่นคงแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง การที่ประชาชนภายใน
ชาติมีการคิดค้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือใช้ในเชิงการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศ
อย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ อันเป็นการพ่ึงพาตนเองในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และลดการ
สูญเสียเงินตราของประเทศจากการที่ต้องไปซื้อและพ่ึงพาเทคโนโลยีของต่างชาติ 

๖. ความมั่นคงแห่งชาติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การที่ประเทศมีพลังงาน
ภายในประเทศเพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต พลังงานนี้รวมทั้ง
พลังงานในรูปของน ้ามัน กระแสไฟฟูา และวัสดุอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นต่อความเป็นอยู่ของประชาชน
ภายในชาติและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมทุกชนิด หากประเทศขาดพลังงานหรือมีไม่เพียงพอ
แล้ว จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจของชาติ ตลอดจนความอยู่รอด
ของชาติอีกด้วย ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมนั้น จะมีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในชาติ รวมถึง
ผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมของโลก และการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่จะน ารายได้เข้าประเทศ รัฐบาลจึง
จ าเป็นต้องรักษาสมดุลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม รักษาสภาวะแวดล้อมของประเทศให้
ประชาชนได้มีอากาศ และน ้าที่บริสุทธิ์ไว้เพ่ือด ารงชีวิตและเพ่ือประกอบอาชีพ มีการรักษาความ
สะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อสภาวะแวดล้อม รวมถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่สร้างขึ้นมาใน
ประเทศด้วย 
 
 ๒.๓.๕ องค์ประกอบของความม่ันคงชายแดน 44  
 นโยบายเสริมสร้างความม่ันคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ 
 ส่วนที่ ๑ นโยบายเสริมสร้างความม่ันคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ 

 นโยบายที่ ๑ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๑.๑ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผ่านหลักสูตรทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมทั้งช่องทางสื่อสารต่าง ๆ และชี้เตือนให้ระมัดระวังใน
การด าเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม 

๑.๒ พัฒนาประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของกลไกที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปูอม
ปราการล่วงละเมิดสถาบัน จ าแนกกลุ่มเปูาหมาย และก าหนดมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
ต่อกลุ่มท่ีมุ่งล้มล้างสถาบัน และใช้มาตรการพูดคุยต่อกลุ่มที่หลงผิดเพื่อให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
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๔๒ 
 

 

๑.๓ เผยแพร่และน้อมน าแนวพระราชด าริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ภาครัฐเป็น
ต้นแบบในการยึดถือและปฏิบัติตามแนวพระราชด าริอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติและด าเนินการให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 

๑.๔ เสริมสร้ างความเข้มแข็ งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่มุ่งเน้นการบริหารและการด าเนินงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล
ให้มีความเข้มแข็งสนับสนุนการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นให้มีอิสระและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบายโดยเฉพาะประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของตนและชุมชนท้องถิ่น และภาครัฐยึดมั่นแนวทางสันติวิธีเป็นบรรทัดฐานการ
จัดการความขัดแย้ง 

 นโยบายที่ ๒ สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
๒.๑ ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศทุกระดับ ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมืองอย่างเหมาะสม มุ่งสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ ากระจายอ านาจและทรัพยากรและ
เปิดโอกาสให้ประชาชนอย่างเท่าเทียม ในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ดิน น้ า  ปุา แร่ธาตุ โดย
ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมและเป็นไปโดยสอดคล้องกับการบริหารจัดการในระดับชาติ รวมทั้ง การได้รับ
สวัสดิการทางสังคม โอกาสทางการศึกษา และการบริการด้านสาธารณสุขจากภาครัฐอย่างเป็นธรรม
และท่ัวถึง 

๒.๒ สร้างความเชื่อมั่นต่อกลไกและกระบวนการยุติธรรม ในการพัฒนากลไกและ
มาตรฐานกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรม ยึดหลักสิทธิ
มนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงทบทวนและปรับปรุงกฎหมายที่เอ้ือต่อการลดความเหลื่อมล้ าและสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม 

๒.๓ แก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในการถือครองที่ดิน จ ากัดการผูกขาดที่ดินขนาดใหญ่
ของภาคเอกชน และกระจายโอกาสการถือครองที่ดินท ากินให้กับประชาชนที่ยากจน 

๒.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมี
ความรักความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยมีแนวทางหรือ
การด าเนินการที่ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของสังคมไทย การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ
และความเสมอภาคที่เท่าเทียมกัน และการยอมรับความคิด ความเชื่อ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต ภาษาและ
วัฒนธรรมประเพณีท่ีแตกต่างกัน 

๒.๕ สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของทุกภาค
ส่วน ให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการบริหารงานของภาครัฐ ทั้งในการให้ข้อคิดเห็นเชิงนโยบายและ
ตรวจสอบกระบวนการด าเนินงานตลอดจนการการติดตามประเมินผลของภาครัฐ รวมถึงการ
เสริมสร้างบรรยากาศในการหารือเปิดรับฟังข้อเท็จจริง เหตุผล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุก
ฝุาย เพ่ือให้การบริหารของภาครัฐเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปูองกันความขัดแย้งระหว่างภาครัฐ
และภาคประชาชนที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินนโยบายของภาครัฐ และสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

 



๔๓ 
 

 

นโยบายที่ ๓ ปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๓.๑ เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่สันติสุข ในการน ายุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง 

พัฒนา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งยึดมั่นแนวทางสันติวิธีเป็นบรรทัดฐานการจัดการ
ความขัดแย้ง ความรุนแรง และการสร้างความรัก ความสามัคคี ความสงบสุข และความสมานฉันท์ 
ของประชาชนและลดการใช้ความรุนแรงในพ้ืนที่ 

๓.๒ ฟ้ืนฟูความเชื่อมั่นและลดความหวาดระแวงระหว่างประชาชนกับรัฐ โดยยึดถือความ
เป็นธรรม และกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม รวมถึงการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนและการ
พัฒนากลไกคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

๓.๓ เสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนเป็นพลังในการเข้าถึงประชาชน โดยเฉพาะการสร้างการยอมรับของสังคมโดยรวมและส่งเสริมให้
คนและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนที่สอดคล้องกับศักยภาพ ความต้องการ และลักษณะพิเศษเฉพาะ
ของแต่ละพ้ืนที่ 

๓.๔ ส่งเสริมความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข เพ่ือแสวงหาทางออกจาก
ความขัดแย้งและความรุนแรง โดยเฉพาะการพูดคุยเพ่ือสันติสุขกับผู้ที่เห็นต่างจากรัฐทั้งในพ้ืนที่และใน
ต่างประเทศ ในการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย รองรับการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 
และมีหลักประกันของความต่อเนื่องและความเชื่อมั่นของทุกกลุ่มในการเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการพูดคุย 

๓.๕ สร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ต่อสังคมทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ เพ่ือลดเงื่อนไขของการน าไปแสวงประโยชน์ และเกื้อกูลต่อการแก้ไขปัญหาของไทย 

๓.๖ จัดให้มีกลไกและโครงสร้างการบริหารจัดการของภาครัฐที่มีเอกภาพ ท างานร่วมกัน
อย่างบูรณาการ เพ่ือแก้ไขปัญหาตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
เตรียมพร้อมพ้ืนที่ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ส่วนที่ ๒ นโยบายความม่ันคงแห่งชาติทั่วไป 
นโยบายที่ ๔ จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาข้าม

พรมแดน 
๔.๑ เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และกระชับความร่วมมือ

กับประเทศเพ่ือนบ้านในการแก้ปัญหาข้ามพรมแดน อาทิ การลักลอบเข้าเมือง ปัญหาแรงงานข้ามชาติ 
การก่อการร้าย การค้าสิ่งของผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ โรคระบาด และโรคติดต่อร้ายแรง รวมถึง
ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนา และเสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่
ชายแดนโดยเฉพาะการไม่น าประเด็นเส้นเขตแดนมาเป็นอุปสรรคในการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เจริญเติบโตร่วมกัน บนพ้ืนฐานการรักษาสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับการรักษาความ
มั่นคงของชาติ 

๔.๒ ปรับปรุงกลไก และพัฒนาศักยภาพการตรวจคนเข้าเมือง การติดตาม ตรวจสอบการ
เข้า-ออก การขออยู่ต่อในประเทศไทย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประสานร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างใกล้ชิด 



๔๔ 
 

 

๔.๓ ส่งเสริมการใช้มิติทางสังคมและวัฒนธรรม ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีทุก
ระดับกับประเทศเพ่ือนบ้าน และพัฒนาความเข้มแข็งของคน ชุมชน และพ้ืนที่ชายแดนร่วมกัน 

๔.๔ จัดระเบียบการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนให้มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ และการเป็น
ประตูเชื่อมโยงการค้า ที่มีความสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคมกับมิติความมั่นคง และร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านใน การบริหารจัดการชายแดน การพัฒนาด่านชายแดน และการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
 นโยบายที่ ๕ สร้างเสริมศักยภาพการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 

๕.๑ พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการก่อการ
ร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ ในการเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงาน กลไกภาครัฐ โดยเฉพาะการ
ข่าวและระบบกฎหมายให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐให้มีเอกภาพ 

๕.๒ ด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายทุกรูปแบบ โดยให้ความส าคัญกับ
การลดปัจจัยและเงื่อนไขที่เกื้อกูลต่อการก่อการร้าย การปูองกันมิให้กลุ่มก่อการร้าย บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่สนับสนุนการก่อการร้ายทุกรูปแบบใช้พ้ืนที่ในอาณาเขตประเทศไทยเป็นพ้ืนที่พักพิง พ้ืนที่
แสวงหาปัจจัยเพ่ือสนับสนุนการก่อการร้าย ตลอดจนเป็นพ้ืนที่ก่อความรุนแรงหรือกระท าการก่อการ
ร้าย โดยมุ่งเน้นการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในเขตเมือง 

๕.๓ เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ รวมทั้งกับองค์กร
ระหว่างประเทศ และภายใต้กรอบอาเซียน ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และ
อาชญากรรมข้ามชาติ 

บนพื้นฐานของการก าหนดท่าทีและจุดยืนที่เหมาะสมของไทยในประเด็นการก่อการร้าย 
๕.๔ เสริมสร้างจิตส านึก ความตระหนัก ของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชา

สังคม ให้เห็นความส าคัญของปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ และสร้างเครือข่ายที่
เข้มแข็งในการร่วมมือกับภาครัฐปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติทุกรูปแบบ 

นโยบายที่ ๖ ปกปูอง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 
๖.๑ พัฒนาศักยภาพความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ในการเสริมสร้างและพัฒนาก าลังทาง

เรืองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอในการจัดการกับภัยคุกคามด้วยแนวคิดเชิงปูองกันและปูอง
ปรามรวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศ และพัฒนาความร่วมมือและ
ความเข้าใจอันดีกับหน่วยงานทางทะเลในทุกระดับ 

๖.๒ คุ้มครองการใช้ประโยชน์จากทะเล ในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงปูองกันการ
รับมือกับภัยคุกคามความมั่นคง และเสริมสร้างระบบตรวจการณ์และพิสูจน์ทราบเปูาหมายทางทะเล
การแลกเปลี่ยนด้าน การข่าว การสนับสนุนเรือพาณิชย์ของไทยที่แล่นผ่านพ้ืนที่เสี่ยงภัยให้มีมาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัยและการปูองกันตนเองตามระดับความรุนแรงของภัยคุกคามตามระดับสากล
ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการเตือนภัย ปูองกัน และจัดการกับปัญหาภัย
พิบัติ สาธารณภัยและภัยธรรมชาติ ตลอดจนเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ 
สนับสนุนประเด็นด้านความม่ันคงและความปลอดภัยทางทะเลในเวทีระหว่างประเทศ 
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 ๖.๓ สร้างความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทะเล ในการส่งเสริมการ
พัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมทางทะเล และสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวี รวมทั้งจัดให้มี
มาตรการเชิงปูองกันและแก้ไขความขัดแย้งจาก การแสวงหาประโยชน์ทางทะเลอย่างสันติวิธี 
ตลอดจนจัดระเบียบการบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมทางทะเลให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม 
สมดุล และยั่งยืนรวมทั้งให้มีการก าหนดพ้ืนที่ปกครองทางทะเลเพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖.๔ สร้างความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยผลักดัน
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทะเล สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน และสนับสนุนสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรและดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ของตน และพัฒนา ขีดความสามารถในการจัดการกับมลพิษที่เกิดขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างเคร่งครัด 

๖.๕ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ความส าคัญของทะเลโดยให้
มีองค์กรที่มีหน้าที่ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับทะเล และเผยแพร่ ให้ความรู้และการศึกษากับ
ภาคส่วนต่าง ๆ และเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทางทะเล 

๖.๖ พัฒนาการบริหารจัดการผลประโยชน์ของชาติทางทะเลขององค์กรของรัฐ โดยจัดตั้ง
หน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายในการสั่งการและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการ
ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งมีการพัฒนากฎ ระเบียบ แผน หรือกฎหมาย
ภายในอ่ืน ๆ เพ่ือให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ทางทะเลและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายภาคประชาสังคมในการสนับสนุนการด าเนินการ
ของหน่วยงานรัฐในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

นโยบายที่ ๗ จัดระบบ ปูองกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
๗.๑ ก าหนดนโยบายต่อผู้หลบหนีเข้าเมือง โดยให้อาศัยอยู่ชั่วคราวตามหลักมนุษยธรรม

เพ่ือรอการส่งกลับ ทั้งนี้ โดยไม่ยินยอมให้มีการเคลื่อนไหวใดๆ ที่สร้างผลกระทบต่อประเทศไทยและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

๗.๒ แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองที่ตกค้างและยังไม่สามารถส่งกลับประเทศต้นทางโดย
เร่งรัด การก าหนดสถานะบุคคลที่ชัดเจน การก าหนดสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
หลักเกณฑ์ที่รัฐก าหนด 

๗.๓ จัดระเบียบการจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยค านึงถึงการรักษา
ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับการรักษาความมั่นคงของชาติ โดยก าหนดหลักเกณฑ์
และกระบวนการอนุญาตให้มีการจ้างงานและน าแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบที่รัฐก าหนดภายใต้ความ
ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมถึงการให้ความเป็นธรรม ความคุ้มครอง ปกปูองสิทธิและ
ผลประโยชน์ของแรงงานต่างด้าวโดยยึดมั่นในหลักนิติธรรม หลักสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน และกติกา
ระหว่างประเทศ 

๗.๔ ปรับปรุงกลไกและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพ่ือจัดระเบียบการเข้าเมืองโดย
ส่งเสริมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมกลไกความ
ร่วมมือระหว่างกันใน การตรวจสอบการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด และพัฒนาความรู้
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ความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รู้เท่าทันกับพัฒนาการของการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
ตลอดจนเพิ่มมาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อ านาจ
โดยมิชอบ 

๗.๕ พัฒนาระบบฐานข้อมูลคนเข้าเมืองและผู้หลบหนีเข้าเมืองให้มีความทันสมัย เป็น
ปัจจุบัน สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

นโยบายที่ ๘ เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
๘.๑ ปกปูองความมั่นคงของชาติจากภัยยาเสพติด โดยให้ความส าคัญกับการลดอุปสงค์

หรือ ความต้องการใช้ยาเสพติด และการลดปริมาณยาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของภาคประชาชนและ
ชุมชน การเพ่ิมประสิทธิภาพในการสกัดกั้น และปราบปรามการค้ายาเสพติดจากต่างประเทศ รวมทั้ง
การประสานความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนและสหประชาชาติ ทั้ง
ในระดับทวิภาคีและพหุภาคีในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๘.๒ ผนึกก าลังทุกภาคส่วนให้พร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคง โดยเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมก าหนดแนวทางการพัฒนาการปูองกันและแก้ปัญหา โดยเฉพาะการ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติในระดับพ้ืนที่ให้มีภูมิคุ้มกัน มีความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคาม
ความมั่นคง และสามารถผนึกก าลังประชาชน หรือกลุ่มพลังมวลชน เพ่ือสนับสนุนภาครัฐในการรักษา
ความมั่นคงของประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการส่งเสริมมิติวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน/
ท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 

นโยบายที่ ๙ เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน โดยขจัดการ
ทุจริตคอร์รัปชันและเงื่อนไขต่างๆที่เกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐ และสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วน
ร่วมมืออย่างจริงจังและสนับสนุนการด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะการให้
ความส าคัญกับระบบการขับเคลื่อน คือ การประสานความร่วมมือ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
การสร้างมาตรฐาน การติดตามประเมินผล รวมถึงการสร้างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน 
และภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

นโยบายที่ ๑๐ เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 
๑๐.๑ ปกปูอง ปูองกัน ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ สงครามไซเบอร์ และเสริมสร้างความ

ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการบูรณาการการจัดการความมั่นคงทางไซเบอร์ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ การประสานความร่วมมือและเสริมสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชน ภาควิชาการ 
บุคลากร องค์กรและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรักษา ความมั่นคงทางไซเบอร์ การเสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่างประเทศการเฝูระวังและการพัฒนาระบบปูองกัน การโจมตีระบบสารสนเทศ การ
พัฒนาความพร้อมต่อสงครามไซเบอร์ การปกปูองโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญด้านสารสนเทศของประเทศ 
การกู้คืนข้อมูล ระบบ/เครือข่ายและการพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยในทุกด้าน 

๑๐.๒ พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย โดยการพัฒนาระเบียบและกฎหมายเพ่ือความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ และการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับงานสืบสวนและปูองกันอาชญากรรมไซเบอร์ ให้
สามารถลดภัยคุกคามหรืออันตรายที่ส่งผลกระทบกับบุคคล ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสน เทศ 
โดยเฉพาะที่อยู่ในรูปของการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การ
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โจรกรรมข้อมูลสารสนเทศการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคล การกรรโชกข้อมูลสารสนเทศ การกระท า
ผิดตลอดจนการก่อวินาศกรรมหรือท าลายระบบสารสนเทศ รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับภัยคุกคามและอาชญากรรมไซเบอร์ 

๑๐.๓ พัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและจด
สิทธิบัตรเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผลิตโดยคนไทย การวิจัยและพัฒนาเพ่ือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
การบูรณาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลภาครัฐ การพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ
รวมถึงการใช้ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) 
ระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ องค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้
มีความรู้ความช านาญทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
เพ่ือให้บุคลากรภาครัฐและองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลข่าวสารและความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร
ทางด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

นโยบายที่ ๑๑ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๑.๑ พัฒนาระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ระหว่างการอนุรักษ์

และการพัฒนา โดยยึดหลักการสร้างสมดุลในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศและการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
และการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับ
การพัฒนาท้องถิ่น 

๑๑.๒ เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และท้องถิ่นในการบริหาร
จัดการ การตรวจสอบ และการเฝูาระวังการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ รวมถึง
เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีจิตส านึกและตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืน และสนับสนุนให้มีชุมชนต้นแบบ การจัดตั้ง
กลุ่มอาสาสมัคร  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและการควบคุมตรวจสอบกิจกรรมที่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๑๑.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม ในการส่งเสริมให้มีการใช้
กระบวนการยุติธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
ปกปูองสิทธิชุมชนและแก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับประชาชน และสนับสนุนให้มีการใช้มาตรการ
ทางกฎหมาย มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการทางสังคม เพ่ือลดการท าลายและสร้าง
แรงจูงใจในการร่วมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพกลไก
ตรวจสอบและเฝูาระวังภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากภายนอกประเทศ 
โดยเฉพาะปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ การลักลอบน าเข้าวัตถุมีพิษ สารเคมีอันตราย และกากของเสีย
ต่าง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมของต่างชาติเข้ามาท้ิงในอาณาเขตของประเทศไทย 

๑๑.๔ ส่งเสริมการรวมตัวในระดับภูมิภาคอาเซียน เ พ่ือเป็นภาคีด้านการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันอย่างใกล้ชิด รวมทั้งส่งเสริมการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

นโยบายที่ ๑๒ เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 



๔๘ 
 

 

๑๒.๑ เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการพลังงานทั้งระบบ ก าหนดทิศทางการผลิตและการ
ใช้พลังงานอย่างยั่งยืน การแสวงหาแหล่งพลังงานเพ่ิมเติมในการเร่งจัดหาปิโตรเลียมภายในประเทศ
และการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟูาให้ได้ตามแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟูาของประเทศ การ
จัดหาพลังงานทดแทน การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการ
บริหารความเสี่ยงจากการพึ่งพิงพลังงานจากต่างประเทศ 

๑๒.๒ พัฒนาองค์ความรู้และแสวงหาแหล่งพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
คิดค้นนวัตกรรมเพ่ือลดการใช้พลังงานหลักที่เริ่มหมดไป และสร้างมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม 

๑๒.๓ สร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนอย่างจริงจังในการด าเนินการตาม
กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิต
อาหารอย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมการและพิจารณาก าหนดให้มียุทธศาสตร์หรือแผนเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร เพ่ือเป็นการวางแผนระยะยาวอย่างเป็นระบบ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วม 
 ๑๒.๔ ฟ้ืนฟูภาคเกษตรกรรมอันเป็นรากฐานความม่ันคงทางอาหารของไทย ส่งเสริมระบบ
เกษตรกรรมแบบยั่งยืน และพัฒนาเกษตรกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมและ
เกษตรสมัยใหม่ และฟ้ืนฟูค่านิยมใหม่ที่เคารพในศักดิ์ศรีของเกษตรกร 

นโยบายที่ ๑๓ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 
๑๓.๑ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ให้ประสานสอดคล้องระหว่างแผนระดับชาติ 

ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น และระดับชุมชน เพ่ือรองรับการเผชิญภัยคุกคามทั้งด้านการทหาร การก่อ
การร้าย สาธารณภัย ภัยพิบัติขนาดใหญ่ และโรคอุบัติใหม่ รวมถึงการบรรเทา ฟ้ืนฟูหลังภัยพิบัติ 

๑๓.๒ จัดให้มีระบบสั่งการที่มีเอกภาพ สามารถบูรณาการและผนึกก าลังทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภัยในเชิงรุก ทั้งการแจ้งเตือนภัย การปูองกันภัย การระงับภัย การ
บรรเทาภัยและการฟ้ืนฟูผลที่เกิดข้ึน 

๑๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการเตรียมพร้อมเผชิญภัย
พิบัติ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภัยในเชิงรุก ทั้งในระดับท้องถิ่น และในระดับชาติ 

๑๓.๔ พัฒนาและสนับสนุนการมีระบบฐานข้อมูลเฝูาระวังและเตรียมพร้อมด้านภัยพิบัติที่
ทันสมัย พร้อมระบบส ารอง ที่สามารถเอ้ือต่อการเตือนภัยล่วงหน้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 นโยบายที่ ๑๔ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการปูองกันประเทศ 
๑๔.๑ เสริมสร้างและพัฒนากองทัพให้มีโครงสร้างก าลังกองทัพ และยุทโ ธปกรณ์ที่

เหมาะสม ทันสมัย มีความพร้อมในการปูองกันประเทศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ และการปฏิบัติ
ภารกิจด้านสันติภาพได้อย่างต่อเนื่อง 

๑๔.๒ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของชาติด้วยการผนึกก าลังจากทุกภาคส่วนในการ
ปูองกันประเทศ และให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการด าเนินงานของกองทัพตั้งแต่ในภาวะปกติในการ
พัฒนา ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือการระดมสรรพก าลัง ทรัพยากร การปูองกันการขาด
แคลนทรัพยากรที่จ าเป็นในภาวะไม่ปกติ การพัฒนาระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ และเสริมสร้างศักยภาพและปลูกฝังจิตส านึกด้านความมั่นคงของท้องถิ่น เอกชน ภาค



๔๙ 
 

 

ประชาชน ให้สนับสนุนภาครัฐ รวมถึงการสร้างเครือข่ายสนับสนุนการด าเนินงานด้านการปูองกัน
ประเทศโดยยึดกระบวนการมีส่วนร่วม 
 ๑๔.๓ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความร่วมมือในทุกระดับกับกองทัพประเทศเพ่ือน
บ้าน กลุ่มอาเซียน และมิตรประเทศ บนพื้นฐานการรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน 
๑๔.๔ พัฒนาและน าศักยภาพของกองทัพในยามปกติมาสนับสนุนภารกิจนอกเหนือจากสงคราม ใน
การเตรียมความพร้อมของกองทัพให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย การรักษาความมั่นคงภายใน การปราบปรามยาเสพติด และสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติการ
เพ่ือสันติภาพ และการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งในกรอบของสหประชาชาติและกรอบความ
ร่วมมือต่าง ๆ โดยจัดเตรียมอุปกรณ์และก าลังพลของกองทัพให้มีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการ
จัดเตรียมก าลังและใช้ก าลังเพ่ือปฏิบัติภารกิจตามแผนปูองกันประเทศ 
 ๑๔.๕ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการปูองกันประเทศและความมั่นคง 
โดย พัฒนาระบบอาวุธและระบบการแจ้งเตือนภัยทางทหาร ให้มีขีดความสามารถในการปูองปราม
ทางยุทธศาสตร์ และส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาการทหารรวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน
อุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงานทหาร โดยประสานการวิจัยและความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภายในกองทัพกับหน่วยงานวิจัย องค์กร สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษาด้านเทคโนโลยี
ของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนขยายผลการวิจัยและเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงานทหารเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง ตลอดจน
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารทางทหารให้สนับสนุนการปูองกันประเทศ 

นโยบายที่ ๑๕ พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 
๑๕.๑ ด าเนินงานข่าวกรองที่มีคุณภาพและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง

ภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ และความเคลื่อนไหวที่สนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงและ
ผลประโยชน์แห่งชาติ 

๑๕.๒ เสริมสร้างความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพในประชาคมข่าวกรอง และหน่วยงาน
ภาครัฐ รวมทั้งหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศ และมีเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสารกับภาคเอกชนและ
ประชาชน 

๑๕.๓ เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรองอย่างต่อเนื่องโดย
พัฒนาบุคลากรและเพ่ิมศักยภาพของเทคโนโลยี ระบบฐานข้อมูลและองค์กรด้านการข่าว 
 นโยบายที่ ๑๖ เสริมสร้างดุลยภาพในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

๑๖.๑ เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและปูองกันความขัดแย้งกับประเทศเพ่ือนบ้านพัฒนา
ความเข้มแข็งกลไกความร่วมมือระดับต่าง ๆ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาระหว่างกันอย่างสันติ 

๑๖.๒ ส่งเสริมบรรยากาศที่น าไปสู่การส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนและเส้นเขตแดนทาง
ทะเลกับประเทศเพ่ือนบ้านให้บรรลุผล ในการก าหนดแนวทางและเปูาหมายการส ารวจและจัดท าหลัก
เขตแดนและเส้นเขตแดนทางทะเลกับประเทศเพ่ือนบ้านแต่ละด้านอย่างชัดเจน และรักษาความ
ต่อเนื่องของคณะเจรจารวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะการสนับสนุนเครื่องมือ
ที่ทันสมัยการเพ่ิมมาตรการความปลอดภัยในพ้ืนที่เสี่ยงจากการสู้รบและกับระเบิด การเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
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๑๖.๓ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์
ของภูมิภาค โดยเน้นที่ความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันในมิติทางวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันมาอย่าง
ยาวนานเพ่ือให้เกิดทัศนคติในทางสร้างสรรค์ของการเป็นมิตรประเทศ รวมถึงลดอคติและความ
หวาดระแวงระหว่างกัน และการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างประชาชน โดย
สนับสนุนและส่งเสริมให้ด าเนินการในทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นและภาคประชาชน และให้
ภาควิชาการและสถาบันด้านการวิจัยมีบทบาทน าในการเชื่อมโยง การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๑๖.๔ ส่งเสริมให้อาเซียนมีเอกภาพในการด าเนินความสัมพันธ์กับมหาอ านาจ และเป็น
เครื่องมือสร้างดุลยภาพทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมหาอ านาจ 

๑๖.๕ สนับสนนุ ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นผลกระทบจากการเชื่อมโยงกันมากขึ้นในประชาคมอาเซียน 

๑๖.๖ ด าเนินการอย่างสมดุลในการปรับตัวให้สอดคล้องกับการที่อาเซียนเป็นองค์กรที่
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น แต่สามารถรักษาผลประโยชน์ด้านความ
มั่นคงแห่งชาติที่ส าคัญไว้ได้ 

๑๖.๗ เสริมสร้างความพร้อมของประเทศในการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน ในการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรภาครัฐ พัฒนากฎ ระเบียบ ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ให้ไทยมีความพร้อมในการจัดการผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นจากการอ านวยความสะดวกให้มี
การติดต่อเชื่อมโยงกันมากขึ้นในอาเซียน พร้อมทั้งเสริมสร้างความตระหนักรู้และทัศนคติที่ดีต่อการ
เป็นประชาคมอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียน และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการสร้าง
ความคุ้นเคย ความเข้าใจและความรู้สึกเป็นมิตรกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ๑๖.๘ รักษาดุลยภาพในการด าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศ โดยมีจุดยืนและท่าทีที่
เหมาะสม ที่เอ้ือต่อการแสวงประโยชน์ร่วมของไทยกับประเทศต่างๆ และไม่ให้ตกอยู่ท่ามกลางความตึง
เครียดของการแข่งขันอิทธิพลหรือการรักษาผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันของมหาอ านาจ รวมถึงสนับสนุน
การเข้าเป็นภาคีข้อตกลงระหว่างประเทศที่เอ้ือต่อการรักษาผลประโยชน์ และเกียรติภูมิของประเทศ 
 ๑๖.๙ เสริมสร้างปัจจัยที่เกื้อหนุนและสร้างสภาวะแวดล้อมที่ลดความหวาดระแวงควบคู่
ไปกับการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ในการส่งเสริมบทบาทของไทยด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ
และใช้กลไกทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ ให้เอ้ือต่อการสร้างดุลยภาพและการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ 
 
 ๒.๓.๖ กระบวนการของความม่ันคงชายแดน 
 การก าหนดที่ตั้งและขอบเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญที่ต้องมีความชัดเจนในช่วงเริ่มต้นของการขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยที่ตั้งและ
ขอบเขตของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้ก าหนดขึ้นจากหลักเกณฑ์การก าหนดที่ตั้งและ
วิธีการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ของแต่ละเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
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 การก้าหนดที่ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน45 
 การพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทยในระยะแรกให้ความส าคัญกับพ้ืนที่

ชายแดน เนื่องจากรัฐบาลมีความประสงค์ในการจัดระเบียบพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนใช้วัตถุดิบจาก
ประเทศเพ่ือนบ้านมาผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม ใช้ประโยชน์จากแรงงานต่างด้าวที่มีค่าจ้างแรงงานไม่สูง
มากนัก และใช้ประโยชน์จากที่ตั้งบนแนวระเบียงเศรษฐกิจเพ่ือเข้าถึงตลาดในประเทศเพ่ือนบ้านและ
เพ่ือเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค ดังนั้น คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ใน
การประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 จึงได้คัดเลือกและจัดล าดับความส าคัญ
พ้ืนที่ชายแดนที่มีศักยภาพเหมาะสมในการพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของประเทศ 
โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การก าหนดที่ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
1. ต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์มีความได้เปรียบ โดยเป็นพ้ืนที่ชายแดนตามแนวระเบียง

เศรษฐกิจที่ประเทศเพ่ือนบ้านมีความพร้อมที่จะเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ทั้งใน
ด้านการคมนาคมขนส่ง และการอ านวยความสะดวกการผ่านแดน 

2. พื้นที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนา ได้แก่ (1) ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ และมี
ฐานการผลิตและฐานการลงทุนที่โดดเด่น หรือมีโอกาสในการขยายตัวเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ภูมิภาค (2) มีปัจจัยการผลิตหรือมีความสามารถในการเข้าถึงปัจจัยการผลิต (ที่ดิน วัตถุดิบ แรงงาน) 
และมีตลาดที่มีศักยภาพ (3) มีความพร้อมและมีปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาในระดับดี เช่น โครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ เครือข่ายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การอ านวยความสะดวกด้านการเงินและการ
ลงทุน และความพร้อมด้านแรงงาน เป็นต้น (4) ไม่มีปัญหาภัยพิบัติรุนแรง และ (5) ไม่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง 

3. พ้ืนที่มีความจาเป็นต้องมีการพัฒนาเป็นพิเศษหรือเร่งด่วน เพ่ือใช้ประโยชน์จากการ
พัฒนาในภูมิภาคที่เกิดขึ้นหรือมีแผนจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเป็นพ้ืนที่ที่ไทยได้ตกลงร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อพัฒนาร่วมกันบนพ้ืนฐานของความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของแต่ละประเทศ 
หรือการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพ้ืนที่จะช่วยแก้ปัญหา/ข้อจ ากัดของภูมิภาค/
ประเทศได้อย่างมีนัยส าคัญ 

4. ประชาชนและทุกภาคส่วนในพื้นท่ีให้การยอมรับและการสนับสนุนเนื่องจากเป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาโดยตรงและเป็นผู้สนับสนุนให้การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ประสบความส าเร็จ โดยมีการจัดท าเวทีหารือและรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนที่เพ่ือ
ประเมินผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งเตรียมแนวทางการปูองกันและลดผลกระทบดังกล่าว 

5. ประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาหรือมีแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งไทยสามารถใช้
ประโยชน์จากโอกาสการเชื่อมโยงภูมิภาคในบริบทประชาคมอาเซียน เชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับเขต
เศรษฐกิจพิเศษในประเทศเพ่ือนบ้านเมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงได้ข้อสรุปพ้ืนที่ชายแดนที่

                                                           
45 สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ, เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน, (กรุงเทพมหานคร : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๙), หน้า ๖ – ๙. 
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มีศักยภาพและเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวม 10 แห่ง โดยแบ่งการพัฒนา
ออกเป็น 2 ระยะ เพ่ือให้สามารถผลักดันการด าเนินงานให้เป็นรูปธรรมชัดเจนและสอดคล้องกับความ
พร้อมของพ้ืนที่ ดังนี้ 

ที่ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ระยะที่ 1 ได้แก่ พ้ืนที่ชายแดนในจังหวัดตาก 
สระแก้ว ตราด มุกดาหาร และสงขลา 

ที่ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ระยะที่ 2 ได้แก่ พ้ืนที่ชายแดนในจัง หวัด
หนองคาย เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส 

การก้าหนดขอบเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนเปูาหมายทั้ง 10 แห่ง จ าเป็นต้อง

มีการก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่เพ่ือให้การพัฒนามีความชัดเจน สามารถก ากับดูแลและควบคุม
ผลกระทบที่อาจเกิดจากการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขั้นตอนการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่เริ่ม
จากจังหวัดด าเนินการระดมความเห็นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เพ่ือจัดท าข้อเสนอขอบเขตพ้ืนที่ฯ 
เสนอมายังส่วนกลาง ซึ่งคณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ ก าหนดพ้ืนที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ด้านการลงทุน ภายใต้ กนพ.ท าหน้าที่เป็นกลไกหลักในการวิเคราะห์และพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอ
ขอบเขตพ้ืนที่ฯของจังหวัดที่ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือเสนอต่อ กนพ. และคณะรัฐมนตรี
พิจารณา ก่อนออกเป็นประกาศ กนพ. เพ่ือก าหนดพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

ขั้นตอนการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ 
 1. จังหวัดด าเนินการระดมความเห็นภาคส่วนในพ้ืนที่และจัดท าข้อเสนอขอบเขตพ้ืนที่เพ่ือ
พัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และยื่นข้อเสนอขอบเขตพ้ืนที่ฯ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

2. สศช. รวบรวมข้อเสนอขอบเขตพ้ืนที่ฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ 
ก าหนดพ้ืนที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนเพ่ือวิเคราะห์ความเหมาะสมและพิจารณา
ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ที่จะได้รับการประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

3. กรมปุาไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัด 
เร่งส ารวจข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ปุาไม้และพ้ืนที่อ่อนไหวต่างๆ รวมถึงพ้ืนที่ที่มีกระทบต่อความมั่นคงในแต่
ละพ้ืนที่ชายแดน เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ ก าหนดพ้ืนที่ 
และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน เพ่ือกันพ้ืนที่เหล่านั้นออก 

4. คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ ก าหนดพ้ืนที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน
พิจารณา แล้วน าเสนอ กนพ. เพ่ือพิจารณา และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

5. กนพ. ออกประกาศ กนพ. เพื่อก าหนดพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 

หลักการในการพิจารณาเพื่อก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ 
1. เป็นพ้ืนที่แบ่งตามเขตการปกครอง คือ ต าบลและอ าเภอ เพ่ือจ ากัดขอบเขตให้กระชับ 

และเกิดการประหยัดต่อขนาด (economy of scale) ในการจัดโครงสร้างพื้นฐาน 
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2. เป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีปัญหาความอ่อนไหวด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความ
มั่นคง เป็นต าบลที่ติดชายแดนและใกล้เคียง มีพ้ืนที่ปุาน้อยที่สุดเพ่ือปูองกันการบุกรุกปุาหรือการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานในเขตปุาไม้ 

3. เป็นที่ตั้งจุดผ่านแดนถาวรที่มีปริมาณการค้าสูง 20 อันดับแรก หรืออยู่ในระเบียง
เศรษฐกิจ GMS หรือ IMT-GT 
 

๒.๓.๗ ตัวอยา่งความส้าเร็จของความม่ันคงชายแดน 46  
สาหรับภาพรวมการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ประกอบด้วย มาเลเซีย

เมียนมาร์ สปป. ลาว และกัมพูชา จากข้อมูลสถิติการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของประเทศไทย
ของกองความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ พบว่า ในปี 2556 การค้า
ชายแดนของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านนั้น มีมูลค่าการค้ารวม 924,237.06 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 
2555ที่มีมูลค่า 910,500.43 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.51 โดยแบ่งเป็นการส่งออก มูลค่า 
560,191.71ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.58 (556,975.93 ล้านบาท) และการนาเข้ า มูลค่า 
364,045.35 ล้านบาทเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2.98 (353,524.50 ล้านบาท) ได้ดุลการค้า มีมูลค่า 
196,146.36 ล้านบาท 

โดยในปี 2557 การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน มีมูลค่าการค้ารวม 
987,572.22ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากช่วงระยะเดียวกันของปี 2556 ร้อยละ 6.85 โดยประเทศ
มาเลเซียมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่ง 507,655.46 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.40 ของมูลค่า
การค้าชายแดนรวมทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ เมียนมาร์ มีมูลค่า 214,387.23 ล้านบาท สปป. ลาว 
มูลค่า 151,063.69ล้านบาท และกัมพูชา มูลค่า 114,465.84 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
21.71, 15.30 และ 11.59 ตามลาดับ 

เมื่อพิจารณาการส่งออก พบว่า การส่งออกของชายแดนของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านมี
มูลค่า 589,662.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงระยะเดียวกันของปี 2556 ที่มีมูลค่า 560,191.71 
ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.26 โดยมีมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศ มาเลเซียสูงสุดที่ 
274,992.19 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.64 ของการส่งออกชายแดนรวม รองลงมา ได้แก่ 
สปป. ลาว มูลค่า 123,937.21 ล้านบาท กัมพูชา มูลค่า 96,726.22 ล้านบาท และเมียนมาร์ 
มูลค่า 94,006.67 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 21.02, 16.40 และ 15.94 ตามลาดับ 

ทั้ งนี้  สาหรับการนาเข้ าทางชายแดนของไทยกับประเทศเ พ่ือนบ้าน มีมูลค่ า 
397,909.93ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากช่วงระยะเดียวกันของปี 2556 ที่มีมูลค่า 364,045.35 ล้าน
บาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.30 โดยมีมูลค่าการนาเข้าจากมาเลเซียเป็นอันดับหนึ่ง 232,663.27 
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.47 ของการนาเข้าทางชายแดนรวม รองลงมาได้แก่ เมียนมาร์ 
มูลค่า 120 ,380.56ล้านบาท สปป. ลาว มูลค่า 27,126.48 ล้านบาท และกัมพูชา มูลค่า 
17,739.62 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.25, 6.82 และ 4.46 ตามลาดับ  
                                                           

46  วิทวัส รุ่งเรืองผล และคณะ, “โครงการจัดท ามาตรการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพื้นที่ชายแดน”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มปป.), หน้า ๓-๑. 
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๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดท้าแผน 
 ๒.๔.๑ ที่มาของแนวคิดเกี่ยวกับการจัดท้าแผนหรือการวางแผน 
 ๒.๔.๑.๑ วิวัฒนาการแนวคิดของการวางแผน 
 การวางแผนเป็นระบบการคิดและวิเคราะห์ให้เข้าใจสภาวะแวดล้อมและหาทางเลือก
ด าเนินการที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการด าเนินการไปสู่จุดหมายที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  ไม่ว่าจะเป็นจุดมุ่งหมายในการแก้ไขปัญหาและ/หรือในการเอาชนะคู่แข่งและ/หรือ
จุดมุ่งหมายในการเร่งรัดพัฒนาให้รวดเร็วกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (แข่งกับตนเอง) แผนยังจะมีการ
น าเสนอแนวทางการปรับกลไกและวิธีการที่จะตรวจสอบ หรือการติดตามประเมินผลให้ทราบว่า 
ในทางปฏิบัติแล้วได้มีความก้าวหน้าตามทิศทางที่แผนได้ก าหนดไว้แค่ไหน เพียงใด ทั้งนี้ต้องย้ าอีกว่า 
การวางแผน เป็นการ “คิดก่อนท า” นั่นเอง 
 นักบริหารต้องมีแผนเป็นเครื่องมือช่วยชี้น ากระบวนการตัดสินใจและการประสานงาน
ภายใต้ข้อจ ากัดทางทรัพยากรการบริหารจัดการ โดยแผนดังกล่าวจะต้องก าหนดจากเทคนิควิธีการที่
ทันสมัย ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์ด้านการวางแผนต่างเป็นพ้องต้องกันว่า แผนกลยุทธ์เป็นเทคนิคการ
วางแผนที่สอดรับกับยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาได้อย่างดี 
เพราะกระบวนการวางแผนกลยุทธ์สามารถปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ได้ทันทีเมื่อประเมินผลแล้วทราบว่า 
สภาวะแวดล้อม (โอกาส ข้อจ ากัด จุดอ่อน จุดแข็ง) เปลี่ยนแปลงไปจากที่วิเคราะห์ไว้ 
 แผนกลยุทธ์ (บางครั้งเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์ : strategic planning) เป็นเทคนิคการ
วางแผนที่เดิมถูกใช้เพ่ือการรบ โดยมีหลักฐานของต าราพิชัยสงคราม “ซุน-วู่” ของจีนได้รวบรวม
หลักการวางแผนกลยุทธ์ทางการทหารไว้ นักวางแผนธุรกิจภาคเอกชนได้ประยุกต์แนวคิดวิธีการของ
แผนกลยุทธ์มาใช้กับการแข่งขันทางธุรกิจ โดยค านึงถึง “การแข่งขันให้อยู่รอดและการมุ่งหวังก าไร” 
เป็นหลัก และต่อมานักวางแผนภาครัฐได้น าแนวทางปฏิบัติของภาคเอกชนมาประยุกต์ต่อ เพ่ือให้การ
บริหารภาครัฐสามารถปรับแนวทางและกลไกได้ทันยุคสมัย  โดยปรับเปลี่ยนข้อค านึงหลักการ
ด าเนินการเป็น “การสนองความต้องการของประชาชน” (หรือลูกค้า) เป็นหลัก ทั้งนี้ ปรากกฎ
ภายหลังว่าข้อค านึงถึงดังกล่าวมีผลต่อการสร้าง “เสถียรภาพ” แก่การประกอบการได้มากกว่า 
ภาคเอกชนจึงหันมาค านึงถึงหลักการสนองความต้องการของลูกค้าเช่นเดียวกัน เพ่ือหวังให้องค์กรมี
เสถียรภาพด้านการตลาดในระยะยาวมากกว่า จึงอาจกล่าวได้ว่า ปัจจุบันเทคนิคการวางแผนกลยุทธ์ 
ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนไม่แตกต่างกันมากนักในแง่แนวความคิดข้อค านึงและวิธีการวางแผน 
 ดังกล่าวมาแล้วว่า การปฏิรูประบบบริหารของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งของภาครัฐ
ให้เป็นระบบการบริหารจัดการแนวใหม่นั้น ภาครัฐมุ่งหวังปรับปรุงการบริหารจากเดิมที่ภาครัฐยังยังมี
ปัญหาการด าเนินงานทั้งด้านบทบาทภารกิจ  และวิธีการบริหารงานการท างานเดิมซ้ าซ้ อน ขาด
ประสิทธิภาพในการท างาน ไม่ตอบสนองความต้องการของประชนชน และเป็นภาระหนักในดาน
งบประมาณ โดยแนวทางการปรับปรุงมุ่งให้มีการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานไปสู่ระบบบริหารองค์กร
แนวใหม่ที่เน้นการท างานให้เกิดผลผลิต-ผลลัพธ์และ/หรือผลสัมฤทธิ์ที่คุ้มค่ากับงบประมาณที่จ่ายไป
เป็นหลัก โดยการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่ายอย่างถูกต้องและเป็นธรรมให้ความรับผิดชอบต่อผู้ท างาน
แทนการก ากับและความคุมที่เดิมเน้นเฉพาะปัจจัยน าเข้าและข้ันตอนการท างาน ระบบการปริหารใหม่
ยังเน้นองค์ประกอบการบริหารจัดการที่ดี  การด าเนินงานมีความโปร่งใสในการตัดสินใจ มีวิธี การ
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ด าเนินงานที่รวดเร็ว คล่องตัว และยึดความต้องการประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการสร้างเสริมและ
พัฒนานวัตกรรมขององค์กรเพ่ือผลผลิตและบริหารที่สามารถเสริมคุณภาพวิถึชีวิตที่ดีกว่าแก่
สาธารณะ47  
 ๒.๔.๑.๑ พัฒนาการด้านเทคนิคการวางแผนของประเทศไทย 48  
 วิวัฒนาการของการวางแผนในประเทศไทย เกิดจากความประสงค์ที่จะพัฒนากระบวนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร ภายใต้ภาวะความจ าเป็นในการสนองความต้องการของประชาชน และที่
ประเทศไทยจะต้องอยู่รอดสามารถแข่งขันได้อย่างทัดเทียมประเทศอ่ืนในสากลโลก โดยเทคนิคการ
วางแผนเดิมจะเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาทั้งในปัจจุบันและแนวโน้ม เพ่ือก าหนดเปูาหมาย
อนาคตที่ต้องการเป็นและจะบรรลุ โดยใช้วีการคิดที่สมเหตุสมผลและสนองความต้องการตามความ
จ าเป็นภายใต้ข้อจ ากัดของทรัพยากร 
 การวางแผนของประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑-๙ ได้มี
วิวัฒนาการของเทคนิคการวางแผน จากแผนหนึ่งไปสู่อีกแผนหนึ่ง ซึ่งสรุปได้ตามล าดับดังนี้ 
 ๑) การวางแผนเฉพาะสาขา (sectoral planning) เป็นเทคนิคการวางแผนแบบแยกตาม
รายสาขา โดยเน้นการวิเคราะห์ให้ทราบปัญหาและการแก้ไขปัญหานั้นๆ โดยใช้เทคนิควิทยาการของ
แต่ละสาขา (สาขาการเกษตร สาขาอุตสาหกรรม สาขาบริการ ฯลฯ) อย่างไรก็ตามการวางแผนใน
ลักษณะนี้มีจุดอ่อน คือ ก่อให้เกิดผลกระทบข้างเคียงที่เป็นปัญหาแก่สาขาพัฒนาด้านอ่ืนอันเป็นการ
พัฒนาแบบได้อย่างเสียอย่าง ตัวอย่างเช่น การท าถนนแก้ไขปัญหาสาขาคมนาคม แต่อาจเกิดปัญหา
การขวางทางน้ าหลาก และเกิดปัญหาน้ าท่วมที่เป็นปัญหาแก้สาขาการเกษตร และ/หรือเกิดน้ าท่วม
เสียหาต่อพ้ืนที่ของชุมชนเมืองได้ 
 ๒) การวางแผนแบบสหสาขา (inter-sectoral planning) เป็นเทคนิคการวางแผนแบบ
เสริมการประสานงานระหว่างสาขาเพ่ือปูองกันและ/หรือท าให้ลดการเกิดผลกระทบข้างเคียงจากการ
วางแผนเฉพาะสาขา แต่การวางแผนแบบสหสาขามักจะมีจุดเน้นการปรับเปลี่ยนไปสู่การพัฒนาเพ่ือ
การขยายผลผลิต โดยมองข้ามความส าคัญของการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและวิถีชีวิตที่ดี การวางแผน
ตามเทคนิคแบบสหสาขาจึงถูกกล่าวหาว่าไม่ก่อให้เกิดความสมดุลการพัฒนา และเป็นการวางแผน
พัฒนาที่เกิดผลแก่กลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่เทคนิคการวางแผนที่จะก่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างสมดุลอย่างแท้จริง 
 ๓) การวงการวางแผนสมบูรณ์แบบ (comprehensive planning) เป็นการวางแผนแบบ
มุ่งศึกษาวิเคราะห์อย่างครบวงจรของการพัฒนาทุกสาขาควบคู่กันทางด้านเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการโดยมุ่งหวังจะขจัดปัญหาทั้งผลกระทบข้างเคียงระหว่างการพัฒนาให้
หมด  และหวังให้มีระบบการพัฒนาที่สมบูรณ์ทุกด้านและอย่างสอดคล้องในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการเป็นการแก้ปัญหาโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งหมดทุกด้านและโดย
พยายามรวบรวมข้อมูลอย่างครบวงจรให้ทราบโครงสร้างปัญหาทั้งเหตุและผลของสถานการณ์ทั้งหมด
ทุกด้านและพยายามพัฒนาเทคนิคการคาดการณ์ที่สมบูรณ์แบบ มีความซับซ้อนและเป็นไปได้ยาก
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 อ้างแล้วใน  อุทิศ  ขาวเธียร, การวางแผนกลยุทธ์, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, หน้า ๑๑ – ๑๔.  



๕๖ 
 

 

ในทางปฏิบัติ และขั้นตอนการวางแผนใช้เวลารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์คาดการณ์มากไม่ทันการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของยุคโลกาภิวัตน์ นอกจากนี้ ข้อมูลของประเทศก าลังพัฒนายังขาด
ประสิทธิภาพและเพ่ิมความยุ่งยากแก่การวางแผนแบบครบวงจร  กระทั่งนักวางแผนส่วนใหญ่ต้อง
ยอมรับว่าการวางแผนครบวงจรเป็นไปได้เฉพาะในทางทฤษฎีเท่านั้น 

๔) การวางแผนกลยุทธ์ (แผนกลยุทธ์: strategic planning) เป็นการวางแผนซึ่งสามารถ
แปลงสู่การปฏิบัติได้อย่างทันยุคโลกาภิวัตน์ตัวเทคนิคนี้จะไม่เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างครบวงจร  
แต่เลือกวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะกับสภาวะที่มีนัยส าคัญเชิงกลยุทธ์ที่องค์กรต้องเผชิญหากจะเร่งรัด
พัฒนาไปสู่เปูาหมายที่ก าหนดเท่านั้น ภาคเอกชนเป็นผู้น าเทคนิคนี้จากภาพทหารมาใช้เพ่ือการแข่งขัน
ในการด าเนินธุรกิจ และได้พิสูจน์ให้เห็นว่า เทคนิคดังกล่าวสามารถสร้างเครื่องมือชี้แนะแก่การบริหาร
ที่เผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ดังนั้น  นักวิชาการวางแผนของรัฐจึงได้พิจารณา
ประยุกต์ใช้เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์กับการบริหารจัดการพัฒนาของประเทศ และพบว่าแผนกลยุทธ์
จะสามารถประยุกต์ใช้เพ่ือการบริหารจัดการของภาครัฐได้เกือบทุกระดับ ทั้งแผนระดับชาติ แผน
กระทรวง-กรม และท้องถิ่น 

ปัจจุบันองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้น าวิธีการวางแผนกลยุทธ์มาใช้เพ่ือก าหนดแผน
ที่เป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินงาน เนื่องจากการวางแผนกลยุทธ์มีการชี้น าให้องค์กรได้เสริม
ความสามารถการแข่งขัน และเปลี่ยนแปลงการอ่านแนวทางด าเนินการทันกับสถานการณ์ มีการเรียนรู้
นอกจากนี้ยังมีความเด่นในการประสานงานไปสู่เปูาประสงค์เดียวกัน อันเนื่องมาจากมีกระบวนการ
วางแผนอย่างมีส่วนร่วม ตลอดจนมีการชี้น าด้านการติดตามประเมินผลให้เกิดการชี้น าอย่างต่อเนื่อง
คล่องตัว สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งเป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของรัฐเมื่อน าพาประเทศให้สามารถแข่งขันในสากลอีกด้วย 
 ยุทธศาสตร์หรือกรอบชี้น าแนวทางเลือกปฏิบัติของแผนกลยุทธ์จะชี้แนะผลักดันให้องค์กร
และ/หรือภาคีการพัฒนามีทางเลือกสู่การพัฒนาที่มีผลงาน(ผลสัมฤทธิ์) ที่ท าให้สามารถแข่งขันและอยู่
รอดใต้ แผนกลยุทธ์จึงชี้น าแนวทางที่แตกต่างจากกฎระเบียบราชการทั่วไปที่จะเน้นเสียงแนวทางการ
ด าเนินการประจ าที่มีผลเพียงผิวเผินด้านการเปลี่ยนแปลงไม่ก่อเกิดการพัฒนาอย่างเด่นชัด ยุทธศาสตร์
ของแผนกลยุทธ์จะชี้น าการก่อเกิดทั้งการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา และกระทบความยั่งยืนของ
ประเทศไหนที่สุด 
 
 

 ๒.๔.๒ ความหมายของการจัดท้าแผนหรือการวางแผน 
Judith R.Gordon และคณะให้ความหมายของการวางแผนว่า หมายถึง ขั้นตอนการก าหนดและการ
ด าเนินการเพื่อบรรลุเปูาหมาย หรือท าให้เปูาหมายเป็นจริง 49 
 S. Robbins และ M.Coulter กล่าวว่า การวางแผน หมายถึง การก าหนดเปูาประสงค์ 
(goals) หรือวัตถุประสงค์ (objective) ขององค์การ รวมถึงการก าหนดกลยุทธ์หรือวิธีการ เพ่ือบรรลุ
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 Judith R”Gordon and associates, Management and Oganizational Behavior, 
(Massachusetts : Allyn & Bacon, 1990), p. 107. 



๕๗ 
 

 

เปูาประสงค์ของวัตถุประสงค์ดังกล่าว การวางแผนซึ่งต้องบูรณาการและประสานกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ให้เป็นหนึ่งเดียว จึงเป็นทั้งวิธีการ (Mean) และเปูาหมาย (ends) 50 
 I. Senders กล่าวไว้ว่า การวางแผนเป็นผลลัพธ์จากความเข้าใจในปรากฏการณ์ทางสังคม 
เศรษฐกิจ ประชากร การเมือง เหตุการณ์และประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้น แล้วน ามาสร้างข้อมูลประกอบ
กับด้วยการมองการณ์ไกล โดยใช้การคิดแบบกลยุทธ์ (strategic thinking) ที่เน้นการใช้กระบวนการ
สัญชาตญาณพิจารณาภาพใหญ่ที่มีตัวแปรต่างๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์กันแบบไม่เป็นเส้นตรง การวางแผนนี้
ช่วยให้สามารถคาดการณ์ และตอบสนองและมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะเกิดก่อนที่จะ
กลายเป็นวิกฤตการณ์ 51 
 การวางแผน คือ กระบวนการก าหนดชุดของการกระท า/กิจกรรมเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์/
จุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 52 
 แผนกลยุทธ์เป็นเครื่องมือเพ่ือช่วยชี้น าแนวทางการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับองค์กร 
(และ/หรือภาคีการพัฒนา)โดยเป็นแนวการชี้น าที่เกิดจากกระบวนการระดมสมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่างมีส่วนร่วมเป็นการ “คิดก่อนท า” โดยยึดหลักการวิเคราะห์ให้ทราบสภาวะแวดล้อม ให้ “รู้เขารู้
เรา” เพ่ือชี้แนะเปูาประสงค์ (วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์หลักของแผน) และยุทธศาสตร์ 
ยุทธวิธีทางเลือกปฏิบัติที่สอดรับกับสภาวะแวดล้อม และมีการจัดล าดับความส าคัญยุทธศาสตร์ 
ยุทธวิธี ตลอดจนผังเชิงยุทธ์หรือแผนที่ยุทธศาสตร์เพ่ือช่วยการจัดสรรทรัพยากรการบริหา รให้
สอดคล้องกับความจ าเป็น ตลอดทั้งน าแนวคิดหลักการบริหารที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนฯ 
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์และหลักการบริหารที่ทันสมัยเป็นแผนงานและโครงการที่สนับสนุน
การด าเนินการสืบค้นสัมฤทธิ์ที่คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และที่สนองความต้องการสาธารณะ ภายใต้การ
จัดการที่ด ีมีวินัย ยุติธรรม และทีม่ีความสามารถในการแข่งขัน 53 
 การวางแผน โดยเฉพาะการวางแผนพัฒนาแห่งชาติ เป็นกระบวนการก าหนดจุดมุ่งหมาย
และล าดับความส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีรากฐานมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งมีการ
ก าหนดตัวแบบ การเก็บข้อมูล การพยากรณ์  การก าหนดทางเลือก และการกรับแก้ตัวแปรให้
สอดคล้องกับความเป็นจริง เพ่ือให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และ
พยายามให้บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การวางแผนมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง 
เพราะต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนที่มีอยู่อย่างหลากหลาย จึงต้องหาทางประนีประนอม
ความต้องการให้ตรงกับทรัพยากรที่มี และค านึงถึงล าดับความส าคัญที่ฝุายการเมืองก าหนด 54 
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๕๘ 
 

 

 ๒.๔.๓ หลักการ/ความส้าคัญของการจัดท้าแผน 
 ความส าคัญของการวางแผน 55 
 การวางแผนเป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งในกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือน า
ประเทศองค์กรไปสู่ความเจริญก้าวหน้าดังนั้นผู้น าประเทศผู้บริหารองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ต่างเห็น
ความส าคัญของการวางแผนที่จะน าประเทศองค์กรไปสู่จุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์เปูาหมายที่ต้องการ
ความส าคัญของการวางแผนได้แก่ 

 1. ก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศองค์กรเช่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 2. ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะด้านสังคมเศรษฐกิจและ

การเมืองที่อยู่นอกเหนือความควบคุม 
 3. ลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในอนาคตให้น้อยลง 
 4. ช่วยให้ผู้บริหารปรับตัวเพ่ือเพ่ิมจุดแข็งและโอกาสขณะที่ขจัดจุดอ่อนและข้อจ ากัดให้ลดลง 
 5. ท าให้สามารถเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีจากการที่ทราบการ

เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดในอนาคตโดยการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงใน
กระบวนการวางแผน 

6. การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านในการวางแผนช่วยขจัดสิ่งที่ไร้ประสิทธิภาพให้หมดไป 
7. ลดความสูญเสียปัจจัยทางการบริหารต่างๆได้แก่ทรัพยากรบุคลากรงบประมาณและ

อุปกรณ์รวมทั้งความซ้ าซ้อนของงานเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 
8. ก าหนดมาตรฐานการก ากับควบคุมตรวจสอบการบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุ

จุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์เปูาหมาย 
9. สนับสนุนการประสานงานระหว่างหน่วยงานและสร้างเอกภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือ

น าไปสู่วัตถุประสงค์เปูาหมาย 
10. ความผูกพันร่วมกันในการบรรลุเปูาหมายของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
11. สร้างขวัญก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานจากการที่การวางแผนได้ระบุผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

เกิดข้ึนอย่างชัดเจน 
12. เป็นเครื่องมือในการเพิ่มพูนสมรรถนะในการบรรลุเปูาหมาย 
13. สามารถประเมินความส าเร็จของแผนได้ 

 ๒.๔.๔ ประเภทของการจัดท้าแผน 56  
แผนอาจจ าแนกได้หลายประเภทตามคุณลักษณะของการวางแผนดังนี้ 1) แผนจ าแนก

ตาม คุณลักษณะได้แก่แผนที่ไม่เป็นทางการและแผนที่เป็นทางการ ๒) แผนจ าแนกตามความถี่ของการ
ใช้แผน ได้แก่แผนที่ใช้ประโยชน์ครั้งเดียวและแผนถาวร 3) แผนจ าแนกตามระดับการบริหาร ได้แก่ 
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๕๙ 
 

 

แผนกลยุทธ์แผนบริหารและแผนปฏิบัติการ และ ๔) จ าแนกตามระดับพ้ืนที่ได้แก่แผนระดับชาติแทน
ระดับภาคและแผนระดับจังหวัด 

1 แผนจ าแนกตามคุณลักษณะได้แก่แผลที่ไม่ เป็นทางการและแผนที่เป็นทางการ 
informal and formal planning แผนที่ไม่เป็นทางการจะไม่มีการก าหนดเปูาหมายวิธีการแนวทางที่
ชัดเจนมักใช้วิจารณญาณประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้มีอ านาจตัดสินใจมากกว่าการใช้ข้อมูล
และหลักเหตุผลในการวางแผนขณะที่แผนที่เป็นทางการก าหนดเปูาหมายวัตถุประสงค์วิธีการแนวทาง
ที่ชัดเจนมีการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลท าให้สามารถเลือกโดยใช้หลัก
เหตุผลได้ ในการวางแผนยังมีกระบวนการวางแผนที่เป็นขั้นเป็นตอนสามารถตรวจสอบได้และปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมอย่างเป็นระบบการวางแผนแบบนี้ก่อให้เกิดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และมักท าในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

2 แผนจ าแนกตามความถี่ของการใช้แผนได้แก่แผนที่ใช้ประโยชน์ครั้งเดียวและแผนเพ่ือใช้
ประโยชน์อาวรณ์ single use and standing planning แผนที่ใช้ประโยชน์ข้างเดียวเป็นแผนที่เมื่อ
เสร็จสิ้นพระกจิกรรมแล้วแต่นั้นก็สิ้นสุดลงไม่มีการน าแผนมาปฏิบัติอีกการวางแผนแบบนี้มักใช้ส าหรับ
แผนงานและโครงการระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีดังเช่นแผนของหน่วยงานภาครัฐแผนงานของกระทรวง
ทบวงกรมต่างๆซึ่งรับผิดชอบด าเนินงานตามแผนงบประมาณประจ าปีส่วนการวางแผนเพ่ือใช้
ประโยชน์ถาวรมีการก าหนดกิจกรรมที่มีลักษณะต่อเนื่องเป็นระยะนานจึงต้องค านึงถึงองค์กรที่
รับผิดชอบทรัพยากรงบประมาณอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงานปัญหาอุปสรรคในการน าแผนไปปฏิบัติ
และแนวทางในการประเมินผล 

3 แผนจ าแนกตามระดับการบริหารได้แก่แผนกลยุทธ์แผนบริหารและแผนปฏิบัติการ 
strategic managerial and Operational planning การวางแผนแบบนี้พิจารณาจากระดับการ
บริหารซึ่งปรากฏตามล าดับขั้นของการบังคับบัญชาในองค์กรกล่าวคือ แผนกลยุทธ์เป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงเป็นแผนระยะยาวตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปแถมบริหารเป็นหน้าที่ความรับชอบ
ของผู้บริหารระดับกลางเป็นแผนระยะกลางมีระยะเวลา 1-2 ปีส่วนแผนปฏิบัติการเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้บริหารระดับต้นเป็นแผนระยะสั้นมีระยะเวลาเป็นสัปดาห์เดือนและไตรมาส 

๔. แผนจ าแนกตามระดับพ้ืนที่ได้แก่แผนระดับชาติและระดับภาคและแผนระดับจังหวัด
การวางแผนแบบนี้ยึดพ้ืนที่เป็นหลักในระดับชาตินี้จะครอบคลุมกิจกรรมการพัฒนาทุกๆด้านทั้ง
ประเทศดังเช่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติส่วนใหญ่ระดับภาคเพ่ือให้แผนมีความ
เฉพาะเจาะจงและสอดคล้องกับพื้นท่ีที่มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเช่นแผนพัฒนาภาคใต้แผนพัฒนา
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกแผนพัฒนาเมืองหลักเป็นต้นส าหรับแผนระดับจังหวัดให้ความส าคัญกับการ
วางแผนแบบล่างขึ้นบนเนื่องจากต้องการให้การวางแผนสอดคล้องกับสภาพของแต่ละจังหวัดที่มี
ลักษณะแตกต่างกันด้านภูมิศาสตร์สังคมวัฒนธรรมและทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่อย่างแท้จริงการ
วางแผนระดับจังหวัดยังมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก 

๒.๔.๕ องค์ประกอบของการจัดท้าแผน 
โดยหลักการแล้ว แผนกลยุทธ์มีองค์ประกอบหลักเพ่ือประโยชน์การชี้แนะแนวทางการ

บริหารยุค 3 ส่วนด้วยกัน กล่าวคือ 57 
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๖๐ 
 

 

1. องค์ประกอบหลักส่วน “เปูาประสงค์ร่วม” ส่วนเปูาประสงค์ร่วมประกอบด้วยส่วนย่อย
ได้แก่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์หลักของแผนฯ องค์ประกอบส่วนนี้หากชัดเจนจะท าหน้าที่
ส่งเสริมการประสานงานแก่องค์กรและหรือเป็นส่วนการชี้น าซึ่งจะแสดงให้เห็นทิศทางของการพัฒนา
เป็น “วิสัยทัศน์”    ที่องค์กรประสงค์ เป็นสิ่งพึงปรารถนาของการพัฒนาที่สมเหตุสมผล ทั้งนี้ส่วน 
“พันธกิจ” จะชี้น าให้เกิดความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญที่สุดที่องค์กรต้องท าอย่างมีบูรณาการ
ภายใต้แผนฯ ส่วน”วัตถุประสงค์หลัก”เป็นเกณฑ์ที่ต้องบรรลุหรือระดับความส าเร็จ (ผลกระทบ/
ผลลัพธ์: outcome) ที่ต้องถูกประเมินผลเพ่ือเป็นหลักประกันว่า องค์กรได้ด าเนินการตามแผนไป               
สู่ทิศทางที่ก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ที่วาดหวังไว้ได้ 

๒. องค์ประกอบหลักด้าน “ทางเลือกการด าเนินการ” (ยุทธศาสตร์และยุทธวิธี/กลวิธีที่
เหมาะสม)ทางเลือกการด าเนินการ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีที่ก าหนดอย่างชัดเจนขึ้นเป็นกรอบ
ความคิดที่ชี้น าทางแก่การปฏิบัติการหลักของแผนฯ ว่า มีอย่างไรบ้าง กรอบแนวคิดดังกล่าวก าหนด
จากการผนวกประเด็นชี้น าที่ได้จากการวิเคราะห์ (และการจัดล าดับความส าคัญ) ของสภาวะแวดล้อม 
ทั้งด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ความชัดเจนของยุทธศาสตร์ขึ้นอยู่กับความชัดเจนและ
ประสิทธิภาพของการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมเป็นส าคัญ หากการก าหนด SWOT ไม่ชัดเจน
ยุทธศาสตร์จะเป็นกรอบชี้น าที่กว้างเกินเหมาะสม ท าให้ก าหนดแผนงานโครงการไม่มีประสิทธิภาพ    
ไม่ชัด (ไม่เป็นลู่วิ่งที่น าไปสู่เส้นชัยแต่เป็นทุ่งกว้างที่ผู้ปิ้งอยู่ในทุ่งอาจหลงทางได้ ) การปฏิบัติตาม
โครงการอัดเสียงเวลาต้องแก้ไขปัญหา เนื่องจากไม่ได้วิเคราะห์ไว้อย่างชัดเจน(ในการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อม) จึงกล่าวได้ว่ายุทธศาสตร์เป็นทางเลือกที่เหมาะเพียงไร ขึ้นอยู่กับผลการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมขององค์กร แนวทางชี้น าที่เหมาะสมจึงใช้สภาวะที่มีอยู่เป็นบรรทัดฐาน เป็นการใช้ข้อ
ได้เปรียบของสภาวะแวดล้อมที่อยู่ ในขณะเดียวกัน ไม่ฝืนข้อจ ากัดหรือไม่ขัดแย้งกับสภาวะแวดล้อม              
ที่เป็นจริงเช่นกัน และยุทธศาสตร์ที่ยังค านึงถึงความสอดรับกับพันธกิจขององค์กรด้วย โดยสาระ               
ของกรอบชี้น าการปฏิบัติดังกล่าวไม่ควรขัดแย้งกับพันธกิจของแผนฯ 

 ๓.องค์ประกอบหลักด้าน “เครื่องมือ-กลไกเร่งรัดการพัฒนา” เหตุผลหนึ่งที่ต้องมีแผน               
ก็เพ่ือการเร่งรัดการด าเนินการกระบวนการพัฒนาการวางแผนฯ สามารถชี้แนะแนวทางการเร่งรัด
กระบวนการด าเนินงานได้โดยน าเสนอเครื่องมือที่ช่วยชี้น าแนวทางของการด าเนินการที่เหมาะสม
ให้แก่ผู้บริหารในรูปแบบของแนวทางการ “ปรับกระบวนการท างาน” ขององค์กรและกลไกการท างาน
ขององค์กร การปรับปรุงระเบียบ  ตลอดจนค่านิยมและวัฒนธรรมความเชื่อภายในองค์กรให้สนับสนุน
แผนงานโครงการที่ก าหนดแล้ว การชี้แนะส่วนนี้ของแผน จึงครอบคลุมแนวทางการปรับกับระบบการ
ท างานและโครงสร้างองค์กร ระเบียบ-กฎการปฏิบัติงาน และวัฒนธรรมขององค์การเพ่ือเร่งรัดการ
ด าเนินงานตามแผนฯ ที่จะเพ่ิมประสิทธิผลของยุทธศาสตร์และยุทธวิธีที่ได้ก าหนด 
 
 ๒.๔.๖ กระบวนการจัดท้าแผน 
 การวางแผนกลยุทธ์เป็นกระบวนการคิดก่อนท าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักจากทุกฝุายจะมี
ส่วนร่วมในการวางแผน กระบวนการระดมสมองดังกล่าวท าให้บุคลากรในองค์กร(หรือในภาคี) เกิด



๖๑ 
 

 

ความเข้าใจร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงอ่ืนๆ (ลูกค้า) และการยอมรับซึ่งกันและกัน ในการก าหนด
เปูาประสงค์หลักของการพัฒนาที่สนองความต้องการของสาธารณะใกล้มากกว่า...58 
 นอกจากนั้น มยุรี อนุมานราชธน 59 กล่าวว่า กระบวนการวางแผนนั้นควรประกอบด้วย
ขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
 ๑. ศึกษาสภาพปัญหาและคาดคะเนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
องค์การ/ประเทศ ทั้งสภาพการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ด้วยการวิเคราะห์
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลการวิเคราะห์จะท าให้นักวางแผนทราบ (๑) สถานะที่แท้จริงของ
องค์การประเทศ (๒) ปัญหาที่ก าลังประสบ และความจ าเป็นที่องค์การ/ประเทศต้องปรับตัวเพ่ือความ
มั่นคง (๓) การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในอนาคต (๔) ทรัพยากร
ขององค์การ/ประเทศที่จ าเป็นต่อการบริหารเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์/เปูาหมายในอนาคต (๕) การ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การ/ประเทศ เพ่ือน ามาใช้ในการปรับเปลี่ยน
จุดอ่อนให้น้อยลง (๖) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสและข้อจ ากัดขององค์การ/ประเทศ เพ่ือ
หลีกเลี่ยงข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเปูาหมาย/วัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
 ๒.ก าหนดโครงรูปของการวางแผนให้ชัดเจน โดยพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
 ๒.๑ นโยบายของรัฐและประเทศอ่ืนๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนว่าเป็นข้อจ ากัด
หรือไม่ และในอนาคตนโยบายจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 

 2.2 สภาพเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อการวางแผน รวมทั้งแนวโน้มของสภาพเศรษฐกิจใน
อนาคต 

 2.3 ปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการวางแผน 
 3. ก าหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการบรรจุ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตโดยวัตถุประสงค์ที่ดี

ควรมีลักษณะ (๑) มีความเป็นไปได้และเฉพาะเจาะจงเป็นวัตถุประสงค์ที่สามารถก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติและมีลักษณะที่เป็นรูปประธรรม (2) วัดระดับความส าเร็จได้โดยการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่
คาดหวังและสิ่งที่ปรากฏจริงในลักษณะที่เป็นรูปธรรมและวัดได้ (3) สามารถท าได้หรือสามารถน าไป
กระท าให้เป็นจริงได้ (4)   มีเหตุผลและสอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ก าหนดเวลาที่จะกระท าให้
ส าเร็จอย่างชัดเจนเพ่ือทราบจ านวนทรัพยากรที่ต้องน ามาใช้ซึ่งอ้ึงจะน ามาค านวณต้นทุนการ
ด าเนินงาน 
 4 การวิเคราะห์ทางเลือกและจัดท าแผน  การวิเคราะห์ทางเลือกและจัดท าแผน (ในที่นี้
หมายถึงเฉพาะการจัดท าแผนแบบเป็นทางการซึ่งอาจเป็นแผลที่ใช้ครั้งเดียวหรือถาวร หรือเป็นแผนกล
ยุทธ์ แผนบริหาร แผนปฏิบัติการก็ได้) ทางเลือกหรือแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสมส าหรับแผน
ควรก าหนดไว้หลายทางเลือกเพ่ือน ามาเปรียบเทียบจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละทางเลือกและ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมที่สุดภายใต้สภาพการณ์นั้น นอกเหนือจากการที่
แผนต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์/จุดมุ่งหมายในระดับที่สูงขึ้นไปขององค์การ/ประเทศแล้ว แผนยัง
ต้องเป็นที่ยอมรับของผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องผู้ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียจากการด าเนินงานตามแผนนั้น 

                                                           
58 อุทิศ  ขาวเธียร, การวางแผนกลยุทธ์, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, หน้า ๑๘. 
59 มยุรี อนุมาราชธร, นโยบายสาธารณะ, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, หน้า๔๖-๔๗. 



๖๒ 
 

 

 5. การปฏิบัติตามแผนโดยมีการมอบหมายให้องค์การ/หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงในการน าแผนไปด าเนินงานให้บรรลุผล  นอกจากนี้ยังต้องมีการจัดหาทรัพยากรต่างๆ 
งบประมาณที่เพียงพอ บุคลากรซึ่งมีความมุ่งมั่นและมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนในการ
ด าเนินงานตามแผน วัสดุอุปกรณ์ให้ครบถ้วนเพ่ือเป็นหลักประกันว่าการปฏิบัติตามแผนจะบรรลุตาม
ผลที่ต้องการ 
 6. การประเมินผลและปรับปรุงแผนเพ่ือทดสอบว่าการปฏิบัติตามแผนเป็นไปตาม
เปูาหมายวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่  โดยเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่ปรากฏจริงว่าแตกต่างกันมาก
น้อยเพียงใด ถ้าแตกต่างกันมากต้องวิเคราะห์สาเหตุของการที่แผลไม่สามารถบรรลุเปูาหมาย/
วัตถุประสงค์ บางครั้งอาจต้องปรับปรุงเปูาหมาย/วัตถุประสงค์ บางครั้งอาจต้องประเมินสิ่งแวดล้อมที่
เป็นอุปสรรค รวมทั้งตรวจสอบสมรรถนะขององค์การ (ซึ่งเก่ียวข้องกับงบประมาณบุคลากรเทคโนโลยี) 
ที่น าแผนไปปฏิบัติ ในการประเมินผลนี้ควรที่จะท าการประเมินผลทั้งกระบวนการด าเนินงาน กล่าวคือ 
ประเมินผลทั้งปัจจัยน าเข้า (งบประมาณวัสดุอุปกรณ์บุคลากรเทคโนโลยี ) กระบวนการน าแผนไป
ปฏิบัติ ปัจจัยน าออก ได้แก่ ผลลัพธ์ (output) ผลต่อเนื่อง(outcome) และผลกระทบ (impact) และ
ประเมินผลสิ่งแวดล้อม (environment) หลังจากนั้นก็จะน าข้อบกพร่องในการน าแผนไปปฏิบัติไปท า
การปรับปรุงแผนเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ตามท่ีต้องการ 
 

 การวางแผนประกอบด้วยขั้นตอนที่องค์การต้องด าเนินการดังต่อไปนี้คือ 60  
  1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการพิจารณาถึงโอกาสได้
เงินไขต่างๆในการท างานขององค์การตลอดจนสถานการณ์และปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจะท าให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับสภาพแวดล้อม
และเตรียมการในการปรับตัวขององค์การ  ในขั้นตอนนี้องค์การจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์การและพิจารณาผลกระทบของปัจจัยต่างๆ เหล่านั้น ที่มี
ต่อองค์การเพ่ือเตรียมการในการด าเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม องค์การจะต้องวิเคราะห์ทางสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี
อิทธิพลต่อการด าเนินการขององค์การและพิจารณาถึงโอกาสในการด าเนินงานขององค์การใน
สภาพแวดล้อมต่างๆ โดยปกติสภาพแวดล้อมที่องค์การมักจะน ามาพิจารณา ได้แก่ ความต้องการของ
ลูกค้าหรือผู้รับบริการ คู่แข่งขององค์การ จุดแข็งจุดอ่อนขององค์การ ตลอดจนกลุ่มลูกค้าเปูาหมาย
หรือตลาด เป็นต้น 
 2. การก าหนดวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายขององค์การ  ในขั้นตอนนี้องค์การจะก าหนด
เปูาหมายขององค์การและสิ่งที่องค์การต้องการระบุโดยการก าหนดเปูาหมายองค์การมักจะก าหนด
เปูาหมายที่มีลักษณะ smart goal คือเปูาหมายที่มีความเฉพาะเจาะจง (specific) สามารถวัดได้ 
(measurable) เป็นที่เห็นพ้องต้องกันหรือตกลงร่วมกัน  (agreeable) เป็นเปูาหมายที่สามารถน าไป
ปฏิบัติได้ (realistic) และมีช่วงเวลาก าหนดไว้ทามเฟรม นอกจากนี้เปูาหมายที่ดียังจะต้องทักทายแต่

                                                           
60

 วันชัย มีชาติ, การบริหารองค์การ, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามลดา, 
๒๕๕๕), หน้า ๑๕๗-๑๖๐. 
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สามารถบรรลุได้ (challenge but  attainable) และเปูาหมายควรมีการเคลื่อนไหวเป็นลายลักษณ์
อักษร (Written) ขอให้ทุกคนในองค์การมีเปูาหมายร่วมกันและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่
เข้ามาใหม่จะยังสามารถเข้าใจและรับรู้กลุ่มเปูาหมายของการได้อยู่ 
 3. การเสนอทางเลือกเป็นขั้นตอนที่องค์  การแสวงหาทางเลือกในการด าเนินการเกิดผล
ตามเปูาหมายที่วางไว้ การแสวงหาทางเลือกในองค์การจะพยายามให้ได้ทางเลือกมากที่สุดโดยยังไม่มี
การพิจารณาในแง่ของความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแต่ละทางเลือก เป็นการรวบรวม
ทางเลือกให้ได้มากที่สุดก่อนเทคนิคที่มักจะใช้ในการแสวงหาทางเลือก ได้แก่ เทคนิคการระดมสมอง 
(brain storming) เทคนิคการประชุมกลุ่ม  (nominal  group tech-nique) เป็นต้น เทคนิคเหล่านี้
มุ่งให้ผู้เกี่ยวข้องเสนอทางเลือกให้มากที่สุดก่อนโดยไม่ต้องสนใจว่าทางเลือกใดจะเป็นไปได้มากกว่า  
เมื่อได้ทางเลือกมากพอแล้วทุกคนในกลุ่มจะร่วมพิจารณาทางเลือกเหล่านั้นร่วมกัน 

  4. การวิเคราะห์ทางเลือก การวิเคราะห์ทางเลือกจะพิจารณาว่าทางเลือกแต่ละทางมีความ
เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการเลือกทางเลือกแต่ละทาง การวิเคราะห์
ทางเลือกจะพิจารณาว่าทางเลือกแต่ละทางมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการบรรลุผลตามเปูาหมาย
ที่วางไว้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการเลือกทางเลือก แต่ละทางเลือกมีข้อดีจุดเด่นและข้อจ ากัด
อย่างไร ปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินการตามทางเลือกต่างๆค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ ตลอดจน
ความคุ้มค่าของทางเลือกซึ่ง อาจจะให้ทุกคนช่วยกันวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆที่ช่วยกันเสนอมาทีโดย                     
ไม่สนใจว่าใครจะเป็นผู้เสนอทางเลือกต่างๆการวิเคราะห์ทางเลือกมักจะมีตัวละแบบที่องค์การเรื่อง
น ามาใช้ในการวิเคราะห์มากมายเช่น ตัวแบบในทางเศรษฐศาสตร์ การจัดการ  และการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ เช่น การค านวณผลตอบแทนจากการลงทุนการค านวณมูลค่าปัจจุบัน เป็นต้น 
  5. การเลือกทางเลือก เป็นขั้นตอนที่องค์การใช้ด าเนินการการเลือกทางเลือกที่
สมเหตุสมผลมากที่สุดคือ เลือกทางเลือกที่องค์การได้ประโยชน์มากที่สุดโดยเฉพาะหากมีการค านวณ
ผลตอบแทนที่ได้ออกมาเป็นตัวเลของค์การจะเลือกทางเลือกเพ่ือประโยชน์ให้แก่องค์การมากที่สุด  
อย่างไรก็ดีในขั้นตอนนี้เรามักจะพบว่าองค์การไม่สามารถเลือกทางเลือกที่องค์การได้ประโยชน์มาก
ที่สุดได้ เนื่องจากโครงการมักจะมีข้อจ ากัดอะไรประการเช่นข้อจ ากัดในด้านข้อมูลข่าวสารวงการไม่รู้
ทางเลือกทุกทางที่จะด าเนินการให้บรรลุตามเปูาหมายที่วางไว้ องค์การไม่รู้ความน่าจะเป็นในการเกิด
ทางเลือกและไม่ทราบถึงผลได้ผลเสียของแต่ละทางเลือกองค์การมีข้อจ ากัดด้านทรัพยากรทางเลือก
บางทางเลือกให้ผลตอบแทนดีแต่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การมีข้อจ ากัดในด้านสติปัญญาที่ใช้ในการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกและข้อจ ากัดในด้านเวลาที่องค์การต้องตัดสินใจแข่งกับเวลา  ดังนั้นเรามักจะ
พบว่าการตัดสินใจในการด าเนินงานขององค์การในหลายครั้งไม่ได้เป็นการตัดสินใจในทุก อย่างที่
สมเหตุสมผล (rational model) และท าให้องค์การได้ประโยชน์มากที่สุดในการตัดสินใจเป็นเรื่องของ
การเลือกทางเลือกที่พอจะเป็นไปได้และทางเลือกที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยอมรับได้เท่านั้น การตัดสินใจในลักษณะนี้เรียกว่าการตัดสินใจแบบ (satisficing 
model) คือสร้างความพอใจให้แก่ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องแม้จะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดก็ตาม 

6. การก าหนดแผน ในรายละเอียดขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่องค์การก าหนดแผนใน
รายละเอียดหรือแผนในระดับแผนปฏิบัติการว่าแต่ละหน่วยงานย่อยจะต้องมีโครงการและกิจกรรมใน



๖๔ 
 

 

การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเปูาหมายที่วางไว้  มีการระบุผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตลอดจน
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 7. การก าหนดแผน  ในรายละเอียดขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่องค์การก าหนดแผนใน
รายละเอียดหรือแผนในระดับแผนปฏิบัติการว่าแต่ละหน่วยงานย่อยจะต้องมีโครงการและกิจกรรมใน
การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเปูาหมายที่วางไว้  มีการระบุผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตลอดจน
ระยะเวลาในการด าเนินงานจัดการ การจัดสรรทรัพยากรและอุปกรณ์ที่การจัดสรรทรัพยากรและ
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้แต่ละหน่วยงานสามารถด าเนินการบรรลุเปูาหมายที่
วางไว้ได้ ทรัพยากรเหล่านี้จะต้องมีเพียงพอที่จะใช้ในการด าเนินการ ลักษณะดังกล่าวนี้จึงท าให้
แผนงานเป็นกรอบส าหรับองค์การในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
 

๒.๔.๗ ตัวอย่างความส้าเร็จของการจัดท้าแผน 61  
การด าเนินการเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาและ

งบประมาณของ อบต. สามารถด าเนินการได้ท้ัง 2 ฝุาย คือ 
ฝุายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นควรสนับสนุนให้มีการท าแผนชุมชนให้

เกิดข้ึนในทุกหมู่บ้าน โดยการให้ค าแนะน าในการจัดท า ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ สนับสนุนข้อมูล
เพ่ือการจัดท าแผนชุมชนสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมอย่างสร้างสรรค์ และพิจารณาน าโครงการหรือ
กิจกรรมที่ต้องด าเนินการร่วมกับชุมชน หรือโครงการหรือกิจกรรมที่เกินขีดความสามารถของชุมชนมา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนจากการจัด
เวทีประชาคมอย่างสร้างสรรค์ จะต้องถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ในพ้ืนที่อย่างบูรณาการ และช่วยเชื่อมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. กับปัญหาความต้องการ
ของประชาชน น าไปสู่การเห็นพ้องต้องกันและท างานร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายการพัฒนาในพ้ืนที่
ต่างๆ สร้างผลสัมฤทธิ์ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพฝุาย
ประชาชน 

ควรเข้าร่วมการประชุมประชาคมอย่างสร้างสรรค์ทุกครั้งที่มีการจัดประชุมประชาคมเพ่ือ
ท าแผนพัฒนา 3 ปีหรือแผนอ่ืนๆ ซึ่งการประชุมประชาคมมักอยู่ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์                   
ถึงมีนาคมของทุกปี โดยที่ประชาชนหรือชุมชนควรรวมตัวกันจัดท าแผนของชุมชน หรือแผนของ
หมู่บ้านของตนไว้ โดยใช้ข้อมูลจากที่เก็บเองหรือข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืนๆ มาสนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชนด้วย นอกจากนี้  ยังต้องติดตามกระบวนการและขั้นตอนการยกร่างแผนพัฒนา 3 ปี                       
การพิจารณาร่างแผนพัฒนา 3 ปี ซึ่ง อปท. จะด าเนินการในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม
ของทุกปี ที่ส าคัญคือ ต้องร่วมติดตามกระบวนการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (อบต.)  ในการบรรจุ
โครงการที่เกินศักยภาพของ อบต. เข้าสู่การพิจารณาบูรณาการของคณะกรรมการประสานแผนระดับ
อ าเภอและจังหวัด ภายในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมของทุกปีด้วย 

                                                           
61 สถาบันพระปกเกล้า, การมสี่วนร่วมในการจัดท้าแผนพัฒนาและงบประมาณส้าหรับท้องถิ่น,

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ.พี. กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๖), หน้า ๑๘-๑๙. 



๖๕ 
 

 

 โดยระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ก าหนดแนวทางไว้ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเรื่องการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
จ านวน 3 ฉบับ  

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543) 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548 ได้ก าหนดให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการพัฒนา อบต. 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต. และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อบต. และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการชุดต่างๆ 
จ านวน 3-6 คนต่อคณะกรรมการ 1 ชุด 
 
๒.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดน่าน 

๒.๕.๑ ค าขวัญจังหวัดน่าน 
“แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างด า จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุ 

แช่แห้ง” 
๒.๕.2 ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดน่าน 
1) นามเมือง 
เมืองน่านมีที่มาของชื่อปรากฏในต านานพระอัมภาคว่า “นันทสุวรรณนคร” ในต านาน

เก่าๆเรียกเมืองน่านอีกค าหนึ่งว่า “กาวน่าน” ต่อมามีการเรียกชื่อเมืองน่านว่า “นันทบุรี” หรือ “นันท
บุรีศรีนครน่าน” ที่มาของชื่อเมืองน่านมาจากชื่อแม่น้ าน่านอันเป็นที่ตั้งของเมืองที่อยู่บนสองฟากฝั่ง
แม่น้ าน่านชื่อของเมืองน่านได้ปรากฏในศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหง เรียกว่าเมืองน่าน คือตั้งแต่
แรกตั้งเมืองใหม่ ณ ฝั่งตะวันออกของแม่น้ าน่าน  

เมืองน่านแม้จะมีการเรียกชื่อใหม่ว่า “นันทบุรี” หรือ “นันทบุรีศรีนครน่าน” ซึ่งใช้กันใน  
ทางราชการในสมัยโบราณ และศุภอักษรนามนันทบุรี เป็นนามที่ไพเราะและมีความหมายมงคลนามแต่              
ก็มีหลายพยางค์และเรียกยากจึงกลับมานิยมเรียกนามเมืองตามเดิมว่า “เมืองน่าน” ตลอดจนถึงปัจจุบัน 

เมืองน่านในอดีตเป็นนครรัฐเล็กๆก่อตัวขึ้นราวกลางพุทธศตวรรษที่ 18 บริเวณที่ราบลุ่ม
แม่น้ าน่านและแม่น้ าสาขาในหุบเขาทางตะวันออกของภาคเหนือ ประวัติศาสตร์เมืองน่านเริ่มปรากฏ
ขึ้นราว พ.ศ. 1825 ภายใต้การน าของพญาภูคาศูนย์การปกครองอยู่ที่เมืองย่าง (เชื่อกันว่าคือบริเวณ
ริมฝั่งด้านใต้ของแม่น้ าย่างใกล้เทือกเขาดอยภูคาในเขตบ้านเสี้ยวต าบลยมอ าเภอท่าวังผา) เพราะ
ปรากฏร่องรอยชุมชนในสภาพที่เป็นคูน้ าคันดินก าแพงเมืองซ้อนกันอยู่ต่อมาพระยาภูคาได้ขยายอาณา
เขตปกครองของตนออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยส่งราชบุตรบุญธรรม 2 คน ไปสร้างเมืองใหม่โดยขุน
นุ่นผู้พ่ีไปสร้างเมืองจันทบุรี (เมืองพระบาง) และขุนฟองผู้น้องสร้างเมือง วรนครหรือเมืองปัว ในสมัย
ของพญาการเมือง (กรานเมือง) โอรสของพญาผานองเมืองปัว ได้มีการขยายตัวมากขึ้นตลอดจนมี



๖๖ 
 

 

ความสัมพันธ์กับเมืองสุโขทัยอย่างใกล้ชิดพงศาวดารเมืองน่านกล่าวถึงพญาการเมืองว่าได้รับเชิญจาก
เจ้าเมืองสุโขทัย (พระมหาธรรมราชาลิไท) ไปร่วมสร้างวัดหลวงอภัย (วัดอัมพวนาราม) ขากลับเจ้า
เมืองสุโขทัยได้พระราชทานพระธาตุ 7 องค์ พระพิมพ์ทองค า 20 องค์ พระพิมพ์เงิน 20 องค์ ให้กับ
พญาการเมืองมาบูชา ณ เมืองปัวด้วยพญาการเมืองได้ปรึกษาพระมหาเถรธรรมบาลจึงได้ก่อสร้างพระ
ธาตุแช่แห้งขึ้นที่บนภูเพียงแช่แห้งพร้อมทั้งได้อพยพผู้คนจากเมืองปัวลงมาสร้างเมืองใหม่ที่บริเวณพระ
ธาตุแช่แห้งเรียกว่าภูเพียงแช่แห้งในปี พ.ศ. 1902 โดยมีพระธาตุแช่แห้งเป็นศูนย์กลางเมืองหลังจาก
พญาการเมืองถึงแก่พิราลัยโอรสคือพญาผากองขึ้นครองเมืองแทน 

ต่อมาเกิดปัญหาความแห้งแล้งจึงย้ายเมืองมาสร้างใหม่ที่ริมแม่น้ าน่านด้านตะวันตกบริเวณ
บ้านห้วยไค้คือบริเวณที่ตั้งของจังหวัดน่านในปัจจุบันเมื่อปี พ.ศ. 1911 ในสมัยเจ้าปูุเข่งครองเมือง
ระหว่างปี พ.ศ. 1950 - 1960 ได้สร้างวัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหารวัดพระธาตุเขาน้อยวัดพญาภูแต่
สร้างไม่ทันเสร็จก็ถึงแก่พิราลัยเสียก่อน พญางั่วฬารผาสุม ผู้เป็นหลานได้สร้างต่อจนแล้วเสร็จและได้
สร้างพระพุทธรูปทองค าปางลีลา ปัจจุบันคือพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี ประดิษฐานอยู่ในวิหารวัด
พระธาตุช้างค้ าวรวิหาร 

ในปี พ.ศ. 1993 พระเจ้าติโลกราชกษัตริย์นครเชียงใหม่มีความประสงค์จะครอบครอง
เมืองน่านและแหล่งเกลือบ่อมาง (ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ) ที่มีอย่างอุดมสมบูรณ์และหาได้ยากทาง
ภาคเหนือ จึงได้จัดกองทัพเข้ายึดเมืองน่าน เมืองน่านจึงถูกผนวกเข้าไว้ในอาณาจักรล้านนาตั้งแต่นั้นมา
ตลอดระยะเวลาเกือบ 100 ปี ที่เมืองน่านอยู่ในครอบครองของอาณาจักรล้านนาได้ค่อยๆซึมซับเอา
ศิลปวัฒนธรรมของล้านนามาไว้ในวิถีชีวิตโดยเฉพาะการรับเอาศิลปกรรมทางด้านศาสนาปรากฏ
ศิลปกรรมแบบล้านนาเข้ามาแทนที่ศิลปกรรมแบบสุโขทัยอย่างชัดเจน ดังเช่นเจดีย์วัดพระธาตุแช่แห้ง 
เจดีย์วัดสวนตาลเจดีย์วัดพระธาตุช้างค้ า แม้จะเหลือส่วนฐานที่มีช้างล้อมรอบซึ่งเป็นลักษณะศิลปะ
แบบสุโขทัยอยู่แต่ส่วนองค์เจดีย์ขึ้นไปถึงส่วนยอดเปลี่ยนเป็นศิลปกรรมแบบล้านนาไปจนหมดสิ้น 

ในปี พ.ศ. 2446 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
สถาปนาให้เจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯเลื่อนยศฐานันดรศักดิ์ขึ้นเป็น “พระเจ้านครน่าน” มีพระนามปรากฏ
ตามสุพรรณปัฏว่า “พระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชกุลเชษฐมหันต์ไชยนันทบุรมหาราชวงศาธิบดีสุริตจารี
ราชนุภาวรักษ์วิบูลยศักดิ์กิติไพศาลภูบาลบพิตรสถิตย์ณนันทราชวงษ์” เป็นพระเจ้านครน่านองค์แรก
และองค์เดียวในประวัติศาสตร์น่าน ภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นพระเจ้าน่านพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิต
เดชฯ จึงได้สร้างหอค า (คุ้มหลวง) ขึ้นแทนหลังเดิมซึ่งสร้างในสมัยของเจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ และ
ด้านหน้าหอค ามีข่วงไว้ท าหน้าที่คล้ายสนามหลวงส าหรับจัดงานพิธีต่างๆตลอดจนเป็นที่จัดขบวนทัพ
ออกสู้ศึกจัดขบวนน าเสด็จหรือขบวนรับแขกเมืองส าคัญและในปี พ.ศ. 2474 เจ้ามหาพรหมสุรธาดา
เจ้าผู้ครองนครน่านถึงแก่พิราลัยต าแหน่งเจ้าผู้ครองนครก็ถูกยุบเลิกตั้งแต่นั้นมาส่วนหอค าได้ใช้เป็น
ศาลากลางจังหวัดน่านจนปี พ.ศ. 2511 จังหวัดน่านได้มอบหอค าให้กรมศิลปากรใช้เป็นสถานที่จัดตั้ง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านจนกระทั่งปัจจุบัน 
 

๒) ที่ตั้งจังหวัด 
จังหวัดน่านเป็นจังหวัดชายแดนด้านตะวันออกของภาคเหนือห่างจากกรุงเทพมหานคร

ตามเส้นทางรถยนต์ประมาณ 668 กิโลเมตร มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 7,170,045 ไร่หรือ 11,472.076 



๖๗ 
 

 

ตารางกิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ 2.23 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศเป็นพ้ืนที่ปุาเขาและลาดชันประมาณ 85% 
เหลือประมาณ 15 % เป็นพ้ืนที่ราบ 

ทิศเหนือและทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมี  
ความยาวตามแนวชายแดนประมาณ 277 กิโลเมตร ห่างจาก แขวงหลวงพระบาง 230 กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดแพร่จังหวัดพะเยา 
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดแพร่และจังหวัดอุตรดิตถ์ 
มีจุดผ่านแดนสากล 1 จุด คือ ด่านบ้านห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติด่านตรงข้ามของ 

สปป.ลาว คือบ้านน้ าเงิน เมืองเงิน แขวงไชยะบุลี (ด่านสากล) และจุดผ่อนปรนด่านบ้านใหม่ชนแดน 
อ าเภอสองแคว และบ้าน ห้วยสะแตง อ.ทุ่งช้าง กับเมืองเชียงฮ่อน สปป.ลาว 

 

๓) การปกครอง 
จังหวัดน่าน ประกอบด้วย 15 อ าเภอ 99 ต าบล 848 ได้แก่ อ าเภอเมืองน่าน อ าเภอภู

เพียง อ าเภอแม่จริม อ าเภอสันติสุข อ าเภอเวียงสา อ าเภอนาน้อย อ าเภอนาหมื่น อ าเภอบ้านหลวง 
อ าเภอท่าวังผา อ าเภอปัว อ าเภอเชียงกลาง อ าเภอสองแคว อ าเภอทุ่งช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
และอ าเภอบ่อเกลือ  

 

๔) ประชากร 
ประชากรจังหวัดน่าน มีจ านวนทั้งสิ้น 47๙,๕๑๘ คน เป็นเพศชาย จ านวน 241,282 

คน เป็นเพศหญิง จ านวน 2๓๘,2๓๖  คน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
  

อ้าเภอ จ้านวนประชากร 
เมืองน่าน 41,234 
ภูเพียง 18,027 
แม่จริม 82,87 
สันติสุข 81,17 
เวียงสา 35,554 
นาน้อย 16,457 
นาหมื่น 7,493 
บ้านหลวง 6,011 
ท่าวังผา 25,514 
ปัว 32,298 
เชียงกลาง 13,906 
สองแคว 6,312 
ทุ่งช้าง 9,448 
เฉลิมพระเกียรติ 4,981 
บ่อเกลือ 7,643 

รวม 47๙,๕๑๘ 



๖๘ 
 

 

๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๖.๑ งานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมนั้น จากการศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์แล้วนั้น ผู้วิจัยจะ
น าเสนอเพียงงานวิจัยเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ที่มีความเกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิจัยอย่างแท้จริง ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 จรัส สุวรรณมาลา และ ชาญณวุฒิ ไชยรักษา ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการก าหนด
ตัวชี้วัดระดับและประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการกระจายอ านาจ โดยเห็น
ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น ควรมีลักษณะการมีส่วนร่วมในการร่วมกันคิด 
การเสนอความเห็นและก าหนดว่าชุมชนควรจะด าเนินการกิจการสาธารณะอะไรบ้าง มีการคัดเลือก
ผู้แทนของชุมชนเข้าไปตรวจสอบดูแลการด าเนินกิจการสาธารณะนั้นๆ ส่วนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก็ต้องส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์โดยการแต่งตั้งให้ผู้แทนของชุมชน
เข้ามาร่วมในการวางแผนการพัฒนา การก าหนดกิจกรรมสาธารณะต่างๆ การแต่งตั้งให้ตัวแทนของ
ชุมชนเข้ามาตรวจสอบการด าเนินงาน ร่วมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสร้างให้ประชาชนมี
ความรู้สึกว่ากิจการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการนั้นประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของการจัดท า
ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีความจ าเป็น เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ทราบ
ถึงระดับการมีส่วนร่วมว่าเป็นอย่างไร ระดับไหน การก าหนดตัวชี้วัดซ่ึงควรก าหนดในประเด็นต่างๆ 
เช่น การก าหนดตัวชี้วัดร้อยละของคนในชุมชนที่มีส่วนในการร่วมคิดและก าหนดว่าในชุมชนสมควรจะ
จัดให้มีบริการสาธารณะอะไรบ้าง  

การก าหนดตัวชี้วัดร้อยละของคนในชุมชนที่มีส่วนร่วมในการคัดเลือกบุคคลในชุมชนมาเป็น
ตัวแทนท าหน้าที่เกี่ยวกับกิจการสาธารณะ การก าหนดตัวชี้วัดร้อยละของคนในชุมชนที่มีส่วนร่วมกันคิด 
และก าหนดการรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดท าบริการสาธารณะ การก าหนดตัวชี้วัดร้อยละของคน
ในชุมชนได้ร่วมกันตรวจสอบ เฝูามองและแสดงความคิดเห็นต่อผลการด าเนินการกิจการสาธารณะ และ
การก าหนดตัวชี้วัดร้อยละของคนในชุมชนที่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือกิจการสาธารณะของ
ชุมชนและมีความรู้สึกหวงแหนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเอง 
  

ธีรทัศน์  โรจน์กิจจากุล ได้วิจัย เรื่อง “การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชา
สังคมเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน” ผลการวิจัยพบว่า  

๑. สภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมในการวางแผนเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ปุา
ไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่านนั้น ในภาพรวมทุกภาคส่วนในจังหวัดน่าน มี
ความตื่นตัวและให้ความส าคัญในเรื่องปุาไม้ในการบริหารจัดการ ปัจจุบันมีการตัดสินใจร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐและภาคประชาสังคม เช่น องค์กรบริหารส่วนจังหวัดจะเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ ด้านผลประโยชน์ โดยทางอ้อม เช่น การมีอากาศดี ชีวิตดีขึ้น ฝนตกตามฤดู น้ าไม่
ท่วม การที่จ านวนปุาไม่ถูกท าลาย หรือมีจ านวนมากยิ่งขึ้น การประเมินเป็นไปตามกฎหมายซึ่งมี
บุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม แต่เมื่อการประเมินผลร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคม
นั้นส่วนใหญ่จะเป็นการประเมินผลโดยการช่วยตรวจสอบ 



๖๙ 
 

 

๒. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคม
ในจังหวัดน่าน ภาครัฐและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาค
ประชาสังคมในจังหวัดน่าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ รองลงมาได้แก่ การมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการวางแผน และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน ตามล าดับ เมื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยด้านหลักสาราณียธรรมมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน โดย
หลักสาราณียธรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคม
เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ กล่าวคือ ที่
มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูงในประเด็น ร่วมกันรับผลประโยชน์ (Y1) มีค่าเท่ากับ 0.749 
ร่วมกันตัดสินใจ (Y2) มีค่าเท่ากับ 0.711 ร่วมกันวางแผน (Y1) มีค่าเท่ากับ .688 ร่วมกันประเมินผล 
(Y5) มีค่าเท่ากับ 0.681 ร่วมกันด าเนินงาน (Y3) มีค่าเท่ากับ 0.658 

๓. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจ การด าเนินการ การรับผลประโยชน์ 
และการประเมินผล โดยการน าหลักธรรมที่ท าให้ทั้งส่วนภาครัฐและภาคประชาสังคมส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ นั้นมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คือ หลักสา
ราณียธรรม ๖ ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม ควรแสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ประพฤติ
ดีมีคุณธรรมทั้งต่อหน้าและลับหลัง โดยการบอกกล่าวและแจ้งเตือนสิ่งที่เป็นประโยชน์ ด้วยความ
ปรารถนาดี คิดท าสิ่งดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ในการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมที่ได้มาโดยชอบธรรม ด้วยการรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม และเคารพรับฟังความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน ท าให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ปุาไม้) ในจังหวัดน่าน เป็นไปอย่างยั่งยืน 62 
 
 บุญเพ็ง วงค์หน่อบุญธรรม ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรปุาไม้ : กรณีศึกษาประชาชนในเมืองไซทานี ในนครหลวงเวียงจันทน์” ผลการวิจัย
พบว่า ประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรปุาไม้ ในระดับปานกลาง 
และประชาชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของการอนุรักษ์ปกปูองรักษาทรัพยากรปุา
ไม้ ในระดับสูงส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรปุาไม้ของ
ประชาชน พบว่า ประชาชนเข้าไปร่วมกันตัดไม้ท าลายปุาเพ่ือน าไม้มาท าบ้าน เครื่องเรือน ซึ่งการที่ปุา
ไม้ถูกท าลายลงมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ าท่วม ปุาไม้ทรุดโทรม เนื่องจากประชาชนรู้เท่าไม่ถึงการณ์ใน
การละเมิดตัดไม้ท าลายปุา อีกทั้ง ประชาชนบางส่วนเห็นแก่ผลประโยชน์ที่ได้รับจากปุามาก ท าให้
ท าลายปุาโดยไม่นึกถึงผลกระทบที่ติดตามมา และมีการลักลอบตัดไม้ท าลายปุาอย่างต่อเนื่อง 
 แนวคิดในการแก้ปัญหาของผู้ค้นคว้าเกี่ยวกับกฎหมายที่รัฐบาลได้บัญญัติไว้ เรื่อง การตัดไม้
ท าลายปุา แต่ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในหน่วยงานของท้องถิ่นที่รับผิดชอบ รัฐควรจะเพ่ิม
                                                           

62 ธีรทัศน์  โรจน์กิจจากุล. "การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน", วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐). 



๗๐ 
 

 

งบประมาณและบุคลากรในด้านนี้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งให้ความส าคัญในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ และเพ่ิมพ้ืนที่ปุา 
รวมทั้งเกิดแนวคิดในการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในพ้ืนที่ที่อาศัยอยู่ 63 
 
 ปรีชา เพ็งแจ่ม ได้ท าการศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วน ต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ                    
ผลการศึกษาพบว่า  

 1. ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลผักไหม พบว่า ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามภารกิจหกด้านมากที่สุด  

 2. แนวทางแก้ไขปัญหาในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม พบว่า ควรจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารกิจหกด้าน 

 3. แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลควรจะให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่ประชาชนด้านการวางแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามภารกิจหกด้านอย่างต่อเนื่อง 
 

วาริลิน วังชัย  ได้ท าการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่ ใช้
ในการศึกษาประกอบด้วย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาการอยู่อาศัยใน
ต าบล การเป็นสมาชิกกลุ่มในต าบล ความรู้ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่พลเมือง และความรู้ความเข้าใจ
ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 

2. ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมและสังคม ได้แก่ วัฒนธรรมทางการเมือง ความสัมพันธ์ทาง
เครือญาติ การรับรู้วิธีการในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.) และ
การติดต่อสื่อสาร 

3. ปัจจัยทางโอกาส ได้แก่ การออกกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วน
ต าบล (อบต.) และทัศนะของผู้บริหารท้องถิ่นเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.) คือ วิธีการมีส่วนร่วมที่กฎหมายให้อ านาจแก่ประชาชนในการตรวจสอบ 15 วิธีได้แก่ การ
แสดงความคิดเห็น การเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา การรับฟังการประชุม การคัดค้าน
ข้อบังคับการเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบพฤติกรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
                                                           

63 บุญเพ็ง วงค์หน่อบุญธรรม, "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้:
กรณีศึกษาประชาชนในเมืองไซทานี ในนครหลวงเวียงจันทน์" , การค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ ๒๕๕๐). 



๗๑ 
 

 

ส่วนต าบล (อบต.) การขอรับทราบข้อมูลข่าวสาร การตรวจสอบแผน พัฒนาการตรวจสอบข้อบังคับ
และรายจ่ายประจ าปี การติดตามความก้าวหน้าและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การเข้าชื่อเพ่ือเสนอ
ข้อบังคับต าบล การร้องเรียนต่อประธานองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เมื่อพบว่าผู้บริหารท้องถิ่น
ท างานไม่โปร่งใส การร้องเรียนต่อนายอ าเภอกรณีที่คณะกรรมการบริหารไม่สนใจต่อค าคัดค้าน การ
ฟูองศาลปกครอง และการเข้าชื่อถอดถอนผลการศึกษาการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 392 ราย 
ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) จ านวน 
349 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.0 และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) จ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.0 โดยกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วม
มากที่สุด3 อันดับแรก คือ การขอรับทราบข้อมูลข่าวสาร การตรวจสอบพฤติกรรมของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และการแสดงความคิดเห็นตามล าดับ ในขณะที่กลุ่มตั วอย่างมีส่วน
ร่วมน้อยที่สุด 3 อันดับแรก คือ การเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าชื่อเสนอข้อบังคับต าบล และ
การเข้าชื่อถอดถอนคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) หรือสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาระดับการมีส่วนร่วมตามวิธีการมีส่วนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 349 ราย ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในระดับ
ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย จ านวน 186 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.3 และมีส่วนร่วมในระดับสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยจ านวน 163 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.7 โดยวิธีการที่กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในระดับสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ การขอรับทราบข้อมูลข่าวสาร การเข้าชื่อถอดถอน และการ
ร้องเรียนนายอ าเภอกรณีที่กรรมการบริหารไม่สนใจต่อค าคัดค้านการขัดท าข้อบังคับต าบลตามล าดับ 
ในขณะที่วิธีการที่กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในระดับต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 

3 อันดับแรก คือ การเข้าชื่อเพ่ือเสนอข้อบังคับต าบล การเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาต าบลผลการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) พบว่า 

1. คุณลักษณะของประชาชนที่มีผลต่อความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ได้แก่ ระดับการศึกษารายได้ การ
เป็นสมาชิกกลุ่มในต าบล ความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) การ
รับรู้วิธีการในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.)การติดต่อสื่อสาร การ
ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)และทัศนะของผู้บริหารท้องถิ่น 

2. คุณลักษณะของประชาชนที่ไม่มีผลต่อความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ได้แก่ เพศ อายุอาชีพ 
ระยะเวลาอยู่อาศัยในต าบล ความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าของพลเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง 
และความสัมพันธ์ทางเครือญาติ 

นอกจากนี้ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามวิธีการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีความแตกต่างกัน  
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3. การมีส่วนร่วมตรวจสอบพฤติกรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.) 
เป็นวิธีการที่มีปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนมากที่สุด คือ การ
เป็นสมาชิกกลุ่มในต าบล การรับรู้วิธีการในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.) การออกกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)และทัศนะของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

4. การมีส่วนร่วมร้องเรียนต่อนายอ าเภอกรณีที่คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบล (อบต.) ไม่สนใจค าคัดค้านการจัดท าข้อบังคับต าบล และการมีส่วนร่วมเข้าชื่อถอดถอนคณะ
กรรมการบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.) เป็นวิธีการที่ไม่มีปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

สุขุมาลย์ ประสมศักดิ์ ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน” 
ผลการวิจัยพบว่า  ๑. การบูรณาการกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักพุทธธรรมกับแนวคิด
ทฤษฎีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จ าเป็นที่จะต้องมีความรับผิดชอบโดยตรงและให้ความส าคัญในฐานะที่มีบทบาทหลักในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล และตามกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.๒๕๕๐ นอกจากนี้ ควรให้องค์กรสงฆ์ องค์กรด้านสตรี และประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งนี้โดยการน ากลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักพุทธ
ธรรมทั้ง ๗ ประการ มาใช้ในการก าหนดแผนงานและโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน เพ่ือให้เกิดความสามัคคีในหมู่ประชาชนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป 
 ๒. สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พบว่า  สามารถจ าแนกได้ทั้งหมดออกเป็น ๔ กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ ๑) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมีสภาพที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ๒) นโยบายภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่
สามารถควบคุมและไม่สามารถรักษามาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ ๓) ประชาชนขาดองค์ความรู้
และไม่มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่ งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง และ ๔) เครือข่ายของสมาคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านไม่สามารถจะบูรณาการการท างานในเชิงเครือข่ายได้ 
  ๓. แนวทางการส่งเสริมกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักพุทธธรรมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน พบว่า การวางแผน
การด าเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งได้แก่ การสร้างองค์ความรู้ใน
เครือข่ายภาคประชาชน โดยมีองค์กรที่รับผิดชอบ ส่วนการด าเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมมีการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่ม แต่ละองค์กรด้วยว่าแต่ละแห่งมีภาระหน้าที่อะไรบ้าง ในการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลนั้น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เจ้าหน้าที่
จากกรมควบคุมมลพิษ เจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมีความจริงจัง ไม่
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ มีความเข็มงวดในการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
ส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบประเมินผลจะต้องให้ประชาชนเห็นด้วย มีความ
พอใจ และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะรูปแบบวิธีการด าเนินงาน 
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เปูาหมายการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ส่วนการทบทวนและปรับปรุ งพัฒนาการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ต้องเริ่มจากความชัดเจนของนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ไปสู่การ
บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการสนับสนุนงบประมาณให้กับการสร้างความเข้มแข็ง และ
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนที่จะสร้างองค์ความรู้และการสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม
ให้นักเรียน เด็ก เยาวชน และ นักศึกษา รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งเป็นหน้าที่ของโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยที่จะด าเนินตามแผนงานที่วางไว้  
 ข้อเสนอแนะคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรน ากลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามหลักอปริหานิยธรรมทั้ง ๗ ประการไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่และวิถีชีวิตของประชาชน 
ในรูปของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายพระสงฆ์และเครือข่ายสตรี
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้
สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพเหมาะแก่การด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนสืบไป 64 
 
 ๒.๖.๒ งานวิจัยเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจชายแดน 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจชายแดนที่เป็นเอกสารภาษาไทยนั้น จากการค้นคว้า
ของผู้วิจัยแล้ว ปรากฏว่า ยังมีผู้วิจัยอันเป็นหัวข้อหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับของเรื่องดังกล่าวจ านวน
ไม่มาก ซึ่งผู้วิจัยสามารถ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจชายแดน ได้ดังนี้ 
  

 มธุรดา สมัยกุล ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน กรณีศึกษาตลาด
มิตรภาพชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ปัญหา
อุปสรรคของการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณตลาดมิตรภาพชายแดนไทย-กัมพูชา 2) เพ่ือศึกษาความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประชาชน บริเวณตลาดมิตรภาพชายแดนไทย -กัมพูชา                            
3) เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของการค้ าชายแดนไทย-กัมพูชา
ภายใต้ประชาคมอาเซียน และ 4) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา                       
วิธีการศึกษาเป็นการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การศึกษาเชิงประมาณ ศึกษาจากประชาชน                      
ผู้มีส่วนได้เสียที่อาศัยอยู่ในบริเวณตลาดมิตรภาพชายแดนไทย-กัมพูชา ชุมชนบ้านคลองลึก ต าบลท่าข้าม 
อ าเภออรัญประเทศ จ านวน 300 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ใน                    
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ส่วนการศึกษาในเชิงคุณภาพ ใช้การวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์เชิง
ลึก  (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ผลการวิจัยพบว่า 

1. การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา มีสินค้าที่มีความหลากหลาย ทั้งสินค้าใหม่และสินค้ามือ
สอง ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ หลายระดับราคา ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี พ้ืนที่ที่ค้าขายนั้นมีความเหมาะสม การเดินทาง การคมนาคม
ขนส่ง มีความสะดวก ส่วนผู้ประกอบการส่วนมากเป็นชาวกัมพูชาที่เดินทางมาค้าขายในประเทศไทย 
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  สุขุมาลย์ ประสมศักดิ์, "กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธ
ธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน" ,  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
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โดยไปเช้าเย็นกลับ ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ การละเมิดลิขสิทธิ์สินค้า และปัญหาด้านการจัดการ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก สาธารณูปโภคต่างๆ 

2. ความพร้อมของประชาชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในด้านความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนพบว่า ประชาชนมีความรู้อยู่ในระดับดีมาก ส่วนความตระหนักของประชาชนต่อ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า ประชาชนมีความตระหนักต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อยู่ใน
ระดับปานกลาง (X_=3.15, S.D.=0.76)  

3. สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของการค้าชายแดนไทย -กัมพูชา
ภายใต้ประชาคมอาเซียน พบว่า มีจุดแข็งด้านท าเลที่ตั้ง ความหลากหลายของสินค้า ความเข้มแข็ง
ของผู้ประกอบการมีศักยภาพในการแข่งขันสูง ด้านจุดอ่อนนั้น พบว่า การสื่อสารภาษาต่างประเทศ
ของผู้ประกอบการชาวไทยยังมีน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับพ่อค้าชาวกัมพูชา การจัดการขยะ และการ
จัดการระบบระบายน ้าในฤดูฝนยังไม่ดีเท่าที่ควร ด้านโอกาส ตลาดมิตรภาพชายแดนไทย-กัมพูชา มี
โอกาสในการพัฒนาเป็นจุดกระจายสินค้าสู่อินโดจีนและตลาดโลก และมีโอกาสในการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชายแดน โดยผู้ประกอบการสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมศักยภาพทางการค้าได้ ด้าน
อุปสรรค พบว่ามีอุปสรรคทางด้านของกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติของการน าเข้า -ส่งออกผ่าน
ชายแดนของทั้งสองประเทศ เนื่องจากขั้นตอนมาก และความไม่แน่นอนในวิธีการปฏิบัติของประเทศ
เพ่ือนบ้าน  

4. แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทย -กัมพูชา พบว่า ควรมีการเสนอ
นโยบายไปยังรัฐบาล เพ่ือก าหนดให้บริเวณตลาดมิตรภาพชายแดนไทย-กัมพูชาเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ เพื่อเป็นการเพ่ิมมูลค่าการค้า และดึงดูดนักลงทุนชาวไทยเข้ามาค้าขาย ควรมีการปรับปรุงเรื่อง
ระบบภาษี และขั้นตอนการน าสินค้าเข้า-ออก ประเทศให้มีความสะดวก รวดเร็ว ควรมีการจัดแผนผัง
ของตลาดมิตรภาพชายแดนไทย-กัมพูชาและก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติม เช่น สถานที่จอด
รถ ห้องสุขา ศูนย์อาหาร เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวให้มีจ านวนมากขึ้น และควรมีการ
จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดมิตรภาพชายแดนไทย-กัมพูชา เพ่ือเป็นศูนย์อ านวยความ
สะดวกด้านข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยว 65 

 
วิทวัส รุ่งเรืองผล ได้วิจัยเรื่อง โครงการจัดทามาตรการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพ้ืนที่ชายแดน โดยมีวิตุประสงค์ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาข้อมูล
สถานการณ์การดาเนินธุรกิจ การวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่ชายแดน แนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมถึงปัญหาอุปสรรคและปัจจัยที่
มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในมุมมองของผู้ให้บริการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
และมุมมองของผู้รับบริการ ซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพ้ืนที่ชายแดนที่มี

                                                           
65

 มธุรดา สมัยกุล. "แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน กรณีศึกษาตลาดมิตรภาพชายแดน
ไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว ",  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพัฒนศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๖). 
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ศักยภาพ2) เพ่ือให้มาตรการและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมทั้งแรงงานในพ้ืนที่ชายแดน 

ทั้งนี้ การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทย คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้เห็นชอบให้จัดตั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเหมาะสม 5 พ้ืนที่ชายแดนซึ่ง
ประกอบไปด้วย (1) ด่านแม่สอด จังหวัดตาก (2) ด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (3) ด่านคลอง
ใหญ่จังหวัดตราด (4) ด่านชายแดน จังหวัดมุกดาหาร (5) ด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ จังหวัด
สงขลาและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะที่สอง มี 5 พ้ืนที่ ประกอบไปด้วย (1) จังหวัดเชียงราย 
(2) จังหวัดกาญจนบุรี (3) จังหวัดนครพนม (4) จังหวัดนราธิวาส (5) จังหวัดหนองคายแนวทางในการ
สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน คือ มีการให้สิทธิประโยชน์ส าหรับการลงทุน โดยเฉพาะ
ทางด้านภาษีอากร การให้บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
การสนับสนุนใช้แรงงานต่างด้าว รวมถึงงบประมาณพิเศษ เพ่ือพัฒนาโครงการพ้ืนฐานองค์ประกอบ
เหล่านี้ เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่ที่น่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยได้ในระยะ
กลางจนถึงระยะยาว 

นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ชายแดน ได้แก่ พ้ืนที่
ชายแดนไทย – มาเลเซีย (จังหวัดสงขลา) พ้ืนที่ชายแดนไทย – เมียนมาร์ (จังหวัดตาก) พ้ืนที่ชายแดน
ไทย – กัมพูชา(จังหวัดตราดและสระแก้ว) และพ้ืนที่ชายแดนไทย – สปป. ลาว (จังหวัดมุกดาหาร) 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. การวิเคราะห์ศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพ้ืนที่ชายแดน
ไทย – มาเลเซีย (จังหวัดสงขลา) 

คณะผู้วิจัยประเมินศักยภาพสินค้าส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs)ไทย 3 อันดับแรก ที่มีการส่งออกผ่านชายแดนไทยไปยังมาเลเซีย ในปี 2557 ได้แก่ 1) ยาง
และของทาด้วยยาง  2) ไม้และของทาด้วยไม้ ถ่านไม้ 3) อุปกรณ์ไฟฟูาและส่วนประกอบ โดย
พิจารณาค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) ในภาพรวมของการส่งออกสินค้าทั้ง 3 
ประเภท พบว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2548 - 2557) สินค้ายางและของทาด้วย ยาง (HS40) 
และสินค้าไม้และของทาด้วยไม้ ถ่านไม้ (HS44) เป็นสินค้าไทย ที่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบใน
การส่งออกไปยังมาเลเซียมาโดยตลอดแต่ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 โดยสินค้ายางและของทาด้วยยาง (HS40) มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
สูงกว่าสินค้าอีก 2 ประเภท ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกที่เป็นอันดับ 1 ขณะที่สินค้าประเภท
อุปกรณ์ไฟฟูาและส่วนประกอบ ( HS85) ไม่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ตลอดช่วงระยะ 10 ปี 
(ค่าดัชนี RCA ต่ ากว่า 1) กล่าวคือ สินค้าอุปกรณ์ไฟฟูาและส่วนประกอบ อาจมีความสาคัญต่อ
มาเลเซียน้อยกว่า สินค้านาเข้าประเภทอ่ืนๆ 

ในการวิเคราะห์ศักยภาพด้วยแบบจาลองเพชรเชิงพลวัตร (Diamond Model) จากปัจจัย
ด้านการผลิต พ้ืนที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย มีความได้เปรียบของพ้ืนที่ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบและแหล่ง
แรงงานฝีมือ แต่ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพ้ืนที่ และการลักลอบจ้างแรงงาน
ต่างด้าวผิดกฎหมาย ส าหรับปัจจัยด้านอุปสงค์ มีปัจจัยบวกจากการเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนของ
ภาคใต้ตอนล่างในการท าการค้ากับประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ และเป็นแหล่งศูนย์กลางการค้า
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ยางพาราที่ส าคัญของประเทศ ในเรื่องของยุทธศาสตร์ โครงสร้าง และบริบทการแข่งขัน พ้ืนที่ชายแดน
ไทย – มาเลเซียมีความได้เปรียบจากการเป็นพ้ืนที่เชื่อมโยงในระดับภูมิภาคและเป็นศูนย์กลางการค้า
การลงทุน แต่เมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน อย่างมาเลเซีย นับว่ามาเลเซียมีความพร้อมมากกว่าไทย
ในเรื่องการรองรับการค้าการลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนของปัจจัยด้านอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
และสนับสนุนนับว่าอุตสาหกรรมในพ้ืนที่มีความหลากหลายและครอบคลุม มีอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
และสนับสนุนทางด้านการศึกษา การบริการต่างๆ รองรับ ในพ้ืนที่ แต่ยังขาดการรวมกลุ่มกันระหว่าง
อุตสาหกรรมท าให้เครือข่ายการผลิตในพ้ืนที่ไม่มีความเข้มแข็ง ในปัจจัยของโอกาสและภาครัฐ จาก
นโยบายภาครัฐที่จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นับเป็นโอกาสสาหรับธุรกิจหลายประเภทของพ้ืนที่
ชายแดนไทย – มาเลเซีย ได้แก่ ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารไทย ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
เป็นต้น ทั้งนี้การสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐในเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ยังขาดมิติในการ
ส่งเสริมผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดสงขลา 

๒. การวิเคราะห์ศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพ้ืนที่ชายแดน
ไทย – เมียนมาร์ (จังหวัดตาก) 

คณะผู้วิจัยประเมินศักยภาพสินค้าส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ไทย 3 อันดับแรก ที่มีการส่งออกผ่านชายแดนไทยไปยังเมียนมาร์ในปี 2557 ได้แก่ เครื่องดื่ม สุรา น้า
ส้มสายชู(HS22) ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ (HS21) เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ 
(HS84) โดยพิจารณาค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) ในภาพรวมของการส่งออกสินค้าทั้ง 
3 ประเภท พบว่าในช่วง 10 ปีที่ ผ่ านมา (ปี  2548–2557) สินค้าส่ งออกทั้ ง 3 ประเภท                       
มีแนวโน้มความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสินค้าเครื่องดื่ม สุรา น้าส้มสายชู                
( HS22) เป็นสินค้าที่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ในการส่งออกไปยังเมียนมาร์ ตั้งแต่ปี 2551                 
สูงที่สุดมาโดยตลอด และสอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกที่เป็นอันดับ 1 ขณะที่สินค้าประเภทของปรุงแต่ง
เบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ (HS21) เป็นสินค้าที่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2552 รองลงมา
จากสินค้าเครื่องดื่ม สุรา น้าส้มสายชู ในขณะที่สินค้าเครื่องจักร คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ (HS84) ไม่มี
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบตลอดช่วงระยะ 10 ปี  (ค่าดัชนี RCA ต่ากว่า 1) กล่าวคือ สินค้า
เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ อาจมีความสาคัญต่อเมียนมาร์น้อยกว่าสินค้านาเข้าประเภทอ่ืนๆ 
อย่างไรก็ตาม ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของสินค้าดังกล่าวมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ในการวิเคราะห์ศักยภาพด้วยแบบจาลองเพชรเชิงพลวัตร (Diamond Model) จาก ปัจจัย
ด้านการผลิต พ้ืนที่ชายแดนไทย – เมียนมาร์ มีความได้เปรียบด้านทรัพยากรทางกายภาพ และ                  
มีวัตถุดิบในพ้ืนที่หลายชนิด ที่มีปริมาณมากเพียงพอที่จะดาเนินการด้านอุตสาหกรรม รวมถึง                         
มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย และสิ่งส าคัญยังมีความได้เปรียบในเรื่องของแรงงานเข้มข้นในพ้ืนที่ 
เนื่องจากเป็นฐานการผลิตเดิม และอยู่ติดกับเมียนมาร์ ซึ่งเป็นหน้าด่านแรกๆ ของแรงงานเมียนมาร์               
ที่เข้ามาทางานในไทยแต่ในทางกลับกัน ก็มีปัจจัยด้านลบจากแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ที่ไร้ฝีมือ และมี
อัตราการเข้า – ออกสูง  ปัจจัยด้านอุปสงค์ สินค้าไทยได้รับความนิยมจากชาวเมียนมาร์ เมื่อ
เปรียบเทียบกับสินค้าประเทศคู่แข่งอ่ืนๆ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยบวกในเรื่องของศักยภาพตลาดเมียน
มาร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ มีกาลังซื้อ ขณะเดียวกันยังต้องพ่ึงพาการนาเข้าสินค้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ
ความต้องการสินค้าอุปโภคและบริโภค เนื่องจากอุตสาหกรรมภายในเมียนมาร์ไม่สามารถรองรับความ
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ต้องการภายในประเทศได้อย่างเพียงพอ ปัจจัยด้านยุทธศาสตร์โครงสร้าง และบริบทการแข่งขัน พ้ืนที่
ชายแดนไทย – เมียนมาร์ มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นประตูการค้าของไทยไปยังเมียนมาร์ รวมถึง
ประเทศเวียดนาม และการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนร่วม “แม่สอด – เมียวดี” มีส่วนช่วยในการสนับสนุน                   
การพัฒนาและเชื่อมโยงการค้าระหว่างกัน ใน ด้านปัจจัยอุตสาหกรรมต่อเนื่องและสนับสนุน                      
ซึ่งมีความได้เปรียบเนื่องจากมีฐานการผลิต แต่มีปัจจัยลบในเรื่องของระบบการขนส่งและโลจิสติกส์        
ในพ้ืนที่และการส่งออกไปยังเมียนมาร์ที่มีข้อจากัดและต้นทุนสูง ในบทบาทของโอกาสและภาครัฐ                
จากนโยบายภาครัฐที่จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นับเป็นโอกาสในการเชื่อมโยงไทยร่วมและเมียน
มาร์ในลักษณะของอุตสาหกรรมการผลิตร่วม (Co-production) แต่การสนับสนุนการลงทุน                   
จากภาครัฐในเรื่อง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ยังขาดมิติในการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม(SMEs) ขนาดเล็กในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดตาก 

๓. การวิเคราะห์ศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพ้ืนที่ชายแดน
ไทย – กัมพูชา(จังหวัดสระแก้ว และตราด) 

คณะผู้วิจัยประเมินศักยภาพสินค้าส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ไทย 3 อันดับแรก ที่มีการส่งออกผ่านชายแดนไทยไปยังกัมพูชาในปี 2557 ได้แก่ เครื่องดื่ม สุรา น้า
ส้มสายชู (HS22) พลาสติกและของที่ทาด้วยพลาสติก (HS39) น้าตาลและขนมทาจากน้าตาล 
(HS17) โดยพิจารณาค่าดัชนี ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) ในภาพรวมของการส่งออกสินค้า
ทั้ง 3 ประเภท พบว่า ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2548 – 2557) สินค้าประเภทน้าตาลและขนมทา
จากน้าตาล (HS17) เป็นสินค้าไทยที่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออก ไปยังกัมพูชาสูง
ที่สุดมาโดยตลอด (แม้เป็นสินค้าส่งออกอันดับที่ 3 ในปี 2557) ขณะที่สินค้าประเภทเครื่องดื่ม สุรา 
น้าส้มสายชู (HS22) ที่มีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับที่ 1 ในปี 2557 กลับมีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบ ในการส่งออกเป็นอันดับรองลงมา และสินค้าประเภทพลาสติกและของที่ทาด้วยพลาสติก 
(HS39) มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกเป็นอันดับที่ 3 

ในการวิเคราะห์ศักยภาพด้วยแบบจาลองเพชรเชิงพลวัตร (Diamond Model) จาก ปัจจัย
ด้านการผลิต พ้ืนที่ชายแดนไทย – กัมพูชา มีความได้เปรียบด้านทรัพยากร ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบทาง
การเกษตรที่ส าคัญพืชเศรษฐกิจ แหล่งแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน และผลไม้ที่มีชื่อเสียงของไทย 
รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลขนาดใหญ่ มีศักยภาพในการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้านแต่มีปัจจัยลบ ในเรื่องการขาดแรงงานด้านการเกษตร เนื่องจากประชาชนผู้ใช้แรงงานส่วน
ใหญ่เข้าไปทางานในเมืองใหญ่ ด้านอุตสาหกรรมหรือด้านบริการ สาหรับ ปัจจัยด้านอุปสงค์ เป็นปัจจัย
บวกจากความต้องการสินค้าและบริการของไทย เนื่องจากชาวกัมพูชายังคุ้นเคยกับสินค้าอุปโภคและ
บริโภคของไทยเป็นอย่างดีอีกทั้ง ชาวกัมพูชาเห็นว่าสินค้าไทยมีคุณภาพดี ราคาสมเหตุสมผล และมี
อายุการใช้งานนานกว่าสินค้าจีนและเวียดนาม ใน ปัจจัยด้านยุทธศาสตร์ โครงสร้าง และบริบทการ
แข่งขัน พ้ืนที่ชายแดนไทย – กัมพูชาตั้งอยู่ในต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่เอ้ือต่อการเชื่อมโยงกับการค้าการ
ลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งเป็นประตูเชื่อมโยงการคมนาคมการขนส่งไปสู่ประเทศอ่ืนๆ ใน 
ด้านปัจจัยอุตสาหกรรมต่อเนื่องและสนับสนุนมีความได้เปรียบในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรที่มี
ห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งในพ้ืนที่ แต่มีปัจจัยลบในเรื่องของระบบการศึกษาในพ้ืนที่ไม่สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน และมีปัญหาการขาดแรงงานในทุกระดับส าหรับบทบาทของโอกาสและภาครัฐ จาก
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นโยบายภาครัฐที่จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นับเป็นโอกาสพัฒนาเป็นศูนย์อุตสาหกรรมแปรรูป
สินค้าเกษตรและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ แต่การสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐในเรื่องเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ยังขาดมิติในการส่งเสริมผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วและตราด 

๔. การวิเคราะห์ศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพ้ืนที่ชายแดน
ไทย – สปป. ลาว (จังหวัดมุกดาหาร) 

คณะผู้วิจัยประเมินศักยภาพสินค้าส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs)ไทย 3 อันดับแรก ที่มีการส่งออกผ่านชายแดนไทยไปยัง สปป. ลาว ในปี 2557 ได้แก่ เครื่องจักร 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (HS84) ผลไม้และลูกนัต เปลือกส้มหรือเปลือกแตง (HS08) เนื้อสัตว์และ               
ส่วนอ่ืนของสัตว์ที่บริโภคได้ (HS02) โดยพิจารณาค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA)                      
ในภาพรวมของการส่งออกสินค้าทั้ง 3 ประเภท พบว่า ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2548 – 2557) 
สินค้าประเภทเครื่องจักร คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (HS84) มีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับ 1 ในปี 
2557 แต่กลับไม่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในตลอดระยะเวลา 10 ปี (ค่าดัชนี RCA ต่ากว่า 
1) กล่าวคือ สินค้าเครื่องจักร คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อาจมีความส าคัญต่อ สปป. ลาว น้อยกว่า 
สินค้านาเข้าประเภทอ่ืนๆ ขณะที่สินค้าประเภทผลไม้และลูกนัตเปลือกส้มหรือเปลือกแตง (HS08) 
และสินค้าประเภทเนื้อสัตว์และส่วนอ่ืนของสัตว์ที่บริโภคได้ (HS02)ค่อนข้างมีความผันผวนในค่าดัชนี 
RCA โดยในปี 2548 – 2550 สินค้าประเภทผลไม้และลูกนัต เปลือกส้มหรือเปลือกแตง (HS08)               
มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบสูงกว่าสินค้าประเภทอ่ืนๆ ก่อนที่จะลดลงในปี 2551และในปี 
2555 เป็นต้นมา สินค้าประเภทนี้สูญเสียความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (ค่าดัชนี  RCA ต่ากว่า 1)
ส าหรับสินค้าประเภทเนื้อสัตว์และส่วนอ่ืนของสัตว์ที่บริโภคได้ (HS02) มีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมาในการวิเคราะห์ศักยภาพด้วยแบบจาลองเพชรเชิงพลวัตร 
(Diamond Model) จากปัจจัยด้านการผลิต พ้ืนที่ชายแดนไทย – สปป. ลาว มีปัจจัยบวกใน                  
ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 

ในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค สาหรับแรงงานเป็นทั้งปัจจัยบวกและลบ 
เนื่องจาก แรงงานแม้ว่าจะมีข้อได้เปรียบในเรื่องของแรงงานต่างด้าวจาก สปป. ลาว ซึ่งมีภาษาและ
วัฒนธรรมใกล้เคียงกับไทยท าให้มีปัญหาเรื่องการสื่อสารน้อยกว่าแรงงานต่างด้าวประเทศอ่ืนๆ แต่ก็                
มีปัญหาในเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานต่างด้าว สาหรับปัจจัยด้านอุปสงค์ เช่นเดียวกับประเทศเพ่ือน
บ้านอ่ืนๆ ที่กล่าวมา (กลุ่ม CLMV) ที่มีความนิยมสินค้าและบริการจากไทย ในส่วนของ ปัจจัย                     
ด้านยุทธศาสตร์ โครงสร้าง และบริบทการแข่งขันมีความได้เปรียบเนื่องจากเป็นประตูเศรษฐกิจทาง                
ด้านตะวันออกของไทยสู่อินโดจีน และเป็นจุดเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจบนแนวระเบียงตะวันออก – 
ตะวันตก (EWEC) ส าหรับปัจจัยด้านบริบทการแข่งขัน (Rivalry)กลับเป็นปัจจัยลบ เมื่อเปรียบเทียบกับ
เขตเศรษฐกิจของ สปป. ลาว มีการจัดตั้งอย่างเป็นรูปธรรมและมีความพร้อมมากกว่าไทย ด้านปัจจัย
อุตสาหกรรมต่อเนื่องและสนับสนุน มีความได้เปรียบส าหรับภาคการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป เนื่องจากมี
โรงงานอุตสาหกรรมรองรับอยู่ในพ้ืนที่ แต่กลับเป็นปัจจัยลบ สาหรับการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค 
เนื่องจากมีวัตถุดิบจากัดและส่วนใหญ่เป็นผลผลิตทางด้านเกษตร เช่น อ้อย มันสาปะหลัง และยางพารา 
นับว่าเหมาะสมที่สุดในการลงทุนอุตสาหกรรมนอกจากอุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม
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ต่อเนื่องจากกิจการเกษตร เช่น การแปรรูปเพ่ือส่งออก ใน บทบาทของโอกาสและภาครัฐจากนโยบาย
ภาครัฐที่จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนับเป็นโอกาสในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่อง
ด้านโลจิสติกส์ เนื่องด้วยศักยภาพของจังหวัดที่สามารถเชื่อมโยงได้หลายประเทศ ตั้งอยู่บนแนวระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ลาวและเวียดนาม และต่อเนื่องไปยังประเทศใน
แถบตะวันออกไกล (ญี่ปุุน เกาหลี ไต้หวัน)จึงเป็นช่องทางที่ส าคัญในการขนส่งสินค้า 66 
 

สรวุฒิ จงสกุล ได้วิจัยเรื่อง การรับรู้และความคิดเห็นของประชาชน ต าบลบ้านเก่า อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีต่อโครงการ “ทวาย” เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาการรับรู้โครงการ “ทวาย” เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของประชาชนต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี ศึกษาความคิดเห็นต่อโครงการ “ทวาย”เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ของประชาชน
ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และน า ผลการวิจัยเข้าสู่เวทีประชาคมต าบลบ้านเก่า เพ่ือ
ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดรับกับโครงการ “ทวาย” เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรีที่เป็นผู้น า ชุมชน จ านวน 38 คน และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนต าบลบ้านเก่า จ านวน 
331 คน รวมทั้งสิ้น 369 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตร
ประมาณค่า 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบไคสแควร์ ผลการวิจัย พบว่า 

1. ระดับการรับรู้โครงการ “ทวาย” เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ใน
ระดับปานกลาง 

2. ระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ “ทวาย” เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของกลุ่ม
ตัวอย่างอยู่ในระดับมาก 

3. การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ โครงการ “ทวาย” เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า อายุ รายได้ประจ า/เดือน มีความสัมพันธ์กับการรับรู้โครงการ
“ทวาย” เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วน เพศ อาชีพ
การศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน สถานภาพทางสังคม และความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับการเป็น
ชาวต าบลบ้านเก่า ไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้โครงการ “ทวาย” เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4. การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ “ทวาย” เขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า อายุ รายได้ประจ า/เดือน อาชีพ การศึกษา 
สถานภาพทางสังคม มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ “ทวาย” เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เพศ และความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับการเป็นชาว

                                                           
66 วิทวัส รุ่งเรืองผล. "โครงการจัดทามาตรการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SMEs) ในพื้นที่ชายแดน ",  รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทามาตรการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพ้ืนที่ชายแดน, (สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มปป.). หน้า ๒ – ๘. 



๘๐ 
 

 

ต าบลบ้านเก่ามีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ “ทวาย” เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนไม่มีความสัมพันธ์กับความ
คิดเห็นที่มีต่อโครงการ “ทวาย” เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 67 
 
 ๒.๖.๓ งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดท้าแผน 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนนั้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัยที่เป็นลักษณะที่ใช้
วิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่ขณะเดียวกันผู้วิจัยสามารถสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดท าแผน ได้ดังนี้ 

กิจจา โพแตน  ได้วิจัย เรื่อง การมีสวนรวมของผู้น าชุมชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขอเทศบาลต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษา
ระดับการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลลาดยาว                  
อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ๒) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์  โดยจ าแนก                  
ตามปัจจัยส่วนบุคคล และ ๓) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของผู้น า
ชุมชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่าง               
ที่ใช้ในการวิจัย คือผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลต าบลลาดยาว จ านวน ๑๐๓ คน จากจ านวนผู้น าชุมชน 
๑๓๙ คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้สูตรของ Taro Yamana  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequencies) ร้อยละ (Percenty) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่า
ที      (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว                  
(One Way ANOVA) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคูด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD) และการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) จ านวน ๑๐ ท่าน และใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาประกอบบริบทหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ผลการวิจัยพบว่า ๑) การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (Χ = ๓.๓๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
 พบว่า การมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน การมีส่วนร่วม
ด้านการตัดสินใจ การมีสวนร่วมด้านด าเนินการ และการมีส่วนร่วมด้านติดตามและประเมินผล อยู่ใน
ระดับปานกลาง ๒) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
                                                           

67
 สรวุฒิ จงสกุล. "การรับรู้และความคิดเห็นของประชาชน ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี ที่มีต่อโครงการ “ทวาย” เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน", วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชา
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, ๒๕๕๖). 



๘๑ 
 

 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล พบว่า ผู้น า
ชุมชนที่มี เพศ อายุสถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต่างกัน 
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ไม่แตกต่าง
กัน ส่วนผู้น าชุมชนที่มีอาชีพ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  ๓) ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลลาดยาว 
อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจคัดเลือกโครงการ/
กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือบรรจุเข้างบประมาณรายจ่ายเป็นส่วนน้อย ซึ่งเทศบาลขาดการ
สอบถามปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของชุมชน และ
ผู้บริหารท้องถิ่นตัดสินใจในการพัฒนาท้องถิ่นตามความคิดเห็นของตนเองมากกว่าความคิดเห็นและ
ความต้องการของชุมชน ซึ่งการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไมเป็นไปตามที่ได้วางแผนไว้ 
ข้อเสนอแนะเทศบาลต าบลลาดยาว ควรกอสร้างบ ารุงรักษาถนน สะพานทางเท้าตามซอยต่างๆ                
ให้มากกว่าเดิม และเทศบาลฯ ควรก่อสร้างพนังกั้นน้ าเพ่ือป้องกันริมตลิ่งพังและบ้านเรือนราษฎรไม่ให้
ได้รับความเสียหาย 68 
 

โกวิทย์ พวงงาม ได้วิจัยเรื่อง “สังเคราะห์บทเรียนการจัดการงานชุมชนเพ่ือการพ่ึงพา
ตนเองของ อปท. กรณีศึกษา อปท.ในประเทศญี่ปุุน” ผลการศึกษา พบว่า เทศบาลหมู่บ้านซาคาเอะมี
ความกา้วหน้าจนสามารถเป็นหมู่บ้านพ่ึงพาตนเอง ทั้งในงานก่อสร้าง งานกู้ภัยสาธารณะและงานด้าน
การรักษาพยาบาล ของกระท าโดยชาวบ้านอาสาสมัคร ในบางพ้ืนที่ เช่น เจตพิเศษอาราคาวะมี
โครงการสร้างเมืองที่ประชาชนจะรู้สึกถึงความสุขได้ โดยน าแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชนตาม
รูปแบบประเทศภูฏานมาประยุกต์ใช้ มีการสร้างความเป็นอยู่ที่พอเพียง ปลอดหนี้ สร้างความร่วมมือ
ในเรื่องการจัดการสภาพแวดล้อมและระบบสวัสดิการสังคมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในแต่ละกรณีศึกษา
เกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนทั้งสิ้น 69 

 
ราชิน ตันตรานนท์ ได้วิจัย เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อแผนงานของเทศบาล

นครเชียงใหม่” โดยเป็นการศึกษาถึงบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ต่อแผนงานของ
เทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาถึงบทบาทของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ต่อการจัดท า แผนงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ 2) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ต่อกระบวนการจัดท าแผนของเทศบาล
นครเชียงใหม่ 

                                                           
68 กิจจา โพแตน, การมีสวนรวมของผู้น าชุมชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขอเทศบาลต าบล

ลาดยาว อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์  ,  วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

69 โกวิทย์ พวงงาม, “ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน”, รายงานการวิจัย,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มิสเตอร์ก็อปปี้, ๒๕๕๑). 



๘๒ 
 

 

ผลการศึกษาพบว่า จากผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของภาคประชาชนต่อ
แผนงานของเทศบาลนครเชียงใหม่พบว่าด้านบทบาทการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ไม่มีบทบาทหรือมีบทบาทน้อยต่อการมีส่วนร่วมตัดสินใจต่อแผนงานของเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ด้านบทบาทการมีส่วนร่วมในการประเมินผลพบว่า ประชาชนไม่เคยมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลเลย และผลการศึกษาบทบาทการมีส่วร่วมในการรับผลประโยชน์พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่
ไม่มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากแผนงานของเทศบาลนครเชียงใหม่แต่อย่างใดจากผลการศึกษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในบทบาทของภาคประชาชนในการเข้าร่วมวางแผนงานของ
เทศบาลนครเชียงใหม่พบว่าปัญหาด้านการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจพบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่ามีปัญหาในด้านการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับ
มากที่สุดส่วนปัญหาด้านการร่วมปฏิบัติพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่ามีปัญหาด้านการร่วมปฏิบัติใน
ระดับมากท่ีสุด และปัญหาด้านการติดตามประเมินผลพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่ามีปัญหาด้านนี้
ในระดับมากท่ีสุด 70 
 

ประสิทธิ์  สุทธะนะ  ได้วิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ ๑) ศึกษาบทบาท
ของเจ้าหน้าที่และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสันกลาง ๒) ศึกษาประสิทธิผลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสันกลาง ๓) เป็นข้อมูลส าหรับเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิด และแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  กลุ่มบุคคลเปูาหมาย ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร จ านวน ๒ คน   
บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต าบลสันกลาง จ านวน ๙ คน  และประชาชนในพ้ืนที่ต าบลสัน
กลาง จ านวนทั้งสิ้น ๒๖๕ คน 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในการมีส่วนร่วม
ตัดสินใจโครงการ/แผนงาน การมีส่วนร่วมปฏิบัติการจัดท าแผน การมีส่วนร่วมรักษาผลประโยชน์
โครงการ/แผนงาน  และการมีส่วนร่วมประเมินผลโครงการ/แผนงาน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 ประสิทธิผลของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในด้านความส าเร็จของการจัดท าแผนไปสู่
การปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์  ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการที่ได้ด าเนินตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ความสามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน และการจัดท างบประมาณ
ให้สอดคล้องและลงตัวตามโครงการ/แผนงาน โดยภาพรวมมีประสิทธิผลในระดับปานกลาง 
 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกัน จะส่งผลให้ประสิทธิผลในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น แตกต่างกัน 
 ส าหรับบทบาทของบุคลากรซึ่งได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่ต าบลสันกลาง มีกระบวนการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากพอสมควร เพราะต้อง
                                                           

70 ราชิน ตันตรานนท์, "การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อแผนงานของเทศบาลนครเชียงใหม่" ,  การ
ค้นคว้าอิสระ (สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๔). 



๘๓ 
 

 

ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส มีส่วนร่วม 
ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ยังมีข้อจ ากัดต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคและปัญหาที่ส่งผลต่อระดับประสิทธิผลของ
การตัดท าแผน เช่น ข้อจ ากัดของงบประมาณ  ข้อจ ากัดในด้านบทบาทหน้าที่การให้บริการสาธารณะที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกฎหมายต่างๆ      ที่เก่ียวข้อง ให้สามารถด าเนินการได้หรือไม่สามารถด าเนินการ
ได้ ซึ่งข้อจ ากัดเหล่านี้ประชาชนยังขาดความเข้าใจ อาจส่ งผลกระทบต่อระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนซึ่งมีความสัมพันธ์กับระดับประสิทธิผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารสวน
ต าบลสันกลาง71 
 
  อภิญญา ชมพูมาศ ได้วิจัยเรื่อง กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วม : 
กรณีศึกษา แผนพัฒนาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษา
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๑ – ๑๕๕๔ และ ๒) เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดท าแผนพัฒนาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๑ – ๑๕๕๔  
 ในการศึกษาครั้งนี้ได้จากการสังเกตและการร่วมปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาสังคมจังหวัด 
กลุ่มประชากรที่ศึกษาประกอบด้วย (๑) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดด้าน
ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน ๓๐ คน (๓) 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ คน (๔) เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด ๔ คน (๕) นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ านวน ๒ ท่าน และ (๖) 
นักวิชาการภายนอก จ านวน ๑ ท่าน รวมจ านวน ๖๒ คน ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ ๑. แบบบันทึกข้อมูลประเด็นการประชุมจัดท าแผน ๒.แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ๒ ชุด 
คือ ชุดที่ ๑ เจ้าหน้าที่ส านักงานสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชุดที่ ๒ กรรมการและผู้แทน
หน่วยงานที่ร่วมจัดท าแผนพัฒนาสังคม 
 ผลการวิจัย พบว่า  การจัดท าแผนพัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วม มีกระบวนการจัดท าแผนที่
เกิดจากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและทุนทางสังคม/
นักวิชาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานจัดท าแผนอย่างเป็นขั้นตอน ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันมีเป้าหมายที่
ชัดเจน โดยใช้ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมเชิงมิติความมั่นคงของมนุษย์ ๑๐ มิติ และสถานการณ์
ปัญหาเชิงสังคมกลุ่มเป้าหมายมาเป็นฐานในการคิดวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ วิธีการในการแก้ปัญหา
ออกมาเป็นแผนพัฒนาสังคม มีกระบวนการและขั้นตอนจ านวน ๘ ขั้นตอน คือ (๑) การเตรียมความ
พร้อม โดยการท าความเข้าใจ และตระหนักให้หน่วยงาน/องค์กรภาคีทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชน ตั้งแต่
คณะกรรมการ ก.ส.จ. ระดับจังหวัด ผู้บริหารจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งการ
เตรียมแปบเก็บข้อมูล (๒) เก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม เพื่อให้รู้สถานการณ์ทางปัญหาสังคมเชิงมิติ
ความมั่นคงของมนุษย์ และ จัด ๕ ล าดับความส าคัญเร่งด่วน ลัญหาเชิงกลุ่มเป้าหมาย (๓) การ
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ทราบความส าคัญของปัญหา (๔) ประชุมก าหนดประเด็นปัญหาสังคมจังหวัด
และแนวทางการจัดท าแผนสู่การปฏิบัติประกอบด้วย ๔ พันธกิจ ๔ ยุทธศาสตร์ ๕ เป้าหมาย รวมทั้ง
                                                           

71
 ประสิทธ์ิ  สุทธะนะ, ประสิทธิผลของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลสนักลาง 

อ าเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่",  การค้นคว้าอิสระ (สาขารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๓). 



๘๔ 
 

 

การประชาคมแผนเพ่ือให้เกิดการยอมรับ (๖) การรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ ก.ส.จ. 
(๗) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกันทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน สังคม ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม 
และข้ันตอนที่ (๘) การติดตามและประเมินผล 
 จากการศึกษา พบว่า มีองค์ประกอบที่ส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาสังคมจังหวัด ๕ ส่วน 
คือ (๑) ข้อมูล (๒) บุคลากร (๓ฉ กฎหมาย นโยบาย และแผนชาติ/แผนจังหวัด (๔) งบประมาณ                
(๕) วัสดุ/อุปกรณ์ และมีปัจจัยที่มีผลต่อการจัดท าแผนพัฒนาสังคมจังหวัด ๒ ส่วน คือ (๑) ปัจจัยใน
องค์กร ได้แก่ ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และวัสดุอุปกรณ์และการจัดการภายในองค์ หร                  
(๒) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ กฎหมาย นโยบาย ผู้บริหารจังหวัด บุคลกรหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน 
องค์หรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (ก.ส.จ.) 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด นักวิชาการงบประมาณ และการบริหาร
จัดการ ซึ่งองค์ประกอบและปัจจัยดังกล่าวมีผลกระทบต่อการจัดท าแผนพัฒนาสังคมจังหวัดให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการแก้ปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับจังหวัด 
 

 เอกวิทย์ นวเศรษฐ ได้วิจัย เรือง “การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการวางผังชุมชน : 
กรณีศึกษาชุมโฟโมสต์และชุมชนทรัพย์สินพัฒนา มีจุดประสงค์การวิจัยคือ ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎี
การมีส่วนร่วม ๒) เพ่ือศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต าบลบางบอน (แสมด า) ๓) เพ่ือ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ผลการวิจัย พบว่า ระดับการมีส่วนร่วม
และความพึงพอใจต่อกระบวนการที่ค่อนข้างแตกต่างกัน กล่าวคือผู้เข้าร่วมจากชุมชนโฟร์โมสต์ที่มี
ลักษณะความเป็นอยู่แบบชุมนเกษตรกรรมกลับแสดงระดับการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจต่อ
กระบวนการมากกว่าชุมชนทรัพย์สินพัฒนาที่มีลักษณะความเป็นอยู่แบบชุมชนเมือง โด ยใน
รายละเอียดแต่ละระดับของกระบวนการมีส่วนร่วมนั้นชุมชนโฟร์โมสต์มีส่วนร่วมในระดับแรกและ
ระดับท้าย คือ การร่วมกันค้นหาปัญหาและการลงมือปฏิบัติมากกว่าคิดวิเคราะห์ ขณะที่ชุมชน
ทรัพย์สินพัฒนามีส่วนร่วมในระดับกลางซึ่งคือการคิดวิเคราะห์และหาแนวทางการแก้ไขปัญหามากกว่า
การลงมือปฏิบัติอย่าชัดเจน72 

เมื่อศึกษาจากงานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม งานวิจัยเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจชายแดน และ
งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดท าแผน แล้วนั้น ปรากฏว่างานวิจัยเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจชายแดนนั้นมีงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องไม่มากนัก ส่วนงานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดท าแผนมีอยู่จ านวนไม่
น้อย  แต่คณะผู้วิจัยได้ศึกษาและคัดเลือกในงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัยจริงๆ มาเท่านั้น 
อีกทั้งเป็นงานวิจัยที่ไม่นานจนเกินไป และจากการศึกษาจากงานวิจัยทั้ง ๓ กลุ่มดังกล่าวแล้วนั้นประกอบ
กับผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากบริบทและข้อมูลอ่ืนๆของพ้ืนที่และจากการปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติม เพ่ือ
สังเคราะห์จนได้กรอบแนวคิดการวิจัยตามหัวข้อที่ผู้วิจัยได้ล าดับไว้ในบทที่ ๑ 

                                                           
72 เอกวิทย์ นวเศรษฐ, การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการวางผังชุมชน : กรณีศึกษาชุมโฟโมสต์

และชุมชนทรัพย์สินพัฒนา, การค้นคว้าอิสระ (การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔). 



๘๕ 
 

 

บทที่ ๓ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้ง ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบของการวิจัย 
ขอบข่ายประชากร และกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน          
ของจังหวัดน่าน” เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) เป็นการผสานระหว่าง
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ได้
ก าหนดขอบข่ายประชากร และกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 
 
๓.๒ พื้นที่การวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ๓.๒.๑ พื้นที่การวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดพ้ืนที่ในการท าวิจัย คือ พื้นที่ในจังหวัดน่าน ซึ่งมี
ด้วยกัน ๑๕ อ าเภอ ได้แก่  อ าเภอเมืองน่าน อ าเภอภูเพียง อ าเภอแม่จริม อ าเภอสันติสุข อ าเภอเวียง
สา อ าเภอนาน้อย อ าเภอนาหมื่น อ าเภอบ้านหลวง อ าเภอท่าวังผา อ าเภอปัว อ าเภอเชียงกลาง 
อ าเภอสองแคว อ าเภอทุ่งช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และอ าเภอบ่อเกลือ 

 ๓.๒.๒ ประชากร (Population) ในการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดน่านของ ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ประชากรที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนราษฎร์ของจังหวัดน่าน มีจ านวน ๔๗๙,๕๑๘ คน ซึ่งเป็น
ข้อมูล พ.ศ. ๒๕๕๘ จากส านักงานสถิติจังหวัดน่าน  

 ๓.๒.๓ กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) 
และวิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) โดยก าหนดจากประชากรจากภาครัฐ ส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ/
เอกชน ภาคประชาคม และภาคประชาชนตามตารางการก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยา
มาเน่ (Taro Yamane) ซึ่งได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๔๐๐ คน  

 3.๒.๔ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ หมายถึง ผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งผู้วิจัย
ได้ท าการก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยใช้การก าหนดในลักษณะเดียวกันกับการเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ 
(Snowball Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยการแนะน าของผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่านแรก
และได้มีการแนะน าผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่านต่อไป ซึ่งได้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๑๘ ท่าน ประกอบด้วย 
 ๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  
 ๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 ๓) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  
 ๔) ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน   
 ๕) นายอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน  

 



๘๖ 
 

 

 ๖) นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองน่าน  
 ๗) ปลัดเทศบาลเมืองน่าน  
 ๘) ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน  
 ๙) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโก๋น  
 ๑๐) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโก๋น  
 ๑๑) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน  
 ๑๒) นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  
 ๑๓) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน  
 ๑๔) คลังจังหวัดน่าน  
 ๑๕) หัวหน้ากลุ่มงานและบริหารงานคลัง ๓ จังหวัดน่าน 
 ๑๖) ประธานชมรมพ่อค้าน่าน 

 ๑๗) นักวิชาการพาณิชย์ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน  
 ๑๘) ประธานมูลนิธิฮักเมืองน่าน  

 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) เป็นการผสาน
ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยในด้านเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) มีรายละเอียด ดังนี้  

  ๓.๓.๑ เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

โดยมีขั้นตอน ลักษณะ และการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 
 (๑) ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 ๑) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการจัดท าแผนฯ 
 ๒) ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 ๓) ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๔) สร้างเครื่องมือ 
 ๕) น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่อผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบ
และปรับปรุงแก้ไข 
 ๖) น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่ม
ตัวอย่างประชากร ที่จะด าเนินการวิจัย เพ่ือหาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
 ๗) ปรับปรุงแก้ไข 
 ๘) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้จริง เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง 
 
 



๘๗ 
 

 

 (๒) ลักษณะของเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตาม
กรอบการการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น ๔ ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
วุฒิการศึกษา สถานะ การปฏิบัติงาน/สังกัด ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
แบบเลือกตอบ (Check List) 
 ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดนจังหวัดน่านของจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มีเกณฑ์การ
ให้คะแนน ๕ ระดับตามหลักการของลิเคิร์ท โดยก าหนดค่าของคะแนน ดังนี้ 
   ๕  หมายถึง    การมีส่วนร่วมระดับมากท่ีสุด   
   ๔  หมายถึง     การมีส่วนร่วมระดับมาก 
   ๓  หมายถึง    การมีส่วนร่วมระดับปานกลาง 
   ๒  หมายถึง     การมีส่วนร่วมระดับน้อย 
   ๑  หมายถึง    การมีส่วนร่วมระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดนจังหวัดน่านของจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มีเกณฑ์การ
ให้คะแนน ๕ ระดับตามหลักการของลิเคิร์ท โดยก าหนดค่าของคะแนน ดังนี้ 
   ๕  หมายถึง    การมีส่วนร่วมระดับมากท่ีสุด   
   ๔  หมายถึง     การมีส่วนร่วมระดับมาก 
   ๓  หมายถึง    การมีส่วนร่วมระดับปานกลาง 
   ๒  หมายถึง     การมีส่วนร่วมระดับน้อย 
   ๑  หมายถึง    การมีส่วนร่วมระดบัน้อยที่สุด 

ตอนที่  ๔  แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Question) ข้อเสนอแนะในการ
จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดน่านของจังหวัดน่าน 
 (๓) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 (๑) ขอค าแนะน าจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่สร้างไว้ 
 (๒) หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จต่อผู้เชี่ยวชาญ      
แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จ านวน ๓ ท่าน เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระ และ
โครงสร้างของค าถาม รูปแบบของแบบสอบถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์รายข้อ ( Index of Item-Objective 
Congruent : IOC)    
 (๓) หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไป
ทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มตัวอย่างจากพ้ืนที่
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อ่ืนที่มีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างการวิจัย จ านวน ๓๐ คน เพ่ือหาความเชื่อมั่น ด้วยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 89    
 (๔) น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข เสนอต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือขอ
ความเห็นชอบ และจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการวิจัย 
   

 ๓.๓.๒ เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 (๑) แบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (Structure In-
depth Interview) เพ่ือเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน ๑๘ ชุด 
 (๒) การสร้างเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
และน าร่างข้อค าถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ ไปปรึกษากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับความถูกต้อง
ของแบบสัมภาษณ์ ในส่วนของความสอดคล้องกับเนื้อหาและทฤษฎี และน ามาปรับปรุงแก้ไขแบบ
สัมภาษณ์ ต่อจากนั้น น าแบบสัมภาษณ์และข้อค าถามมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ และน าไปใช้
เก็บรวบรวมข้อมูล 

 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพ่ือรวบรวมข้อมูล
เบื้องต้นก่อนลงพ้ืนที่ ข้อมูลที่ส าคัญ คือ ข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ  
 ๓.๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน ๒๓ รูป/คน จะใช้การ
สัมภาษณ์แบบทีม่ีโครงสร้าง โดยผู้วิจัยจะส่งหนังสืออย่างเป็นทางการเพ่ือขอสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้วย
ตนเอง พร้อมกับส่งบริบทเนื้อหาต่าง ๆ ที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ล่วงหน้า และก าหนดวัน เวลา และ
สถานที่ ส่วนในขณะการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะขออนุญาตจากผู้ เชี่ยวชาญใช้เครื่องบันทึกเสียง และกล้อง
บันทึกภาพนิ่ง และเคลื่อนไหว อนึ่ง ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้ทั้งการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi-
formal interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ด าเนินการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด จึงมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผู้วิจัย
ได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวัน เวลา ที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับขอเอกสารต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ พร้อมกันนั้น ผู้วิจัย จะต้องศึกษาประเด็นค าถามที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์
ต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการสัมภาษณ์ 
 ๒) ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้างความคุ้นเคยกับ
ผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียง
ในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูป เพ่ือใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่า
                                                           

 89 สิน พันธุ์พินิจ, เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิชช่ิง จ ากัด, 
๒๕๔๗), หน้า ๑๙๑. 
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ข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์ที่จะให้
บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยก็จะไม่บันทึกเสียงเลย 
   
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามชนิดเทคนิคการวิจัย ๒ ชนิด ได้แก่ 
  ๓.๕.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิงปริมาณ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis เน้นการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้เก็บรวบรวมจากกลุ่มประชาชน กลุ่มภาครัฐที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดน่าน จ านวน ๔๐๐ คน โดยน าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์
ในการตอบไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS/PC (Statistical Package 
for the Social Science) และเลือกใช้สถิติเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  

 ๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนดังนี้ 
 ๑) ข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา ( Content 
Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
 ๒) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic 
induction) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียง และจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามาตีความหมาย 
เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมได้ โดยท าไปพร้อม ๆ กับการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ เพ่ือจะได้ศึกษาประเด็นต่าง ๆ ได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้ว ไม่มีความ
ชัดเจน ก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้น เพ่ือตอบค าถามหลักตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ข้อมูลเชิงคุณภาพได้น ามาวิเคราะห์ เพ่ือหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์เชิงทฤษฎี 
 ๓) การสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป เป็นการน าแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ ทาง
วิชาการ มาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลที่เชื่อถือได้อีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นความเชื่อมโยง เพ่ือน าไปสู่
การพิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริง  
  
๓.๖ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น และตัวแปรตามโดยการ
ใช้การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์เสนอข้อมูล ดังนี้  
 ๑) สถานภาพส่วนบุคคลวิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดและปัญหาอุปสรรคในการจัดท าแผนฯ ใช้การ
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) 
 ๓) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดและปัญหาอุปสรรคในการจัดท าแผนฯ โดย
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression analysis) 
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 ๔) ข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิด น ามาจัดกลุ่มค าตอบวิเคราะห์รายข้อ วิเคราะห์โดย
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) น าเสนอข้อมูลโดย
เขียนเป็นความเรียงประกอบตาราง 
 
๓.๗ สรุปกระบวนการวิจยั 
 การศึกษาวิจัย “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนของจังหวัดน่าน” เป็นการวิจัยแบบผสมผสานที่ใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่างจากประชากรจากภาครัฐ ส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ/
เอกชน ภาคประชาคม และภาคประชาชนตามตารางการก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยา
มาเน่ (Taro Yamane) ซึ่งได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๔๐๐ คน  โดยใช้แบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์ในเชิงลึก (Interviews เป็นเครื่องมือในการศึกษา มีการหาความเที่ยงตรง (Validity) โดย
การน าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จต่อผู้เชี่ยวชาญ  แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จ านวน ๓ ท่าน 
เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์รายข้อ ( Index of Item-Objective Congruent : 
IOC) และหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดกการน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไป
ทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มตัวอย่างจากพ้ืนที่
อ่ืนที่มีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างการวิจัย จ านวน ๓๐ คน เพ่ือหาความเชื่อมั่น ด้วยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ในส่วนของข้อมูลที่ได้จาก
กระบวนการวิจัยนั้นเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจึงน ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจกแจงความถี่ 
(Frequency)  การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard 
Deviation)เป็นต้น เพ่ืออธิบายข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษา แล้วท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ในเชิง
คุณภาพ เพ่ืออธิบายผลการวิจัยตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์การวิจัย 
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บทท่ี ๔ 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน
ของจังหวัดน่าน” มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ของจังหวัดน่าน ๒) เพ่ือวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน 
และ ๓) เพ่ือเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ ของจังหวัดน่าน โดย
ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน 

(ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑) 
๔.๓ ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน 

(ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒) 
๔.๔ ผลการวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขต

เศรษฐกิจของจังหวัดน่าน (ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓) 
๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมายจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัย
จึงก าหนดความหมายของสัญลักษณ์ดังนี้ 
  X  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยหรือค่าเฉลี่ย (Mean) 
  S.D. หมายถึง  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
  * หมายถึง  ความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
  n หมายถึง  จ านวนตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๙๒ 
 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของ

จังหวัดน่าน  ในประเด็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา สถานะ การปฏิบัติงาน/สังกัด และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดน่าน ใช้การวิเคราะห์โดย
การแจกแจงค่าความถ่ีและค่าร้อยละ แล้วน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย ดังปรากฏใน
ตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๑ แสดงข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

         (N = ๔๐๐) 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

๑๔๗ 
๒๑๙ 

๔๓.๕๐ 
๕๔.๘๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

 จากตารางที่ ๔.๑ แสดงให้ทราบถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
เขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีจ านวน ๒๑๙ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๘๐ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ที่ เหลือเป็นกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เป็นเพศชาย มีจ านวน ๑๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๐ 

 
ตารางท่ี ๔.๒ แสดงข้อมูลทั่วไป เกีย่วกับอายุ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

          (N = ๔๐๐) 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า ๑๘ ปี 
๑๘ – ๒๗ ปี 
๒๘ – ๓๗ ปี 
๓๘ – ๔๗ ปี 
๔๘ – ๖๐ ปี 
๖๑ ปี ขึ้นไป 

๑๒ 
๑๑๖ 
๑๕๙ 
๖๑ 
๔๐ 
๑๒ 

๓.๐๐ 
๒๙.๐๐ 
๓๙.๘๐ 
๑๕.๓๐ 
๑๐.๐๐ 
๓.๐๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

 จากตารางที่ ๔.๒ แสดงให้ทราบถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
เขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน ของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุ ระหว่าง ๒๘ – ๓๗ ปี   
โดยมีจ านวน ๑๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๘๐ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาคือ                  
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบสอบถามที่เป็นผู้ที่มีอายุ ระหว่าง ๑๘ – ๒๗ ปี  โดยมีจ านวน ๑๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๙.๐๐ และส่วนน้อยเป็นผู้ที่มีอายุ ต่ ากว่า ๑๘ ปี และ ๖๑ ปี ขึ้นไป โดยมีจ านวนช่วงละ ๑๒ คน คิด
เป็นร้อยละ ๓.๐๐ 



๙๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๓  แสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
         (N = ๔๐๐) 

วุฒกิารศึกษา  จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่ ามั ธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช .
อนุปริญญา/ปวส. 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท ขึ้นไป 

๒๔ 
๓๓ 
๑๕ 
๓๘ 

๒๒๘ 
๖๒ 

๖.๐๐ 
๘.๓๐ 
๓.๘๐ 
๙.๕๐ 

๕๗.๐๐ 
๑๕.๕๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

 จากตารางที่ ๔.๓ แสดงให้ทราบถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
เขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน ของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาอยู่ใน
ระดับ ปริญญาตรี   โดยมีจ านวน ๒๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๐ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  
รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบสอบถามที่เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษา ปริญญาโทขึ้นไป มีจ านวน ๖๒ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๐ และส่วนน้อยเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. โดยมี
จ านวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๐ 
 
ตารางท่ี ๔.๔  แสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานะ การปฏิบัติงาน/สังกัด ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

          (N = ๔๐๐) 

สถานะการปฏิบัติงาน/สังกัด จ านวน ร้อยละ 
หน่วยงานภาครัฐที่ มิ ใช่อปท .และกิ่ งรั ฐวิ สาหกิจ
หน่วยงาน อปท. (อบต, อบจ.,เทศบาล) 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/กึ่งรัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานภาคธุรกิจ/เอกชน 
ภาคประชาคม/ประชาสังคม 
ประชาชนทั่วไป 

๓๐ 
๗๑ 
๔๙ 
๑๖ 
๑๖ 

๒๑๘ 

๗.๕๐ 
๑๗.๘๐ 
๑๒.๓๐ 
๔.๐๐ 
๔.๐๐ 

๕๔.๕๐ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 

 จากตารางที่ ๔.๔ แสดงให้ทราบถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
เขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน  ของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่มีสถานะ                         
การปฏิบัติงานหรือสังกัด อยู่ในกลุ่มของ ประชาชนทั่วไป โดยมีจ านวน ๒๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๔.๕๐ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบสอบถามที่เป็นผู้ที่มีสถานะ 
การปฏิบัติงานหรือสังกัด อยู่ในกลุ่มของ หน่วยงาน อปท. (อบต, อบจ.,เทศบาล) มีจ านวน ๗๑ คน          
คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๐ และส่วนน้อยเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มของ หน่วยงานภาคธุรกิจ/เอกชน และ                     
ภาคประชาคม/ประชาสังคม โดยมีจ านวนกลุ่มละ ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ 



๙๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๕  แสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดน่าน ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
          (N = ๔๐๐) 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดน่าน จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า ๑  ปี 
๑ – ๕   ปี 

๖ – ๑๕   ปี 
๑๖ – ๒๕ ปี 
๒๖ – ๓๕ ปี 
๓๖ – ๔๕ ปี 
๔๖ – ๕๕ ปี 
๕๖ ปี ขึ้นไป 

๔๕ 
๔๗ 

๑๐๔ 
๑๐๒ 
๕๒ 
๓๗ 
๗ 
๖ 

๑๑.๓๐ 
๑๑.๘๐ 
๒๕.๕๐ 
๒๕.๐๐ 
๑๓.๐๐ 
๙.๓๐ 
๑.๘๐ 
๑.๕๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

 จากตารางที่ ๔.๕ แสดงให้ทราบถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
เขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน ของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดน่าน 
มาเป็นระยะเวลา ๖ – ๑๕  ป ีโดยมีจ านวน ๑๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕๐ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด  รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบสอบถามที่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดน่าน มาเป็นระยะเวลา 
๑๖ – ๒๕ ป ีมีจ านวน ๑๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ และส่วนน้อยเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดน่าน 
มาเป็นระยะเวลา ๕๖ ปี ขึ้นไป  โดยมีจ านวนกลุ่มละ ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๐ 

  
ตารางที่ ๔.๖  ผลการแจกแจงความถี่ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดท า

แผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑. อายุ ๑๑ ๑,๔,๖,๗,๙,๑๑,๑๓,๑๔,๑๕, 

๑๗,๑๘ 
๒. วุฒิการศึกษา/การศึกษา  ๙ ๒,๓,๖,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๔,๑๘ 
๓. การประกอบอาชีพ ๘ ๓,๔,๗,๙,๑๒,๑๔,๑๖,๑๘ 
๔. ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของบุคคล ๕ ๓,๙,๑๒,๑๔,๑๘ 
๕. ทัศนคติส่วนบุคคล ๔ ๓,๔,๑๐,๑๖ 
๖. ผลประโยชน์ที่ได้รับ ๒ ๔,๑๖ 

 จากตารางที่ ๔.๖ แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนของ
จังหวัดน่าน ซึ่งผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดล าดับความเหมาะสม จากมากไปหาน้อย 
ตามล าดับดังนี้ ล าดับที่ ๑ อายุ  โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้ความเห็นไว้จ านวน ๑๑ ท่าน รองลงมา คือ  



๙๕ 
 

วุฒิการศึกษา/การศึกษา  โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้ความเห็นไว้จ านวน ๑๑ ท่าน ส่วน ทัศนคติส่วน
บุคคลอยู่ล าดับสุดท้าย โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้ความเห็นไว้จ านวน ๔ ท่าน 
 
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน  
ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑  เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจของจังหวัดน่าน 

 ผู้วิจัยใช้เครื่องมือการวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๓ 
ท่าน และได้มีการทดลองใช้เครื่องการวิจัยในพ้ืนที่ที่มีบริบทใกล้เคียงกับพ้ืนที่การวิจัย ส่วนผลการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) โดยก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีภาระ
งานเกี่ยวกับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน จ านวน ๑๘ ท่าน แล้วน าข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่
ได้มาตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่
ก าหนดไว้ ซึ่งสามารถน ามาแสดงในรูปของความเรียงได้ ดังต่อไปนี้  

 ๔.๒.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)   
เป็นค าถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน โดยได้จาก
แบบสอบถามการวิจัย ซึ่งเป็นข้อค าถามที่เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค ในประเด็น ๔ ด้าน คือ ๑) ปัญหา
อุปสรรคในการมีส่วนร่วมให้ข้อมูล  ๒) ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น ๓) ปัญหา
อุปสรรคในการมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน และ ๔) ปัญหาอุปสรรคใน
การมีส่วนร่วมวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน ซ่ึงก าหนดเกณฑ ์ดังนี้ 

ค่าคะแนนตั้งแต่ 4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด/มีส่วนร่วมระดับ 
มากที่สุด   

ค่าคะแนนตั้งแต่ 3.50 – 4.49  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นมาก/มีส่วนร่วมระดับมาก 
ค่าคะแนนตั้งแต่ 2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นปานกลาง/มีส่วนร่วมระดับ 

ปานกลาง 
ค่าคะแนนตั้งแต่ 1.50 – 2.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อย/มีส่วนร่วมระดับน้อย 
ค่าคะแนนตั้งแต่ 1.00 – 1.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด/มีส่วนร่วม                  

ระดับน้อยที่สุด 
 ทั้งนี้ การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผู้วิจัยจะ

น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๗  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน เกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรคในการ
มีส่วนร่วมให้ข้อมูล 

(n = ๔๐๐) 

ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมให้ข้อมูล 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑.  ขาดความรู้ ความเข้าใจบทบาทอ านาจหน้าที่ของ

ประชาชนที่ควรมีจึงไม่มีบทบาทในการให้ข้อมูลแก่
ภาครัฐ 

๒.๙๘ ๐.9๐ ปานกลาง 

๒.  ขาดการรับรู้ข่าวสารของทางราชการ ๒.๗๓ ๐.๗๖ ปานกลาง 
๓.  ช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารจากประชาชนหรือ

หน่วยงานอื่นๆ มีไม่เพียงพอ 
3.๒๒ 0.๘๗ ปานกลาง 

๔.  ไม่มีช่องทางให้ประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ได้มีส่วน
ร่วมในการจัดงานแถลงข่าว การแจกเอกสารข่าวสาร 
หรือจัดนิทรรศการเก่ียวกับการพัฒนาจังหวัด 

๒.9๗ 0.8๑ ปานกลาง 

๕.  ภาครัฐไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัด 

๒.9๖ 0.๗๘ ปานกลาง 

โดยรวม ๒.๙๗ 0.๖๓ ปานกลาง 

จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจของจังหวัดน่าน เกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมให้ข้อมูล ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๒.๙๗ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.63 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารจากประชาชน
หรือหน่วยงานอ่ืนๆ มีไม่เพียงพอ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๓.๒๒ และมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๘๗ รองลงมา คือ ขาดความรู้ ความเข้าใจบทบาทอ านาจหน้าที่ของ
ประชาชนที่ควรมีจึงไม่มีบทบาทในการให้ข้อมูลแก่ภาครัฐ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ 
๒.๙๘ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๙๐ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าทีสุ่ด คือ ขาดการรับรู้
ข่าวสารของทางราชการ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๒.๗๓ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๗๖ 

 
 
 
 
 



๙๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๘  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน เกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรคในการ
มีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น 

(n = ๔๐๐) 

ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑.  ไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสาร 
3.๐๕ ๐.๗๘ ปานกลาง 

๒.  ขาดความรู้ ความเข้าใจบทบาทอ านาจหน้าที่ของ
ประชาชนที่ควรมี จึงไม่มีบทบาทในการให้หรือแสดง
ความคิดเห็น 

๒.๙๐ ๐.๙๒ ปานกลาง 

๓.  ช่องทางในการให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นไม่
เหมาะสม 

๒.๘๙ 0.9๑ ปานกลาง 

๔.  ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน ๒.92 0.9๑ ปานกลาง 
๕.  ภาครัฐขาดการกระตุ้นให้ประชาชนได้แสดงความ

คิดเห็นท าให้ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแสดง
ความคิดเห็น 

 
๒.๘๙ 

 
0.๙๕ 

 
ปานกลาง 

โดยรวม ๒.๙๓ 0.๗๗ ปานกลาง 

จากตารางที่ ๔.๘ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจของจังหวัดน่าน เกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น ในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๒.๙๓ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่0.๗๗ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๓.๐๕ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๗๘ รองลงมา คือ ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน               
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๒.๙๒ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๙๑ 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ภาครัฐขาดการกระตุ้นให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นท าให้
ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ 
๒.๘๙ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๙๕ 

 
 
 
 
 



๙๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๙  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน เกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรคในการ
มีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 

(n = ๔๐๐) 

ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

๑.  ภาครัฐไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผน 

๒.๙๕ ๐.๗๗ ปานกลาง 

๒.  ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลแผนงานในการด าเนินการ
จัดท าแผนการแก้ไขปัญหาของจังหวัด 

๒.๘๕ ๐.๘๒ ปานกลาง 

๓.  ประชาชนขาดการประชุมหรือรวมตัวกันในการจัดท า
แผนการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

๒.๘๗ 0.๘๗ ปานกลาง 

๔.  ประชาชนส่วนใหญ่ขาดองค์ความรู้เรื่องการจัดท าแผน ๒.๘๔ 0.8๔ ปานกลาง 
๕.  ประชาชนไม่พร้อมให้ความร่วมมือในการจัดท าแผน ๒.๘๕ 0.8๓ ปานกลาง 

โดยรวม ๒.๘๗ 0.๖๙ ปานกลาง 

จากตารางที่ ๔.๙ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจของจังหวัดน่าน เกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนของจังหวัดน่าน  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๒.๘๗ และมีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๖๙ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
ภาครัฐไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน  อยู่ในระดับปานกลาง 
มีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๒.๙๕ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๗๗ รองลงมาคือ 
ประชาชนขาดการประชุมหรือรวมตัวกันในการจัดท าแผนการด าเนินการแก้ไขปัญหา อยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๒.๘๗ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๘๗ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ประชาชนส่วนใหญ่ขาดองค์ความรู้เรื่องการจัดท าแผน อยู่ในระดับปานกลาง      
มีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๒.๘๔ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๘๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๙๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชน   
  ในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน เกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรคในการ  
  มีส่วนร่วมวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 

(n = ๔๐๐) 

ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมวิเคราะห์แผนพัฒนา
เขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

๑.  ขาดการวิเคราะห์แผนการพัฒนาจังหวัด ๒.๙๐ ๐.๗๖ ปานกลาง 
๒.  ประชาชนไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์

แผนพัฒนาจังหวัด 
๒.๙๖ ๐.๗๙ ปานกลาง 

๓.  ขาดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์แผนที่ชัดเจน ๒.๘๓ 0.๗9 ปานกลาง 
๔.  ไม่ได้รับข้อมูลที่แท้จริงในการท าการวิเคราะห์แผน ๒.๘๘ 0.8๓ ปานกลาง 
๕.  ขาดผู้รับผิดชอบในการท าหน้าที่วิเคราะห์แผน ๒.๗9 0.๗๗ ปานกลาง 

โดยรวม ๒.๘๗ 0.๖๙ ปานกลาง 

จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ของจังหวัดน่านเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ                    
ชายแดนของจังหวัดน่าน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย (  ) อยู่ที่ ๒.๘๗ และมีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๖๙ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
ประชาชนไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แผนพัฒนาจังหวัดอยู่ในระดับปานกลางมี
ค่าเฉลี่ย  ( ) อยู่ที่ ๒.๙๖ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๗๕ รองลงมา คือ ขาดการ
วิเคราะห์แผนการพัฒนาจังหวัด อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (  ) อยู่ที่ ๒.๙๐และมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. )อยู่ที่ 0.๗๖ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ขาดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์
แผนที่ชัดเจน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๒.๘๓ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) อยู่ที่ 0.๗๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

๔.๒.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)   
ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์นั้น เป็นข้อมูลที่มาจาก ๑) แบบสอบถามการวิจัย  

และ ๒) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งผู้วิจัยได้แจกแจงตารางความถ่ีได้ ดังนี้ 
 ๑) ผลการแจกแจงความถี่จากข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย   
 

ตารางท่ี ๔.๑๑  ผลการแจกแจงความถีป่ัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมให้ข้อมูล 
 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑. ประชาชน และหน่วยงานทุกภาคขาดโอกาสใน

การเสนอข้อมูลที่จ าเป็นในการจัดท าแผนฯ 
๑๘ ๑๙,๒๖,๒๗,๓๓,๔๒,๔๔,๕๐,๕

๗,๘๙,๑๔๕,๑๖๗,๑๙๘,๒๐๑,
๒๑๖,๒๙๗,๓๐๒,๓๗๒,๓๘๘ 

๒. การประชาสัมพันธ์และเชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วม
กันพัฒนายังไม่ทั่วถึง 

๑๒ ๒๗,๓๓,๔๒,๔๔,๕๐,๕๗,๘๙,๑
๔๕,๑๖๗,๑๙๘,๒๑๖,๒๙๗, 

๓. หน่วยงานภาครัฐไม่มีการแจ้งหรือฟังความ
คิดเห็นจากภาคปะชาชน ท าให้มุมมองของ
ประชาชนไม่เข้าใจและไม่สนใจ 

๘ ๕๗,๘๙,๑๔๕,๑๖๗,๑๙๘,๒๑
๖,๒๙๗, 

๔. ขาดช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร ๖ ๕๗,๘๙,๑๔๕,๑๖๗,๑๙๘ 
๕. การกระตุ้นให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ให้ข้อมูลเพ่ือแก้ไขปัญหาไม่ต่อเนื่อง 
 

๕ 
 
๕๗,๘๙,๑๖๗,๑๙๘ 

จากตารางที่ ๔.๑๑ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรคใน
การมีส่วนร่วมให้ข้อมูล  ซึ่งผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดล าดับความเหมาะสม จากมากไปหา
น้อย ตามล าดับดังนี้ ล าดับที่ ๑ ประชาชน และหน่วยงานทุกภาคขาดโอกาสในการเสนอข้อมูลที่
จ าเป็นในการจัดท าแผนฯ โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้จ านวน ๑๘ ท่าน รองลงมา คือ                        
การประชาสัมพันธ์และเชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมกันพัฒนายังไม่ทั่วถึง โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้
จ านวน ๑๒ ท่าน ส่วน การกระตุ้นให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ข้อมูลเพ่ือแก้ไขปัญหา                   
ไม่ต่อเนื่อง อยู่ล าดับสุดท้าย โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้จ านวน ๕ ท่าน 

 
ตารางท่ี ๔.๑๒  ผลการแจกแจงความถี่ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น 
 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑. ช่องทางการมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น

ไม่หลากหลาย 
๒๐ ๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๔๐,๔๒,๔๔,๕

๐,๕๗,๘๙,๑๐๓,๑๔๕,๑๖๗,๑
๙๘,๒๐๑,๒๑๖,๒๘๓,๒๙๗,๓
๐๒,๓๒๑ 

๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แผนจึงไม่แสดงความคิดเห็น 

๑๔ ๕,๑๐,๕๗,๘๙,๑๐๓,๑๓๔,๑๔
๕,๑๖๗,๑๙๘,๒๐๑,๒๑๖,๒๘
๓,๒๙๗,๓๒๑, 



๑๐๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๒  ผลการแจกแจงความถี่ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น (ต่อ) 
 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๓. บุคลากรในหน่วยงานบางคนไม่ได้ท างาน

เกี่ยวกับการพัฒนาแผน จึงไม่สามารถแสดง
ความคิดเห็นได้ 

๑๐ ๓๓,๓๖,๔๐,๔๒,๔๔,๕๐,๕๗,๘
๙,๑๔๕,๑๖๗ 

๔. มีแค่คนบางกลุ่มที่มีส่วนร่วม ๙ ๓๓,๓๖,๔๐,๔๒,๔๔,๕๐,๕๗,๘
๙,๑๔๕, 

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องหาช่องทางในการ
สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น 

๕ ๒,๓,๔,๑๐,๑๖ 

จากตารางที่ ๔.๑๒ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรค
ในการมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น   ซึ่งผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดล าดับความเหมาะสม                 
จากมากไปหาน้อย ตามล าดับดังนี้ ล าดับที่ ๑ ช่องทางการมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นไม่
หลากหลาย โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้จ านวน ๒๐ ท่าน รองลงมา คือ  ประชาชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนจึงไม่แสดงความคิดเห็นโดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้จ านวน ๑๔ ท่าน  
ส่วน หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องหาช่องทางในการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น อยู่ล าดับสุดท้าย โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้จ านวน ๕ ท่าน 

 
ตารางที่ ๔.๑๓  ผลการแจกแจงความถี่ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาเขต

เศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑. รัฐบาลควรมีนโยบายในการฝึกอบรมการให้

ความรู้ แก่ประชาชนเกี่ ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

๒๐ ๓,๕,๑๑,๑๖,๒๕,๓๖,๔๑,๔๘,
๗๐,๘๑,๙๒,๑๐๕,๑๒๒,๑๒๔,
๒๕๖,๒๗๘,๓๐๐,๓๐๖,๓๔๒,
๓๖๓ 

๒. บทบาทหน้าที่ของภาครัฐในการขยายผล
ความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับแผนฯ ให้กับ
ประชาชนมีน้อย 

๑๗ ๕,๑๐,๑๙,๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๔๐
,๔๒,๑๐๓,๑๓๔,๑๔๕,๑๖๗,๑
๙๘,๒๐๑,๒๑๖,๓๐๐ 

๓. การจัดประชุมสัมมนา และประเมินผลเกี่ยวกับ
การจัดท าแผนฯ ไมส่ม่ าเสมอ  

๑๕ ๑๙,๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๔๐,๔๒,๑
๐๓,๑๓๔,๑๔๕,๑๖๗,๑๙๘,๒
๐๑,๒๑๖,๓๐๐ 



๑๐๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๓ ผลการแจกแจงความถี่ปญัหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 
                          ชายแดนของจังหวัดน่าน (ต่อ) 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๔. หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง

ร่วมกันแก้ปัญหาไม่ต่อเนื่อง 
๑๔ ๑๙,๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๔๐,๔๒,๑

๐๓,๑๓๔,๑๔๕,๑๖๗,๑๙๘,๒
๐๑,๒๑๖ 

๕. 
 

หน่วยงานราชการควรเปิดโอกาสให้หน่วยงาน
ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม 

๑๓ ๑๙,๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๔๐,๔๒,๑
๐๓,๑๓๔,๑๖๗,๑๙๘,๒๐๑,๒
๑๖ 

จากตารางที่ ๔.๑๓ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรค
ในการมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคของจังหวัดน่าน ซึ่งผู้วิจัยสามารถ
อธิบายได้ด้วยการจัดล าดับความเหมาะสม จากมากไปหาน้อย ตามล าดับดังนี้ ล าดับที่ ๑ รัฐบาลควรมี
นโยบายในการฝึกอบรมการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยกลุ่ม
ตัวอย่างให้ความเห็นไว้จ านวน ๒๐ ท่าน รองลงมา คือ  บทบาทหน้าที่ของภาครัฐในการขยายผล
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนฯ ให้กับประชาชนมีน้อย โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้จ านวน ๑๗ 
ท่าน  ส่วน หน่วยงานราชการควรเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม อยู่ล าดับสุดท้าย โดย
กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้จ านวน ๑๓ ท่าน 

 
ตารางที่ ๔.๑๔  ผลการแจกแจงความถี่ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมวิเคราะห์แผนพัฒนาเขต

เศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑. หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ไม่ท าประชาพิจารณ์

หรือการสร้างกิจกรรมให้คนในชุมชนหรือ
ท้องถิ่นในจังหวัดได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนการ 

๒๒ ๑๐,๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๕๐,๕๗,๘
๙,๑๐๓,๑๓๔,๑๔๕,๑๖๗,๑๗
๑,๑๘๖,๑๙๘,๒๑๖,๒๘๓,๒๙
๗,๓๐๒,๓๒๑,๓๕๓,๓๗๒ 

๒. การด าเนินการต้องมีความสอดคล้องกับแผน ๒๐ ๓,๕,๑๑,๑๖,๒๕,๓๖,๔๑,๔๘,
๗๐,๘๑,๙๒,๑๐๕,๑๒๒,๑๒๔,
๒๕๖,๒๗๘,๓๐๐,๓๐๖,๓๔๒,
๓๖๓ 

๓. ขาดการวิเคราะห์ ติดตามประเมินผลแผนฯ ๘ ๒๗,๓๓,๓๖,๔๒,๑๐๓,๑๓๔,๑
๖๗, ๒๐๑ 

๔. ควรมี ก า รติ ดต ามและ ประ เมิ นผลตาม
ระยะเวลาที่ระเบียบกฎมายก าหนดไว้ 

๗ ๓๓,๓๖,๔๒,๑๐๓,๑๓๔,๑๖๗, 
๒๐๑ 

๕. ภาครัฐควรหางบประมาณในการจัดท าแผน
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน 

๖ ๓๓,๓๖,๔๒,๑๐๓,๑๓๔,๑๖๗ 



๑๐๓ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๔ แสดงให้เห็นว่า แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน ซึ่งผู้วิจัย
สามารถอธิบายได้ด้วยการจัดล าดับความเหมาะสม จากมากไปหาน้อย ตามล าดับดังนี้ ล าดับที่ ๑ 
หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ไม่ท าประชาพิจารณ์หรือการสร้างกิจกรรมให้คนในชุมชนหรือท้องถิ่นในจังหวัด
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการ โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้จ านวน ๒๒ ท่าน รองลงมา คือ 
การด าเนินการต้องมีความสอดคล้องกับแผน โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้จ านวน ๒๐ ท่านส่วน 
ภาครัฐควรหางบประมาณในการจัดท าแผนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้ น อยู่ล าดับสุดท้าย                
โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้จ านวน ๖ ท่าน 
 
 ๒) ผลการแจกแจงความถี่จากข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informants) 
ตารางท่ี ๔.๑๕ ผลการแจกแจงความถี่ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ 
                 ข้อมูลส าคัญ 
 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑. ประชาชนไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา

แผนฯ ท าให้ไม่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล 
๑๔ ๒,๓,๔,๖,๗,๘,๙,๑๑,๑๓,๑๔,๑

๕,๑๖,๑๗,๑๘ 
๒. ขาดการประชาสัมพันธ์ท าให้ประชาชนและ

หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ทราบข้อมูล 
๑๓ ๒,๔,๖,๗,๘,๙,๑๑,๑๓,๑๔,๑๕,

๑๖,๑๗,๑๘ 
๓. ภาครัฐไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาจังหวัด 

๙ ๒,๓,๔,๗,๙,๑๒,๑๔,๑๖,๑๘ 

๔. รั ฐ บ าล หรื อภ าครั ฐ ค ว รห าแนวทา ง ให้
ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทมากข้ึน 

๒ ๑๔,๑๗ 

จากตารางที่ ๔.๑๕ แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมให้ข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดล าดับความ
เหมาะสม จากมากไปหาน้อย ตามล าดับดังนี้ ล าดับที่ ๑ ประชาชนไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา
แผนฯ ท าให้ไม่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล  โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้ความเห็นไว้จ านวน ๑๔ ท่าน 
รองลงมา คือ  ขาดการประชาสัมพันธ์ท าให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ทราบข้อมูล โดยผู้ให้
ข้อมูลส าคัญให้ความเห็นไว้จ านวน ๑๓ ท่าน  ส่วน รัฐบาลหรือภาครัฐควรหาแนวทางให้ประชาชนได้
เข้ามามีบทบาทมากข้ึน อยู่ล าดับสุดท้าย โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ให้ความเห็นไว้
จ านวน ๒ ท่าน 
 
 
 



๑๐๔ 
 

ตารางที่ ๔.๑๖ ผลการแจกแจงความถี่ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นจากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑. ภาครั ฐขาดการส่ ง เสริ มและกระตุ้ น ให้

ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น 
๑๑ ๓,๔,๖,๗,๙,๑๑,๑๓,๑๔,๑๕,๑

๗,๑๘ 
๒. ขาดข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐจึงไม่สามารถ

แสดงความเห็นได้ 
๙ ๒,๓,๖,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๔,๑๘ 

๓. ไม่มีช่องทางให้ประชาชนทั่วไป สามารถดาวน์
โหลดข้อมูลหรือรายละเอียดเพ่ือศึกษาก่อนจะ
ท าการยกร่างและรับฟังความคิดเห็น 

๖ ๘,๙,๑๓,๑๔,๑๖,๑๘ 

๔. การสร้างความเข้าใจการมีส่วนร่วมให้ข้อมูลมี
น้อย 

๔ ๙,๑๒,๑๓,๑๖ 

จากตารางที่ ๔.๑๖ แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น ซึ่งผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดล าดับ
ความเหมาะสม จากมากไปหาน้อย ตามล าดับดังนี้ ล าดับที่ ๑ ภาครัฐขาดการส่งเสริมและกระตุ้น                   
ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้ความเห็นไว้จ านวน ๑๑ ท่าน รองลงมา คือ  
ขาดข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐจึงไม่สามารถแสดงความเห็นได้ โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้ความเห็นไว้
จ านวน ๙ ท่าน ส่วนการสร้างความเข้าใจการมีส่วนร่วมให้ข้อมูลมีน้อย โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ     
(Key Informants) ให้ความเห็นไว้จ านวน ๔ ท่าน 

 
ตารางท่ี ๔.๑๗  ผลการแจกแจงความถี่ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาเขต   

เศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่านจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑. ประชาชนไม่มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
๑๖ ๒,๓,๔,๕,๖,๗,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑

๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 
๒. ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนฯ ๑๕ ๑,๓,๔,๕,๖,๗,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑

๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๘ 
๓. ขาดการส ารวจและการลงมือปฏิบัติอย่าง

แท้จริง 
๑๒ ๕,๖,๗,๙,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,

๑๖,๑๗,๑๘ 
๔. การด าเนินการและการบริหารจัดการ นโยบาย

ขาดความต่อเนื่องชัดเจน 
๗ ๓,๗,๙,๑๒,๑๔,๑๖,๑๘ 

๕. หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานท างาน
ซ้ าซ้อนกัน 

๕ ๕,๗,๑๐,๑๓,๑๗ 



๑๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๗  แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน      
ซึ่งผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดล าดับความเหมาะสม จากมากไปหาน้อย ตามล าดับดังนี้ ล าดับที่ 
๑ ภาครัฐขาดการส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น  โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้
ความเห็นไว้จ านวน ๑๑ ท่าน รองลงมา คือ ขาดข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐจึงไม่สามารถแสดง
ความเห็นได ้โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้ความเห็นไว้จ านวน ๙ ท่าน  ส่วน การสร้างความเข้าใจการมีส่วน
ร่วมให้ข้อมูลมีน้อย โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ให้ความเห็นไว้จ านวน ๔ ท่าน 
 
ตารางที่ ๔.๑๘  ผลการแจกแจงความถี่ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมวิเคราะห์แผนพัฒนาเขต

เศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่านจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนค่อนข้างน้อย  ท า

ให้การวิเคราะห์แผนได้รับผลที่อาจไม่ตรงตาม
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

๑๐ ๖,๗,๙,๑๑,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖, 
๑๗,๑๘ 

๒. ประชาชนขาดความเข้าใจในบทบาทและ
อ านาจหน้าที่ที่ตนพึงม ี

๗ ๔,๗,๙,๑๒,๑๔,๑๖,๑๘ 

๔. ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท า
แผนขาดความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์
แผน 

๖ ๑,๓,๙,๑๑,๑๒,๑๔, 

๕. กฎระเบียบ ของประเทศเพ่ือนบ้านไม่แน่นอน 
ท าให้การวิเคราะห์แผนมีความคลาดเคลื่อน 

๒ ๕,๖ 

จากตารางที่ ๔.๑๘ แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 
ซึ่งผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดล าดับความเหมาะสม จากมากไปหาน้อย ตามล าดับดังนี้ ล าดับที่ 
๑ การมีส่วนร่วมของประชาชนค่อนข้างน้อย ท าให้การวิเคราะห์แผนได้รับผลที่อาจไม่ตรงตามความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้ความเห็นไว้จ านวน ๑๐ ท่าน รองลงมา คือ  
ประชาชนขาดความเข้าใจในบทบาทและอ านาจหน้าที่ที่ตนพึงมี โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้ความเห็นไว้
จ านวน ๗ ท่าน  ส่วน กฎระเบียบ ของประเทศเพ่ือนบ้านไม่แน่นอน ท าให้การวิเคราะห์แผนมีความ
คลาดเคลื่อน โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ให้ความเห็นไว้จ านวน ๒ ท่าน 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๙  แสดงจ านวนสรุปความถ่ี และร้อยละ ในการตอบประเด็นปัญหาอุปสรรคในการจัดท า
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน 

ประเด็นค าถาม 
จ านวนการตอบประเด็นค าถาม 

ความถี่ รูป/คนที ่ ร้อยละ 
ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมให้ข้อมูล 
ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ แ ล ะ เ ชิ ญ
ผู้เกี่ยวข้องมาร่วมกันพัฒนายังไม่
ทั่วถึง 

๓๐ 

ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
๒๗,๓๓,๔๒,๔๔,๕๐,๕๗,๘๙,๑๔๕, 
๑๖๗,๑๙๘,๒๑๖,๒๙๗, 

๓๘.๐๐ 
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
๒,๔,๖,๗,๘,๙,๑๑,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖, 
๑๗,๑๘ 

ภาครัฐไม่เปิดโอกาส/ประชาชน
ขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมให้
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาจังหวัด ๒๗ 

ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
๑๙,๒๖,๒๗,๓๓,๔๒,๔๔,๕๐,๕๗, 
๘๙,๑๔๕,๑๖๗,๑๙๘,๒๐๑,๒๑๖, 
๒๙๗,๓๐๒,๓๗๒,๓๘๘ ๓๔.๑๘ 

ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
๒,๓,๔,๗,๙,๑๒,๑๔,๑๖,๑๘ 

หน่วยงานภาครัฐไม่มีการแจ้งท าให้
ประชาชนไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
การพัฒนาแผนฯ ท าให้ไม่มีส่วน
ร่วมในการให้ข้อมูล ๒๒ 

ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
๒๗,๓๓,๔๒,๔๔,๕๐,๕๗,๘๙,๑๔๕, 
๑๖๗,๑๙๘,๒๑๖,๒๙๗, 

๒๗.๘๒ 
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
๒,๓,๔,๖,๗,๘,๙,๑๑,๑๓,๑๔,๑๕, 
๑๖,๑๗,๑๘ 

ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น 
ช่ อ ง ท า ง ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ทั่ ว ไ ป 
สามารถดาวน์ โหลดข้อมูลหรือ
รายละเอียดเพ่ือศึกษาก่อนจะท า
การยกร่างและรับฟังความคิดเห็น
ไม่หลากหลาย 

๒๖ ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๔๐,๔๒,๔๔,๕๐, 
๕๗,๘๙,๑๐๓,๑๔๕,๑๖๗,๑๙๘, 
๒๐๑,๒๑๖,๒๘๓,๒๙๗,๓๐๒,๓๒๑ 

๕๐.๙๘ 

ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
๘,๙,๑๓,๑๔,๑๖,๑๘ 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

การสร้างความเข้าใจการมีส่วนร่วม
ให้ข้อมูลมีน้อย ท าให้ประชาชน
ขาดความรู้ความเข้าใจและไม่แสดง
ความคิดเห็น ๑๘ 

ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
๕,๑๐,๕๗,๘๙,๑๐๓,๑๓๔,๑๔๕,๑
๖๗,๑๙๘,๒๐๑,๒๑๖,๒๘๓,๒๙๗, 
๓๒๑, ๓๕.๒๙ 

ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
๙,๑๒,๑๓,๑๖ 

รัฐบาลหรือภาครัฐควรหาแนวทาง
และช่องทางให้ประชาชนได้เข้ามา
มีบทบาทมากยิ่งขึ้น ๗ 

ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
๒,๓,๔,๑๐,๑๖ 

๑๓.๗๓ 
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
๙,๑๒,๑๓,๑๖ 

ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 
รัฐบาลขาดนโยบายในการฝึกอบรม
การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

๓๕ 

ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
๓,๕,๑๑,๑๖,๒๕,๓๖,๔๑,๔๘,๗๐,๘
๑,๙๒,๑๐๕,๑๒๒,๑๒๔,๒๕๖, 
๒๗๘,๓๐๐,๓๐๖,๓๔๒,๓๖๓ ๔๑.๑๗ 
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
๑,๓,๔,๕,๖,๗,๙,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑
๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

หน่ วยงานราชการไม่ค่ อย เปิด
โอกาสให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมส ารวจและลงมือปฏิบัติ
อย่างแท้จริง 

๒๘ 

ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
๑๙,๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๔๐,๑๓๔,๔๒, 
๑๐๓,๑๖๗,๑๙๘,๒๐๑,๒๑๖ 

๓๒.๙๔ 
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
๑,๓,๔,๕,๖,๗,๙,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔, 
๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

ขาดการต่อเนื่องในเรื่อง นโยบาย,
ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า  แ ล ะ
ประเมินผลเกี่ยวกับการจัดท าแผน 

๒๒ 

ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
๑๙,๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๔๐,๔๒,๑๐๓, 
๑๓๔,๑๔๕,๑๖๗,๑๙๘,๒๐๑,๒๑๖, 
๓๐๐ ๒๕.๗๗ 

ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
๓,๗,๙,๑๒,๑๔,๑๗,๑๘ 

ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 
หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ไม่ท า
ประชา พิจ ารณ์ห รื อกา รสร้ า ง
กิจกรรมให้คนในชุมชนหรือท้องถิ่น
ในจังหวัดได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

๓๒ 

ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
๑๐,๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๕๐,๕๗,๘๙,๑
๐๓,๑๓๔,๑๔๕,๑๖๗,๑๗๑,๑๘๖,๑
๙๘, 

๕๔.๒๓ 



๑๐๘ 
 

  

 จากตารางที่ ๔.๑๙ อธิบายได้ว่า ตารางนี้เป็นตารางที่ระบุถึงความถี่ และร้อยละ ในการตอบ
ประเด็นปัญหาอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่านจากข้อมูล ๒ ส่วน คือ 
ข้อมูลจากแบบสอบถามการวิจัยซึ่ งเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างการวิจัยจ านวน ๔๐๐ ชุด                    
และข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๑๙ ท่าน  โดยสามารถแยกเป็น                  
๔ ด้าน คือ ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมให้ข้อมูล  ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น    
ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ และปัญหาอุปสรรค
ในการมีส่วนร่วมวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ ดังรายละเอียด ดังนี้  
 ๑. ด้านปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมให้ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างการวิจัยและผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ มีความเห็นตรงกันว่า การประชาสัมพันธ์และเชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมกันพัฒนายังไม่ทั่วถึง
เป็นปัญหามากที่สุด โดยให้ความเห็นไว้ จ านวน ๓๐ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๐ รองลงมา                       
คือ ภาครัฐไม่เปิดโอกาส/ประชาชนขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาจังหวัด โดยให้ความเห็นไว้ จ านวน ๒๗ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๘ และ หน่วยงานภาครัฐ
ไม่มีการแจ้งท าให้ประชาชนไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาแผนฯ ท าให้ไม่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล 
โดยให้ความเห็นไว้ จ านวน ๒๒ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘๒ 
 ๒. ด้านปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น พบว่า กลุ่มตัวอย่างการวิจัยและ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีความเห็นตรงกันว่า ช่องทางให้ประชาชนทั่วไป สามารถดาวน์โหลดข้อมูลหรือ
รายละเอียดเพ่ือศึกษาก่อนจะท าการยกร่างและรับฟังความคิดเห็นไม่หลากหลายเป็นปัญหามากที่สุด     
โดยให้ความเห็นไว้ จ านวน ๒๖ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๙๘ รองลงมา คือ การสร้างความเข้าใจการมี
ส่วนร่วมให้ข้อมูลมีน้อย ท าให้ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและไม่แสดงความคิดเห็นโดยให้ความเห็น
ไว้ จ านวน ๑๘ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๙ และ รัฐบาลหรือภาครัฐควรหาแนวทางและช่องทางให้
ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น โดยให้ความเห็นไว้ จ านวน ๗ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๓ 

จัดท าแผน ๒๑๖,๒๘๓,๒๙๗,๓๐๒,๓๒๑,๓๕๓,
๓๗๒ 
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
๖,๗,๙,๑๑,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

ข า ด ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  ติ ด ต า ม
ประเมินผลแผนฯ 

๑๔ 

ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
๓๓,๓๖,๔๒,๑๐๓,๑๓๔,๑๖๗,๒๐๑  

๒๓.๗๒ ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
๒๗,๓๓,๓๖,๔๒,๑๐๓,๑๓๔,๑๖๗, 
๒๐๑ 

ประชาชนขาดความ เข้ า ใจ ใน
บทบาทและอ านาจหน้าที่ที่ตนพึงม ี

๑๓ 

ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
๓๓,๓๖,๔๒,๑๐๓,๑๓๔,๑๖๗ 

๒๒.๐๓ 
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
๔,๗,๙,๑๒,๑๔,๑๖,๑๘ 



๑๐๙ 
 

 ๓. ด้านปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของ
จังหวัดน่าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างการวิจัยและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีความเห็นตรงกันว่า รัฐบาลควรไม่มี
นโยบายในการฝึกอบรมการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นปัญหา
มากที่สุด โดยให้ความเห็นไว้ จ านวน ๓๕ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๗ รองลงมา คือ หน่วยงาน
ราชการควรเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมส ารวจและลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยให้
ความเห็นไว้ จ านวน ๒๘ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๔ และ ขาดการต่อเนื่องในเรื่อง นโยบายการจัด
ประชุมสัมมนา และประเมินผลเกี่ยวกับการจัดท าแผน โดยให้ความเห็นไว้ จ านวน ๒๒ ท่าน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๕.๗๗ 
 ๔. ด้านปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน
ของจังหวัดน่าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างการวิจัยและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีความเห็นตรงกันว่า หน่วยงาน
ภาครัฐส่วนใหญ่ไม่ท าประชาพิจารณ์หรือการสร้างกิจกรรมให้คนในชุมชนหรือท้องถิ่นในจังหวัดได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการ เป็นปัญหามากที่สุด โดยให้ความเห็นไว้ จ านวน ๓๒ ท่าน คิดเป็น
ร้อยละ ๕๔.๒๓ รองลงมา คือ  ขาดการวิเคราะห ์ติดตามประเมินผลแผนฯ โดยให้ความเห็นไว้ จ านวน 
๑๔ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๒ และ ประชาชนขาดความเข้าใจในบทบาทและอ านาจหน้าที่ที่ตนพึงมี 
โดยให้ความเห็นไว้ จ านวน ๑๓ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๓ 
 
๔.๓ ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัด
น่าน  ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒  เพื่อวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
เขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน 
 

ผู้วิจัยใช้เครื่องมือการวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๓ 
ท่าน และได้มีการทดลองใช้เครื่องการวิจัยในพ้ืนที่ที่มีบริบทใกล้เคียงกับพ้ืนที่การวิจัย ส่วนผลการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) โดยก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีภาระ
งานเกี่ยวกับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน จ านวน ๑๙ ท่าน แล้วน าข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่
ได้มาตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่
ก าหนดไว้ ซึ่งสามารถน ามาแสดงในรูปของความเรียงได้ ดังต่อไปนี้  

๔.๒.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)   
เป็นค าถามเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน  โดยได้จากแบบสอบถามการ
วิจัย ซึ่งเป็นข้อค าถามท่ีเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน ในประเด็น ๔ ด้าน 
คือ ๑) การมีส่วนร่วมให้ข้อมูล ๒) การมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น ๓) การมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนา
เขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน และ ๔) การมีส่วนร่วมวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัด
น่าน ซ่ึงก าหนดเกณฑ ์ดังนี้ 
 ค่าคะแนนตั้งแต่ 4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด/มีส่วนร่วมระดับ 
มากที่สุด   
 ค่าคะแนนตั้งแต่ 3.50 – 4.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมาก/มีส่วนร่วมระดับมาก 



๑๑๐ 
 

 ค่าคะแนนตั้งแต่ 2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นปานกลาง/มีส่วนร่วมระดับ
ปานกลาง 
 ค่าคะแนนตั้งแต่ 1.50 – 2.49  หมายถึง   ระดับความคิดเห็นน้อย/มีส่วนร่วมระดับน้อย 
 ค่าคะแนนตั้งแต่ 1.00 – 1.49  หมายถึง   ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด/มีส่วนร่วมระดับ
น้อยที่สุด 

ทั้งนี้ การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผู้วิจัยจะ
น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.๒๐  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นระดับการมีส่วนร่วมในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมให้ข้อมูล 

(n = ๔๐๐) 

การมีส่วนร่วมให้ข้อมูล 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑.  ท่านเคยเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจ 
๒.๖๙ ๑.๑9 ปานกลาง 

๒.  ท่านตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาจังหวัด 

๒.๑๙ ๑.๑๕ น้อย 

๓.  ท่านน าข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดน่านบอกต่อ
ผู้อื่น 

๒.๔๗ 0.๙๘ น้อย 

๔. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดงานแถลงข่าว การแจก
เอกสารข่าวสาร หรือจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการ
พัฒนาจังหวัด 

๒.๑๘ 0.๙๗ น้อย 

๕.  ท่านเคยแชร์ข้อมูลหรือส่งต่อข้อความที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาจังหวัดผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ 

๒.๐๖ ๑.๒๓ น้อย 

โดยรวม ๒.๓๒ 0.๙๐ น้อย 

จากตารางที่ ๔.๒๐ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจของจังหวัดน่าน ของจังหวัดน่าน ในประเด็นการมีส่วนร่วมให้ข้อมูล ในภาพรวมอยู่ในระดับ
น้อย โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๒.๓๒ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๙๐ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ท่านเคยเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๒.๖๙ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
อยู่ที่ 0.๗๕ รองลงมา คือ ท่านน าข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดน่านบอกต่อผู้อื่น อยู่ในระดับน้อย มี
ค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๒.๔๗ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๙๘ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด คือ ท่านตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัด อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 
( ) อยู่ที่ ๒.๑๙ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ ๑.๑๕ 



๑๑๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๑  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นระดับการมีส่วนร่วมในการ   
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน เกี่ยวกับ การมีส่วน
ร่วมให้ความคิดเห็น 

(n = ๔๐๐) 

การมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑.  ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัด

เปิดโอกาสให้ท่านได้แสดงความเห็นผ่านช่องทาง
ต่างๆ 

 
๒.๒๙ 

 
๑.๑๑ 

 
น้อย 

๒.  ท่านมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในประชุมหรือ
อบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจของจังหวัด 

๒.๑๒ ๑.๑๓ น้อย 

๓.  ท่านเคยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจของจังหวัดผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ 

๒.๐๑ ๑.๑๒ น้อย 

๔.  ท่านเคยเสนอแนะในประเด็นเกี่ยวการพัฒนาจังหวัด
ต่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาจังหวัด 

๒.๐2 ๑.๑๕ น้อย 

๕.  ท่านเคยประเมินกิจกรรมหรือโครงการหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของจังหวัด 

๑.๙๗ ๑.๐๒ น้อย 

โดยรวม ๒.๐๘ 0.๙๖ น้อย 

จากตารางที่ ๔.๒๑ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจของจังหวัดน่าน ของจังหวัดน่าน การมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 
โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๒.๐๘ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๙๖ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดเปิด
โอกาสให้ท่านได้แสดงความเห็นผ่านช่องทางต่างๆ อยู่ในระดับปานน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๒.๒๙ 
และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ ๑.๑๑ รองลงมา คือ ท่านมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น
ในประชุมหรืออบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัด  อยู่ในระดับ
น้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๒.๑๒ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ ๑.๑๓ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ท่านเคยประเมินกิจกรรมหรือโครงการหรือการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่
เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด  อยู่ในระดับน้อย   มีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๑.๙๗ และมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ ๑.๐๒ 

 



๑๑๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๒  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นระดับการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 

(n = ๔๐๐) 

การมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน
ของจังหวัดน่าน 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

๑.  ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ๒.๓๑ ๑.๒๕ น้อย 
๒.  ท่านได้เคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการหรือ

เป็นคณะท างานในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
๒.๑๓ ๑.๒๙ น้อย 

๓.  ท่านเคยเข้าร่วมการประชุมหรือสัมมนาหรืออบรม
เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 

๑.๗๘ ๑.๑๒ น้อย 

๔.  หน่วยงานของท่านหรือหน่วยงานภาครัฐเชิญชวนท่าน
ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนแก้ปัญหาเกี่ยวกับจังหวัด 

๑.๙๕ ๑.๐8 น้อย 

๕.  ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์
พัฒนาจังหวัด 

๑.๘๔ ๑.๐๖ น้อย 

โดยรวม ๒.๐๐ ๑.๐๒ น้อย 

จากตารางที่ ๔.๒๒ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจของจังหวัดน่าน ของจังหวัดน่าน การมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน
ของจังหวัดน่าน ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๒.๐๐ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ ๑.๐๒ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ท่านทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๒.๓๑ และมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ ๑.๒๕ รองลงมา คือ ท่านได้เคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ
หรือเป็นคณะท างานในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๒.๑๓ และ
มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ ๑.๒๙ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ท่านเคยเข้าร่วมการ
ประชุมหรือสัมมนาหรืออบรมเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด อยู่ในระดับน้อย   มีค่าเฉลี่ย ( ) 
อยู่ที่ ๑.๗๘ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ ๑.๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๓  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นระดับการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 

(n = ๔๐๐) 

การมีส่วนร่วมวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนของจังหวัดน่าน 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

๑.  หน่วยงานของท่านหรือหน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาส
ท่านได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แผนเกี่ยวกับการ
พัฒนาจังหวัด 

๒.๕๑ ๑.๒๔ ปานกลาง 

๒.  หน่วยงานของท่านหรือหน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาส
ท่านได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลของการน า
แผนพัฒนาจังหวัดไปปฏิบัติ 

๒.๓๓ ๐.๙๐ น้อย 

๓.  ท่านเคยวิเคราะห์แผนเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดผ่าน
สื่อออนไลน์ต่างๆ 

๒.๐๗ ๑.๐๔ น้อย 

๔.  ท่านเคยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการพัฒนา
จังหวัดน่านเป็นข้อความลายลักษณ์อักษรส่งผ่านตู้รับ
ฟังความคิดเห็น 

๑.๙๐ ๑.๑๕ น้อย 

๕.  ท่านเคยมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด 

๑.๘9 ๑.๐๘ น้อย 

โดยรวม ๒.๑๔ 0.๙๕ น้อย 

จากตารางที่ ๔.๒๓ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจของจังหวัดน่าน ของจังหวัดน่าน การมีส่วนร่วมวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนของจังหวัดน่าน ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๒.๑๔ และมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ ๐.๙๕ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
หน่วยงานของท่านหรือหน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสท่านได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แผนเกี่ยวกับการ
พัฒนาจังหวัด อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๒.๕๑ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) อยู่ที่ ๑.๒๔ รองลงมา คือ หน่วยงานของท่านหรือหน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสท่านได้มีส่วนร่วม
ในการประเมินผลของการน าแผนพัฒนาจังหวัดไปปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๒.๓๓ 
และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ ๐.๙๐ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ท่านเคยมีส่วนร่วม
ในการจัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ 
๑.๘๙ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ ๑.๐๘ 
 

 
 
 



๑๑๔ 
 

๔.๒.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)   
ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์นั้น เป็นข้อมูลที่มาจาก ๑) แบบสอบถามการวิจัย  

และ ๒) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งผู้วิจัยได้แจกแจงตารางความถ่ีได้ ดังนี้ 
 ๑) ผลการแจกแจงความถี่จากข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย   
ตารางท่ี ๔.๒๔  ผลการแจกแจงความถีก่ารมีส่วนร่วมให้ข้อมูล 
 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑. รัฐบาลควรกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนมี

ส่วนร่วม 
๒๐ ๓,๕,๑๑,๑๖,๒๕,๓๖,๔๑,๔๘,

๗๐,๘๑,๙๒,๑๐๕,๑๒๒,๑๒๔,
๒๕๖,๒๗๘,๓๐๐,๓๐๖,๓๔๒,
๓๖๓ 

๒. ควรมีบุคคลกรภาครัฐที่มีความรู้มาให้ความรู้
กับประชาชน 

๑๗ ๕,๑๐,๑๙,๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๔๐
,๔๒,๑๐๓,๑๓๔,๑๔๕,๑๖๗,๑
๙๘,๒๐๑,๒๑๖,๓๐๐ 

๓. ควรมีการประชาสัมพันธ์เอกสารเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาในเว็บไซต์ของจังหวัด 

๑๕ ๑๙,๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๔๐,๔๒,๑
๐๓,๑๓๔,๑๔๕,๑๖๗,๑๙๘,๒
๐๑,๒๑๖,๓๐๐ 

๔. บุคลากรในหน่วยงานต้องมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูล แสดงความคิดเห็น และร่วมวิเคราะห์
แผนพฒันาเศรษฐกิจ 

๑๔ ๑๙,๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๔๐,๔๒,๑
๐๓,๑๓๔,๑๔๕,๑๖๗,๑๙๘,๒
๐๑,๒๑๖ 

๕. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่าง
ทั่วถึง 

๑๓ ๑๙,๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๔๐,๔๒,๑
๐๓,๑๓๔,๑๖๗,๑๙๘,๒๐๑,๒
๑๖ 

จากตารางที่ ๔.๒๔ แสดงให้เห็นว่า แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การมีส่วนร่วมให้ข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดล าดับความเหมาะสม จากมากไปหา
น้อย ตามล าดับดังนี้ ล าดับที่ ๑ รัฐบาลควรกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม  โดยกลุ่ม
ตัวอย่างให้ความเห็นไว้จ านวน ๒๐ ท่าน รองลงมา คือ ควรมีบุคคลกรภาครัฐที่มีความรู้มาให้ความรู้กับ
ประชาชน โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้จ านวน ๑๗ ท่าน  ส่วน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้
ทราบอย่างทั่วถึง อยู่ล าดับสุดท้าย โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้จ านวน ๑๓ ท่าน 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๕  ผลการแจกแจงความถีก่ารมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น 
 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑. ภาครัฐควรกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน

ร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
๑๑ ๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๔๐,๔๒,๑๐๓,

๑๓๔,๑๖๗,๑๙๘,๒๐๑,๒๑๖ 
๒. ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น

ระหว่างภาครัฐและส่วนอื่นๆ 
๑๐ ๒๖,๓๓,๓๖,๔๐,๔๒,๑๐๓,๑๓

๔,๑๖๗,๒๐๑,๒๑๖ 
๓. ควรให้ความส าคัญกับผลประโยชน์ที่ประชาชน

จะได้รับ 
๘ ๓๓,๓๖,๔๐,๔๒,๑๐๓,๑๓๔,๑

๖๗, ๒๐๑ 
๔. เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น

อย่างเท่าเทียม 
๕ ๓๓,๓๖,๔๒,๑๐๓,๑๓๔, 

๕. จัดสัมมนากับประชาชนในตอนเย็นหรือตอน
พลบค่ าเพ่ือจะได้ให้ประชาชนเข้ามาฟังแสดง
ความคิดเห็นบ้าง 

๓ ๑๐๓,๑๓๔,๑๖๗ 

จากตารางที่ ๔.๒๕ แสดงให้เห็นว่า แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การมี
ส่วนร่วมให้ความคิดเห็น ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดล าดับความเหมาะสม จากมากไปหาน้อย 
ตามล าดับดังนี้ ล าดับที่ ๑ ภาครัฐควรกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้จ านวน ๑๑ ท่าน รองลงมา คือ ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความ
คิดเห็นระหว่างภาครัฐและส่วนอ่ืนๆ โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้จ านวน ๑๐ ท่าน ส่วนจัดสัมมนา
กับประชาชนในตอนเย็นหรือตอนพลบค่ าเพ่ือจะได้ให้ประชาชนเข้ามาฟังแสดงความคิดเห็นบ้าง                
อยู่ล าดับสุดท้าย โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้จ านวน ๓ ท่าน 

 
ตารางที่ ๔.๒๖  ผลการแจกแจงความถี่การมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของ

จังหวัดน่าน 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑. ยังขาดการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน
จังหวัดน่าน 

๒๕ ๑๙,๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๔๐,๔๒,๔
๔,๕๐,๕๗,๘๙,๑๐๓,๑๓๔,๑๔
๕,๑๖๗,๑๙๘,๒๐๑,๒๑๖,๒๘
๓,๒๙๗,๓๐๒,๓๒๑,๓๕๓,๓๗
๒,๓๘๘ 

๒. การจัดท าแผนฯ ผู้รับผิดชอบยังเข้าไม่ถึงคนทุก
กลุ่ม เพ่ือให้ทราบปัญหา และได้ข้อมูลมา
จัดท าแผน 

๒๒ ๔,๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๕๐,๕๗,๘๙
,๑๐๓,๑๓๔,๑๔๕,๑๖๗,๑๗๑,
๑๘๖,๑๙๘,๒๑๖,๒๘๓,๒๙๗,
๓๐๒,๓๒๑,๓๕๓,๓๕๕ 



๑๑๖ 
 

ตารางที่ ๔.๒๖  ผลการแจกแจงความถี่การมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของ
จังหวัดน่าน (ต่อ) 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๓. ไม่มีการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดท าแผน 
๑๘ ๑๑,๑๖,๒๕,๓๖,๔๑,๔๘,๗๐, 

๘๑,๙๒,๑๐๕,๑๒๒,๑๒๔, 
๒๕๖,๒๗๘,๓๐๐,๓๐๖,๓๔๒,
๓๖๓ 

๔. ขาดการอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดโดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

๑๔ ๑๐,๑๙,๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๔๐, 
๔๒,๑๐๓,๑๓๔,๑๖๗,๑๙๘,๒
๐๑,๒๑๖ 

๕. 
 

การจัดท าแผนในแต่ละท้องที่โดยกระจายใน
ทุกพ้ืนที่แล้วน าข้อมูลมาผนวกกันมีน้อย 

๑๐ ๓๓,๓๖,๔๐,๔๒,๑๐๓,๑๓๔, 
๑๔๕,๑๖๗,๑๙๘,๒๐๑ 

๖. การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจไมต่่อเนื่อง   ๖ ๓๖,๔๐,๔๒,๑๐๓,๑๓๔,๑๔๕ 

จากตารางที่ ๔.๒๖ แสดงให้เห็นว่า แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ    
การจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดล าดับ
ความเหมาะสม จากมากไปหาน้อย ตามล าดับดังนี้ ล าดับที่ ๑ ยังขาดการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดน่าน โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้จ านวน 
๒๕ ท่าน รองลงมา คือ  การจัดท าแผนฯ ผู้รับผิดชอบยังเข้าไม่ถึงคนทุกกลุ่ม เพ่ือให้ทราบปัญหา และได้
ข้อมูลมาจัดท าแผน โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้จ านวน ๒๒ ท่าน ส่วนการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ไมต่่อเนื่อง อยู่ล าดับสุดท้าย โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้จ านวน ๖ ท่าน 
 



๑๑๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๗ ผลการแจกแจงความถีก่ารมีส่วนร่วมวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของ   
        จังหวัดน่าน 
 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑. ขาดการ ให้ประชาชนมี ส่ วนร่ วม ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบตั้งแต้ต้น จน
จบโครงการ 

๒๒ ๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๔๐,๔๒,๔๔, 
๕๐,๕๗,๘๙,๑๐๓,๑๓๔,๑๔๕,
๑๖๗,๑๙๘,๒๐๑,๒๑๖,๒๘๓,
๒๙๗,๓๐๒,๓๒๑,๓๕๓ 

๒. ภาครัฐยังไม่เปิดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ 

๒๐ ๔,๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๕๐,๕๗,๘๙
,๑๐๓,๑๓๔,๑๔๕,๑๖๗,๑๗๑,
๑๘๖,๑๙๘,๒๑๖,๒๘๓,๒๙๗,
๓๐๒,๓๒๑ 

๓. นอกจากจะวิเคราะห์จุดแข็ง ความพร้อมและ
โอกาสแล้วควรมีการพิจารณาถึงผลกระทบที่
อาจเกิดข้ึน ซึ่งท าให้เราตื่นตัวและเตรียมรับมือ
ปัญหา 

๑๘ ๑๑,๑๖,๒๕,๓๖,๔๑,๔๘,๗๐, 
๘๑,๙๒,๑๐๕,๑๒๒,๑๒๔,๒๕
๖,๒๗๘,๓๐๐,๓๐๖,๓๔๒, 
๓๖๓ 

๔. ไม่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อได้เปรียบ 
รวมทั้งประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

๑๔ ๑๐,๑๙,๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๔๐, 
๔๒,๑๐๓,๑๓๔,๑๖๗,๑๙๘, 
๒๐๑,๒๑๖ 

๕. ไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ
ขั้นตอนต่างๆ 

๑๐ ๓๓,๓๖,๔๐,๔๒,๑๐๓,๑๓๔, 
๑๔๕,๑๖๗,๑๙๘,๒๐๑ 

๖ การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แผนไมท่ั่วถึง ๙ ๒๑,๓๑,๓๖,๔๐,๔๒,๑๐๓, 
๑๓๔,๑๔๕,๒๔๔ 

จากตารางที่ ๔.๒๗ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วม
วิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน ผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการ
จัดล าดับความเหมาะสม จากมากไปหาน้อย ตามล าดับดังนี้ ล าดับที่ ๑ ขาดการให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบตั้งแต้ต้น จนจบโครงการ  โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้
จ านวน ๒๒ ท่าน รองลงมา คือ  ภาครัฐยังไม่เปิดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และ
ประเมินโครงการ โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้จ านวน ๒๐ ท่าน ส่วนการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
แผนไมท่ั่วถึง โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้จ านวน ๙ ท่าน 
 
  



๑๑๘ 
 

๒) ผลการแจกแจงความถี่จากข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ   
 

ตารางท่ี ๔.๒๘  ผลการแจกแจงความถีก่ารมีส่วนร่วมให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑. 

 
ประชาชนส่วนมากไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการ
ท าแผนฯ จึงไมร่่วมแสดงความคิดเห็น 

๑๓ 
 

๑,๓,๔,๕,๖,๗,๙,๑๑,๑๓,๑๔, 
๑๕,๑๗,๑๘ 

๒. ผู้มีส่ วนเกี่ยวข้องต้องคิดที่ จะลดช่องว่า ง
ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน 

๑๑ ๓,๔,๖,๗,๙,๑๑,๑๓,๑๔,๑๕, 
๑๗,๑๘ 

๓. การมีส่วนร่วมให้ข้อมูลของประชาชนมีน้อยท า
ให้ได้ข้อมูลไม่ครอบคลุม 

๙ ๒,๓,๖,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๔,๑๕ 

๔. ช่องทางไม่หลากหลายประชาชนบางส่วนจึง
ไม่ไดเ้ข้าร่วมให้ข้อมูล 

๕ ๗,๙,๑๒,๑๔,๑๘ 

๕. สารสนเทศเกี่ยวกับแผนไม่ชัดเจนและไม่ค่อยมี
ให้สืบค้น ภาครัฐ ภาคประชาคม ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ไม่สามารถศึกษาข้อมูลได้ 

๓ ๔,๙,๑ 

จากตารางที่ ๔.๒๘ แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมให้ข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดล าดับความเหมาะสมจากมาก
ไปหาน้อย ตามล าดับดังนี้ ล าดับที่ ๑ ประชาชนส่วนมากไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการท าแผนฯ จึงไม่ร่วม
แสดงความคิดเห็น โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้ความเห็นไว้จ านวน ๑๓ ท่าน รองลงมา คือ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องต้องคิดท่ีจะลดช่องว่างระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้ความเห็นไว้
จ านวน ๑๑ ท่าน  ส่วน สารสนเทศเกี่ยวกับแผนไม่ชัดเจนและไม่ค่อยมีให้สืบค้น ภาครัฐภาคประชาคม 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ไม่สามารถศึกษาข้อมูลได้  อยู่ล าดับสุดท้าย โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) ให้ความเห็นไว้จ านวน ๓ ท่าน 
 
ตารางที่ ๔.๒๙  ผลการแจกแจงความถี่การมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑. ภาครั ฐขาดการส่ ง เสริ มและกระตุ้ น ให้

ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น 
๑๑ ๓,๔,๖,๗,๙,๑๑,๑๓,๑๔,๑๕, 

๑๗,๑๘ 
๒. ขาดช่องทางที่ชัดเจนในการให้ประชาชนได้

แสดงความคิดเห็น 
๑๐ ๑,๒,๓,๖,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๔,๑๗ 

๓. ประชาชนไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น 

๖ 
 

๔,๗,๙,๑๔,๑๖,๑๗ 

๔ การแสดงความเห็นมักประท าการเฉพาะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเท่านั้น 

๔ ๑๒,๑๔,๑๖,๑๘ 



๑๑๙ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๙ แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น ซึ่งผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดล าดับความเหมาะสม    
จากมากไปหาน้อย ตามล าดับดังนี้ ล าดับที่ ๑ ภาครัฐขาดการส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็น โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้ความเห็นไว้จ านวน ๑๑ ท่าน รองลงมา คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องคิด
ที่จะลดช่องว่างระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้ความเห็นไว้จ านวน ๑๐ ท่าน  
ส่วน การแสดงความเห็นมักประท าการเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบเท่านั้น อยู่ล าดับสุดท้าย โดยกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ให้ความเห็นไว้จ านวน ๔ ท่าน 

 
ตารางที่ ๔.๓๐  ผลการแจกแจงความถี่การมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของ

จังหวัดน่านจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑. ภาครัฐมีบุคลากรที่มีความรู้ ในการจัดท า

แผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดน่านแต่
ขาดการสื่อสารให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 

๑๐ ๓,๔,๖,๗,๙,๑๑,๑๓,๑๔,๑๕, 
๑๗,๑๘ 

๒. ภาครัฐได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ
ถือเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมการพัฒนาให้มี
ความก้าวหน้า 

๙ ๒,๓,๖,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๔,๑๘ 

๓. ควรให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและการจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดน่าน 

๘ ๓,๔,๗,๙,๑๒,๑๔,๑๖,๑๙๓,๙,
๑๒,๑๔,๑๕,๑๗ 

๔. การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน
จังหวัดน่านจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานต้นสังกัด
เพียงอย่างเดียว  

๖ ๒,๕,๖,๑๑,๑๓,๑๕ 

๕. ระเบียบราชการบางประการมีขั้นตอนมากไม่
เ อ้ือต่อการแก้ไขปัญหาที่ เร่งด่วนของทาง
จังหวัด 

๕ ๒,๓,๔,๑๐,๑๖ 

๕ 
 

ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ลด
ช่องว่างระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

๔ ๓,๔,๑๐,๑๖ 

จากตารางที่ ๔.๓๐ แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน ซึ่งผู้วิจัยสามารถ
อธิบายได้ด้วยการจัดล าดับความเหมาะสม จากมากไปหาน้อย ตามล าดับดังนี้ ล าดับที่ ๑ ภาครัฐมี
บุคลากรที่มีความรู้ในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดน่านแต่ขาดการสื่อสารให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้ความเห็นไว้



๑๒๐ 
 

จ านวน ๑๐ ท่าน รองลงมา คือ  ภาครัฐได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือถือเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมการพัฒนาให้มีความก้าวหน้า โดยผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญให้ความเห็นไว้จ านวน ๙ ท่าน  ส่วนการแสดงความเห็นมักประท าการเฉพาะหน่วยงานที่
รับผิดชอบเท่านั้น อยู่ล าดับสุดท้าย โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ให้ความเห็นไว้
จ านวน ๔ ท่าน 

 
ตารางท่ี ๔.๓๑  ผลการแจกแจงความถี่การมีส่วนร่วมวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของ

จังหวัดน่านจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑. ควรมีการตั้งคณะท างานระดับจังหวัด  และ

กลุ่มจังหวัด โดยมีสัดส่วนของภาคประชา
สังคม และนักวิชาการเข้าร่วมเพ่ือยกร่ าง 
ทบทวน ปรับปรุงร่างแผนฯ 

๑๔ ๒,๓,๔,๕,๖,๗,๙,๑๑,๑๒,๑๓, 
๑๔,๑๕,๑๗,๑๘ 

๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์
แผนมีน้อย 

๙ ๒,๓,๖,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๔,๑๗ 

๓. ต้องให้ทุกภาคส่วนได้วิ เคราะห์แผนอย่าง
เปิดเผยและครบทุกภาคส่วน 

๔ ๑๒,๑๔,๑๖,๑๘ 

๔. คว ร เ พ่ิ มก าร วิ เ ค ร าะห์ ถึ ง จุ ด ได้ เ ป รี ย บ 
เสียเปรียบกับต่างประเทศในเนื้อหาการ
วิเคราะห์ 

๓ ๑๔,๑๖,๑๘ 

จากตารางที่ ๔.๓๑ แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน ซึ่งผู้วิจัย
สามารถอธิบายได้ด้วยการจัดล าดับความเหมาะสม จากมากไปหาน้อย ตามล าดับดังนี้ ล าดับที่ ๑  
ควรมีการตั้งคณะท างานระดับจังหวัด  และกลุ่มจังหวัด โดยมีสัดส่วนของภาคประชาสังคม                       
และนักวิชาการเข้าร่วมเพ่ือยกร่าง ทบทวน ปรับปรุงร่างแผนฯ  โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้ความเห็นไว้
จ านวน ๑๔ ท่าน รองลงมา คือ  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์แผนมีน้อย  โดยผู้ให้
ข้อมูลส าคัญให้ความเห็นไว้จ านวน ๙ ท่าน ควรเพ่ิมการวิเคราะห์ถึงจุดได้เปรียบ เสียเปรียบกับ
ต่างประเทศในเนื้อหาการวิเคราะห์ อยู่ล าดับสุดท้าย โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ให้
ความเห็นไว้จ านวน ๓ ท่าน 
 



๑๒๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๒  แสดงจ านวนสรุปความถ่ี และร้อยละ ในการตอบประเด็นการวิเคราะห์การมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน 

 

ประเด็นค าถาม 
จ านวนการตอบประเด็นค าถาม 

ความถี่ รูป/คนที ่ ร้อยละ 
การมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น 
การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลนั้น
จะมีเฉพาะบางส่วนเท่านั้น เช่น 
กลุ่มภาครัฐ และภาคีเครือข่าย
ภาครัฐต่างๆ  ๒๘ 

ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
๕,๑๐,๑๙,๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๔๐, 
๔๒,๑๐๓,๑๓๔,๑๔๕,๑๖๗,๑๙

๘,๒๐๑,๒๑๖,๓๐๐ ๕๘.๓๓ 
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 

๓,๔,๖,๗,๙,๑๑,๑๓,๑๔,๑๕, 
๑๗,๑๘ 

ช่องทางการการประชาสัมพันธ์
เอกสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาไม่
หลาก หลายประชาชนบางส่วนจึง
ไม่ได้เข้าร่วมให้ข้อมูล ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์เอกสารเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาในเว็บไซต์ของจังหวัด 

๒๐ 

ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
๑๙,๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๔๐,๔๒, 
๑๐๓,๑๓๔,๑๔๕,๑๖๗,๑๙๘, 

๒๐๑,๒๑๖,๓๐๐ ๔๑.๖๖ 

ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
๗,๙,๑๒,๑๔,๑๙ 

การมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น 
ภาครัฐที่รับผิดชอบยังกระตุ้นให้
เกิดการมีส่วนร่วมให้ความเห็น
เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจชายแดนจังหวัดน่านน้อย 

๒๒ 

ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๔๐,๔๒,๑๐๓, 
๑๓๔,๑๖๗,๑๙๘,๒๐๑,๒๑๖ 

๔๖.๘๐ 
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 

๓,๔,๖,๗,๙,๑๑,๑๓,๑๔,๑๕, 
๑๗,๑๘ 

ยั ง ไม่มี การจัด เวทีแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ความคิดเห็นระหว่างภาครัฐ
และส่วนอ่ืนๆ โดยเฉพาะช่วงเย็น
หรือตอนพลบค่ า 

๑๖ 

ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
๒๖,๓๓,๓๖,๔๐,๔๒,๑๐๓,๑๓๔

,๑๖๗,๒๐๑,๒๑๖ ๓๔.๐๔ 
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 

๔,๗,๙,๑๔,๑๖,๑๙ 
การแสดงความเห็นมักประท าการ
เฉพาะหน่วยงานที่รับผิด ชอบ
เท่านั้น ฉะนั้น ต้องเปิดโอกาสให้
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
อย่างเท่าเทียม 

๙ 

ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
๓๓,๓๖,๔๒,๑๐๓,๑๓๔ 

๑๙.๑๔ ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
๑๒,๑๔,๑๖,๑๙ 

 



๑๒๒ 
 

ประเด็นค าถาม 
จ านวนการตอบประเด็นค าถาม 

ความถี่ รูป/คนที ่ ร้อยละ 
การมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 
ภาครัฐมีบุคลากรที่มีความรู้ในการ
จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ชายแดนจังหวัดน่านแต่ขาดการ
สื่อสารให้ประ ชาชนทราบปัญหา 
และได้ข้อมูลมาจัดท าแผน และมี
ความรู้ความเข้าในการการจัดท า
แผน 

๓๒ 

ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
๔,๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๕๐,๕๗,๘๙, 
๑๐๓,๑๓๔,๑๔๕,๑๖๗,๑๗๑, 
๑๘๖,๑๙๘,๒๑๖,๒๘๓,๒๙๗, 

๓๐๒,๓๒๑,๓๕๓,๓๕๕  ๓๕.๙๕ 

ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
๓,๔,๖,๗,๙,๑๑,๑๓,๑๔,๑๕, 

๑๗,๑๘ 
ประชาชนขาดโอกาสมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนจังหวัดน่าน เนื่องจากการ
จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ชายแดนจังหวัดน่านจะขึ้นอยู่กับ
หน่วยงานต้นสังกัดเพียงอย่างเดียว 

๓๑ 

ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
๑๙,๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๔๐,       

๔๒,๔๔,๕๐,๕๗,๘๙,๑๐๓, 
๑๓๔,๑๔๕,๑๖๗,๑๙๘,๒๐๑, 
๒๑๖,๒๘๓,๒๙๗,๓๐๒,๓๒๑, 

๓๕๓,๓๗๒,๓๘๘ 

๓๔.๘๓ 

ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
๒,๕,๖,๑๑,๑๓,๑๕ 

ภ า ค รั ฐ ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น
งบประมาณในการพัฒนาแผน 
พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ช า ย  แ ด น
ภาคเหนือถือ และต้องมีการอบรม
หรือสัมมนาเกี่ยวกับการจัด ท า
แผนพัฒนาจังหวัดโดยมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน 

๒๓ 

ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
๑๐,๑๙,๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๔๐, 
๔๒,๑๐๓,๑๓๔,๑๖๗,๑๙๘, 

๒๐๑,๒๑๖ ๒๕.๘๔ 
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 

๒,๓,๖,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๔,๑๙ 

การมีส่วนรว่มวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 
ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมใน
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล แ ล ะ
เปรียบเทียบตั้งแต้ต้นจนจบอย่าง
เปิดเผยและครบทุกภาคส่วน 

๒๖ 

ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๔๐,๔๒,๔๔, 
๕๐,๕๗,๘๙,๑๐๓,๑๓๔,๑๔๕, 
๑๖๗,๑๙๘,๒๐๑,๒๑๖,๒๘๓, 

๒๙๗,๓๐๒,๓๒๑,๓๕๓ ๓๗.๑๔ 
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 

๑๒,๑๔,๑๖,๑๙ 
 
 



๑๒๓ 
 

  จากตารางที่ ๔.๓๒ อธิบายได้ว่า ตารางนี้เป็นตารางที่ระบุถึงความถี่ และร้อยละในการ
ตอบประเด็นการการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน      
จากข้อมูล ๒ ส่วน คือ ข้อมูลจากแบบสอบถามการวิจัยซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างการวิจัยจ านวน 
๔๐๐ ชุด และข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๑๙ ท่าน โดยสามารถแยก
เป็น ๔ ด้าน คือ การมีส่วนร่วมให้ข้อมูล การมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น การมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนา
เขตเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ และ การมีส่วนร่วมวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน
ภาคเหนือ ดังรายละเอียด ดังนี้  
 ๑. ด้านการมีส่วนร่วมให้ข้อมูล  พบว่า กลุ่มตัวอย่างการวิจัยและผู้ให้ข้อมูลส าคัญมี
ความเห็นตรงกันว่า ภาครัฐที่รับผิดชอบยังกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดน่านน้อย เป็นสิ่งที่กล่าวถึงมากที่สุด โดยให้ความเห็นไว้ 
จ านวน ๒๘ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓ ที่เหลือ คือ ช่องทางการการประชาสัมพันธ์เอกสารเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาไม่หลากหลายประชาชนบางส่วนจึงไม่ได้เข้าร่วมให้ข้อมูล ควรมีการประชาสัมพันธ์เอกสาร
เกี่ยวกับแผนพัฒนาในเว็บไซต์ของจังหวัด โดยให้ความเห็นไว้  จ านวน ๒๐ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๖  
 ๒. ด้านการมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น พบว่า กลุ่มตัวอย่างการวิจัยและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
มีความเห็นตรงกันว่า ภาครัฐควรกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น                     
เป็นสิ่งที่กล่าวถึงมากที่สุด โดยให้ความเห็นไว้ จ านวน ๒๒ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๘๐ รองลงมา คือ    
ยังไม่มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นระหว่างภาครัฐและส่วนอ่ืนๆ โดยเฉพาะช่วงเย็นหรือ
ตอนพลบค่ า โดยให้ความเห็นไว้ จ านวน ๑๖ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๔ เหลือ คือ การแสดง
ความเห็นมักประท าการเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบเท่านั้น ฉะนั้น ต้องเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม โดยให้ความเห็นไว้  จ านวน ๙ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๔  
 ๓. ด้านการมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างการวิจัยและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีความเห็นตรงกันว่า ภาครัฐมีบุคลากรที่มีความรู้ในการ

ประเด็นค าถาม 
จ านวนการตอบประเด็นค าถาม 

ความถี่ รูป/คนที ่ ร้อยละ 
ยังไม่มีคณะท างาน ระดับจังหวัด  
และกลุ่มจังหวัด ที่มีสัดส่วนของ
ภาคประชาสังคม และนักวิชาการ
เข้าร่วมเพ่ือยกร่าง ทบทวน ปรับ 
ปรุงร่างแผนฯ ที่ให้มีการมีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์แผนอย่างทั่วถึง 

๒๓ 

ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
๒๑,๓๑,๓๖,๔๐,๔๒,๑๐๓,๑๓๔

,๑๔๕,๒๔๔ 
๓๒.๘๕ 

ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
๒,๓,๔,๕,๖,๗,๙,๑๑,๑๒,๑๓, 

๑๔,๑๕,๑๗,๑๘ 
ถึงแม้จะมีการวิเคราะห์จุดแข็ง-
จุดอ่อนความพร้อม-โอกาสแล้ว แต่
ยังไมม่ีการพิจารณาถึงผลกระทบที่
อาจเกดิขึ้นและจุดได้เปรียบ เสีย 
เปรียบกับต่างประเทศ 

๒๑ 

ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
๑๑,๑๖,๒๕,๓๖,๔๑,๔๘,๗๐, 

๘๑,๙๒,๑๐๕,๑๒๒,๑๒๔,๒๕๖,
๒๗๘,๓๐๐,๓๐๖,๓๔๒,๓๖๓ ๓๐.๐๐ 

ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
๑๔,๑๘,๑๙ 



๑๒๔ 
 

จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดน่านแต่ขาดการสื่อสารให้ประชาชนทราบปัญหา และได้
ข้อมูลมาจัดท าแผน และมีความรู้ความเข้าในการการจัดท าแผน โดยให้ความเห็นไว้ จ านวน ๓๒ ท่าน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๙๕ รองลงมา คือ  ประชาชนขาดโอกาสมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจชายแดนจังหวัดน่าน เนื่องจากการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดน่านจะขึ้นอยู่
กับหน่วยงานต้นสังกัดเพียงอย่างเดียว โดยให้ความเห็นไว้ จ านวน ๓๑ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๘๓      
ที่เหลือ คือ ภาครัฐได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน
ภาคเหนือถือ และต้องมีการอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดโดยมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน โดยให้ความเห็นไว้ จ านวน ๒๓ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๔  
 ๔. ด้านการมีส่วนร่วมวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างการวิจัยและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีความเห็นตรงกันว่า ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบตั้งแต้ต้นจนจบอย่างเปิดเผยและครบทุกภาคส่วน โดยให้
ความเห็นไว้ จ านวน ๒๖ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๑๔ รองลงมา คือ  ยังไม่มีคณะท างานระดับจังหวัด  
และกลุ่มจังหวัด ทีม่ีสัดส่วนของภาคประชาสังคม และนักวิชาการเข้าร่วมเพ่ือยกร่าง ทบทวน ปรับปรุง
ร่างแผนฯ และต้องให้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แผนอย่างทั่วถึง  โดยให้ความเห็นไว้ จ านวน ๒๓ ท่าน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๕ ที่เหลือ คือ ถึงแม้จะมีการวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน ความพร้อม-โอกาสแล้ว 
แต่ยังไม่มีการพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและจุดได้เปรียบ เสียเปรียบกับต่างประเทศ  โดยให้
ความเห็นไว้ จ านวน ๒๑ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ 

 



๑๒๕ 
 

๔.๔ ผลการวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจของจังหวัดน่าน ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓  เพื่อเสนอแนวทางการมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน 

 ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์นั้น เป็นข้อมูลที่มาจาก ๑) แบบสอบถามการวิจัย  
และ ๒) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งผู้วิจัยได้แจกแจงตารางความถ่ีได้ ดังนี้ 
 ๑) ผลการแจกแจงความถี่จากแบบสอบถามการวิจัย   
ตารางท่ี ๔.๓๓  ผลการแจกแจงความถี่แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขต

เศรษฐกิจของจังหวัดน่าน จากกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 
 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑. เปิดโอกาสให้ประชาชน และหน่วยงานทุกภาค

ส่วนได้มีโอกาสแสดงความเห็นในหลากหลาย
ช่องทาง 

๒๘ ๕,๑๐,๑๙,๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๔๐
,๔๒,๔๔,๕๐,๕๗,๘๙,๑๐๓,๑๓
๔,๑๔๕,๑๖๗,๑๙๘,๒๐๑,๒๑
๖,๒๘๓,๒๙๗,๓๐๒,๓๒๑,๓๕
๓,๓๗๒,๓๘๘,๓๙๗ 

๒. ควรเริ่มประชาสัมพันธ์และให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในทุกกระบวนการ 

๒๒ ๑๐,๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๕๐,๕๗,๘
๙,๑๐๓,๑๓๔,๑๔๕,๑๖๗,๑๗
๑,๑๘๖,๑๙๘,๒๑๖,๒๘๓,๒๙
๗,๓๐๒,๓๒๑,๓๕๓,๓๗๒ 

๓. ควรมีการติดตามประเมินผลของแผนฯ เพ่ือ
น าไปประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายทราบ 

๒๐ ๓,๕,๑๑,๑๖,๒๕,๓๖,๔๑,๔๘,
๗๐,๘๑,๙๒,๑๐๕,๑๒๒,๑๒๔,
๒๕๖,๒๗๘,๓๐๐,๓๐๖,๓๔๒,
๓๖๓ 

๔. ผู้จัดท าแผนควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไป
รับรู้ 

๑๗ ๕,๑๐,๑๙,๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๔๐
,๔๒,๑๐๓,๑๓๔,๑๔๕,๑๖๗,๑
๙๘,๒๐๑,๒๑๖,๓๐๐ 

๕. ค ว ร มี ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า เ กี่ ย ว กั บ
แผนพัฒนาดังกล่าว อย่างสม่ าเสมอ และ
ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

๑๕ ๑๙,๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๔๐,๔๒,๑
๐๓,๑๓๔,๑๔๕,๑๖๗,๑๙๘,๒
๐๑,๒๑๖,๓๐๐ 

๖. รัฐบาลควรมีนโยบายในการฝึกอบรมการให้
ความรู้ แก่ประชาชนเกี่ ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

๑๔ ๑๙,๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๔๐,๔๒,๑
๐๓,๑๓๔,๑๔๕,๑๖๗,๑๙๘,๒
๐๑,๒๑๖ 



๑๒๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๓  ผลการแจกแจงความถี่แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจของจังหวัดน่าน จากกลุ่มตัวอย่างการวิจัย (ต่อ) 

 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๗. ควรท าประชาพิจารณ์หรือสร้างกิจกรรมให้คน

ในชุมชนหรือท้องถิ่นในจังหวัดได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผน 

๑๓ ๑๙,๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๔๐,๔๒,๑
๐๓,๑๓๔,๑๖๗,๑๙๘,๒๐๑,๒
๑๖ 

๘. ควรสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผน 

๑๒ ๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๔๐,๔๒,๑๐๓,
๑๓๔,๑๖๗,๑๙๘,๒๐๑,๒๑๖ 

๙. ควรพัฒนาให้เหมาะสมตามความเป็นจริง ๑๑ ๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๔๐,๔๒,๑๐๓,
๑๓๔,๑๖๗, ๒๐๑,๒๑๖ 

๑๐. ต้องท าแผนที่สามารถตอบสภาวการณ์ใน
ปัจจุบันได ้

๙ ๒๗,๓๓,๓๖,๔๐,๔๒,๑๐๓,๑๓
๔,๑๖๗, ๒๐๑ 

๑๑. ควรจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้มีความสามารถมาก
ยิ่งขึ้น 

๘ ๒๗,๓๓,๓๖,๔๒,๑๐๓,๑๓๔,๑
๖๗, ๒๐๑ 

๑๒. ควรมีการแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรม 

๗ ๓๓,๓๖,๔๒,๑๐๓,๑๓๔,๑๖๗, 
๒๐๑ 

๑๓. รัฐบาลหรือหน่วยงานราชการต้องพยายาม
สร้างเครือข่ายการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
พัฒนาแผนเศรษฐกิจให้มีเครือข่ายที่มั่นคง 

๖ ๓๓,๓๖,๔๒,๑๐๓,๑๓๔,๑๖๗ 

๑๔. ควรมีการสอบถามและเชิญชวนผู้ประกอบการ
ในพ้ืนที่ เช่น ร้านค้า ตลาด ให้มีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผน 

๕ ๓๓,๓๖,๔๒,๑๐๓,๑๖๗ 

๑๕. ควรมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเฉพาะด้าน ๒ ๓๓,๓๖ 

จากตารางที่ ๔.๓๓ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ แนวทางการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน ซึ่งผู้วิจัยสามารถ
อธิบายได้ด้วยการจัดล าดับความเหมาะสม จากมากไปหาน้อย ตามล าดับดังนี้ ล าดับที่ ๑ เปิดโอกาส
ให้ประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีโอกาสแสดงความเห็นในหลากหลายช่องทาง   โดยผู้ให้
ข้อมูลส าคัญให้ความเห็นไว้จ านวน ๒๘ ท่าน รองลงมา คือ  ควรเริ่มประชาสัมพันธ์และให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในทุกกระบวนการ โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้ความเห็นไว้จ านวน ๒๒ ท่าน  ส่วน ควรมีการ
จัดตั้งศูนย์ประสานงานเฉพาะด้านอยู่ล าดับสุดท้าย โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้จ านวน ๒ ท่าน 
 

  
 



๑๒๗ 
 

 ๒) ผลการแจกแจงความถี่จากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
ตารางท่ี ๔.๓๔  ผลการแจกแจงความถี่แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขต 
  เศรษฐกิจของจังหวัดน่าน จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดน่านให้
ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผน 

๑๕ ๑,๓,๔,๕,๖,๗,๙,๑๐,๑๑,๑
๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๒. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับแผน 
ช่องทางการแสดงความคิดเห็น การจัดท าแผน 
และการวิเคราะห์แผนอย่างทั่วถึง   

๑๒ ๓,๔,๖,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๔
,๑๕,๑๖,๑๘ 

๓. ภาครัฐควรส่งเสริมงบประมาณในการจัดท าแผน 
ท าประชาพิจารณ์ วิเคราะห์แผน อย่างต่อเนื่อง
และเพียงพอ 

๑๑ ๑,๓,๔,๕,๗,๙,๑๒,๑๔,๑๖,
๑๗,๑๘ 

๔. ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดให้มีความ
ยั่งยืนและเป็นที่รู้จักของคนในประเทศ 

๑๐ ๓,๕,๖,๙,๑๒,๑๓,๑๔,,๑๕,
๑๖,๑๘ 

๕. ควรเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ในการวิเคราะห์
แผน และเน้นการมีส่วนร่วมภาคประชาชนใน
พ้ืนที่ให้มาก 

๙ ๒,๔,๕,๖,๘,๑๐,๑๑,๑๓,๑๕ 

๖. ควรส่งเสริมการค้าการลงทุนที่มีความมั่นคงยั่งยืน  ๘ ๓,๔,๖,๘,๙,๑๐,๑๒,๑๔ 
๗. ควรมีการรวมตัวขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

๗ ๒,๔,๖,๙,๑๐,๑๑,๑๔ 

๘. ควรก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือให้ชัดเจน เพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

๖ ๑,๓,๖,๗,๑๔,๑๗ 

๙. ควรจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจมีความต่อเนื่อง   ๕ ๕,๑๐,๑๔,๑๖,๑๘ 
๑๐. ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดให้มีความ

ยั่งยืนและเป็นที่รู้จักของคนในประเทศ 
๔ ๙,๑๑,๑๕,๑๗ 

๑๑. แผนและการด าเนินการต้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
พัฒนาประเทศไทย ๒๐ ปี   

๓ ๑๑,๑๖,๑๘ 

๑๒. ก าหนดนโยบายที่ให้ความส าคัญกับการศึกษาวิจัย
เรื่ องการค้าระหว่ างประเทศอย่างต่อเนื่ อง
โดยเฉพาะการค้าชายแดนทางบก 

๒ ๑,๑๔ 

๑๓. ควรสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้มาก
ยิ่งขึ้น 

๑ ๑ 



๑๒๘ 
 

จากตารางที่ ๔.๓๔ แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของ
จังหวัดน่าน ซึ่งผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดล าดับความเหมาะสม จากมากไปหาน้อย ตามล าดับ
ดังนี้ ล าดับที่ ๑ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน
จังหวัดน่านให้ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ให้ความเห็นไว้จ านวน ๑๕ ท่าน รองลงมา คือ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับแผน                
ช่องทางการแสดงความคิดเห็น การจัดท าแผน และการวิเคราะห์แผนอย่างทั่วถึง โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ให้ความเห็นไว้จ านวน ๑๒ ท่าน  ส่วน ควรสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น อยู่ล าดับ
สุดท้าย โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ให้ความเห็นไว้จ านวน ๑ ท่าน 

 

ตารางที่ ๔.๓๕  แสดงจ านวนสรุปความถี่ และร้อยละ ในการตอบประเด็นแนวทางการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 

 

ประเด็นค าถาม 
จ านวนการตอบประเด็นค าถาม 

ความถี่ รูป/คนที ่ ร้อยละ 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสารสนเทศ
เกี่ ยวกับแผน และให้ประชาชน 
หน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีโอกาสให้
ข้อมูล แสดงความเห็น การจัดท าแผน
และการวิเคราะห์แผนผ่านช่องทางที่
หลากหลาย ซึ่งต้องสอดคล้องกับแนว
ทางการท างานของคณะกรรมาธิการ
แม่น้ า โขง (Mekong River 
Commission: MRC)  

๓๐ 

ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
๕,๑๐,๑๙,๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๔๐, 

๔๒,๔๔,๕๐,๕๗,๘๙,๑๐๓, 
๑๓๔,๑๔๕,๑๖๗,๑๙๘,๒๐๑, 
๒๑๖,๒๘๓,๒๙๗,๓๐๒,๓๒๑, 

๓๕๓,๓๗๒,๓๘๘,๓๙๗ 
๒๒.๕๕ 

ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
๓,๔,๖,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒, 

๑๔,,๑๕,๑๖,๑๘ 
ภาครัฐควรส่งเสริมงบประมาณในการ
สัมมนาเกี่ยวกับแผน การจัดท าแผน 
วิ เคราะห์แผน การติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนอย่างเพียงพอ
และต่ อ เนื่ อ ง  ร วมทั้ ง ท าประชา
พิจารณ์หรือสร้างกิจกรรมให้คนใน
ชุมชนหรือท้องถิ่นในจังหวัดได้เข้ามา
มีส่วนร่วม เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่
ได้มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการเปิดเขต
เศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 
(ห้วยโก๋น)  
 

๒๕ 

ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
๑๙,๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๔๐, 

๔๒,๑๐๓,๑๓๔,๑๔๕,๑๖๗, 
๑๙๘,๒๐๑,๒๑๖,๓๐๐ 

๑๘.๗๙ 

ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
๑,๓,๔,๕,๗,๙,๑๒,๑๔,๑๖,๑๗,๑๘ 



๑๒๙ 
 

 
 
 

 จากตารางที่ ๔.๓๕ อธิบายได้ว่า ตารางนี้เป็นตารางที่ระบุถึงความถี่ และร้อยละ ในการ
ตอบประเด็นแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน
จากข้อมูล ๒ ส่วน คือ ข้อมูลจากแบบสอบถามการวิจัยซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างการวิจัยจ านวน 

ประเด็นค าถาม 
จ านวนการตอบประเด็นค าถาม 

ความถี่ ความถี่ ความถี่ 
ควรพัฒนาให้เหมาะสมตามความเป็น
จริ ง  และเน้นการมีส่ วนร่ วมภาค
ประช า ช น ใ น พ้ื นที่ ใ ห้ ม า ก  โ ด ย
ประชาชนในพื้นท่ีสะท้อนความเห็นว่า 
หากมีการพัฒนาที่เหมาะสมแล้วนั้น 
ประชาชนในพ้ืนที่ จะได้ประกอบ
อาชีพค้าขาย ซึ่งเป็นการเพ่ิมอาชีพ 

๒๐ 

ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๔๐,๔๒, 

๑๐๓,๑๓๔,๑๖๗, ๒๐๑,๒๑๖ 
๑๕.๐๓ ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 

๒,๔,๕,๖,๘,๑๐,๑๑,๑๓,๑๕ 

ควรสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ๑๗ 

ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
๒๖,๒๗,๓๓,๓๖,๔๐,๔๒,๑๐๓, 
๑๓๔,๑๖๗,๑๙๘,๒๐๑,๒๑๖ ๑๒.๗๘ 
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 

๕,๑๐,๑๔,๑๖,๑๙ 
ต้ อ ง ท า แ ผ น ที่ ส า ม า ร ถ ต อ บ
สภาวการณ์ในปัจจุบันและก าหนด
ทิศทางและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือที่ชัดเจน 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ที่จ านวนประชาชนจะเพ่ิมขึ้นหากมี
การพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจชายแดน 

๑๕ 

ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
๒๗,๓๓,๓๖,๔๐,๔๒,๑๐๓,๑๓๔, 

๑๖๗, ๒๐๑ 
๑๑.๒๗ ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 

๑,๓,๖,๗,๑๔,๑๗ 

รัฐบาลหรือหน่วยงานราชการต้อง
พยายามสร้างเครือข่ายององค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ภาคประชาชน และหน่วยงานของ
ประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจการค้าให้คึกคักและมีการ
ค้าขายระหว่างกันมากยิ่งขึ้น  

๑๓ 

ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
๓๓,๓๖,๔๒,๑๐๓,๑๓๔,๑๖๗ 

๙.๗๗ 
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 

๒,๔,๖,๙,๑๐,๑๑,๑๔ 

ควรส่งเสริมการค้าการลงทุนที่มีความ
มั่ น ค ง ยั่ ง ยื น โ ด ย ก า ร เ ชิ ญ ช ว น
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ เช่น ร้านค้า 
ตลาด ให้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 
 

๑๓ 

ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
๓๓,๓๖,๔๒,๑๐๓,๑๖๗ 

๙.๗๗ ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
๓,๔,๖,๘,๙,๑๐,๑๒,๑๔ 



๑๓๐ 
 

๔๐๐ ชุด และข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๑๘ ท่าน  ซึ่งพบว่า                
ทั้งกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้แนวทางไว้  มากที่สุดเป็น อันดับที่ ๑ คือ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
และสารสนเทศเกี่ยวกับแผน และให้ประชาชน หน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีโอกาสให้ข้อมูล แสดง
ความเห็น การจัดท าแผนและการวิเคราะห์แผนผ่านช่องทางที่หลากหลาย ซึ่งต้องสอดคล้องกับแนว
ทางการท างานของคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง (Mekong River Commission: MRC) โดยให้
ความเห็นไว้ จ านวน ๓๐ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๕   อันดับที่ ๒  คือ ภาครัฐควรส่งเสริม
งบประมาณในการสัมมนาเกี่ยวกับแผน การจัดท าแผน วิเคราะห์แผน การติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง รวมทั้งท าประชาพิจารณ์หรือสร้างกิจกรรมให้คนในชุมชนหรือ
ท้องถิ่นในจังหวัดได้เข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการเปิดเขต
เศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน (ห้วยโก๋น)  โดยให้ความเห็นไว้ จ านวน ๒๕ ท่าน คิดเป็นร้อยละ 
๑๘.๗๙ อันดับที่ ๓ คือ ควรพัฒนาให้เหมาะสมตามความเป็นจริง และเน้นการมีส่วนร่วมภาค
ประชาชนในพื้นท่ีให้มาก มาก โดยประชาชนในพื้นที่สะท้อนความเห็นว่า หากมีการพัฒนาที่เหมาะสม
แล้วนั้น ประชาชนในพ้ืนที่จะได้ประกอบอาชีพค้าขาย ซึ่งเป็นการเพ่ิมอาชีพ โดยให้ความเห็นไว้ 
จ านวน ๒๐ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๓  อันดับที่ ๔ คือ ควรสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  โดยให้ความเห็นไว้ จ านวน ๑๗ ท่าน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๒.๗๘  อันดับที่ ๕ คือ ต้องท าแผนที่สามารถตอบสภาวการณ์ในปัจจุบันและก าหนดทิศทางและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือที่ชัดเจน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
ที่จ านวนประชาชนจะเพ่ิมขึ้นหากมีการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจชายแดน โดยให้ความเห็นไว้ จ านวน 
๑๕ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๗  อันดับที่ ๖ คือ รัฐบาลหรือหน่วยงานราชการต้องพยายามสร้าง
เครือข่ายององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และหน่วยงานของประเทศ
เพ่ือนบ้าน เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าให้คึกคักและมีการค้าขายระหว่างกันมากยิ่งขึ้น โดยให้
ความเห็นไว้ จ านวน ๑๓ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๗ และ ล าดับสุดท้าย คือ ควรส่งเสริมการค้าการ
ลงทุนที่มีความม่ันคงยั่งยืนโดยการเชิญชวนผู้ประกอบการในพ้ืนที่ เช่น ร้านค้า ตลาด ให้มีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผน โดยให้ความเห็นไว้ จ านวน ๑๓ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๗ 

 
๔.๕ องค์ความรูท้ี่ได้รับจากการวิจัย 

จังหวัดน่านเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย อยู่ทางภาคเหนือ มีชายแดนติดกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประมาณ ๒๗๗ กิโลเมตร  และติดกับจังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา และ
จังหวัดอุตรดิตถ์  ซึ่งชายแดนดังกล่าวมีจุดผ่านแดนสากล ๑ จุด คือ ด่านบ้านห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติด่านตรงข้ามของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  คือ บ้านน้ าเงิน เมืองเงิน แขวง
ไชยะบุลี (ด่านสากล) และจุดผ่อนปรนด่านบ้านใหม่ชนแดน อ าเภอสองแคว และบ้านห้วยสะแตง              
อ าเภอทุ่งช้าง กับเมืองเชียงฮ่อน 

การพัฒนา “ความเป็นเมืองชายแดน” ไปสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะเป็นการเพ่ิม
โอกาสทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่ สร้างประโยชน์จากความเชื่อมโยงกับ
ฐานการผลิตหลักของประเทศภาคและประเทศในภูมิภาค ดึงดูดการลงทุนจากในและต่างประเทศ 
และตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศในภาพรวม มีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พ้ืนที่



๑๓๑ 
 

และการส่งเสริมกิจกรรมในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ คุณภาพชีวิตของคน
ในพ้ืนที่ดีขึ้น มีการจ้างงานและเพ่ิมรายได้ให้ชุมชน รวมถึงมีกฎระเบียบและแนวทางการก ากับดูแล
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้มาตรฐานและมีการบังคับใช้ที่เข้มแข็ง มีการแก้ปัญหาข้อจา
กัดเดิมในพ้ืนที่และการป้องกันผลกระทบเชิงลบต่าง ๆ เช่น ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ไร้ทักษะ ปัญหา
สิ่งแวดล้อม หรือความแออัดของด่านพรมแดนเป็นพ้ืนที่ล าดับความส าคัญสูงที่ได้รับการสนับสนุนเชิง
นโยบายและงบประมาณ และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานจากภาครัฐสามารถเสริมสร้างศักยภาพ
ความแข็งแกร่งของหน่วยงานภาคเอกชน และชุมชนในพื้นท่ีตั้งแต่การวางแผน บริหารจัดการ และการ
ติดตามประเมินผล  

การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนของจังหวัดน่าน” คณะวิจัยได้ศึกษา ๑) ปัญหาอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจของจังหวัดน่าน ใน ๔ ด้าน คือ ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมให้ข้อมูล ปัญหาอุปสรรคใน
การมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของ
จังหวัดน่าน และปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน  
๒) ศึกษาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน ใน ๔ ด้าน 
คือ ด้านการมีส่วนร่วมให้ข้อมูล ด้านการมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น ด้านการมีส่วนร่วม จัดท า
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน และด้านการมีส่วนร่วมวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของ
จังหวัดน่าน ๓) เสนอแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน โดย 
ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ ได้จากการแจกแบบสอบถาม ซึ่งเป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จ านวน ๔๐๐ ชุด และข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ที่เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informants) ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาเข เศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ หรือเป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนา
เขตเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ แผนจ านวน ๑๘ ท่าน ซึ่งสามารถน ามาสังเคราะห์แสดงเป็นองค์
ความรู้ได ้ดังแผนภาพดังนี้   



๑๓๒ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑  แสดงองค์ความรู้จากการวิจัย 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 
ชายแดนภาคเหนือของจังหวัดน่าน 

 

วิเคราะห์   SWOT 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

- บุคลากรภาครัฐมี
ความรู้ความสามารถ
ในการจัดท าแผนฯ 
- มีพื้นที่ชายแดนติด
กั บ  ส ป ป . ล า ว 
สามารถเช่ือมโยงกับ
กลุ่ มประ เทศ GMS 
เพื่อการค้าการลงทุน
ชายแดน 
- ผู้ประกอบการมี
ความ เข้ มแข็ งและ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่อง 
-ป ร ะ ช า ช น ใ ห้
ความส าคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ   
-มีแหล่งท่องเที่ยวที่
หลากหลาย  อุทยาน
แห่งชาติมีจ านวนมาก
เ ห ม า ะ เ ป็ น แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยว 

จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

-ข า ด ก า ร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสาร และสื่อสาร
ร่ วมกันของภาครั ฐ
และประชน 
-ประชาชนไม่ทราบถึง
บทบาทและหน้ าที่
ของตนเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนฯ 
-ประชาชนไม่เข้าใจใน
กระบวนการจัดท า
แผนและการวิเคราะห์
แผน 

โอกาส 
(Opportunities) 
-รั ฐบ าลมี น โ ยบา ย
ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การพัฒนาเศรษฐกิจ 
-หน่วยงานภาครัฐเปิด
โอกาสให้ประชาชน
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
จัดท า ประเมิน และ
วิเคราะห์แผน 
-ภ า ค รั ฐ ส นั บ ส นุ น
งบประมาณในการ
พัฒน า แ ผ น พัฒน า
เศรษฐกิจชายแดน
ภาคเหนือ 
 

 

อุปสรรค 
(Threats) 

-ประชาชนไม่มีโอกาส
ในการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการ
จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า
เศรษฐกิจ 
-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีความยืดหยุ่น 
-ช่องทางในการเข้าถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนฯ 
มีน้อย 
-การติดปัญหาในเรื่อง
ของผังเมือง 
-การส่ ง เสริ มการมี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนฯ ของภาครัฐไม่
ต่อเนื่อง 

แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 
ชายแดนภาคเหนือของจังหวัดน่าน 

ให้ข้อมลู 
-ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
และสารสนเทศเกี่ยวกับ
แผน และให้ประชาชน 
หน่วยงานทุกภาคส่วนได้
มีโอกาสให้ข้อมูล 
-สอบถามและเชิญชวน
ผู้ประกอบการในพื้นที่ 
เช่น ร้านค้า ตลาด 

ให้ความคิดเห็น 
-เปิดโอกาสให้ประชาชน 
และหน่วยงานทุกภาค
ส่วนได้มี โอกาสแสดง
ความเห็นในหลากหลาย
ช่องทาง 
- ท า ป ร ะ ชา พิ จ า ร ณ์ 
อย่างต่อเนื่อง 

จัดท าแผนฯ 
-ภ า ค รั ฐ ส่ ง เ ส ริ ม
ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร
สัมมนา เกี่ ย วกับแผน 
การจัดท าแผน อย่าง
เพียงพอและต่อเนื่อง 
-ส ร้ า ง แ ร ง จู ง ใ จ ใ ห้
ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจดัท าแผน 

วิเคราะห์แผนฯ 
-เปิดเวทีแลกเปลี่ยน
ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร
วิเคราะห์แผน 
-สร้ า ง เ ครื อข่ า ยอง
อ ง ค์ ก ร ภ า ค รั ฐ 
ภ า ค เ อ ก ช น  ภ า ค
ประชาสั งคม และ
ภาคประชาชน 



๑๓๓ 
 

 
จากแผนภาพ การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขต

เศรษฐกิจของจังหวัดน่านของจังหวัดน่าน วิเคราะห์ ๔ ด้าน คือ ๑) จุดแข็ง (Strengths) ๒) จุดอ่อน 
(Weaknesses)  ๓) โอกาส (Opportunities)  และ ๔) อุปสรรค (Threats) ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

๑. จุดแข็ง (Strengths) จุดแข็งของการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่านของจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน อันได้แก่ ภาคประชาชน 
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน นั้น ประการหนึ่งที่ส าคัญ คือ บุคลากรภาครัฐมีความรู้
ความสามารถในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดน่าน ๑ ซึ่งเป็นไปตามภาระหน้าที่ที่ส่วนภาครัฐก าหนดขึ้น
ตามสายบังคับบัญชาขององค์กรภาครัฐ นอกจากนั้นจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มี พ้ืนที่ชายแดนติดกับ 
สปป.ลาว สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS เพ่ือการค้าการลงทุนชายแดน ๒ โดยผู้ประกอบการ
เองมีความเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ๓  ประชาชนให้ความส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างมาก๔  มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย  อุทยานแห่งชาติมีจ านวนมากเหมาะเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ๕ 

๒. จุดอ่อน (Weaknesses) จุดอ่อนของการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่านของจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน อันได้แก่ ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสื่อสารร่วมกันของภาครัฐและประชนการ ๖ ท าให้ประชาชน 
เอกชน และประชาสังคมไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัด จึงไม่
เข้ามามีส่วนร่วมหรือแสดงบทบาทอันเกี่ยวกับการจัดท าแผนฯ ๗ และประการที่ส าคัญที่ประชาชนไม่มี
ส่วนร่วมในการจัดท าหรือวิเคราะห์แผนนั้นเป็นผลมาจากการที่ประชาชนไม่เข้าใจในกระบวนการจัดท า
แผนและการวิเคราะห์แผน ๘ ท าให้การจัดท าแผนและวิเคราะห์แผนส่วนมากจะด าเนินการโดยผู้ที่ดูแล
เกี่ยวกับการจัดท าแผนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของภาครัฐมากกว่าภาคส่วนอื่นๆ ๙ 

๓. โอกาส (Opportunities) โอกาสของการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่านของจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก อันได้แก่ รัฐบาลมี
นโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจ ๑๐ นอกจากนั้นภาครัฐ(ส่วนกลาง) ยังให้การ
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ๑๑ ซึ่งส่งผลให้การ
                                                           

๑ สัมภาษณ์ นายไพศาล วิมลรัตน์, ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๒ สัมภาษณ์ นายสมเกียรติ  พยุงศักดิ์, รักษาการนายด่านศุลกากรทุ่งช้าง, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๓ สัมภาษณ์ นายสมบัติ  ชินสุขเสริม, ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๔ สัมภาษณ์ นายวิทยา  จงประสาธน์สุข, ประธานชมรมพ่อค้าน่าน, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๕ สัมภาษณ์ นายณัฐพล  จ าแปงตา, ปลัดอ าเภอเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดน่าน, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑. 
๖ สัมภาษณ์ นายดนัย  คฤหานนท์, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๗ สัมภาษณ์ นางวิไลวรรณ  บุดาสา, ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา อบจ. น่าน, 

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๘ สัมภาษณ์ นายชูศิลป์  สารรัตนะ, ประธานมูลนิธิฮักเมืองน่าน, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๙

 สัมภาษณ์ นายอาทิตย์  บุญคง, ปลัดเทศบาลเมืองน่าน, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๐ สัมภาษณ์ นายดนัย  คฤหานนท์, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๑ สัมภาษณ์ นายสุรพล  เธียรสูตร, นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองน่าน, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



๑๓๔ 
 

ด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดท าแผนจ าเป็นต้องให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินการตาม
บทบาทและหน้าที่ที่ภาคส่วนอื่นๆสามารเข้ามามีบทบาทได้ เช่น ทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผน ประเมินการด าเนินงาน และวิเคราะห์แผน ได้อย่างเปิดเผย ๑๒  

๔. อุปสรรค (Threats) อุปสรรคของการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่านของจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก อันได้แก่ ประชาชนไม่
มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
การที่ภาครัฐไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ภาคส่วนอื่นได้ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจที่
ชัดเจนและหลากหลาย ๑๓ อาทิเช่น เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่าน Line  Facebook หรือเว็บไซต์ของ
หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด เป็นต้น  ๑๔นอกจากนั้นภาครัฐด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนฯ ไม่ต่อเนื่อง๑๕ ในบางกรณีที่เกี่ยวกับการด าเนินการจริงในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องต้องประสบกับ
ปัญหาปัญหาในเรื่องของผังเมือง ๑๖  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่มีความยืดหยุ่นท าให้การด าเนินการ
บางอย่างไม่สามารถด าเนินการได้ ๑๗ 
 

ส่วนแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ ชายแดน
ภาคเหนือของจังหวัดน่าน ๔ ด้าน คือ ๑) การมีส่วนร่วมให้ข้อมูล ๒) การมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น  
๓) การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ และ ๔) การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี ้

๑. การมีส่วนร่วมให้ข้อมูล อันได้แก่ ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับ
แผนและให้ประชาชน หน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีโอกาสให้ข้อมูล๑๘ และสอบถามและเชิญชวน
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ เช่น ร้านค้า ตลาด ๑๙  
 ๒. การมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น อันได้แก่ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชน และหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสแสดงความเห็นในหลากหลายช่องทาง ๒๐  นอกจากนั้นควรมีการท าประชา
พิจารณ์ อย่างต่อเนื่อง ๒๑ 

                                                           
๑๒ สัมภาษณ์ นายไพศาล วิมลรัตน์, ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๓ สัมภาษณ์ นายดุสิต สุนทร, หัวหน้ากลุ่มงานและบริหารงานคลัง, ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๔ สัมภาษณ์ นายนรินทร์  เหล่าอารยะ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๕ สัมภาษณ์ นายอนุพงษ์  บุญเจือ, นักวิชาการคลังช านาญการ, ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๖ สัมภาษณ์ นางสาวสาวดี  ศรีอรุณ  นักผังเมืองช านาญการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

น่าน, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๗ สัมภาษณ์ นายสมเกียรติ  พยุงศักดิ์, รักษาการนายด่านศุลกากรทุ่งช้าง, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๘ สัมภาษณ์ นายดนัย  คฤหานนท์, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๙ สัมภาษณ์ นางสาวพิมพ์จันทร์ พรหมยศ, นักวิชาการพาณิชย์  ส านักงานพาณิชย์ จังหวัดน่าน, ๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๒๐  สัมภาษณ์ นายราเชนทร์ ศรีชัย, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโก๋น จ.น่าน, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๒๑  สัมภาษณ์ นายสมบัติ  ชินสุขเสริม,  ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



๑๓๕ 
 

 ๓. การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ อันได้แก่ ภาครัฐส่งเสริม
งบประมาณในการสัมมนาเกี่ยวกับแผน การจัดท าแผน อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ๒๒  นอกจากนั้น
ควรสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน ๒๓ 

๔. การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ  อันได้แก่ ควรเปิดเวที
แลกเปลี่ยนความรู้ในการวิเคราะห์แผน ๒๔  นอกจากนั้นต้องสร้างเครือข่ายององค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง ๒๕ 

                                                           
๒๒  สัมภาษณ์ นายส าราญ อินทนะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดน่าน, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๒๓ สัมภาษณ์ นายวิทยา  จงประสาธน์สุข, ประธานชมรมพ่อค้าน่าน, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๒๔ สัมภาษณ์ นายนรินทร์  เหล่าอารยะ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๒๕ สัมภาษณ์ นางวิไลวรรณ  บุดาสา,  ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดน่าน, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



 

 

 

๑๓๖ 

บทท่ี ๕ 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน
ของจังหวัดน่าน” มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนของจังหวัดน่าน ๒) เพ่ือวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนของจังหวัดน่าน และ ๓) เพ่ือเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอดังต่อไปนี้ 

ซึ่งมีวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) ตามลักษณะการศึกษารวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่มีเนื้อหาสนับสนุนผลการวิจัยชัดเจนมากขึ้น ส าหรับวิธีการวิจัย
ได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและแนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัย การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) และการวิจัยเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถาม (Survey Research) 
ในประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขต เศรษฐกิจชายแดนของจังหวัด
น่านของจังหวัดน่าน 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขต เศรษฐกิจชายแดน
ของจังหวัดน่าน  สรุปตามประเด็นส าคัญตามวัตถุประสงค์ ดังตอ่ไปนี้ 
 

จากวัตถุประสงค์ข้อ ๑ ที่ว่า “เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน” 
 ๕.๑.๑ ปัญหาอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 
ด้านการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามการวิจัย และ
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก ในประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา
เขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน พบว่า ทั้งข้อมูลจากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
มีข้อมูลที่ตรงกัน ดังนี้  ๑) ประชาชนไม่ร่วมให้ข้อมูล ดังนั้นบุคคลกรภาครัฐที่มีความรู้ต้องมาให้
ความรู้กับประชาชนเพ่ือเป็นการลดช่องว่างระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน  ซึ่งการเข้ามามีส่วน
ร่วมนั้นตามแนวทางการบริหารของหน่วยงานปกครองต่างๆ โดยเฉพาะ หน่วยงาน อปท. คือ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดน่าน เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลต่างๆ เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการในบางเรื่องซึ่งมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมให้ข้อมูลอันที่เป็นประโยชน์ แต่โดยส่วนมากการให้ข้อมูลนั้นภาครัฐจะเป็นฝ่ายด าเนินการ                 
ขอข้อมูลมากกว่า อาทิ เช่น การสั่งการให้หน่วยงานภายใต้สังกัดจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่านของหน่วยงานระดับจังหวัด  การจัดประชุมโดย



 

 

 

๑๓๗ 

หน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในพื้นท่ี อันได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล หรือแม้กระทั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่
เป็นผู้ที่จัดประชุมหรือจัดเวทีการประชุมต่างๆ 
 
 ๕.๑.๒ ปัญหาอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 
ด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามการ
วิจัย และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก ในประเด็นที่ เกี่ยวกับปัญหาการมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นเพ่ือการจัดท า
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน พบว่า ทั้งข้อมูลจากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพมีข้อมูลที่ตรงกัน ดังนี้  ๑) ภาครัฐยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แสดงความเห็นไม่ท่ัวถึง ดังนั้นควรกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นใน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนน่าน โดยการแสดงความเห็นต่างๆที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรที่มีภารกิจอันเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวมาข้างต้น อาทิ 
เช่น แสดงความเห็นในที่ประชุม การแสดงความเห็นผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท า
แผนฯ เป็นต้น  ๒) ประชาชนยังไม่เข้าใจกระบวนการการมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นและส่วน
หนึ่งไม่ได้ทราบหรือรับข้อมูลเกี่ยวแผนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่านจึงไม่ได้แสดง
บทบาทอะไรในท านองการแสดงความเห็น   
 

๕.๑.๓ ปัญหาอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 
ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามการวิจัย 
และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก ในประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนของจังหวัดน่าน พบว่า ทั้งข้อมูลจากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีข้อมูลที่
ตรงกัน ดังนี้ ๑) รัฐบาลยังขาดนโยบายในการส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานอ่ืนๆ ได้เข้าใจใน
เนื้อหาเกี่ยวกับจัดท าแผน ดังนั้นรัฐบาลควรมีนโยบายในการฝึกอบรมการให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะการอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน
ได้เข้าในและสามารถมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนอย่างทั่วถึง  ๒) นโยบายการด าเนินการต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน  และการจัดประชุมสัมมนา และ
ประเมินผลเกี่ยวกับการจัดท าแผนไม่ต่อเนื่อง ท าให้การขับเคลื่อนต่างๆ ไม่ต่อเนื่องและไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร แต่เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากเนื่องจากผู้น าของจังหวัดของจังหวัดน่านมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ๓) ภาครัฐมีบุคลากรที่มีความรู้ในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน
จังหวัดน่านแต่ขาดการสื่อสารให้ประชาชนทราบปัญหา และได้ข้อมูลมาจัดท าแผน และมีความรู้ความ
เข้าในการการจัดท าแผน ท าให้ประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีสามารถเข้ามามีส่วนร่วมจัดท าแผน
ไม่เข้าใจและไม่สามารถแสดงศักยภาพของตนให้เต็มที่ ในกิจกรรมต่างๆที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
จัดท าแผน 

 



 

 

 

๑๓๘ 

๕.๑.๔ ปัญหาอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 
ด้านการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แผนฯ จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามการ
วิจัย และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก ในประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนของจังหวัดน่าน พบว่า ทั้งข้อมูลจากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีข้อมูลที่
ตรงกัน ดังนี้ ๑) ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบตั้งแต้ต้นจนจบ
อย่างเปิดเผยและครบทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นผลที่ต่อเนื่องมาจากปัญหาการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วม ตั้งแต่กระบวนการให้ข้อมูล การแสดงความเห็น การจัดท าแผน จนมาถึงกระบวนการวิเคราะห์
แผน ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงบทบาทของตนเองในประการดังกล่าว ข้างต้น                  
๒) ยังไม่มีคณะท างานระดับจังหวัด  และกลุ่มจังหวัด ที่มีสัดส่ วนของภาคประชาสังคม และ
นักวิชาการเข้าร่วมเพ่ือยกร่าง ทบทวน ปรับปรุงร่างแผนฯ ที่ให้มีการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แผน
อย่างทั่วถึง ถึงแม้ปัจจุบันภาครัฐจะมีการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดก็ตามแต่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่
ทราบข้อมูลดังกล่าว และการจัดท ากลุ่มจังหวัดดังกล่าวในบริบทการน าไปสู่การปฏิบัติจริงในบางพ้ืนที่
ก็ยังไม่ชัดเจน 
 

จากวัตถุประสงค์ข้อ ๒ “เพ่ือวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน” 

๕.๑.๕ การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน 
จังหวัดน่าน ด้านการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม
การวิจัย และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) โดยใช้
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ในประเด็นที่ เกี่ยวกับการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเพ่ือใช้                   
ในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน พบว่า ทั้งข้อมูลจากการเก็บข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพมีข้อมูลที่ตรงกัน ดังนี้ ๑) ประชาชนไม่ร่วมให้ข้อมูล ดังนั้นบุคคลกรภาครัฐที่มี
ความรู้ต้องมาให้ความรู้กับประชาชนเพ่ือเป็นการลดช่องว่างระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน                 
ซึ่งส่วนหนึ่งที่ประชาชนไม่เข้ามามีส่วนร่วมนั้นเป็นเพราะเกิดปัญหาด้านการแระชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแผนให้ประชาชนได้ทราบถึงข้อมูลและบทบาทที่ประชาชนมีและควร
กระท า นอกจากนั้น ต้องให้มีการประชาสัมพันธ์เอกสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาในเว็บไซต์ของจังหวัด               
อีกช่องทางหนึ่งด้วย 

 
๕.๑.๖ การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน 

จังหวัดน่าน ด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามการวิจัย และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการ สัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ                         
(Key Informants) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ในประเด็นที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมใน
การให้ให้ความเห็นเพ่ือใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน พบว่า                 
ทั้งข้อมูลจากการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีข้อมูลที่ตรงกัน ดังนี้ ๑) ภาครัฐควรกระตุ้นให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ในรูปแบบที่หลาย เช่น จัดเวทีแลกเปลี่ยน



 

 

 

๑๓๙ 

เรียนรู้ความคิดเห็นระหว่างภาครัฐและส่วนอื่นๆ การจัดประชุมสัญจร และการจัดกิจกรรมต่างเหล่านี้
ควรจัดในตอนเย็นหรือตอนพลบค่ า เนื่องจากช่วงเวลากลางวันประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 
ของตนเอง  ๒) ต้องเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม  เนื่องจาก                        
ผลการวิจัยในประเด็นปัญหาอุปสรรคนั้นปัญหาประการหนึ่งที่ส าคัญท่ีประชาชนสะท้อนมาคือ ภาครัฐ
มักด าเนินการเฉพาะส่วนงานโดยไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการต่างๆ 

 
๕.๑.๗ การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน 

จังหวัดน่าน ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามการวิจัย และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ                         
(Key Informants) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ในประเด็นที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน พบว่า ทั้งข้อมูลจากการเก็บข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพมีข้อมูลที่ตรงกัน ดังนี้ ๑) ประชาชนขาดโอกาสมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดน่าน เนื่องจากการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน
จังหวัดน่านจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานต้นสังกัดเพียงอย่างเดียว  ๒) ภาครัฐได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่านถือ และต้องมีการอบรมหรือสัมมนา
เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดโดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน แต่ยังขาดการด าเนินการที่เป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน ๓) ภาครัฐมีบุคลากรที่มีความรู้ในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนจังหวัด
น่านแต่ขาดการสื่อสารให้ประชาชนทราบปัญหา และได้ข้อมูลมาจัดท าแผน และมีความรู้ความเข้า              
ใจในการจัดท าแผน 

 
๕.๑.๘ การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน ของ

จังหวัดน่าน ด้านการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แผนฯ  จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามการวิจัย และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ                        
(Key Informants) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ในประเด็นที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน พบว่า ๑) ขณะนี้ยังไม่มีคณะท างาน
ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่มีสัดส่วนของภาคประชาสังคม และนักวิชาการเข้าร่วมเพ่ือยกร่าง 
ทบทวน ปรับปรุงร่างแผนฯ ที่ให้มีการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แผนอย่างทั่วถึง   ซึ่งเป็นผลสืบเนื่อง
จากข้อมูลการวิจัยในประเด็นปัญหาอุปสรรคในการแจ้งข้อมูล ในประเด็นต่างๆที่ กล่าวไว้ข้างต้น                 
๒) ถึงแม้จะมีการวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน ความพร้อม-โอกาสแล้ว แต่ยังไม่มีการพิจารณาถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนและจุดได้เปรียบ เสียเปรียบกับต่างประเทศ 

 
จากวัตถุประสงค์ข้อ 3 ที่ว่า “เพ่ือเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา

เขตเศรษฐกิจภาคเหนือของจังหวัดน่าน” 
๕.๑.๙ แนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของ

จังหวัดน่าน จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามการวิจัย และการเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ใน



 

 

 

๑๔๐ 

ประเด็นที่เกี่ยวกับแนวทางการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาค
ชายแดนเหนือของจังหวัดน่าน พบว่า ทั้งข้อมูลจากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีข้อมูล
ที่ตรงกัน ได้ข้อสรุปว่า ส่วนใหญ่เสนอแนวทางการ เปิดโอกาสให้ประชาชน  รวมถึงหน่วยงานทุกภาค
ส่วนได้มีโอกาสแสดงให้ข้อมูล แสดงความเห็น จัดท า และวิเคราะห์แผนดังกล่าว ช่องทางที่
หลากหลาย และเริ่มประชาสัมพันธ์และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ เช่น การติดตาม
ประเมินผลของแผนฯ เพ่ือน าไปประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายทราบ  การจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาดังกล่าว อย่างสม่ าเสมอ และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งต้องสอบถามและเชิญชวน
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ เช่น ร้านค้า ตลาด ให้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ  ด าเนินนโยบายในการ
ฝึกอบรมการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการด าเนินการต่างๆ 
ควรมีการแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้นรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการ
ต้องพยายามสร้างเครือข่ายการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาแผนเศรษฐกิจให้มีเครือข่ายที่มั่นคง 
 
๕.๒ อภิปรายผล 
 ในการอภิปรายผลผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยและอภิปราย
ข้อค้นพบใหม่จากการท าวิจัยดังนี้ 
 ๕.๒.๑ จากผลการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
เขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า 
ปัญหาอุปสรรคด้านนี้อยู่ในระดับที่ไม่น่าเป็นเป็นห่วง แต่เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้วนั้น ปรากฏว่า
ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจบทบาทอ านาจหน้าที่ของประชาชนที่ควรมีจึงไม่มีบทบาทในการ
ให้ข้อมูลแก่ภาครัฐและขาดการรับรู้ข่าวสารของทางราชการ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ช่องทางในการรับ
ข้อมูลข่าวสารจากประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนๆ มีไม่เพียงพอ รวมทั้งภาครัฐไม่เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัด ดังนั้น ภาครัฐควร
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จรัส สุวรรณมาลา และ ชาญณวุฒิ  ไชยรักษา ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การก าหนดตัวชี้วัดระดับ
และประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการกระจายอ านาจ โดยเห็นว่าการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น ควรมีลักษณะการมีส่วนร่วมในการร่วมกันคิด การเสนอ
ความเห็นและก าหนดว่าชุมชนควรจะด าเนินการกิจการสาธารณะอะไรบ้าง มีการคัดเลือกผู้แทนของ
ชุมชนเข้าไปตรวจสอบดูแลการด าเนินกิจการสาธารณะนั้นๆ ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้อง
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์โดยการแต่งตั้งให้ผู้แทนของชุมชนเข้ามาร่วมใน
การวางแผนการพัฒนา การก าหนดกิจกรรมสาธารณะต่างๆ การแต่งตั้งให้ตัวแทนของชุมชนเข้ามา
ตรวจสอบการด าเนินงาน ร่วมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสร้างให้ประชาชนมีความรู้สึกว่า
กิจการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการนั้น โดยปัจจัยทั่วไปหลายประการเป็นสิ่งที่สามารถ
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน โดยจากการ
วิจัยอายุจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมมากที่สุด รองมาก็คือ วุฒิการศึกษา/การศึกษา ซึ่งประเด็นปัจจัยที่



 

 

 

๑๔๑ 

ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมนั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรทัศน์  โรจน์กิจจากุล ๑ ซึ่งได้วิจัย เรื่อง การ
มีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด
น่าน ซึ่งเห็นว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคม
ในจังหวัดน่าน ภาครัฐและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาค
ประชาสังคมในจังหวัดน่าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ รองลงมาได้แก่ การ
มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการวางแผน และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน ตามล าดับ เมื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยด้านหลักสาราณียธรรมมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสั งคมในจังหวัดน่าน  
โดยหลักสาราณียธรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชา
สังคมเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
กล่าวคือ ที่มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูงในประเด็น ร่วมกันรับผลประโยชน์ (Y1) มีค่าเท่ากับ 
0.749 ร่วมกันตัดสินใจ (Y2) มีค่าเท่ากับ 0.711 ร่วมกันวางแผน (Y1) มีค่าเท่ากับ .688 ร่วมกัน
ประเมินผล (Y5) มีค่าเท่ากับ 0.681 ร่วมกันด าเนินงาน (Y3) มีค่าเท่ากับ 0.658  และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วาริลิน วังชัย ๒ ได้ท าการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล                  
ที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ 
ระยะเวลาการอยู่อาศัยในต าบล การเป็นสมาชิกกลุ่มในต าบล ความรู้ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่
พลเมือง และความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  2. ปัจจัยทาง
สภาพแวดล้อมและสังคม ได้แก่ วัฒนธรรมทางการเมือง ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ การรับรู้วิธีการ
ในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.) และการติดต่อสื่อสาร 3. ปัจจัย
ทางโอกาส ได้แก่ การออกกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และ
ทัศนะของผู้บริหารท้องถิ่นเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ด้านการมีส่วนร่วมในการให้ความเห็น ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า 
ปัญหาอุปสรรคด้านการมีส่วนร่วมให้ความเห็น สิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุด คือ ประชาชนเองไม่มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นเพราะช่องทางในการให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นไม่เหมาะสม ท าให้ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการให้ความเห็นเพ่ือเป็นประโยชน์

                                                           
๑ ธีรทัศน์  โรจน์กิจจากุล. "การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน",  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐). 

๒ วาริลิน  วังชัย. "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในจังหวัดเพชรบุรี ",วิทยานิพนธ์พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
, ๒๕๔๕). 



 

 

 

๑๔๒ 

ต่อการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่านของจังหวัดน่าน และสามารถมี
เครือข่ายในการด าเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุขุมาลย์ ประสมศักดิ์ ๓ ได้วิจัยเรื่อง “กล
ยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน” ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พบว่า  สามารถจ าแนกได้ทั้งหมด
ออกเป็น ๔ กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ ๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสภาพที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ๒) นโยบายภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถควบคุมและไม่สามารถรักษามาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดล้อมได้ ๓) ประชาชนขาดองค์ความรู้และไม่มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้
อย่างต่อเนื่อง และ ๔) เครือข่ายของสมาคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านไม่สามารถจะ
บูรณาการการท างานในเชิงเครือข่ายได ้

 
ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน ซึ่งมี

ค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า ปัญหาอุปสรรคด้านการมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่านมากที่สุด คือ ภาครัฐไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผน และ ประชาชนขาดการประชุมหรือรวมตัวกันในการจัดท าแผนการด าเนินการ
แก้ไขปัญหา ท าให้การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่านไม่
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา เพ็งแจ่ม ซึ่งได้
ท าการศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วน ต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม พบว่า ประชาชน
ขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามภารกิจหกด้านมากที่สุด  

 
ด้านการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน   

ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า ปัญหาอุปสรรคด้านการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่านมากที่สุด ประชาชนไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์แผนพัฒนาจังหวัด รองลงมา คือ ขาดการวิเคราะห์แผนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า จังหวัดน่านนั้นยังขาดการวิเคราะห์แผนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง นอกจากนั้นในบางคราวที่มี
การด าเนินการวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่านของหน่วยงานภาครัฐใน
จังหวัดน่าน ประชาชนไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ ซึ่งเป็นเพราะการด าเนินการจะต้องมีค่าใช้จ่าย
หรือข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ภาครัฐจะมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในภารงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว  

                                                           
๓ สุขุมาลย์ ประสมศักดิ์, "กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธ

ธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน" ,  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 

 

 

๑๔๓ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ วาริลิน วังชัย ๔ ได้ท าการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) คือ วิธีการมี
ส่วนร่วมที่กฎหมายให้อ านาจแก่ประชาชนในการตรวจสอบ 15 วิธีได้แก่ การแสดงความคิดเห็น การ
เป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา การรับฟังการประชุม การคัดค้านข้อบังคับการเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบพฤติกรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.) การขอรับทราบข้อมูลข่าวสาร การตรวจสอบแผน พัฒนาการตรวจสอบข้อบังคับและรายจ่าย
ประจ าปี การติดตามความก้าวหน้าและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การเข้าชื่อเพ่ือเสนอข้อบังคับ
ต าบล การร้องเรียนต่อประธานองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เมื่อพบว่าผู้บริหารท้องถิ่นท างานไม่
โปร่งใส การร้องเรียนต่อนายอ าเภอกรณีที่คณะกรรมการบริหารไม่สนใจต่อค าคัดค้าน การฟ้องศาล
ปกครอง และการเข้าชื่อถอดถอนผลการศึกษาการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 392 ราย ส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) จ านวน 349 
ราย คิดเป็นร้อยละ 89.0 และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) จ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.0 โดยกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วม
มากที่สุด3 อันดับแรก คือ การขอรับทราบข้อมูลข่าวสาร การตรวจสอบพฤติกรรมของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และการแสดงความคิดเห็นตามล าดับ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างมีส่วน
ร่วมน้อยที่สุด 3 อันดับแรก คือ การเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าชื่อเสนอข้อบังคับต าบล และ
การเข้าชื่อถอดถอนคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) หรือสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.) ตามล าดับ 
 

๕.๒.๒ จากผลการวิเคราะห์แนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล อภิปรายได้ว่า การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
เขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน ด้านการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ทั้งผู้ตอบแบบสอบถาม และ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้เสนอแนวทางไว้ คือ ภาครัฐควรเปิดโอกาสให้ประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนได้
มีโอกาสแสดงความเห็นในการให้ข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง เช่น การจัดท าข้อมูลเพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์
ให้กับประชาชนได้ทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การก าหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
แผน  การแถลงถึงสาระส าคัญของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่านในโอกาสต่างๆ การ
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ถึงเนื้อหาเกี่ยวกับแผนหรือการด าเนินการต่างๆ โดยอาจจะน าหลักธรรมทางประ

                                                           
๔ วาริลิน  วังชัย. "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล ในจังหวัดเพชรบุรี ",วิทยานิพนธ์พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
, ๒๕๔๕). 



 

 

 

๑๔๔ 

พุทธศาสนามาใช้ในการจัดท าแผน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุขุมาลย์ ประสมศักดิ์ ๕ ได้วิจัยเรื่อง 
“กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน” ผลการวิจัยพบว่า มีข้อเสนอแนะคือ ควรน ากลยุทธ์
การมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักอปริหานิยธรรมทั้ง ๗ ประการไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที่และวิถีชีวิตของประชาชน ในรูปของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้ง
เครือข่ายพระสงฆ์และเครือข่ายสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้สิ่งแวดล้อมท่ีมีคุณภาพเหมาะแก่การด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนสืบไป 

 
ด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น อภิปรายได้ว่า การมีส่วนร่วมในการจัดท า

แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน ด้านการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ทั้งผู้ตอบ
แบบสอบถาม และผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้เสนอแนวทางไว้ คือ รัฐบาลหรือหน่วยงานราชการต้องพยายาม
สร้างเครือข่ายการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาแผนเศรษฐกิจ อาจเป็นการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
เฉพาะด้าน  และให้มีการสอบถามและเชิญชวนผู้ประกอบการในพ้ืนที่ เช่น ร้านค้า ตลาด ให้มีส่วนร่วม
ในการแสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  มธุรดา สมัยกุล ๖ ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
ชายแดน กรณีศึกษาตลาดมิตรภาพชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งกล่าถึงประเด็นดังกล่าว 
โดยสามารถน ามาบูรณาการในพื้นที่ของจังหวัดน่าน กล่าวไว้ว่า ควรมีการเสนอนโยบายไปยังรัฐบาล 
เพ่ือก าหนดให้บริเวณตลาดมิตรภาพชายแดนไทย-กัมพูชาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือเป็นการเพ่ิม
มูลค่าการค้า และดึงดูดนักลงทุนชาวไทยเข้ามาค้าขาย ควรมีการปรับปรุงเรื่องระบบภาษี และ
ขั้นตอนการน าสินค้าเข้า-ออก ประเทศให้มีความสะดวก รวดเร็ว ควรมีการจัดแผนผังของตลาด
มิตรภาพชายแดนไทย-กัมพูชาและก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติม เช่น สถานที่จอดรถ ห้อง
สุขา ศูนย์อาหาร เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวให้มีจ านวนมากขึ้น และควรมีการจัดตั้ง
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดมิตรภาพชายแดนไทย -กัมพูชา เพ่ือเป็นศูนย์อ านวยความ
สะดวกด้านข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยว  

 
ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 

อภิปรายได้ว่า การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน ด้านการมี
ส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ทั้งผู้ตอบแบบสอบถาม และผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้เสนอแนวทางไว้ คือ ผู้จัดท า
แผนควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปรับรู้ในทุกๆ ขั้นตอน นอกจากนั้นควรมีการติดตามประเมินผลของ
แผนฯ เพ่ือน าไปประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายทราบ โดยสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

                                                           
๕ สุขุมาลย์ ประสมศักดิ์, "กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธ

ธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน" ,  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๖
 มธุรดา สมัยกุล. "แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน กรณีศึกษาตลาดมิตรภาพชายแดน

ไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว ",  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพัฒนศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๖). 



 

 

 

๑๔๕ 

จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิญญา ชมพูมาศ ได้วิจัยเรื่อง 
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา แผนพัฒนาสังคมจังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งจากการศึกษา พบว่า มีองค์ประกอบที่ส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาสังคมจังหวัด ๕ 
ส่วน คือ (๑) ข้อมูล (๒) บุคลากร (๓) กฎหมาย นโยบาย และแผนชาติ/แผนจังหวัด (๔) งบประมาณ (๕) 
วัสดุ/อุปกรณ์ และมีปัจจัยที่มีผลต่อการจัดท าแผนพัฒนาสังคมจังหวัด ๒ ส่วน คือ (๑) ปัจจัยในองค์กร 
ได้แก่ ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และวัสดุอุปกรณ์และการจัดการภายในองค์หร (๒) ปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ กฎหมาย นโยบาย ผู้บริหารจังหวัด บุคลกรหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน องค์หร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (ก.ส.จ.) คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด นักวิชาการงบประมาณ และการบริหารจัดการ ซึ่งองค์ประกอบ
และปัจจัยดังกล่าวมีผลกระทบต่อการจัดท าแผนพัฒนาสังคมจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในการแก้ปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด 

 
ด้านการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 

อภิปรายได้ว่า การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน ด้านการมี
ส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ทั้งผู้ตอบแบบสอบถาม และผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้เสนอแนวทางไว้ คือ ภาครัฐควร
ส่งเสริมงบประมาณในการสัมมนาเกี่ยวกับแผน การจัดท าแผน วิเคราะห์แผน การติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง รวมทั้งท าประชาพิจารณ์หรือสร้างกิจกรรมให้คนในชุมชน
หรือท้องถิ่นในจังหวัดได้เข้ามามีส่วนร่วม เพราะการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่จะน าไปสู่การได้
ข้อมูลที่สามารถก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการวิเคราะห์แผนที่ได้จัดท าขึ้น เนื่องจากหาก
ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยจะท าให้ได้แผนที่ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ราชิน ตันตรานนท์ ๗ ได้วิจัย เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อแผนงานของ
เทศบาลนครเชียงใหม่” ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า จากผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของภาค
ประชาชนต่อแผนงานของเทศบาลนครเชียงใหม่พบว่าด้านบทบาทการมีส่ วนร่วมในการตัดสินใจ 
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีบทบาทหรือมีบทบาทน้อยต่อการมีส่วนร่วมตัดสินใจต่อแผนงานของ
เทศบาลนครเชียงใหม่ ด้านบทบาทการมีส่วนร่วมในการประเมินผลพบว่า ประชาชนไม่เคยมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลเลย และผลการศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากแผนงานของเทศบาลนครเชียงใหม่แต่อย่างใดจากผล
การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในบทบาทของภาคประชาชนในการเข้าร่วม
วางแผนงานของเทศบาลนครเชียงใหม่พบว่าปัญหาด้านการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่ามีปัญหาในด้านการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในระดับมากท่ีสุดส่วนปัญหาด้านการร่วมปฏิบัติพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่ามีปัญหาด้าน
การร่วมปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด และปัญหาด้านการติดตามประเมินผลพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็น
ว่ามีปัญหาด้านนี้ในระดับมากที่สุด 
 
                                                           

๗ ราชิน ตันตรานนท์, "การมีส่วนรว่มของประชาชนต่อแผนงานของเทศบาลนครเชียงใหม่",  การ
ค้นคว้าอิสระ (สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๔). 



 

 

 

๑๔๖ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑) ด้านการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ภาครัฐต้องก าหนดนโยบายการส่งเสริมให้ทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน  
๒) ด้านการมีส่วนร่วมในการให้ความเห็น  ควรส่งเสริมนโยบายการเปิดเผยข้อมูลที่

เกี่ยวกับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 
๓) ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ ควรตระหนักและเน้นแนวทางการด าเนิน

กิจกรรมแบบมีส่วนร่วมโดยการประกาศเป็นนโยบายของจังหวัด ซึ่งต้องสอดคล้องกับแนวทางการ
ท างานของคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง (Mekong River Commission: MRC) 

๔) ด้านการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แผน รัฐบาลควรมีนโยบายการส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะด้านการวิเคราะห์แผนระดับต่างๆ แก่ภาคเอกชน ภาคประชาคม และภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ    
๑) ด้านการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ภาครัฐต้องด าเนินการให้ชัดเจนในการเปิด

โอกาสให้ภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาคม และภาคประชาชน ได้เข้ามามีบทบาทโดย
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผน 

๒) ด้านการมีส่วนร่วมในการให้ความเห็น  การแสดงความเห็นต้องกระท าการอย่าง
ทั่วถึง โดยไม่ควรมีการด าเนินการเฉพาะส่วนงานที่รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ของภาครัฐที่มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ให้โอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 

๓) ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ ภาคประชาชนยังไม่เข้าใจถึงบทบาทของตน
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน และบางส่วน
ขาดองค์ความรู้และทักษะการจัดท าแผน ภาครัฐต้องให้เร่งด าเนินการสร้างความเข้าใจในบทบาทของ
ประชาชน และด าเนินการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนให้กับประชาชน และศึกษาแนว
ทางการท างานของคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง (Mekong River Commission: MRC) เพ่ิมเติมเพ่ือให้
การจัดท าแผนมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  

๔) ด้านการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แผน การวิเคราะห์แผนนั้นต้องมีการวิเคราะห์
รอบด้าน ทั้งบริบทของประเทศไทย  การเปรียบเทียบผลกระทบทั้งต่อไทย และต่อประเทศเพ่ือนบ้าน 
นอกจากนั้น ควรสร้างแรงจูงใจให้ภาคส่วนอ่ืนๆนอกเหนือจากภาครัฐได้เข้ามีมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์แผน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นท่ี 

 
๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  ๑) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน  

  ๒) ควรเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน  

  ๓) ควรศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน  



 

 

 

๑๔๗ 

๔) ควรศึกษาการมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

๕) ควรใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
๖) ควรศึกษาข้อมูลเชิงลึกทั้งจากประชากรของประเทศไทยและประชากรของประเทศ

เพ่ือนบ้านที่เกี่ยวข้อง 



๑๔๘ 
 

บรรณานุกรม  

๑.  ภาษาไทย : 
 ก.  ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 
 ข.  ข้อมูลทุติยภูมิ 
(1) หนังสือ  
 

โกวิทย์  พวงงาม. การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
บพิธการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๓.  

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ก.บ.จ. จังหวัดน่าน.  แผนพัฒนาจังหวัดน่าน พ.ศ.
๒๕๕๘ – ๒๕๖๑. ม.ป.ท.. ม.ป.พ. 

คณาจารย์สานักพิมพ์เลี่ยงเชียง. หนังสือบูรณาการแผนใหม่ นักธรรมชั้นตรี. กรุงเทพมหานคร : เลี่ยง
เชียง, ๒๕๔๖.   

จักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.  กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์ โอเดียนสโตร์, 2545. 

จินตวีร์ เกษมศุข. หลักการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : บริษัแอคทีฟ พริ้นท์ 
จ ากัด, ๒๕๕๗. 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันวิจัยสังคมและสถาบันวิจัย สภาวะแวดล้อม. โครงการพัฒนาการ
ด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. 

ชัยอนันต์ สมุทวณิช. ประชาสังคมทรรศนะนักคิดในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร  : ส านักพิมพ์มติชน
, ๒๕๓๙. 

ชูชัย ศุภวงศ์ และ ยุวดี คาดการณ์ไกล บรรณาธิการ. ประชาสังคม ทรรศนะนักคิดในสังคมไทย. 
กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๐. 

ซูซาน เอ็ม.ดาร์ลิงตัน เขียน นัยนา นาควัชระ แปล. บวชต้นไม้ การอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมตาม
วิถีพุทธ. กรุงเทพมหานคร : หจก ภาพพิมพ์, ๒๕๕๙. 

ด ารงศักดิ์ แก้วเพ็ง. ชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ ๑. สงขลา : บริษัท น าศิลป์โฆษณา จ ากัด, ๒๕๕๖. 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขต 
เศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 
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of Nan province 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑.เพ่ือศึกษาป๎ญหาอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน ๒.เพ่ือวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนของจังหวัดน่าน และ ๓.เพ่ือเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนของจังหวัดน่าน  

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน ๑๘ คน ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
การพรรณนาความ และการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 
๐.๙๖๒    กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ประชากรที่มีชื่อปรากฏอยู่ ในทะเบียนราษฎร์ของจังหวัดน่าน                  
มีจ านวน ๔๗๙,๕๑๘ คน   ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple random sampling) ตามตาราง
การก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ซึ่งได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
๔๐๐ คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

 
ผลการวิจัยพบว่า 
๑. ป๎ญหาอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่านนั้น ใน

ภาพรวมภาคประชาชนและภาคเอกชนยังไม่ค่อยมีโอกาสในการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ ของจังหวัดน่าน ไม่ว่าจะเป็น ๑) ด้านการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ซึ่งมา
จากการที่ประชาชนไม่ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนดังกล่าว ๒) ด้านการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความเห็น เนื่องจากภาครัฐยังขาดการกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ๓) ด้านการมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน ซึ่งรัฐบาลยังขาดนโยบายในการส่งเสริมให้
ประชาชนและหน่วยงานอ่ืนๆ ได้เข้าใจในเนื้อหาเกี่ยวกับจัดท าแผน ภาครัฐขาดการสื่อสารให้ประชาชน
ทราบป๎ญหา และ ๔) ด้านการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน ซึ่ง

                                                           
1  ธีรทัศน์  โรจน์กิจจากุล  อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 



๑๕๘ 
 

ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบตั้งแต้ต้นจนจบอย่างเปิดเผยจนครบ
ทุกภาคส่วน และยังไม่มีคณะท างานระดับจังหวัด  และกลุ่มจังหวัด ที่มีสัดส่วนของภาคประชาสังคม 

๒. การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน
นั้น ปรากฏว่า การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ ของจังหวัดน่านนั้น 
ด้านที่มีระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมให้ข้อมูล อยู่ในระดับ การมีส่วนร่วมน้อย 
ค่าเฉลี่ย   ( ) อยู่ที่ ๒.๓๒ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ ๐.๙๐ รองลงมา คือ ด้านการมี
ส่วนร่วมวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ อยู่ ในระดับการมีส่วนร่วมน้อย ค่าเฉลี่ย (
 ) อยู่ที่ ๒.๑๔ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ ๐.๙๕ ส่วนด้านที่มีระดับการมีส่วนร่วม
น้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนืออยู่ในระดับ การมี
ส่วนร่วมน้อย ค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๒.๐๐ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ ๑.๐๒ 

๓. แนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ ของ
จังหวัดน่าน ในแต่ละด้านทั้งผู้ตอบแบบสอบถามและผู้ให้ข้อมูลส าคัญหลัก ได้เสนอแนวทางไว้ในแต่ละ
ด้าน ดังนี้ ๑) แนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคเหนือของจังหวัดน่าน ด้าน
การให้ข้อมูล ได้เสนอให้ ภาครัฐควรเปิดโอกาสให้ประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีโอกาสแสดง
ความเห็นในการให้ข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง มากยิ่งขึ้น ๒) ด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น ได้
เสนอให้ รัฐบาลหรือหน่วยงานราชการต้องพยายามสร้างเครือข่ายการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาแผน
เศรษฐกิจเพ่ือน าไปสู่การมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดท าแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ ของจังหวัดน่าน ๓) ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนภาคเหนือของจังหวัดน่าน ได้เสนอให้ ผู้จัดท าแผนควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปรับรู้ในทุกๆ 
ขั้นตอน นอกจากนั้นควรมีการติดตามประเมินผลของแผนฯ เพ่ือน าไปประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายทราบ โดย
สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ๔) ด้านการมี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือของจังหวัดน่าน ได้เสนอให้ ภาครัฐ
ควรส่งเสริมงบประมาณในการสัมมนาเกี่ยวกับแผน การจัดท าแผน วิเคราะห์แผน การติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง รวมทั้งท าประชาพิจารณ์หรือสร้างกิจกรรมให้คนในชุมชน
หรือท้องถิ่นในจังหวัดได้เข้ามามีส่วนร่วม 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม, แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน, จังหวัดน่าน 
 
ABSTRACT 

 The objectives of this research are 1. To study problems in making in Border 
economic Development Plan of Nan province. 2. To analyze the participation making in 
Border economic Development Plan of Nan province. 3. To suggest the participation 
guideline in making on Border economic Development Plan of Nan province. 



๑๕๙ 
 

 The methodology of this research is mixed method which consists of 
qualitative research and quantitative research. The qualitative research: collect data 
from 18 key informants by the in-depth  structured interview and analyze data by 
descriptive method. The qualitative research: use questionnaire which reliability is 0.962 
to collect data . The sample was selected from the population whose name was listed 
in the Civil Registration. Population size is 479,518. Sample selection was done by using 
simple random sampling and Taro Yamane formular. Sample size is 400. Data analysis 
was done by using descriptive statistics which are frequency, percentage, mean and 
standard deviation. 
 The result of the research was found that: 
 1. The problems in making Border economic Development Plan of Nan 
province is the lack of public participation spectrum in the following aspects 1) To 
inform: lack of awareness about the Border economic Development Plan 2) To consult: 
lack of motivation people to participate in giving opinion 3)To involve: no policy and 
communication from the government sector to enhance the awareness in Border 
economic Development Plan. 4) To collaborate: lack of participation in data 
comparative and analysis from each sectors. The provincial working group is not 
available. 
 2. The result of participation analysis in making Border economic 
Development Plan of Nan province was found that the aspects of public participation 
spectrum from the most participation level to the lest participation level are as the 
following: To inform mean=2.32, S.D.=0.90, To collaborate mean=2.14, S.D.=0.95, To 
involve mean=2.00, S.D.=1.02. 
 3. The participation guideline in making Border economic Development Plan 
from the respondents and key informants are shown as the following: 1) To inform: the 
governmental sector should give opportunity and the various ways to people and other 
sectors to express opinion. 2) To consult: the governmental sector should make a 
connection for working on Border economic Development Plan to get more useful 
opinion for work. 3) To involve: the suggestion is to give opportunity to people to aware 
each steps. Moreover, monitoring and evaluation should be performed. Motivate people 
to participate in working on Border economic Development Plan continuously. 4) To 
collaborate: the suggestion about plan analysis is that the government should properly 
and continuously support budget for seminar about Border economic Development 
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Plan, Border economic Development Plan analysis, monitoring and evaluation, including 
public hearing or community activities for local people to join. 
Keywords  :  Participation, Border economic Development Plan, Nan Province 
 
๑. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา 

ประเทศไทยมีการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ใกล้เคียงกับการพัฒนาในลักษณะของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ได้แก่ พ้ืนที่ในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ๎่งทะเลตะวันออกหรืออีสต์เทิร์นซีบอร์ด (Eastern Seaboard 
Development Program) ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ครอบคลุมพ้ืนที่การพัฒนาระยะแรก 3 
จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทราที่รัฐบาลในสมัยนั้นมีนโยบายให้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจเฉพาะขึ้นมา 
เพ่ือเร่งรัดการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม และ
เทคโนโลยี โดยเป้าหมายสูงสุด คือ ต้องการให้พื้นที่นี้เป็นแกนหลักของการพัฒนาประเทศที่เป็นประตูเปิด
เชื่อมโยงการพัฒนา (Gateway) ไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือพร้อมกับเชื่อมเส้นทาง
การค้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่
ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 2 

น่านเป็นชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย อยู่ทางภาคเหนือ มีชายแดนติดกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประมาณ 277 กิโลเมตร  และติดกับจังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา และจังหวัด
อุตรดิตถ์  ซึ่งชายแดนดังกล่าวมีจุดผ่านแดนสากล 1 จุด คือ ด่านบ้านห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิ มพระเกียรติ
ด่านตรงข้ามของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  คือ บ้านน้ าเงิน เมืองเงิน แขวงไชยะบุลี (ด่าน
สากล) และจุดผ่อนปรนด่านบ้านใหม่ชนแดน อ าเภอสองแคว และบ้านห้วยสะแตง อ.ทุ่งช้าง กับเมือง
เชียงฮ่อน 3  

การพัฒนา “ความเป็นเมืองชายแดน” ไปสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะเป็นการเพ่ิมโอกาส
ทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่ สร้างประโยชน์จากความเชื่อมโยงกับฐานการผลิต
หลักของประเทศภาคและประเทศในภูมิภาค ดึงดูดการลงทุนจากในและต่างประเทศ และตอบสนองต่อ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศในภาพรวม ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการวิจัยเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน เพ่ือทราบถึงป๎ญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้นในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งเพ่ือพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับ
บริบททางสังคมของจังหวัดน่าน เป็นต้นแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ชายแดนภาคเหนือ และพ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป 

  

                                                           
2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน , คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, ๒๕๕๘), หน้า ๒. 
3 คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดน่าน , แผนพัฒนาจังหวัดน่าน พ.ศ.

๒๕๕๘ – ๒๕๖๑, (เอกสารอัดส าเนา), หน้า ๒๐. 
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
�๒.๑ เพ่ือศึกษาป๎ญหาอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 
๒.๒ เพ่ือวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 
๒.๓ เพ่ือเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของ

จังหวัดน่าน 
 
๓. ทฤษฎีและแนวคิดและงานวิจัยท่ีใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ทฤษฎีและแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ๑) แนวคิดและทฤษฎีการ
มีส่วนร่วม ๒) แนวคิดเก่ียวกับเขตเศรษฐกิจชายแดนของไทย ๓) แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงชายแดน  ๔) 
แนวคิดเก่ียวกับการจัดท าแผน ๕) ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดน่าน ๖) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
๔. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 เชิงปริมาณ ประชากร (Population) ได้แก่ ประชากรที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนราษฏ์ของ
จังหวัดน่าน มีจ านวน ๔๗๙,๕๑๘ คน (ข้อมูล พ.ศ. ๒๕๕๘ จากส านักงานสถิติจังหวัดน่าน) โดยแยกเป็น 
ภาครัฐ ส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ/เอกชน ภาคประชาคม และภาคประชาชน กลุ่มตัวอย่าง (Sample) 
ได้แก่ ภาครัฐ ส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ/เอกชน ภาคประชาคม และภาคประชาชนตามตารางการก าหนด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ซึ่งได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๔๐๐ คน 
  เชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๑๘ ท่าน
ประกอบด้วย ๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด ๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓) ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดน่าน ๔) ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  ๕) นายอ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ๖) นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองน่าน ๗) ปลัดเทศบาลเมืองน่าน ๘) 
ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน ๙) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโก๋น ๑๐) ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโก๋น ๑๑) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ๑๒) นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ๑๓) 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน ๑๔) คลังจังหวัดน่าน ๑๕) หัวหน้ากลุ่มงานและบริหารงานคลัง ๓ 
จังหวัดน่าน ๑๖) ประธานชมรมพ่อค้าน่าน ๑๗) นักวิชาการพาณิชย์ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน และ 
๑๘) ประธานมูลนิธิฮักเมืองน่าน 
 
๕. ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

งานวิจัยเรื่องนี้ เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) เป็นการผสาน
ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 ๕.๑ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นตามกรอบการการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น ๔ ตอน ดังนี้ คือ ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามซึ่งเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๔๐๐ ชุด 



๑๖๒ 
 

 ๕.๒ เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
แบบมีโครงสร้าง (Structure In-depth Interview) เพ่ือเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลการ
สัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน ๑๘ ชุด  
  
๖. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๖.๑ คณะผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม
ประเมินผลส าเร็จรูปส าหรับการวิจัย (SPSS for windows) ประมวลผล ซึ่งเป็นการใช้สถิติการวิเคราะห์ 
คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 ๖.๒ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาโดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ ๑) ข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการ
พรรณนา ๒) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ( Interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic 
induction) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียง และจ าแนกอย่างเป็นระบบ เพ่ือตอบค าถามหลักตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ข้อมูลเชิงคุณภาพได้น ามาวิเคราะห์ เพ่ือหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์เชิงทฤษฎี และ ๓) 
การสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป เป็นการน าแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ ทางวิชาการ มาสร้าง
เป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลที่เชื่อถือได้อีกครั้งหนึ่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๓ 
 

๗. องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน

ของจังหวัดน่าน” สามารถน ามาสังเคราะห์แสดงเป็นองค์ความรู้ได้ ดังนี้ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภาพ การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนภาคเหนือของจังหวัดน่าน วิเคราะห์ ๔ ด้าน คือ ๑) จุดแข็ง (Strengths)  ๒) จุดอ่อน 
(Weaknesses)  ๓) โอกาส (Opportunities)  และ ๔) อุปสรรค (Threats) ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

๑. จุดแข็ง (Strengths) จุดแข็งของการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่านของจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นป๎จจัยภายใน อันได้แก่ ภาคประชาชน 
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน นั้น ประการหนึ่งที่ส าคัญ คือ บุคลากรภาครัฐมีความรู้

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 
 

วิเคราะห์   SWOT 

จุดแข็ง (Strengths) 
- บุคลากรภาครัฐมีความรู้
ความสามารถในการจัดท า
แผนฯ 
- มีพื้นที่ชายแดนติดกับ 
สปป.ลาว สามารถเชื่อมโยง
กับกลุ่มประเทศ GMS เพื่อ
การค้าการลงทุนชายแดน 
- ผู้ประกอบการมีความ
เ ข้ ม แ ข็ ง แ ล ะ พั ฒ น า
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
-ประชาชนให้ความส าคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ   
-มี แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่
ห ล า ก ห ล า ย   อุ ท ย า น
แห่งชาติมีจ านวนมากเหมาะ
เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
-ขาดการประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสาร และสื่อสาร
ร่ ว มกั นขอ งภาครั ฐและ
ประชน 
-ปร ะ ช า ช น ไม่ ท ร า บ ถึ ง
บทบาทและหน้าที่ของตน
เกี่ยวกับการจัดท าแผนฯ 
-ปร ะ ช าชน ไม่ เ ข้ า ใ จ ใ น
กระบวนการจัดท าแผนและ
การวิเคราะห์แผน 

โอกาส (Opportunities) 
-รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
-หน่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ เ ปิ ด
โอกาสให้ประชาชนทุกภาค
ส่ ว น มี ส่ ว น ร่ ว ม จั ด ท า 
ประเมิน และวิเคราะห์แผน 
-ภ า ค รั ฐ ส นั บ ส นุ น
งบประมาณในการพัฒนา
แ ผ น พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ชายแดนภาคเหนือ 
 
 

อุปสรรค (Threats) 
-ประชาชนไม่มีโอกาสในการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ก า ร จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า
เศรษฐกิจ 
-กฎหมายที่ เกี่ยวข้องไม่มี
ความยืดหยุ่น 
-ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล
เกี่ยวกับแผนฯ มีน้อย 
-การติดปัญหาในเรื่องของ
ผังเมือง 
-การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนฯ ของ
ภาครัฐไม่ต่อเนื่อง 

แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวดัน่าน 

ให้ข้อมูล 
-ประชาสัมพันธ์ ข้ อมู ลและ
สารสนเทศเกี่ยวกับแผน และ
ให้ประชาชน หน่วยงานทุกภาค
ส่วนได้มีโอกาสให้ข้อมูล 
-ส อ บ ถ า ม แ ล ะ เ ชิ ญ ช ว น
ผู้ประกอบการในพื้นที่  เช่น 
ร้านค้า ตลาด 

ให้ความคิดเห็น 
-เปิดโอกาสให้ประชาชน และ
หน่วยงานทุกภาคส่วนได้มี
โ อก าสแสดงความ เ ห็น ใน
หลากหลายช่องทาง 
- ท าประชาพิ จารณ์  อ ย่าง
ต่อเนื่อง 

จัดท าแผนฯ 
-ภาครัฐส่งเสริมงบประมาณใน
การสัมมนาเกี่ยวกับแผน การ
จัดท าแผน อย่างเพียงพอและ
ต่อเนื่อง 
-สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 

วิเคราะห์แผนฯ 
-เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้
ในการวิเคราะห์แผน 
-สร้างเครือข่ายององค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประ ชาสั ง คม  และ ภาค
ประชาชน 



๑๖๔ 
 

ความสามารถในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดน่าน 4 ซึ่งเป็นไปตามภาระหน้าที่ที่ส่วนภาครัฐก าหนดขึ้น
ตามสายบังคับบัญชาขององค์กรภาครัฐ นอกจากนั้นจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ชายแดนติดกับ สปป.
ลาว สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS เพ่ือการค้าการลงทุนชายแดน 5 โดยผู้ประกอบการเองมี
ความเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 6  ประชาชนให้ความส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
มาก7  มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย  อุทยานแห่งชาติมีจ านวนมากเหมาะเป็นแหล่งท่องเที่ยว 8 

๒. จุดอ่อน (Weaknesses) จุดอ่อนของการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่านของจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นป๎จจัยภายใน อันได้แก่ ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสื่อสารร่วมกันของภาครัฐและประชนการ 9 ท าให้ประชาชน เอกชน 
และประชาสังคมไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัด จึงไม่เข้ามามีส่วน
ร่วมหรือแสดงบทบาทอันเกี่ยวกับการจัดท าแผนฯ 10 และประการที่ส าคัญท่ีประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการ
จัดท าหรือวิเคราะห์แผนนั้นเป็นผลมาจากการที่ประชาชนไม่เข้าใจในกระบวนการจัดท าแผนและการ
วิเคราะห์แผน 11 ท าให้การจัดท าแผนและวิเคราะห์แผนส่วนมากจะด าเนินการโดยผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของภาครัฐมากกว่าภาคส่วนอื่นๆ 12 

๓. โอกาส (Opportunities) โอกาศของการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่านของจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นป๎จจัยภายนอก อันได้แก่ รัฐบาลมี
นโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจ 13 นอกจากนั้นภาครัฐ(ส่วนกลาง) ยังให้การสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ14 ซึ่งส่งผลให้การด าเนินการต่างๆ 
เกี่ยวกับการจัดท าแผนจ าเป็นต้องให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามบทบาทและหน้าที่ที่ภาค
ส่วนอ่ืนๆสามารเข้ามามีบทบาทได้ เช่น ทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน ประเมินการ
ด าเนินงาน และวิเคราะห์แผน ได้อย่างเปิดเผย 15  
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๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
11 สัมภาษณ์ นายชูศิลป์  สารรัตนะ, ประธานมูลนิธิฮักเมืองน่าน, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
12 สัมภาษณ์ นายอาทิตย์  บุญคง, ปลัดเทศบาลเมืองน่าน, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
13 สัมภาษณ์ นายดนัย  คฤหานนท์, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
14 สัมภาษณ์ นายสุรพล  เธียรสูตร, นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองน่าน, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
15 สัมภาษณ์ นายไพศาล วิมลรัตน์, ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



๑๖๕ 
 

๔. อุปสรรค (Threats) อุปสรรคของการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่านของจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นป๎จจัยภายนอก อันได้แก่ ประชาชนไม่มี
โอกาสในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่
ภาครัฐไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ภาคส่วนอ่ืนได้ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจที่ชัดเจน
และหลากหลาย 16 อาทิ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่าน Line  Facebook หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ
ระดับจังหวัด เป็นต้น  17นอกจากนั้นภาครัฐด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ ไม่
ต่อเนื่อง18 ในบางกรณีที่เก่ียวกับการด าเนินการจริงในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องต้องประสบกับป๎ญหาป๎ญหาในเรื่อง
ของผังเมือง 19  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่มีความยืดหยุ่นท าให้การด าเนินการบางอย่างไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 20 

ส่วนแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ ชายแดน
ภาคเหนือของจังหวัดน่าน ๔ ด้าน คือ ๑) การมีส่วนร่วมให้ข้อมูล ๒) การมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น  ๓) 
การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ และ ๔) การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แผนพัฒนา
เขตเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

๑. การมีส่วนร่วมให้ข้อมูล อันได้แก่ ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับแผน
และให้ประชาชน หน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีโอกาสให้ข้อมูล21 และสอบถามและเชิญชวนผู้ประกอบการ
ในพ้ืนที่ เช่น ร้านค้า ตลาด 22  

 ๒. การมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น อันได้แก่ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชน และหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสแสดงความเห็นในหลากหลายช่องทาง 23  นอกจากนั้นควรมีการท าประชาพิจารณ์ 
อย่างต่อเนื่อง 24 

๓. การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ อันได้แก่ ภาครัฐส่งเสริมงบประมาณ
ในการสัมมนาเกี่ยวกับแผน การจัดท าแผน อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 25  นอกจากนั้นควรสร้างแรงจูงใจ
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 26 

                                                           
16 สัมภาษณ์ นายดุสิต สุนทร, หัวหน้ากลุ่มงานและบริหารงานคลัง, ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
17 สัมภาษณ์ นายนรินทร์  เหล่าอารยะ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
18 สัมภาษณ์ นายอนุพงษ์  บุญเจือ, นักวิชาการคลังช านาญการ, ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
19 สัมภาษณ์ นางสาวสาวดี  ศรีอรุณ  นักผังเมืองช านาญการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน, 

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
20 สัมภาษณ์ นายสมเกียรติ  พยุงศักดิ์, รักษาการนายด่านศุลกากรทุ่งช้าง, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
21 สัมภาษณ์ นายดนัย  คฤหานนท์, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
22 สัมภาษณ์ นางสาวพิมพ์จันทร์ พรหมยศ, นักวิชาการพาณิชย์  ส านักงานพาณิชย์ จังหวัดน่าน, ๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
23  สัมภาษณ์ นายราเชนทร์ ศรีชัย, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโก๋น จ.น่าน, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
24  สัมภาษณ์ นายสมบัติ  ชินสุขเสริม,  ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



๑๖๖ 
 

๔. การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ  อันได้แก่ ควรเปิดเวที
แลกเปลี่ยนความรู้ในการวิเคราะห์แผน 27  นอกจากนั้นต้องสร้างเครือข่ายององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง 28 
 
๘. สรุปผลการศึกษา  

การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของ
จังหวัดน่าน” สรุปตามประเด็นส าคัญตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

จากวัตถุประสงค์ข้อ ๑ ที่ว่า “เพ่ือศึกษาป๎ญหาอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ของจังหวัดน่าน” 

๑) ปัญหาอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน ด้าน
การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ประชาชนไม่ร่วมให้ข้อมูล ดังนั้นบุคคลกรภาครัฐที่มีความรู้ต้องมาให้
ความรู้กับประชาชนเพื่อเป็นการลดช่องว่างระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชน
หรือหน่วยงานอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการในบางเรื่อง  

๒) ปัญหาอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน ด้าน
การมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น ภาครัฐยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความเห็นไม่ทั่วถึง ควรกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมที่
เกี่ยวกับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนน่านพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจร่วมกัน 

๓) ปัญหาอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน ด้าน
การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน รัฐบาลยังขาดนโยบายในการ
ส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานอื่นๆ ได้เข้าใจในเนื้อหาเกี่ยวกับจัดท า และการจัดท าแผนไม่ต่อเนื่อง  

๔) ปัญหาอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน ด้าน
การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบตั้งแต้ต้นจนจบอย่างเปิดเผยและครบทุกภาคส่วน  

จากวัตถุประสงค์ข้อ ๒ “เพ่ือวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนของจังหวัดน่าน” 

                                                                                                                                                                             
25  สัมภาษณ์ นายส าราญ อินทนะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดน่าน, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
26 สัมภาษณ์ นายวิทยา  จงประสาธน์สุข, ประธานชมรมพ่อค้าน่าน, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
27 สัมภาษณ์ นายนรินทร์  เหล่าอารยะ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
28 สัมภาษณ์ นางวิไลวรรณ  บุดาสา,  ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดน่าน, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



๑๖๗ 
 

๑) การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดน่าน 
ด้านการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ประชาชนไม่เข้ามามีส่วนร่วมนั้นเป็นเพราะเกิดป๎ญหาด้านการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เก่ียวข้องกับแผนให้ประชาชนได้ทราบถึงข้อมูล 

๒) การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดน่าน 
ด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น ภาครัฐควรกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น ในรูปแบบที่หลาย เช่น จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นระหว่างภาครัฐและส่วน
อ่ืนๆ  

๓) การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดน่าน 
ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน ประชาชนขาดโอกาสมีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดน่าน เนื่องจากการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดนจังหวัดน่านจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานต้นสังกัดเพียงอย่างเดียว   

๔) การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดน่าน 
ด้านการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน ขณะนี้ยังไม่มีคณะท างาน
ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่มีสัดส่วนของภาคประชาสังคม และนักวิชาการเข้าร่วมเพ่ือยกร่าง ทบทวน 
ปรับปรุงร่างแผนฯ ที่ให้มีการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แผนอย่างทั่วถึง      

จากวัตถุประสงค์ข้อ 3 ที่ว่า “เพ่ือเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกจิภาคเหนือของจังหวัดน่าน” 

แนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคเหนือของจังหวัดน่าน ได้
ข้อสรุปว่า ส่วนใหญ่เสนอแนวทางการเปิดโอกาสให้ประชาชน  รวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีโอกาส
แสดงให้ข้อมูล แสดงความเห็น จัดท า และวิเคราะห์แผนดังกล่าว ช่องทางที่หลากหลาย และเริ่ม
ประชาสัมพันธ์และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ เช่น การติดตามประเมินผลของแผนฯ เพ่ือ
น าไปประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายทราบ  การจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับแผนพัฒนาดังกล่าว อย่างสม่ าเสมอ 
และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องสอบถามและเชิญชวนผู้ประกอบการในพ้ืนที่ เช่น ร้านค้า ตลาด ให้มี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ  ควรมีการแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้นรัฐบาล
หรือหน่วยงานราชการต้องพยายามสร้างเครือข่ายการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาแผนเศรษฐกิจให้มี
เครือข่ายที่ม่ันคง 
 
๙. เอกสารอ้างอิง  
ภาษาไทย : 
 ก.  ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 ข.  ข้อมูลทุติยภูมิ 



๑๖๘ 
 

(๑)  หนังสือ : 
โกวิทย์  พวงงาม. การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น . พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

บพิธการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๓.  
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ก.บ.จ. จังหวัดน่าน . แผนพัฒนาจังหวัดน่าน พ.ศ.

๒๕๕๘ – ๒๕๖๑. ม.ป.ท.. ม.ป.พ. 
ชูชัย ศุภวงศ์ และ ยุวดี คาดการณ์ไกล บรรณาธิการ. ประชาสังคม ทรรศนะนักคิดในสังคมไทย . 

กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๐. 
ซูซาน เอ็ม.ดาร์ลิงตัน เขียน นัยนา นาควัชระ แปล. บวชต้นไม้ การอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมตามวิถี

พุทธ. กรุงเทพมหานคร : หจก ภาพพิมพ์, ๒๕๕๙. 
ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ. คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน : การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ชุมชนมีส่วน

รว่ม. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกลา้, 2551. 
ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ า. หลักการพัฒนาชุมชน. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๐.  
ธีรยุทธ บุญมี. สังคมเข้มแข็ง. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มิ่งมิตร, ๒๕๓๙. 
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา. การมีส่วนร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิค และกรณีตัวอย่าง. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. เชียงใหม่ : สิริ

ลักษณ์การพิมพ์, ๒๕๔๗. 
ปรีดี โชติช่วง และคณะ. การพัฒนาชุมชนและการบริหารงานพัฒนาชุมชน . พิมพ์ครั้งที่  ๒. 

กรุงเทพมหานคร : บริษัท บพิธการพิมพ์, ๒๕๓๖. 
ป๎ญญา ใช้บางยาง. ธรรมาธิบาย เล่ม ๑. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์รติธรรม, ๒๕๔๖.   
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปํฺโญ. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. เชียงใหม่ : บริษัท ประชากรธุรกิจ จ ากัด, 

๒๕๕๘. 
ระวี ถาวร บรรณาธิการ. การติดตามระบบนิเวศอย่างมีส่วนร่วม : บทเรียนปัจจุบันสู่ทิศทางในอนาคต. 

ปทุมธานี : บริษัท ดูมายเบส จ ากัด, ๒๕๔๙ 
เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. หลักรัฐศาสตร์. พิมพ์ครั้งที ่๔. กรุงเทพมหานคร : บริษัท บพิธการพิมพ์, ๒๕๕๓. 
วันชัย วัฒนศัพท์. คู่มือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน . พิมพ์ครั้งท่ี ๔. ขอนแก่น : โรง

พิมพ์ศิริภัณฑ์ ออฟเซ็ท, ๒๕๔๗. 
ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์. คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน . กรุงเทพมหานคร 

: สถาบันพระปกเกล้า และ มูลนิธิอาเซีย, ๒๕๕๒. 
สุรพล พยอมแย้ม. จิตวิทยาในงานชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กาญจนบุรี : บริษัท ส เจริญการพิมพ์, ๒๕๕๖. 
เสรี พงศ์พิศ. ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทย์การพิมพ์, ๒๕๕๒. 
อรุณี เวียงแสง และคณะ. การติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม. กรุงเทพมหานคร : พิสษฐ์ ไทย 

ออฟเซต, ๒๕๔๘. 
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๒. ภาษาอังกฤษ 
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ภาคผนวก ข.                                                                                     
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

  



๑๗๑ 
 

1. กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา  

๑.๑ สามารถน ากระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ ทั้งใน
ระดับ ปริญญาตรีและปริญญาโทของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  

๑.๒ สามารถน าผลการศึกษาไปวิเคราะห์ร่วมกับนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ ของจังหวัดน่าน 

  
2. กิจกรรมด้านการพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ ของจังหวัดน่าน 
 ๒.๑ สามารถพัฒนาและต่อยอดกิจกรรมการมีส่วนร่วมต่างๆเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ ของจังหวัดน่าน  
 ๒.๒ สามารถพัฒนาการจัดการพ้ืนที่ที่เป็นจุดส าคัญของการเป็นเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ 
ของจังหวัดน่าน ให้มีความอย่างยั่งยืน  
 ๒.๓ ประชาชนและส่วนงานอ่ืนๆ ได้มีบาบาทในการร่วมจัดท าแผน น าไปสู่การด าเนินการที่
ถูกต้องและได้ผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อบริบทของพ้ืนที่อย่างแท้จริง 
 
3. กิจกรรมด้านวิชาการ 

๓.๑ สามารถจัดสัมมนาวิชาการโดยการน าเสนอเนื้อหาที่ได้จากการศึกษาที่ได้เก็บรวบรวมได้เพ่ือ
เผยแพร่ต่อสาธารณะชนให้ได้ทราบข้อมูลและแนวทางการด าเนินการจัดท าแผนที่ถูกต้อง 

๓.๒ สามารถน าองค์ความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนาในเขตพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้อย่างถูกต้องตามบริบท
ของแต่ละพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



๑๗๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค.  
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้  

และกิจกรรมที่ได้ด าเนนิการมาและผลที่ได้รับของโครงการ 
  



๑๗๓ 
 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้  
และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาและผลท่ีได้รับของโครงการ 

 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
ท าให้ 

คณะผู้ วิ จั ยด า เนินการศึกษา
ปัญหา อุปสรรคในการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท า
แ ผ น พั ฒ น า เ ข ต เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ชายแดนของจังหวัดน่านในอดีต
และป๎จจุบัน 

ทราบถึงปัญหา อุปสรรคใน
การจัดท าแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิ จชายแดนของ
จั งหวั ดน่ าน ในอดี ตและ
ป๎จจุบัน 

ข้อที่ ๑ ท าให้สามารถวาง
แ ผ น ก า ร
ด าเนินงานส ารวจ
และเก็บรวบรวม
ปัญหา อุปสรรคใน
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนา
เ ข ต เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ช า ย แ ด น ข อ ง
จังหวัดน่านในอดีต
แ ล ะ ป๎ จ จุ บั น ไ ด้
อย่างครบถ้วน 

คณะผู้ วิ จั ยด า เนินการศึกษา
ข้ อ มู ล ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ป ร ะ ช า ช น ใ น ก า ร จั ด ท า
แ ผ น พั ฒ น า เ ข ต เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ชายแดนของจังหวัดน่านในอดีต
และป๎จจุบัน 

ทราบถึงการมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิ จชายแดนของ
จั งหวั ดน่ าน ในอดี ตและ
ป๎จจุบัน 

ข้อที่ 2 ท าให้สามารถวาง
แ ผ น ก า ร
ด าเนินงานส ารวจ
และเก็บรวบรวม
ข้อมูลการมีส่ วน
ร่วมของประชาชน
ใ น ก า ร จั ด ท า
แผน พัฒ นา เ ข ต
เศรษฐกิจชายแดน
ของจังหวัดน่านใน
อดีตและป๎จจุบัน
ได้อย่างครบถ้วน 

คณะผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interviews) 
ส าหรับผู้ที่เก่ียวข้อง  

คณะผู้วิจัยทราบถึงขอบเขต
ของการศึกษาโดยมีประเด็น
ที่ส าคัญ คือ ปัญหาอุปสรรค

   ข้อที่ 1-3 ท าให้สามารถวาง
แผนการจัดกลุ่ ม
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์



๑๗๔ 
 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
ท าให้ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิ จชายแดนของ
จังหวัดน่าน, การมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิ จชายแดนของ
จั ง ห วั ดน่ า น  และ  แนว
ทางการมีส่วนร่วมในการ
จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า เ ข ต
เศรษฐกิ จชายแดนของ
จังหวัดน่าน โดยด าเนินการ
จดบันทึก (Field Note) 
และบันทึกเสียงโดยใช้แทบ
บันทึกเสียง 

ข้อมูลได ้

คณะผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การ
สนทนากลุ่ม การสอบถาม จาก
องค์ประกอบทั้งหมดที่ก าหนด
เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา
เขต เศรษฐกิ จชายแดนของ
จังหวัดน่าน 
 

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ การสนทนา
กลุ่ ม  การสอบถาม จาก
อ งค์ ป ร ะกอบทั้ ง หมด ที่
ก าหนดเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนของจังหวัดน่านได้
อย่างถูกต้อง 

ข้อที่ 1 – ๓ 
 

ท า ใ ห้ ส า ม า ร ถ
วิเคราะห์ข้อมูลใน
การวิจัยได้อย่าง
ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ
ครอบคลุม 

คณะผู้วิจัยด าเนินการสังเคราะห์
ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร 
การสัมภาษณ์ และการสนทนา
กลุ่มและการสอบถามเกี่ยวกับ
ก า ร จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า เ ข ต
เศรษฐกิจชายแดนของจังหวัด
น่าน 

กา รจั ดท า ร า ย ง านและ
น าเสนอผลการวิจัยที่สามาร
ต อ บ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
โครงการวิจัยได้  
 

ข้อที่ 1-3 ได้รายงานวิจัยที่
เป็นประโยชน์ต่อ
แวดวงการวิชาการ 
ตลอดจนยั ง เป็น
ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ
หน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานเอกชน 
และประชาชน ใน
จังหวัดน่าน 

 



๑๗๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง                                                                                      
เครื่องมือวิจัย แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์/หนังสือเชิญต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๖ 
 

 

 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขต  
เศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 

People participation on Border economic Development Plan 
of Nan province 

______________________________ 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเขตเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน”  ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจาก
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยแบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 
๔ ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่  ๑  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่  ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน
ของจังหวัดน่าน  
 ตอนที่  ๓  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับป๎ญหาอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน
ของจังหวัดน่าน       

ตอนที่  ๔  แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Question) ข้อเสนอแนะในการจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 

 
 ผลจากข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ หวังโดยมั่นใจว่าจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์
จากท่านในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เป็นอย่างดี ค าตอบของท่านจะเป็นความลับ และจะไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่าน คณะวิจัยขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกๆท่านมา ณ โอกาส
นี้ 

 
ดร.ธีรทัศน์  โรจน์กิจจากุล 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
หัวหน้าโครงการวิจัย 



๑๗๗ 
 

ตอนที่ ๑   ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา    

ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 
ค าชี้แจง  :  โปรดท าเครื่องหมาย  √  ลงในช่อง   หน้าข้อความหรือเติมข้อความต่อไปนี้ให้สมบูรณ์
ตามความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ๑. เพศ 

   ชาย   หญิง    
 ๒. อายุ 
    ต่ ากว่า ๑๘ ป ี    ๑๘ – ๒๗ ป ี
    ๒๘ – ๓๗ ป ี    ๓๘ – ๔๗ ป ี
    ๔๘ – ๖๐ ป ี    ๖๑ ปี ขึ้นไป 
 ๓. วุฒิการศึกษา 

   ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น    มัธยมศึกษาตอนต้น 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.      อนุปริญญา/ปวส. 

    ปริญญาตรี   ปริญญาโท ขึ้นไป 
 ๔. สถานะ การปฏิบัติงาน/สังกัด 

   หน่วยงานภาครัฐที่มิใช่ อปท.และกิ่งรัฐวิสาหกิจ    หน่วยงาน อปท. (อบต, อบจ.
,เทศบาล) 
   หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ/กึ่งรัฐวิสาหกิจ          หน่วยงานภาคธุรกิจ/เอกชน 

    ภาคประชาคม/ประชาสังคม          ประชาชนทั่วไป 
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................................... 

๕. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดน่าน 
  ต่ ากว่า ๑ ปี         ๑ – ๕ ป ี         ๖ – ๑๕ ปี                            
  ๑๖ – ๒๕ ป ี       ๒๖ – ๓๕ ปี      ๓๖ – ๔๕ ป ี
  ๔๖ – ๕๕ ป ี       ๕๖ ปี ขึ้นไป                                
  

ตอนที่ ๒    แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน 
ค าชี้แจง  :  โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพียงข้อเดียว 
  ๕   หมายถึง    มีส่วนร่วมมากท่ีสุด/ปฏิบัติมากที่สุด   
  ๔    หมายถึง     มีส่วนร่วมมาก/ปฏิบัติมาก   
  ๓    หมายถึง    มีส่วนร่วมปานกลาง/ปฏิบัติปานกลาง   
  ๒    หมายถึง     มีส่วนร่วมน้อย/ปฏิบัติน้อย  
  ๑   หมายถึง    มีส่วนร่วมน้อยที่สุด/ปฏิบัติน้อยที่สุด 
  ๐   หมายถึง    ไม่มีส่วนร่วม/ไม่เคยปฏิบัติ 



๑๗๘ 
 

ข้อ รายการค าถาม 

ระดับการมีส่วนร่วม/การปฏิบัติ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

ไม
่มี 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล  

 ๑.๑ ท่านเคยเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ       
๑.๒ ท่านตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัด       
๑.๓ ท่านน าข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดน่านบอกต่อผู้อ่ืน       
๑.๔ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดงานแถลงข่าว การแจกเอกสารข่าวสาร 

หรือจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัด 
      

๑.๕ ท่านเคยแชร์ข้อมูลหรือส่งต่อข้อความที่เกี่ยวกับการพัฒนา
จังหวัดผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ 

      

๒. การมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น  

 ๒.๑ ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดเปิด
โอกาสให้ท่านได้แสดงความเห็นผ่านช่องทางต่างๆ 

      

๒.๒ ท่านมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในประชุมหรืออบรมหรือ
สัมมนาเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัด 

      

๒.๓ ท่านเคยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ของจังหวัดผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ 

      

๒.๔ ท่านเคยเสนอแนะในประเด็นเกี่ ยวการพัฒนาจังหวัดต่อ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัด 

      

๒.๕ ท่านเคยประเมินกิจกรรมหรือโครงการหรือการปฏิบัติหน้าที่
ของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด 

      

๓. การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ   

๓.๑ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด       
๓.๒ ท่านได้เคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการหรือเป็น

คณะท างานในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
      

๓.๓ ท่านเคยเข้าร่วมการประชุมหรือสัมมนาหรืออบรมเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
 

      



๑๗๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ รายการค าถาม 

ระดับการมีส่วนร่วม/การปฏิบัติ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

ไม
่มี 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ 
๓.๔ หน่วยงานของท่านหรือหน่วยงานภาครัฐเชิญชวนท่านได้มีส่วน

ร่วมในการวางแผนแก้ป๎ญหาเกี่ยวกับจังหวัด 
      

๓.๕ ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด       
๔. การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แผนฯ 
๔.๑ หน่วยงานของท่านหรือหน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสท่านได้มี

ส่วนร่วมในการวิเคราะห์แผนเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัด 
      

๔.๒ หน่วยงานของท่านหรือหน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสท่านได้มี
ส่วนร่วมในการประเมินผลของการน าแผนพัฒนาจังหวัดไป
ปฏิบัติ 

      

๔.๓ ท่านเคยวิเคราะห์แผนเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดผ่านสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ 

      

๔.๔ ท่านเคยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการพัฒนาจังหวัดน่าน
เป็นข้อความลายลักษณ์อักษรส่งผ่านตู้รับฟังความคิดเห็น 

      

๔.๕ ท่านเคยมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานผลการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด 

      



๑๘๐ 
 

ตอนที่ ๓  แบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน 

ค าชี้แจง  :  โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพียงข้อเดียว 
  ๕   หมายถึง    มีความเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด   
  ๔    หมายถึง     มีความเห็นอยู่ในระดับมาก 
  ๓    หมายถึง    มีความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
  ๒    หมายถึง     มีความเห็นอยู่ในระดับน้อย 
  ๑   หมายถึง    มีความเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

  ข้อ 
 

รายการค าถาม  

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมให้ข้อมูล 

 ๑.๑ ขาดความรู้ ความเข้าใจบทบาทอ านาจหน้าที่ของประชาชนที่
ควรมีจึงไม่มีบทบาทในการให้ข้อมูลแก่ภาครัฐ 

     

๑.๒ ขาดการรับรู้ข่าวสารของทางราชการ      
๑.๓ ช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารจากประชาชนหรือหน่วยงาน

อ่ืนๆ มีไม่เพียงพอ 
     

๑.๔ ไม่มีช่องทางให้ประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ได้มีส่วนร่วมใน
การจัดงานแถลงข่าว การแจกเอกสารข่าวสาร หรือจัด
นิทรรศการเก่ียวกับการพัฒนาจังหวัด 

     

๑.๕ ภาครัฐไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัด 

     

๒. ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น 

 ๒.๑ ไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร      
๒.๒ ขาดความรู้ ความเข้าใจบทบาทอ านาจหน้าที่ของประชาชนที่

ควรมี จึงไม่มีบทบาทในการให้หรือแสดงความคิดเห็น 
     

๒.๓ ช่องทางในการให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นไม่เหมาะสม      
๒.๔ ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน 

 
 

     



๑๘๑ 
 

ข้อ รายการค าถาม  

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๓. ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมจัดท าแผนฯ 
๓.๑ ภาครัฐไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นมีส่วนร่วมใน

การจัดท าแผน 
     

๓.๒ ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลแผนงานในการด าเนินการจัดท า
แผนการแก้ไขป๎ญหาของจังหวัด 

     

๓.๓ ประชาชนขาดการประชุมหรือรวมตัวกันในการจัดท าแผนการ
ด าเนินการแก้ไขป๎ญหา 

     

๓.๔ ประชาชนส่วนใหญ่ขาดองค์ความรู้เรื่องการจัดท าแผน      
๓.๕ ประชาชนไม่พร้อมให้ความร่วมมือในการจัดท าแผน      

๔. ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมวิเคราะห์แผนฯ 
๔.๑ ขาดการวิเคราะห์แผนการพัฒนาจังหวัด      
๔.๒ ประชาชนไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แผนพัฒนา

จังหวัด 
     

๔.๓ ขาดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์แผนที่ชัดเจน      
       

๔.๔ ไม่ได้รับข้อมูลที่แท้จริงในการท าการวิเคราะห์แผน      
๔.๕ ขาดผู้รับผิดชอบในการท าหน้าที่วิเคราะห์แผน      

       
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๒ 
 

ตอนที่ ๔ แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Question) ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่านของจังหวัดน่าน 

๔.๑  ข้อเสนอแนะด้านปัญหาอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน คือ  (๑) 
ป๎ญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมให้ข้อมูล (๒) ป๎ญหาอุปสรรคการในการมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น 
(๓) ป๎ญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน และ (๔) ป๎ญหา
อุปสรรคการในการมีส่วนร่วมวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน 

........................................................................................................................... ...........................................

............................................................................................................................. ......................................... 

......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................................... 

............................................................................................................................. .........................................

........................................................... ...........................................................................................................  
 
๔.๒  ข้อเสนอแนะด้านการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 

(จังหวัดน่าน) ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ (๑) การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล (๒) การมีส่วนร่วมใน
การให้ความคิดเห็น  (๓) การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ และ (๔) การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
แผนฯ 

............................................................................................................................. .........................................

............................................................................................................................. ......................................... 

............................................................... .......................................................................................................

............................................................................................................................. ......................................... 

............................................................................................................................. .........................................

............................................................................ ..........................................................................................  
 
๔.๓ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. ......................................... 
.................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................... .......................................................................................  
 

“คณะวิจัย ขอบขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลทุกๆ ท่านเป็นอย่างสูง” 



๑๘๓ 
 

 
 
 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
แบบเจาะลึก (Structured In-depth Interview) 

เร่ือง  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขต  
เศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 

People participation on Border economic Development Plan 
of Nan province 

---------------------------- 
ค าชี้แจง : แบบสัมภาษณ์ 

การวิจัยเรื่อง  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเขตเศรษฐกิจชายแดน
ของจังหวัดน่านแบ่งแนวทางการสัมภาษณ์ออกเป็น ๓ ขั้นตอน คือ 
 ตอนที่ ๑  สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ตอนที่ ๒  สัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนของ
จังหวัดน่าน (จังหวัดน่าน)  โดยการวิเคราะห์ SWOT 

ตอนที่ ๓ สัมภาษณ์เกี่ยวกับป๎จจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน (จังหวัดน่าน) และแนวโน้มในอนาคต 

 

ตอนที่ ๑ สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อ – ฉายา/นามสกุล……………….……………………….......................................……………….. 
อายุ......…………………………………….......................................…………….……...................... 
วุฒิการศึกษา……………………...........................................…………………………………………… 
ต าแหน่งหน้าที่………………….........................................…………………………………………..... 
สังกดัองค์กร…………………………...........................................…………….………………………… 
ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งป๎จจุบัน (จ านวนปี)...........................…………….…..… 
วัน/เวลาที่สัมภาษณ์…………………………………….......................................…………………….. 
สถานที่…………………………………….......................................…………….………………………… 
เบอร์โทรติดต่อ............................................................................................................... ... 
 



๑๘๔ 
 

ตอนที่ ๒ สัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน     
(จังหวัดน่าน) โดยการวิเคราะห์ SWOT  

 ๒.๑ ป๎จจุบันการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน (จังหวัดน่าน) เป็นอย่างไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 ๒.๒ การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน (จังหวัดน่าน) มีจุดแข็ง
อะไรบ้าง และควรเสริมจุดแข็งอย่างไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 ๒.๓ การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน (จังหวัดน่าน) มีจุดอ่อน
อะไรบ้าง และควรหาทางป้องกันแก้ไขอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ๒.๔ การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน (จังหวัดน่าน) 
มีป๎ญหาอุปสรรคอะไรบ้าง และควรแก้ป๎ญหาอุสรรเหล่านั้นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๑๘๕ 
 

 ๒.๕ อะไรเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนของ
จังหวัดน่าน (จังหวัดน่าน) ให้พัฒนายิ่งขึ้น และควรน าโอกาสที่มีไปสู่การปฏิบัติอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ๒.๖ ท่านเห็นว่าควรมีการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน (จังหวัดน่าน) 
ให้เหมาะสมได้อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ ๓   สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

ชายแดนของจังหวัดน่าน (จังหวัดน่าน) และแนวโน้มในอนาคต 
 ๓.๑ ท่านเห็นว่าป๎จจัยส่วนบุคคลอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน (จังหวัดน่าน) ในป๎จจุบัน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ๓.๒ ท่านเห็นว่าควรส่งเสริมอะไรกับให้กับประชาชนเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนมากยิ่งขึ้น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๑๘๖ 
 

 ๓.๓ หากจังหวัดน่านสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย จะ
ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่ของจังหวัดน่านอย่างไรบ้าง  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ 

 
 
 
 

ดร.ธีรทัศน์  โรจน์กิจจากุล 
อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 

หัวหน้าโครงการ 
 

 

 

 



๑๘๗ 
 

 



๑๘๘ 
 

 

 



๑๘๙ 
 

 



๑๙๐ 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์การทดลองเก็บข้อมูล 

  



๑๙๑ 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ 
 

  



๑๙๒ 
 

 
  



๑๙๓ 
 

 
 



๑๙๔ 
 

  



๑๙๕ 
 

 

  



๑๙๖ 
 

 

 



๑๙๗ 
 

 



๑๙๘ 
 

 



๑๙๙ 
 

  



๒๐๐ 
 

  



๒๐๑ 
 

 



๒๐๒ 
 

 



๒๐๓ 
 

 

  



๒๐๔ 
 



๒๐๕ 
 

  



๒๐๖ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ                                                                                     
รูปภาพกิจกรรมด าเนินงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๒๐๗ 
 

 

 

 

  

สัมภาษณ์ นายส าราญ อินทนะ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโก๋น  วันที่ ๑๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สัมภาษณ์ นายสมเกียรติ  พยุงศักดิ์ 
รักษาการนายด่านศุลกากรทุ่งช้าง  วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 



๒๐๘ 
 

  
ภาพการเก็บข้อมูลประชาชนทั่วไป 



๒๐๙ 
 

  



๒๑๐ 
 

 

 

ภาพการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 



๒๑๑ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๒๑๒ 
 

  



๒๑๓ 



๒๑๔ 

ภาคผนวก ฉ 
ประวัตินักวิจัย/แบบสรุปโครงการวิจัย 



๒๑๕ 

ประวัติผู้วิจัย 

๑. หัวหน้าโครงการ 
ชื่อ – นามสกุล : ดร.ธีรทัศน์  โรจน์กิจจากุล 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
วัน/เดือน/ปีเกิด   :  วันพุธ ที่ ๑๘ เดือน กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๒๘ 
สถานที่เกิด : ๕๑/๑  หมู่ ๑  บ้านน้ าใส  ต าบลชัยจุมพล  อ าเภอลับแล 

 จังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๓๑๓๐ 
ที่อยู่ปัจจุบัน : ๑๑ หมู่ ๑  ต าบลเชียงคาน  อ าเภอเชียงกลาง 

 จังหวัดน่าน  ๕๕๑๖๐  โทร ๐๘-๑๐๔๒-๐๑๙๐ 
: เบอร์โทร   ๐๘๑-๐๔๒๐๑๙๐ 
: E-mail   theeratas18@gmail.com 

การศึกษา 
   พ.ศ. ๒๕๔๓ : สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก ส านักเรียนคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ : ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชิราช 
 จังหวัดพิษณุโลก  

   พ.ศ. ๒๕๕๑ : สอบไล่ได้บาลีประโยค หนึ่ง – สอง ส านักเรียนคณะจังหวัดพิษณุโลก 
   พ.ศ. ๒๕๕๒ : ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.)    

 จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   พ.ศ. ๒๕๕๒ : ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (เกียรตินิยมอันดับ ๒) 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   พ.ศ. ๒๕๕๔ : ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (รป.ม.) สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

   พ.ศ. ๒๕๖๐ : ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (พธ.ด.) สาขาวิชารัฐประศาสน-ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประสบการณ์การท างาน 
   พ.ศ. 2552 – 2553  : เป็นครูพระสอนศีลธรรม  โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย จังหวัดพิษณุโลก 
   พ.ศ. 255๓ – 2553  : เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก 
   พ.ศ. 2553 – 2554  : เป็นครูพระสอนศีลธรรม  โรงเรียนจ่าการบุญ  จังหวัดพิษณุโลก 
   พ.ศ. 255๔ – 255๕  : เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก 
   พ.ศ. 255๕ : เป็นครูพระสอนศีลธรรม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) จังหวัด

พิษณุโลก 



๒๑๖ 

ประวัติผู้วิจัย (ต่อ)

   พ.ศ. 2555 – 2556   : อาจารย์ประจ า หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหนองขุนชาติ จังหวัด

อุทัยธานี 
   พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙   : อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

   พ.ศ. ๒๕๕๙ – ป๎จจุบัน  : อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

ผลงานวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  :  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬาวิชาการ ISSN ๒๔๐๘-๑๐๗๘ 

ปีที่ ๒ ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก  ประจ าปี 
๒๕๕๘  เรื่อง “การประยุกต์ใช้สัมมาทิฏฐิในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เพ่ืออยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”    

พ.ศ. ๒๕๕๙  :  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ISSN ๒๓๙๒-
๕๗๘๗ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๙ เรื่อง “หลักการ
บริหารตนให้มีความสุขในยุค AEC” 

   พ.ศ. ๒๕๖๐  :  บทความวิชาการ ตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑  
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่อง “การบริหารความหลายทางวัฒนธรรมสู่สังคมที่
เข้มแข็ง” 

พ.ศ. ๒๕๖๐  :  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ISSN ๒๒๘๗-
๐๑๒๑ ปีที่ ๖ (ฉบับพิเศษ) ประจ าเดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๐ TCI 
กลุ่ม ๑  เรื่อง “การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคม
เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน” 



๒๑๗ 

ประวัติผู้วิจัย (ต่อ) 
๒. ผู้ร่วมวิจัย 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  :   พระครูสังฆรักษ์คณิต คุเณสโก  (ถาแพนทอน) 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  
ประวัติการศึกษา :   นักธรรมชั้นเอก ส านักเรียนคณะจังหวัดมหาสารคาม 

:   ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  
(การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น 

:   ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 

๒. ผู้ ร่ วมวิจัย 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  :   พระครูปลัดวัชรพงษ์   วชิรปํฺโญ,ดร.  (ปล้ องขัน) 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   
ต าแหน่งปัจจุบัน   :   อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 

:   ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  
สถานที่ติดต่อ   :   วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ    ต าบลฝายแก้ว  

    อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐   ๐๕๔-๖๐๑๐๖๓ 
ประวัติการศึกษา :   นักธรรมชั้นเอก,  ป.ธ.3 

: ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต  (สาขาวิชารัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

:  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

:  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (พธ.ด.) สาขาวิชารัฐประศาสน -ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๒๑๘ 

แบบสรุปโครงการวิจัย 

สัญญาเลขที่ 01๓/๒๕60 
ชื่อโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 
หัวหน้าโครงการ ดร.ธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุล 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โทรศัพท์ 08-๑๐๔๒-๐๑๙๐ /055-601063   e-mail: Theeratas18@gmail.com 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
        ประเทศไทยมีการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ใกล้เคียงกับการพัฒนาในลักษณะของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ 
พ้ืนที่ในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ๎่งทะเลตะวันออกหรืออีสต์เทิร์นซีบอร์ด (Eastern Seaboard 
Development Program) ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ครอบคลุมพ้ืนที่การพัฒนาระยะแรก 3 
จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทราที่รัฐบาลในสมัยนั้นมีนโยบายให้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจเฉพาะขึ้นมา 
เพ่ือเร่งรัดการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม และ
เทคโนโลยี โดยเป้าหมายสูงสุด คือ ต้องการให้พื้นที่นี้เป็นแกนหลักของการพัฒนาประเทศที่เป็นประตูเปิด
เชื่อมโยงการพัฒนา (Gateway) ไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือพร้อมกับเชื่อมเส้นทาง
การค้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่
ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  
         น่านเป็นชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย อยู่ทางภาคเหนือ มีชายแดนติดกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประมาณ 277 กิโลเมตร  และติดกับจังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา และจังหวัด
อุตรดิตถ์  ซึ่งชายแดนดังกล่าวมีจุดผ่านแดนสากล 1 จุด คือ ด่านบ้านห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ
ด่านตรงข้ามของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  คือ บ้านน้ าเงิน เมืองเงิน แขวงไชยะบุลี (ด่าน
สากล) และจุดผ่อนปรนด่านบ้านใหม่ชนแดน อ าเภอสองแคว และบ้านห้วยสะแตง อ.ทุ่งช้าง กับเมือง
เชียงฮ่อน  
          การพัฒนา “ความเป็นเมืองชายแดน” ไปสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะเป็นการเพ่ิมโอกาสทาง
เศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่ สร้างประโยชน์จากความเชื่อมโยงกับฐานการผลิต
หลักของประเทศภาคและประเทศในภูมิภาค ดึงดูดการลงทุนจากในและต่างประเทศ และตอบสนองต่อ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศในภาพรวม ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการวิจัยเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน เพ่ือทราบถึงป๎ญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้นในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งเพ่ือพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับ
บริบททางสังคมของจังหวัดน่าน เป็นต้นแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ชายแดนภาคเหนือ และพ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป 

mailto:Siranan_1@hotmail.com
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วัตถุประสงค์โครงการ 
       ๑ เพ่ือศึกษาป๎ญหาอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 
       ๒ เพ่ือวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 
       ๓ เพ่ือเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน 
ผลการวิจัย 
       ๑. ป๎ญหาอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่านนั้น ในภาพรวม
ภาคประชาชนและภาคเอกชนยังไม่ค่อยมีโอกาสในการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนภาคเหนือ ของจังหวัดน่าน ไม่ว่าจะเป็น ๑) ด้านการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ซึ่งมาจากการที่
ประชาชนไม่ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนดังกล่าว ๒) ด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น 
เนื่องจากภาครัฐยังขาดการกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ๓) ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน ซึ่งรัฐบาลยังขาดนโยบายในการส่งเสริมให้ประชาชน
และหน่วยงานอื่นๆ ได้เข้าใจในเนื้อหาเกี่ยวกับจัดท าแผน ภาครัฐขาดการสื่อสารให้ประชาชนทราบป๎ญหา 
และ ๔) ด้านการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน ซึ่งประชาชนยังขาด
การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบตั้งแต้ต้นจนจบอย่างเปิดเผยจนครบทุกภาคส่วน 
และยังไม่มีคณะท างานระดับจังหวัด  และกลุ่มจังหวัด ที่มีสัดส่วนของภาคประชาสังคม 

๒. การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่าน
นั้น ปรากฏว่า การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ ของจังหวัดน่านนั้น 
ด้านที่มีระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมให้ข้อมูล อยู่ในระดับ การมีส่วนร่วมน้อย 
ค่าเฉลี่ย   ( ) อยู่ที่ ๒.๓๒ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ ๐.๙๐ รองลงมา คือ ด้านการมี
ส่วนร่วมวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ อยู่ในระดับการมีส่วนร่วมน้อย ค่าเฉลี่ย                 
( ) อยู่ที่ ๒.๑๔ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ ๐.๙๕ ส่วนด้านที่มีระดับการมีส่วนร่วม
น้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนืออยู่ในระดับ การมี
ส่วนร่วมน้อย ค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๒.๐๐ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ ๑.๐๒ 

๓. แนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ ของ
จังหวัดน่าน ในแต่ละด้านทั้งผู้ตอบแบบสอบถามและผู้ให้ข้อมูลส าคัญหลัก ได้เสนอแนวทางไว้ในแต่ละ
ด้าน ดังนี้ ๑) แนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคเหนือของจังหวัดน่าน ด้าน
การให้ข้อมูล ได้เสนอให้ ภาครัฐควรเปิดโอกาสให้ประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีโอกาสแสดง
ความเห็นในการให้ข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง มากยิ่งขึ้น ๒) ด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น ได้
เสนอให้ รัฐบาลหรือหน่วยงานราชการต้องพยายามสร้างเครือข่ายการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาแผน
เศรษฐกิจเพ่ือน าไปสู่การมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดท าแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ ของจังหวัดน่าน ๓) ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนภาคเหนือของจังหวัดน่าน ได้เสนอให้ ผู้จัดท าแผนควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปรับรู้ในทุกๆ 
ขั้นตอน นอกจากนั้นควรมีการติดตามประเมินผลของแผนฯ เพ่ือน าไปประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายทราบ โดย



๒๒๐ 
 

สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ๔) ด้านการมี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือของจังหวัดน่าน ได้เสนอให้ ภาครัฐ
ควรส่งเสริมงบประมาณในการสัมมนาเกี่ยวกับแผน การจัดท าแผน วิเคราะห์แผน การติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง รวมทั้งท าประชาพิจารณ์หรือสร้างกิจกรรมให้คนในชุมชน
หรือท้องถิ่นในจังหวัดได้เข้ามามีส่วนร่วม 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา  
    ๑.๑ สามารถน ากระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ ทั้งในระดับ 
ปริญญาตรีและปริญญาโทของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  
    ๑.๒ สามารถน าผลการศึกษาไปวิเคราะห์ร่วมกับนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง
กับการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ ของจังหวัดน่าน  
2. กิจกรรมด้านการพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ ของจังหวัดน่าน 
    ๒.๑ สามารถพัฒนาและต่อยอดกิจกรรมการมีส่วนร่วมต่างๆเก่ียวกับการจัดท าแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ ของจังหวัดน่าน  
    ๒.๒ สามารถพัฒนาการจัดการพ้ืนที่ที่เป็นจุดส าคัญของการเป็นเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ ของ
จังหวัดน่าน ให้มีความอย่างยั่งยืน  
    ๒.๓ ประชาชนและส่วนงานอื่นๆ ได้มีบาบาทในการร่วมจัดท าแผน น าไปสู่การด าเนินการที่ถูกต้องและ
ได้ผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อบริบทของพ้ืนที่อย่างแท้จริง 
3. กิจกรรมด้านวิชาการ 
    ๓.๑ สามารถจัดสัมมนาวิชาการโดยการน าเสนอเนื้อหาที่ได้จากการศึกษาที่ได้เก็บรวบรวมได้เพ่ือ
เผยแพร่ต่อสาธารณะชนให้ได้ทราบข้อมูลและแนวทางการด าเนินการจัดท าแผนที่ถูกต้อง 
    ๓.๒ สามารถน าองค์ความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนาในเขตพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้อย่างถูกต้องตามบริบทของแต่
ละพ้ืนที่ 
การประชาสัมพันธ์  
    1) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานวิจัยทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
    2) การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในเอกสารและวารสารวิชาการ 

 

 

 


