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บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง “การศึกษาผลการด าเนินงานของคณะท างานการพัฒนา 
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ” เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ 
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์  
คือ (1) เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานของคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  
บนความร่วมมือ 3 ส่วน ภาครัฐ เอกชน และประชาชน (2) ศึกษาปัญหา อุปสรรค การท างานร่วมกัน  
และ (3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินงานของคณะท างานเศรษฐกิจฐานราก  
และประชารัฐ 

จากการศึกษาพบว่ายุทธศาสตร์สานพลังประชารัฐ เป็นการกระบวนการการท างาน  
ที่มีกระบวนทัศน์การท างานที่มีการบริหารจัดการร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน วิชาการ ประชาสังคม  
และประชาชนที่มีความยืดหยุ่น ใช้ระบบกึ่งตลาดด้วยการจัดตั้ง “บริษัท ประชารัฐสามัคคี จ ากัด”  
(วิสาหกิจชุมชนจังหวัด) และการขับเคลื่อนสนับสนุนด้วยภาคเอกชนเป็นหลักเพื่อร่วมกันพัฒนาสินค้า  
การบริการ การท่องเที่ยว อีกทั้งยังการจูงใจด้วยการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนฐานราก  
ใช้ทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ สร้างเครือข่ายการท างานบนความเช่ือใจของคนในพื้นที่ ในการร่วมกัน 
ขับเคลื่อนธุรกิจในชุมชนร่วมกัน ซึ่งการจัดรูปแบบการท างานร่วมกันที่ดีนั้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 
สังคมและเกิดการเปลี่ยนทางด้านพฤติกรรมของประชาชน 

ปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญคือการปรับเปลี่ยนในทางการเมือง และโครงสร้างการท างาน 
ในส่วนของภาครัฐที่ต้องปรับตัวให้เป็นผู้สนับสนุนที่มีความยืดหยุ่นในการท างาน หน่วยงานภาครัฐ 
ต้องเล็กลง แก้ปัญหาทางกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง  ๆ  ที่จะท าให้เกิดการติดขัดต่อการท างาน  
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โครงการต่าง ๆ  รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ  เช่น การวางแผนรองรับในระยะยาวในทางการเมืองที่จะเข้ามา 
มีผลกระทบ ปัญหาการช่วยเหลือสนับสนุนเงินจากภาคเอกชน ปัญหาเงินกองทุนของชุมชน 
ขาดสภาพคล่อง ปัญหาด้านองค์ความรู้ที่จะถูกถ่ายทอดสู่ประชาชนรากหญ้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะในการศึกษา คือ (1) เชิงนโยบายต้องมีการจัดวางโครงสร้างและระบบ  
การบริหารจัดการการท างานในส่วนของภาครัฐในแนวราบ เพื่อให้ตอบสนองต่อการท างานร่วมกับ 
ภาคส่วนอื่น ๆ  หรือการท างานแบบบูรณาการทั้งในส่วนพื้นที่หรือพันธกิจของการท างาน (2) รัฐจะต้อง 
ให้ความส าคัญกับการวางแผนรองรับระยะยาวในส่วนเงินทุนเศรษฐกิจฐานราก  และ (3) สร้าง 
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ในทุกมิติให้ถึงประชาชนฐานราก 
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพ หุ้นส่วน โครงการสานพลังประชารัฐ
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ABSTRACT 
 

An independent study of “The Performance of the Committee on  
Economic Development, Thailand Public-Private Collaboration” use qualitative  
a research method to obtain data by studying research papers, textbooks, and related  
papers along with an in-depth interview with the committee on economic  
development, Thailand Public-Private Collaboration. The objectives of this study are;  
(1) to study the performance of the committee on economic development on  
3 partnerships: public, private and civil society sectors; (2) to study problem and  
obstacle on public-private collaboration, and (3) to suggest on improving the  
performance of the committee on economic development. 

The results reveal that the strategic policy of public-private collaboration  
is a working process of public, private, academic, civil society and people are flexibility.  
They use the semi-marketing system has been implemented to setting up “Pracha  
Samakkee Limited Company” (provincial community enterprise) are supporting the  
private sector to develop products, services, and tourism. It also motivates people to  
improve the well-being of their life, use human resources in the area to working with  
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the project. It builds a working network of people in the area, and build participation  
of people in the business community together. That is the form of good interoperability  
contributes to social impact and the changing behavior of the people. 

The problem and obstacle that the government had changed to the  
others, the structure of the public sector have adapted to the supporters and flexible  
to work with the other sectors. The government agencies must be a smaller, solve  
legal regulatory issues that will interfere with the project. And the government agencies  
must solve other problem on the project, such as long-term planning for the impact  
of politics, the problem of manage donation from the private sector, the problem of  
community funds be illiquid, the problem of the knowledge are not transmitted to  
the people for sustainable economic development. 

The suggestions from the study are; (1) the policy must have a horizontal  
management to respond interaction and integrate with other sectors; (2) The state  
must give priority to long-term planning in fiscal management on the public-private  
collaboration, and (3) create a process of transmit the knowledge of public-private  
collaboration in all dimensions to the people. 
 
Keywords: Performance, Partnership, Thailand Public-Private Collaboration
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระนี้ส าเร็จด้วยความกรุณาเป็นอย่างยิ่ งของ รองศาสตราจารย์  
ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจจฉิมนันท์ กรรมการและที่ปรึกษา 
การค้นคว้าที่ได้ให้ความกรุณาให้ค าปรึกษาแนะน า แก้ไข ท าให้การศึกษานี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
ผู้เขียนต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูง นอกจากนี้ ผู้ เขียนต้องขอขอบคุณคณาจารย์ของโครงการ 
ปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะส าหรับนักบริหาร  
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ให้ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนมุมมองแนวคิดที่สามารถ 
น ามาปรับใช้ในการท างานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

ขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการ EPA ที่ให้ค าแนะข้ันตอนด้านเอกสารและขอขอบคุณ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่านตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องในการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณ คุณบิดามารดา ทุกคนในครอบครัวที่คอยช่วยเหลือ สนับสนุนให้ก าลังใจ 
มาโดยตลอด รวมทั้งขอขอบคุณพี่น้องพ้องเพื่อน EPA สายข่าวการเมืองหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ และทุกคนในส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ที่สนับสนุนช่วยเหลือและส่งเสริม 
ในการศึกษาครั้งนี ้

หากผลการศึกษานี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้เพื่อปรับปรุง แก้ไข 
ในการศึกษาครั้งต่อไป 

 
นางสาวฐายิกา จันทร์เทพ
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ท่ีมาและความส าคัญ 

ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยยังมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสทางสังคม  
ส่วนใหญ่เป็นคนชนช้ันล่าง อาจแบ่งตามกลุ่มอาชีพได้แก่ เกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน รับจ้างใช้แรงงาน 
ทั่วไป ทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ไม่จ ากัดพื้นที่ทั้งในเมืองและชนบท ดังนั้นหัวใจส าคัญของ 
การพัฒนาหรือก าหนดนโยบายรัฐบาลคือการขจัดปัญหาความยากจน จึงต้องมีนโยบายพิเศษเฉพาะ 
ในช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนเหล่าน้ี เพราะหนึ่งสาเหตุของความยากจนคือ นโยบายการพัฒนาของ 
ภาครัฐที่ไม่สมดุลและไม่เหมาะสม 

ยุคสมัยที่ผ่านมาจึงเกิดโครงการหรือแผนงานช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหา 
ความยากจน ความเหลื่อมล้ ามาโดยตลอด อาทิ ระหว่างปี พ.ศ. 2523 - 2531 โครงการสร้างงาน 
ในชนบทและโครงการพัฒนาต าบลกองทุนพัฒนาชนบทเกิดข้ึนในยุครัฐบาล พลเอกเปรม  
ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี หรือ ระหว่างปี  พ.ศ. 2540 - 2544 โครงการลงทุนเพื่อสังคม  
(Social Investment Project) ในยุครัฐบาล ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เกิดจากการเผชิญ 
ปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจสง่ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการจ้างงานจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
ในปี พ.ศ. 2541 จึงเกิดโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และโครงการพัฒนาคนจนในเมอืง 
ในช่วงเดียวกันต่อมารัฐบาลได้ควบสองโครงการดังกล่าว เพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
(องค์การมหาชน) เป็นองค์การมหาชนที่มีบทบาทหน้าที่สนับสนุนการพัฒนา โดยมีแนวทางส าคัญ  
ให้องค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก และเป็นเจ้าของการพัฒนาจากชุมชน “ฐานราก” ร่วมกับหน่วยงาน 
ภาคีต่าง ๆ และมีกองทุนเพื่อสนับสนุนเงินยืมเพื่อการพัฒนาของชุมชนโดยภาครัฐสนับสนุน 

จากนั้นระหว่างปี พ.ศ. 2544 - 2549 สมัยรัฐบาลพันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร  
อดีตนายกรัฐมนตรี เกิดโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองโครงการการพักช าระหนี้และลดภาระ 
หนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยเป็นเวลา 3 ปี โครงการธนาคารประชาชนโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค  
หรือโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นต้นในขณะที่รัฐบาลในยุคของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์   
ระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2551 ได้หันมาประกาศยึดน าหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้ในการ 
ขับเคลื่อนประเทศส่วนรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช กับนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี  
ในปี พ.ศ. 2551 ยังคงสานต่อจากนโยบายรัฐบาลพันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร จนในช่วงระหว่าง 
ปี พ.ศ. 2551 - 2554 รัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ด าเนินโครงการไทยเข้มแข็ง  
ส่วนในยุคนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2557 ยังคง 
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ต่อยอดจากนโยบายพันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร เช่นกัน ยกตัวอย่าง เช่น ข้ึนเงินเดือนผู้ที่จบ 
การศึกษาระดับปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท ค่าแรงข้ันต่ าวันละ 300 บาท พักหนี้เกษตรกรรายย่อย 
เงินเพิ่มกองทุนหมู่บ้านตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดละ 100 ล้านบาท ขยายกองทุนพัฒนา 
ศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนหรือเอสเอ็มแอล เป็นต้น ทั้งหมดล้วนถูกมองว่าเป็น “นโยบายประชา 
นิยม”ที่รัฐบาลท าข้ึนเพื่อหาเสียงทางการเมือง 

จะเห็นได้ว่าในอดีตที่ผ่านมารัฐได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาความเหลื่อมล้ า  
ความยากจน มาโดยตลอดและพยายามที่จะออกแบบนโยบาย สร้างเครื่องมือกลไกต่าง ๆ เข้ามา 
แก้ปัญหาดังกล่าวด้วยนโยบายที่ช่วยเหลือสนับสนุน พยายามที่จะสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนใน 
รูปแบบที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งที่ เหมือนกันคือรูปแบบการท างานภาย ใต้นโยบายเหล่านั้นคือ 
การท างานแบบภาครัฐที่ใช้กลไกการท างานแบบราชการเป็นหลัก จนทั่งปัจจุบันรัฐบาลที่มาจาก  
รัฐประหาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ที่เน้นย้ าเรื่องการแก้ปัญหาความยากจน และขจัดปัญหาความเหลื่ อมล้ า จึงได้ประกาศ 
ยุทธศาสตร์ “สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2558 พลเอกประยุทธ์ ได้ประกาศนโยบายขับเคลื่อน 
ประเทศด้วยกลไกยุทธศาสตร์ประชารัฐ ซึ่งเป็นการสานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน  
และภาคประชาสังคม โดยทุกภาคส่วนของประเทศจะร่วมแรงร่วมใจกันสนับสนุนและเสริมสร้าง 
เศรษฐกิจฐานรากให้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง สมดุล และยั่งยืน โดยคาดยืนยันว่าให้ผลประโยชน์  
ทั้งหมดตกเป็นของประชาชนไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนใด ๆ ทั้งสิ้น 

กลไกประชารัฐดังกล่าวเป็นแนวทางการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ มีสาระส าคัญ  
คือรัฐบาลต้องการให้เป็นนโยบายทดแทนนโยบายประชานิยมที่จะตอบโจทย์และตอบสนอง 
ความต้องการจากประชาชนเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งที่ โดยไม่ได้ค านึงถึงความเป็นไปได้และ 
พื้นฐานความเป็นจริงในภาวะเศรษฐกิจของประเทศ จนกระทั่งส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคต 
และสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ขณะที่นโยบาย“ประชารัฐ” ของรัฐบาล 
พลเอกประยุทธ์ ยืนยันว่าเป็นสัญญาความร่วมมือระหว่างภาครัฐประชาชนที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
โดยมุ่งให้เกิดความแข็งแรงจากภายใน 

ทั้งนี้ปัญหาในสังคมไทยที่นอกเหนือจากความยากจน ความเหลื่อมล้ าแล้วยังพบว่า 
มีปัญหาของความยากจน ความซับซ้อนในปัญหาสาธารณะ บริหารจัดการบ้านเมือง เกิดจากปัจจัย 
ทั้งภายในและภายนอก ที่ปัจจุบันเป็ยยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีความเช่ือมโยงกับหน่วยงานบุคคลหลายฝ่าย  
จึงมีความจ าเป็นที่รัฐต้องพยายามสร้างเครื่องมือ กลไก ที่จะร่วมกันท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ทั้งภายในรัฐด้วยกัน และระหว่างภาครัฐ ภาคส่วนอื่น  ๆ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
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ให้มากข้ึน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานนโยบายสาธารณะที่ต้องการแก้ไขปัญหา  
นั้น ๆ 

ดังนั้นนโยบาย “ประสานพลังประชารัฐ” คือการรวมเอาพลังทุกภาคส่วนทั้งภาค 
ประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ เพื่อเป็นพลังอ านาจที่ส าคัญในการแก้ไขปัญหา การเปลี่ยนแปลง  
หรือการปฏิรูป และการพัฒนาประเทศในทุกมิติอย่างยั่งยืนโดยการด าเนินการตามยุทธศาสตร์  
“ประชารัฐ” แบ่งได้เป็น 2 ยุทธศาสตร์ย่อย คือ (1) “รัฐบาล” กับ “ประชาชน” โดย “รัฐ” หรือ 
รัฐบาล จะเป็นผู้อ านวยความสะดวก สนับสนุน และเปิดช่องทางให้ “ประชา” หรือภาคเอกชนและ 
ประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตย เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการ 
บริหารงานของรัฐบาลในเรื่องต่าง ๆ และไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดข้ึนระหว่างประชาชนกับรัฐบาล  
(2) “ประชาชน” กับ “เจ้าหน้าที่รัฐ” คือ การท างานร่วมกันของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการสร้าง “เครือข่ายประชารัฐ” ในทุกด้าน ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญที่เช่ือมโยง 
และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน อันเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
ของรัฐบาลปัจจุบัน เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณของรัฐมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและ 
เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนาชุมชน และการพัฒนาสิทธิและสวัสดิการของ 
รัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ไม่ให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคมเช่นที่ผ่านมา1 

ส าหรับหัวใจส าคัญของยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” คือการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนทุกคน โดยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบให้มีการ 
แต่งตั้งคณะท างานร่วมภาครัฐภาคเอกชน และ ภาคประชาชนในรูปแบบ “สานพลังประชารัฐ”  
จ านวน 12 คณะ ส าหรับรายช่ือคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศ  
หรือคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ 12 คณะ โดย 1 ใน 12 คณะท างานดังกล่าวทางผู้เขียนเลือก 
ศึกษาใน “คณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ” ที่มี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี บริษัท  
ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะท างานชุดนี้มีหน้าที่เพื่อด าเนินการ 
ตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ า สร้างรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ให้บรรลุตาม 
เป้าหมายอย่างกว้างขวางทั่วถึงมากข้ึน โดยอาศัยเช่ือมโยงความต้องการที่แท้จริงของหมู่บ้าน  
และชุมชน สู่กิจกรรมของคณะท างาน ที่มีเป้าหมายคือเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้  
เพิ่มข้ึนหรือมีความสุข 

                                         
1 ทศพร ศิริสัมพันธ์ , “โครงการสานพลังประชารัฐ (Public-Private Collaboration),”  

http://www.xn--72cgs7alq1bbn1c4digdj.com/2016/05/04/doc-2/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน  
2559). 
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คณะท างานชุดน้ีก าหนดเป้าหมายสิ่งทีจ่ะสร้างรายได้ให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืนมอียู่ 3 กลุ่ม 
คือการเกษตร การแปรรูป (SMEs/OTOP) การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมี 
คณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐส่วนกลาง ซึ่งมีปลัดกระทรวง  
มหาดไทยเป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ ร่วมกับนายฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าทีมภาคเอกชนและมีอธิบดี 
กรมการพัฒนาชุมชนเป็นเลขานุการคณะท างาน ซึ่งคณะท างานขับเคลื่อนได้ก าหนดวิธีการด าเนินงาน  
(Process/procedure) ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นด้วยการพัฒนาหรือช่วยเหลือให้ประชาชน 
เข้าถึงแหล่งทุนหรือปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการ การสร้างองค์ความรู้ในการผลิตหรือ  
การประกอบอาชีพ การช่วยเหลือด้านการตลาดและการสื่อสารสร้างการรับรู้ 

การด าเนินการจะให้มีการจดทะเบียนจัดต้ัง “บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด จ ากัด”  
ในรูปแบบกิจการหรือธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ที่ไม่ได้มุ่งหวังก าไรของบริษัทเพียง 
ประการเดียว ทั้งนี้ จะมีการระดมผู้ร่วมลงทุนเป็นหุ้นส่วนจากภาคธุรกิจเอกชน ร่วมกับภาครัฐและ  
ประชาชนหรือกลุ่มประชาสังคมตามสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพของพื้นที่ ในระดับ 
จังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัด  (ศสป.)  
ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนรวมทั้งภาคประชาสังคมเป็นคณะท างาน ท าหน้าที่บูรณาการ 
ด าเนินงานในแต่ละจังหวัดโดยจะด าเนินการในพื้นที่ครอบคลุม 18 กลุ่มจังหวัดและกระจายสู่  
76 จังหวัด โดยขณะนี้ได้เริ่มด าเนินการไปแล้ว 5 จังหวัด คือ จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด 
อุดรธานี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น 

ทั้งนี้จากโครงสร้างการท างานในรูปแบบ “สานพลังประชารัฐ” ที่ประกอบไปด้วย 
คณะท างานร่วมภาครัฐ ภาคเอกชนและ ภาคประชาชน ได้สะท้อนให้เห็นว่าภาครัฐและภาคเอกชน 
มีความจ าเป็นที่ต้องท างานร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการและการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน  
ด้วยการท าข้อตกลงให้ภาคเอกชนเข้ามาเป็นแรงส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
ทั้งเป็นผู้ลงทุน สนับสนุนและให้บริการ เพื่อให้นโยบายน้ันมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ 

ที่ผ่านมาหน่วยงานราชการมักถูกออกแบบการท างานให้ตอบสนองหรอืมุ่งเน้นการแก้ไข 
ปัญหาใดปัญหาหนึ่งเป็นการเฉพาะ การบริหารงานเป็นไปตามโครงสร้างสายบังคับบัญชาและ  
หลักการแบ่งงาน เพื่อสร้างความเช่ียวชาญการท าหน้าที่เฉพาะด้าน (Functional specialization)  
ตามขอบเขตอาณัฐและความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ โดยอาศัยการควบคุมและสั่งการ  (Command  
and control) ลักษณะแบบบนลงล่าง (Top-down) รวมทั้งไม่มีแรงจูงใจในการท างานร่วมกันหรือ 
ท างานข้ามฝ่าย (Cross boundary) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐยังขาดองค์ความรู้ความสามารถ  
ทักษะและประสบการณ์ในการท างานแบบบูรณาการ 

ดังนั้นจากปัญหาการท างานในส่วนภาครัฐแบบเดิมจึงท าให้ผู้เขียนสนใจศึกษาว่า 
การด าเนินงานของคณะท างานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐที่มีคณะท างานร่วมภาครัฐภาคเอกชน  



Ref. code: 25595803010155XIT

5 

 

และภาคประชาชน ในส่วนของ “คณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ” จะสามารถ 
ด าเนินหรือมีกระบวนการการท างานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างไร เพื่อสนับสนุนนโยบาย 
ประชารัฐ บรรลุเป้าหมายที่ต้องการความเหลื่อมล้ า สร้างรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ  
สร้างชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึนหรือมีความสุข และต้องการศึกษาว่ากระบวนการ  
การท างานร่วมกัน 3 ฝ่าย ทั้งรัฐ เอกชนและประชาชนมีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินการอย่างไร  
รวมทั้งจะน าปัญหาแลอุปสรรคที่เกิดข้ึนมาแก้ไข ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า  และปลายน้ า โดยจะจัดท า 
ข้อเสนอแนะการด าเนินการนโยบายให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
1.2 ค าถามการศึกษา 

1.2.1 กระบวนการท างานของคณะท างานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ในรูปแบบ 
ความร่วมมือแบบบูรณาการภาครัฐ เอกชน และประชาชน สามารถนโยบายประชารัฐไปสู่การปฏิบัติ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร 

1.2.2 การด าเนินงานของคณะท างานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มีปัญหาอุปสรรค 
หรือไม่อย่างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์การศึกษา 

1.3.1 เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานของคณะท างานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  
บนความร่วมมือ 3 ภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชนและประชาสังคมให้มีประสิทธิผล 

1.3.2 เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค การท างานร่วมกัน 3 ภาคส่วน รัฐ เอกชน และ 
ประชาสังคม 

1.3.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินงานของคณะท างานเศรษฐกิจ 
ฐานรากและประชารัฐ 
 
1.4 สมมุติฐานในการศึกษา 

การขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ ภายใต้คณะท างานคณะท างานเศรษฐกิจฐานราก 
และประชารัฐ มีความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีการด าเนินงานแบบบูรณาการ  
ร่วมกัน สามารถขับเคลื่อนนโยบายบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
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1.5 ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้เขียนจะศึกษาการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ ภายใต้การท างาน 

ของคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐว่ากระบวนการหรือการด าเนินงานร่วมกัน 
กับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนอย่างไร วางโครงสร้างการท างานอย่าง และมีปัญหาอุปสรรค 
อย่างไร โดยผู้ศึกษาวิจัยจะศึกษาการด าเนินงานในกรอบระยะเวลาการท างานในช่วง 1 ปีแรกของ  
การด าเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 - เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 

การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาถึงการท างานร่วมกันในคณะท างาน 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ รวมถึงกิจกรรมที่เกิดจากการตัดสินใจของคณะงาน  
โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 
1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ กระทรวงมหาดไทย  

ภาคเอกชน กลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) และภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อน  
เศรษฐกิจฐานรากและประชาสังคมในพื้นที่นั้นภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” 

 
1.5.2 ขอบเขตด้านประชากรท่ีศึกษา โดยศึกษาประชากรแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ 

1.5.2.1 กลุ่มประชากรในระดับผู้ก าหนดนโยบาย เช่น รองนายกรัฐมนตรี   
ด้านเศรษฐกิจ และคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ รวมถึงทีมเศรษฐกิจของพรรคการเมืองต่าง ๆ 

1.5.2.2 กลุ่มภาคปฏิบัติ ข้าราชการการเมือง เช่น ทีมงานที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรี 
ด้านเศรษฐกิจ ข้าราชการประจ าทั้งในส่วนกลางและท้องถ่ิน เช่น ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

1.5.2.3 นักวิชาการ 
1.5.2.4 ภาคประชาสังคม เช่น นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป ประธานสถาบัน 

ชุมชนท้องถ่ินพัฒนา 
1.5.2.5 กลุ่มภาคเอกชน เช่น ประธานสภาหอการค้าไทย คณะกรรมการร่วม 

ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) นักธุรกิจ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 
1.5.2.6 ศึกษาการผลลัพธ์การท าธุรกิจสินค้าเกษตรกรในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ

ภายใต้โครงการประชารัฐ 
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1.6 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษา 
1.6.1 ท าให้ทราบถึงกระบวนการท างานแบบส่วนร่วมของคณะท างานที่ประกอบด้วย  

รัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่จะสามารถผลักดันนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ  
เพื่อให้ได้ประสิทธิผล 

1.6.2 ท าให้ทราบถึงประเด็นปัญหาและอุปสรรคของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ประชารัฐ ภายใต้คณะท างานคณะท างานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 

1.6.3 งานศึกษาช้ินนี้สามารถเป็นแนวทางหรือข้อเสนอแนะต่อคณะท างานเศรษฐกิจ 
ฐานรากและประชารัฐเพื่อน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
 
1.7 นิยามค าศัพท์ 

1.7.1 ภาคประชาสังคม หมายถึง กลุ่มคน หรือประชาชนในสังคมมีรวมตัวกัน มีแนวคิด  
ทัศนคติในทิศทางเดียวกันที่จะรวมพลังกันขับเคลื่อนกิจกรรมใด ๆ ในวัตถุประสงค์เดียวกัน เช่น  
กิจกรรมสาธารณะ เพื่อก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา และปรับปรุงสังคม ชนบท และประเทศ 
ให้มีความเข้มแข็ง 

1.7.2 เศรษฐกิจฐานราก หมายถึง ระบบเศรษฐกิจในครัวเรอืนในชุมชน ชนบท ที่มุ่งเน้น 
ไปที่ภาคการเกษตรที่มีรายได้น้อย ซึ่งถือว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ 

1.7.3 ประชารัฐ หมายถึง รัฐ และประชาชน ในทุกภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันท าด าเนินการ 
งานปรับปรุงและพัฒนาประเทศ สังคมเมือง สังคมชนบท โดยทุกคนจะตระหนักถึงบทบาทของตนเอง 
อย่างส าคัญต่อการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการผลักดันและการพัฒนาเศรษฐกิจ 

1.7.4 ประสิทธิผล หมายถึง การประเมินความส าเร็จของนโยบายเมื่อเทียบกับ 
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้
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บทที่ 2 
ทฤษฎี วรรณกรรม และเอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 

 
2.1 ทฤษฎีองค์การ (Organization theory) 

องค์การ (Organization) คือ กลุ่มคนที่มารวมตัวกันเพื่อท ากิจกรรมร่วมกัน ให้บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์โดยใช้องค์การเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการสื่อสารกลางเพื่อท ากิจกรรมร่วมกัน อัมพร  
ธ ารงลักษณ์ อ้างจากเชสเตอร์ เบอร์นาร์ด (Chester I. Barnard) ในหนังสือเรื่อง The Function  
of the Executive ที่อธิบายค าว่า “องค์การ” คือระบบการท ากิจกรรมที่ได้ประสานความร่วมมือกัน 
อย่างมีส านึก หรือพลังร่วมของบุคคลสองคนข้ึนไป ซึ่งมีความหมายคลอบคลุมด้วยการท ากิจกรรมที่มี 
การพัฒนาการประสานความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งจนเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นทางการ ( Informal  
organization) โดยระบบการท างานดังกล่าวจะมีความซับซ้อน คล้ายระบบราชการที่มีโครงสร้างการ 
ท างานแบ่งระดับช้ันสายบังคับบัญชา มีการแบ่งงานกันท าและเป็นเอกภาพ1 ทั้งนี้แนวคิดทฤษฎี 
องค์การจึงเป็นการศึกษาเพื่ออธิบายโครงสร้างองค์การและหลักการบริหารจัดการ เพื่อให้เป็น  
ประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารองค์การ 

 
2.1.1 ทฤษฎีองค์การช่วงยุคสมัยใหม่ (Modern theories) 
Modern Theories ช่วงยุคที่รุ่งเรืองทางความคิดและเป็นกระแสหลักมีแนวคิดที่มี 

เหตุผลเป็นระบบ อัมพร ธ ารงลักษณ์ กล่าวถึงนักวิชาการ 2 ส านักที่มีความส าคัญของการวางรากฐาน 
การศึกษาทฤษฎีองค์การยุคสมัยใหม่ คือ ลุดวิก วอน เบอร์ตาแลนฟี (Ludwig von Bertalanffy)  
ว่าด้วยทฤษฎีระบบ (General systems theory) และแนวคิดล าดับข้ันระบบต่าง  ๆ  ของเคนเนธ  
บูลดิง (Kenneth Boulding’s Hierarchy of Systems) 

เบอร์ตาแลนฟี ชาวเยอรมันเสนอแนวคิด “ทฤษฎีระบบ” โดยได้อธิบายว่า แต่ละบุคคล  
กลุ่ม และสังคม ทุกสิ่งมีความเกี่ยวข้องกัน เมื่อรวมกันจะกลายเป็นระบบจากระบบย่อยเป็น 
ระบบใหญ่ และจะมีความเช่ือมโยงกัน โดยในแต่ละส่วนจะเช่ือมโยงกัน พึ่งพาอาศัยกัน ทั้งนี้ระบบจะ 
สามารถแจกแจงหน้าที่ของแต่ละส่วนได้ โดย บูลดิง ได้พัฒนาแนวคิดระบบและขยายความว่าระบบนี้ 
จะมีการแบ่งล าดับข้ันความซับซ้อนและความสมบูรณ์ของระบบต่าง  ๆ  ซึ่งจะมีการพัฒนาจากระบบ 
ที่ง่ายที่สุดไปสู่ระบบที่ซับซ้อนมากที่สุด 

                                         
1 อัมพร ธ ารงลักษณ์, องค์การ: ทฤษฎี โครงสร้าง และการออกแบบ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), 1 - 2. 
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การศึกษารูปแบบขององค์การในปัจจุบันเน้นที่การวิเคราะห์องค์การเชิงระบบ  
(Systems analysis of organization) ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายใน 
องค์การและได้มององค์การในลักษณะกระบวนการทางด้านโครงสร้างที่บุคคลต่าง ๆ จะต้องเกี่ยวพัน 
ซึ่งกันและกันเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ จึงมีการศึกษาพฤติกรรมองค์การซึ่งจะเน้นเรื่อง  
ความต้องการของคน ที่พยายามหาสิ่งจูงใจ แรงจูงใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของคน  
ให้ความส าคัญในเรื่องบุคคล กลุ่มงาน และการมีส่วนร่วมในการบริหาร การตัดสินใจ  

ด้านเรนซิส ไลเคิร์ต (Rensis Likert) ได้เน้นการท างานเป็นกลุ่ม เน้นการมีส่วนร่วม 
ทั้งการวางแผนงานและการตัดสินใจ กลุ่มงานจะมีความเช่ือมโยงกันทั้งองค์การ ผู้บังคับบัญชาจะอยู ่
ในกลุ่มหนึ่ง ขณะเดียวกันก็จะเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอีกกลุ่มหนึ่ง 

อัมพร ธ ารงลักษณ์ ได้อ้างถึง การออกแบบโครงสร้างองค์การของโรเบิร์ต ซิมมอนด์  
(Robert Simon) ที่เน้นการออกแบบโครงสร้างองค์การที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถรับผิดชอบได้  
(Accountability) ของบุคคลต่าง ๆ ที่ก าหนดต าแหน่งหลัก ๆ ในองค์การ ที่จะระบุถึงการสร้าง 
ความชอบธรรมแก่อ านาจหน้าที่ (Authority) และอ านาจ (Power) โดยการใช้สิทธิหน้าที่เป็นทางการ  
(Formal right) เพื่อให้เกิดการด าเนินงานไปอย่างราบรื่น2 ขณะเดียวกันการจัดโครงสร้างองค์การ 
จะต้องมีจัดการระบบความเช่ือมโยงภายในองค์การให้เกิดความคล่องตัว ยืดหยุ่น ปรับได้ตาม  
ความเหมาะสม และตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนจากปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายใน 
ภายนอก3 

การจัดโครงสร้างองค์การสามารถเช่ือมโยงได้ 2 แบบคือ (1) การเช่ือมโยงแบบแนวตั้ง  
(Vertical linkages) ที่มีระบบการท างานแบบสายบังคับบัญชา มีกฎระเบียบและแผนการท างาน 
ระบบตามสายงาน (2) การเช่ือมโยงแบบแนวนอน (Horizontal linkages/Lateral processes)  
เป็นแบบการท างานในลักษณะประสานงานข้ามการจัดการกลุ่มงานตามโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิด 
การท างานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ ยืดหยุ่น อัมพร ธ ารงลักษณ์ อ้างจากจอห์น เคนเน็ต กัลเบรท  
(John Kenneth Galbraith) ในหนังสือเรื่อง Designing Organizations ที่แบ่งประเภทกระบวนการ 
ที่ใช้ในการประสานงานนี้ออกเป็น 5 ประเภทหลัก คือ 

(1) อาสาสมัครและกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ (เครือข่าย) ที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ 
กลุ่มต่าง ๆ ทั้งภายในองค์การเดียวกันและข้ามองค์การ เพื่อการท างานร่วมกันระหว่างกลุ่มงานต่าง ๆ  
ตามความสามารถและศักยภาพในแต่ละกลุ่มงาน ซึ่งจะต้องมีการสานสัมพันธ์กันในเครือข่ายให้  
เข้มแข็ง  

                                         
2 เรื่องเดียวกัน, 8. 
3 เรื่องเดียวกัน, 187 - 188. 
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(2) กระบวนการทางแนวนอน ที่ลักษณะการท างานแบบข้ามภาระงานตามหน้าที่ 
ที่จ าเป็น ตามความเกี่ยวเนื่องของงานนั้น ๆ  

(3) กลุ่มทางการ ที่จะท างานแบบเช่ือมโยงงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยในกลุ่ม 
จะมีผู้เช่ียวชาญในแต่ละทักษะที่หลากหลายมาท างานร่วมกัน 

(4) บทบาทผู้บูรณาการ ซึ่งเป็นบทบาทในการประสานงานข้ามหน่วยงานต่าง ๆ  
ซึ่งต าแหน่งนี้จะไม่มีอ านาจหน้าที่ที่เป็นทางการในการตัดสินใจใด ๆ  แต่จะมีประโยชน์คือการสร้าง 
เครือข่ายความสัมพันธ์ สนับสนุนให้ผู้อื่นสามารถท างานได้อย่างราบรื่น  

(5) โครงสร้างแบบเมทริกซ์ ซึ่ ง เป็นโครงสร้างแบบทา งการเพื่อเป้าหมาย 
การท างานแบบประสานงานการท างานระหว่างสายงานตามหน้าที่ โดยจะดึงทรัพยากรบุคคล  
ที่มีความสามารถ เช่ียวชาญในเรื่องต่าง ๆ ให้มาท างานทีมเดียวกัน 

อัมพร ธ ารงรักษ์ ยังกล่าวถึงองค์ประกอบโครงสรา้งองค์กร 3 ส่วนคือ (1) ความซับซ้อน 
ทางโครงสร้าง (Complexity) (2) ความเป็นทางการ (Formalization) และ (3) การรวม/การกระจาย 
อ านาจในองค์กร (Centralization) 

(1) ความซับซ้อนทางโครงสร้าง (Complexity) ที่ได้แจกแจงหน้าที่ในองค์กร  
3 ประเภท คือ 

(1.1) การแจกแจงงานตามแนวนอน ที่มีการแบ่งแยกการท างานตามสาขา 
อาชีพ การศึกษาและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งจะยากแก่การควบคุม ติดต่อประสานงาน  
มีความยากในการบริหารที่จะได้งานแบบมีประสิทธิภาพ 

(1.2) การแจกแจงงานแบบแนวตั้ง หรือตามสายล าดับบังคับบัญชา ซึ่งมีข้อดี 
ในเรื่องการสื่อสาร ควบคุมสั่งการ เหมาะกับการท างานแบบในรูปแบบที่ต้องควบคุมสั่งการ และ 
ในองค์กรที่มีลูกน้องขาดประสิทธิภาพการท างาน 

(1.3) การแจกแจงงานตามพื้นที่ ซึ่งเป็นการท างานที่มีความซับซ้อนต้อง 
มีรูปแบบการท างานทั้งในลักษณะแนวนอนและแนวตั้ง เพื่อความยืดหยุ่นของระบบการท างาน 

(2) ความเป็นทางการทางโครงสร้าง ซึ่งเป็นลักษณะการท างานแบบเป็นทางการ  
ละเอียดทุกข้ันตอน มีมาตรการในการปฏิบัติงานมาก มีลักษณะงานที่ไม่จ าเป็นต้องอาศัยบุคลากร 
ที่มีทักษะสูง แต่สามารถท างานตามกฎ ระเบียบ ท างานตามหน้าที่ที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน 

(3) การรวม/การกระจายอ านาจในองค์กรหรือกระจายอ านาจ ซึ่งเป็นการท างาน 
ในลักษณะของอ านาจการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยข้ึนอยู่กับผู้บริหารจะอนุญาตให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
มีการแสดงออกความคิดเห็นหรือเป็นผู้ตัดสินใจในบางเรื่องได้ 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการจัดการองค์การ เพื่อจัดโครงสร้าง ระบบและหลักเกณฑ์การ  
ท างานข้ึน โดยยึดหลักการน าความรู้ ความสามารถ กระบวนการการท างาน พฤติกรรมระหว่างบุคคล 
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และกลุ่มต่าง ๆ เข้ามาเป็นข้อค านึงเรื่องการวางระบบ โครงสร้างการท างานและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งใน 
โครงสร้างนั้นอาจจะมีความซับซ้อนของการแจกงาน และการตัดสินใจการท างานนั้นจะข้ึนอยู่กับ  
สถานการณ์ต่าง ๆ  ที่จ าเป็นต้องออกแบบโครงสร้างองค์การให้ยืดหยุ่นง่ายแก่การท างาน ตอบสนอง 
ต่อความต้องการของสังคม เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์มากข้ึน ให้มีความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบและ 
น าไปสู่การประยุกต์เทคนิคการจัดการ เพื่อการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพท าให้ทราบถึง  
ชนิด ประเภท ขอบเขต และลักษณะของงาน นอกจากนี้การจัดโครงสร้างองค์การท าให้ง่ายต่อการ 
สื่อสารของข้อมูล รวมทั้งต าแหน่งหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ท าให้ทราบถึงช่องทางการติดต่อสื่อสาร  
ตัดสินใจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน ประสานกิจกรรมต่าง  ๆ ในการท างาน 
ทั้งในระดับบุคคล ระหว่างทีมงาน แผนก และฝ่ายงานต่าง ๆ โดยจัดวางโครงสร้างให้เป็นระบบกลไก 
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ให้เห็นความสัมพันธ์ของการจัดสรรหน้าที่และความ  
รับผิดชอบของงาน 

 
2.1.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การ (Performance measurement) 
การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การ มีความจ าเป็นต่อการคงอยู่ขององค์การ  

ทั้ งอง ค์การที่ แสวงหาก าไร (For-Profit Organization: FPO) และองค์การไม่แสวงหาก าไร  
(Non-Profit Organization: NPO) เพื่อให้การบริหารจัดการองค์การแก้ไขปัญหาและข้อจ ากัด 
การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ  เกิดประโยชน์สูงสุดและให้ประสบความส าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายตามความต้องการขององค์การที่ครอบคลุมถึงวิธีการจัดการภาระทางการเงิน กิจกรรม และ 
บุคคลด้วยการก าหนดบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ต่าง ๆ ในองค์การ 

 
2.1.3 นิยามของการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การ 
นภดล ร่มโพธ์ิ และ มนวิกา ผดุงสิทธ์ิ4 ระบุว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

องค์การ กล่าวคือ การใช้ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ เพื่อช่วยในการตัดสินว่าองค์การสามารถบรรลุ 
วัตถุประสงค์ได้หรือไม่ ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของตัวช้ีวัดปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process)  
และผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ์สุดท้าย (Outcome) ทั้งนี้ระบบการประเมินผลงานการปฏิบัติงาน 
องค์การสามารถแบ่งออกได้ 3 มุมมอง คือ 

(1) ลักษณะของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การ 
(2) บทบาทของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การ 

                                         
4 นภดล ร่มโพธ์ิ และ มนวิกา ผดุงสิทธ์ิ , เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กร  

(กรุงเทพฯ: คณะบุคคลอิเมจิเนียริ่ง, 2552), 1 - 13. 
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(3) กระบวนการที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การ 
ทั้งนี้ระบบการประเมินผลปฏิบัติองค์การจะมีองค์ประกอบ 2 ประการ คือ ตัววัดผล 

การปฏิบัติงานองค์การและระบบสนับสนุน ซึ่งมีระบบการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและตีความของ 
ข้อมูล 

ส่วนบทบาทของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การสามารถแบ่งออกเป็น  
5 ประการคือ 

(1) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าขององค์กรหรือประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
องค์กร 

(2) เพื่อใช้ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ทั้งด้านการวางแผน สร้างกลยุทธ์ไปปฏิบัติ  
และจัดการองค์การให้มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน 

(3) เพื่อใช้ในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
(4) เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมของพนักงาน 
(5) เพื่อเรียนรู้และปรับปรุงผลการปฏิบัติงานองค์การ 

 
2.1.4 การประ เมินผลองค์ การป ฏิบั ติ งานองค์ กรแบบสมดุล  ( Balanced  

Scorecard) 
นภดล ร่มโพธ์ิ และ มนวิกา ผดุงสิทธ์ิ ได้อ้างค านิยาม Balanced Scorecard จาก 

โรเบิร์ต คาร์แพลน (Robert Kaplan) อาจารย์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University,  
U.S.A.) และเดวิด นอร์ตัน (David Norton) ที่ปรึกษาด้านการจัดการ ซึ่งทั้ง คู่ได้ตีพิมพ์แนวคิด  
Balanced Scorecard ในวารสาร Harvard Business Review เมื ่อปี ค.ศ. 1992 โดยระบุว่า  
Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือในการบริหารที่ช่วยองค์การสามารถบริหารกลยุทธ์ด้วยการ 
วัดผลการปฏิบัติงานที่ประกอบด้วย 4 มุมมอง คือ 

(1) มุมมองด้านการเงิน (Financial perspective) ที่ใช้ก าไรเป็นตัววัด เพื่อตอบ 
ค าถามที่ผู้ถือหุ้นจะมองว่าองค์การจะต้องเป็นอย่างไรเพื่อให้ประสบความส าเร็จทางด้านการเงิน 

(2) มุมมองทางด้านลูกค้า (Customer perspective) โดยองค์การจะต้องเป็น 
อย่างไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจการในสายตาลูกค้า 

(3) มุมมองทางด้านกระบวนการภายใน (Internal business process) โดยลูกค้า 
และผู้ถือหุ้นจะต้องมีมุมมองในส่วนที่องค์การด าเนินการจัดการภายในอย่างไรเพื่อให้เกิดความ  
พึงพอใจ 

(4) มุมมองทางด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (Learning and growth)  
องค์การจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน  
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ภาพที่  2.1 กรอบของระบบการประเมินผลองค์กรแบบสมดุล , นภดล ร่มโพธ์ิ และ มนวิกา  
ผดุงสิทธ์ิ, เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กร (กรุงเทพฯ: คณะบุคคลอิเมจิเนียริ่ง, 2552),  
13. 
 

จะเห็นได้ว่าแนวคิด Balanced Scorecard เป็นแนวคิดที่ไม่ซับซ้อน โดยทั้งสี่มุมมองนี้ 
จะเช่ือมโยงกันด้วยหลักเหตุและผล (Cause and effect diagram) โดยเริ่มจากเป้าหมายของ 
องค์การเพื่อการอยู่รอดและก าไร โดยสอดคล้องและสามารถเกิดข้ึนได้ก็ต้องตอบโจทย์ความพึงพอใจ 
ของลูกค้าและกระบวนการจัดการหรือการด าเนินงานขององค์การภายในมีการพัฒนาและเรียนรู้เพื่อ 
การเติบโตขององค์การ นอกจากนี้แต่ละมุมมองจะมีตัวช้ีวัดอยู่สองประเภทหลัก ๆ ได้แก่ 

(1) ตัวช้ีวัดน า (Leading indicator) คือตัวช้ีวัดที่ ระบุ ถึงสาเหตุที่ท าให้ เกิด 
ผลกระทบต่อสิ่งอื่น เช่น ความพึงพอใจลูกค้าที่จะวัดน าส่วนแบ่งการตลาด 

มุมมองทางด้านการเงิน 

 จุดประสงค์ 

 ตัววัดผล 

 เป้าหมาย 

 โครงการ 

มุมมองทางด้านลูกค้า 

 จุดประสงค ์

 ตัววัดผล 

 เป้าหมาย 

 โครงการ 

มุมมองทางด้านกระบวนการ
ภายใน 

 จุดประสงค์ 

 ตัววัดผล 

 เป้าหมาย 

 โครงการ 

มุมมองทางด้านการเรยีนรู้และ
พัฒนา 

 จุดประสงค์ 

 ตัววัดผล 

 เป้าหมาย 

 โครงการ 

วิสัยทศัน์และกลยุทธ ์
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(2) ตัวช้ีวัดตาม (Lagging indicator) คือตัวช้ีวัดที่แสดงให้เห็นถึงผลที่เกิดข้ึน 
เพื่อสะท้อนให้เห็นความส าเร็จหรือล้มเหลวของกลยุทธ์ หรือเป้าหมายที่วางไว้5 

 
2.1.5 การน า Balanced Scorecard ไปใช้ในทางปฏิบัติ 
Balanced Scorecard จะช่วยแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ โดยจะช่วยในกระบวนการ  

ทั้ง 4 กระบวนการดังนี้ 
(1) กระบวนการสร้างความชัดเจนและการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์  

ซึ่ง Balanced Scorecard จะกระตุ้นให้ผู้บริหารและพนักงานทราบถึงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ผ่าน 
การวัดผล 

(2) กระบวนการสื่อสารและการเช่ือมโยง Balanced Scorecard จะสื่อสาร 
เป้าหมายจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่พนักงานระดับล่าง และมอบหมายอ านาจไปสู่พนักงานโดยผ่าน 
การส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างผลตอบแทนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์การ 

(3) กระบวนการวางแผนและการก าหนดเป้าหมาย ซึ่ง Balanced Scorecard  
จะต้องประกอบด้วยเป้าหมายที่สามารถท าได้ เป็นที่ยอมรับเพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  
ซึ่งจ าเป็นต้องสร้างกิจกรรมหรือโครงการที่จะสนับสนุนเป้าหมายน้ัน 

(4) การตรวจสอบกลยุทธ์และการเรียนรู้ ซึ่งองค์กรจะต้องตรวจสอบข้อสมมุติฐาน 
ของแผนกลยุทธ์เป็นไปตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ และควรก าหนดทีมงานแก้ไขปัญหาเพื่อให้น าไปสู ่
การปรับแผนกลยุทธ์ต่อไป6 

 
2.1.6 การน า Balanced Scorecard ไปใช้ส าหรับองค์การไม่มุ่งแสวงหาผลก าไร 
โรเบิร์ต คาร์แพลน (Robert Kaplan) และ เดวิด นอร์ตัน (David Norton)7 ได้เสนอ 

รูปแบบของ Balanced Scorecard ส าหรับองค์การไม่มุ่งแสวงผลก าไร โดยปรับมุมมองด้านการเงิน 
ออกจากส่วนบนสุดของ Scorecard เนื่องจากความส าเร็จด้านการเงินไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของ 
องค์การที่ไม่แสวงหาผลก าไร ซึ่งมีความแตกต่างในส่วนของมุมมองด้านการเงินและลกูค้า โดยเสนอให ้
ปรับมุมมองนี้เป็น 3 เรื่องหลัก ๆ คือ 

                                         
5 เรื่องเดียวกัน, 28 - 30. 
6 เรื่องเดียวกัน. 
7 Robert S. Kaplan and David P. Norton, The Balanced Scorecard: Translating  

Strategy into Action (Boston: Harvard Business School Press, 1996). 
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(1) ต้นทุนที่เกิดข้ึน โดยจะเน้นที่ความส าคัญของประสิทธิภาพการด าเนินการ  
ซึ่งองค์การควรลดต้นทุนที่ต้องใช้เพื่อให้เกิดเงินส่วนที่เหลือไปสนับสนุนพันธกิจ 

(2) การสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการสร้างผลประโยชน์ให้กับผู้รับบริการ ซึ่งจะใช้ 
การประเมินผลในทางอ้อม 

(3) การสนับสนุนทางกฎหมาย เป็นมุมมองที่ระบุผูร้ับบรกิารอืน่ ๆ  ที่มีความส าคัญ 
ส าหรับองค์การที่ไม่แสวงหาผลก าไร ดังนั้นเพื่อความยั่งยืน องค์การควรจะต้องท าให้บรรลุเป้าหมาย 
ของผู้สนับสนุนทางการเงินเช่นกัน 

ทั้งนี้รูปแบบ Balanced Scorecard จากงานวิจัยของนีลส์ โกลัน โอเวล (Nils-Goran  
Olve)8 ได้เสนออีกรูปแบบส าหรับองค์การไม่แสวงหาผลก าไร โดยปรับมุมมอง 4 ด้าน ดังนี้ 

(1) มุมมองด้านผลการปฏิบัติงาน ที่จะมุ่งผลประโยชน์อื่นแทนผลลัพธ์ทางการเงนิ  
ซึ่งการประเมินผลส่วนใหญ่จะมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดข้ึนในอดีต 

(2) มุมมองด้านความสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะเหมือนมุมมมองด้านลูกค้า คือทุกคน 
ที่อาศัยในสังคมเดียวกัน ข้อแตกต่างที่ส าคัญระหว่างลูกค้าภาคเอกชนกับภาคเอกชนกับภาครัฐ  
ซึ่งลูกค้าในที่นี้อาจจะประกอบด้วยผู้จ่ายค่าบริการและผู้รับบริการ 

(3) มุมมองด้านกิจกรรม ซึ่งจะมาทดแทนมุมมองด้านกระบวนการธุรกิจภายใน 
ของ Balanced Scorecard ส าหรับภาคเอกชน โดยกิจกรรมในส่วนนี้จะเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ 
องค์การบรรลุเป้าหมายที่ได้ต้ังไว้ 

(4) มุมมองด้านอนาคต ซึ่งจะตรงกับมุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต โดยจะ 
ตอบค าถามเพื่อให้องค์กรมีแผนการด าเนินงานในระยะต่อไป 

นอกจากนี้งานเขียนของพอล นีเวน (Paul R. Niven)9 ได้เสนอให้ปรับ Balanced  
Scorecard ให้เหมาะกับภาครัฐและองค์การที่ไม่แสวงหาผลก าไร โดยน าพันธกิจขององค์การไปอยู่ที่ 
ด้านบน ตามด้วยมุมมองลูกค้า ซึ่งปกติจะถูกขับเคลื่อนโดยมุมมองด้านกระบวนการภายใน  
และมุมมองด้านการเรียนรู้ของพนักงานและการเติบโต ซึ่งจะเป็นพื้นฐานขององค์กร ส าหรับมุมมอง 
สุดท้ายที่อยู่ล่างสุดจะเป็นทางด้านการเงิน โดยในมุมมองนี้ การเงินอาจเป็นไปได้ที่จะขับเคลื่อน 
ความส าเร็จของมุมมองอื่น ๆ หรืออาจจะเป็นข้อจ ากัด แม้ว่า Balanced Scorecard ส าหรับองค์การ 

                                         
8 Nils-Goran Olve, Jan Roy and Magnus Wetter, Performance Drivers: A Practical  

Guide to Using the Balanced Scorecard (New York: John Wiley & Sons, 2000). 
9  Paul R. Niven, Balanced Scorecard Step-by-Step for Government and  

Nonprofit Agencies (New York: John Wiley & Sons, 2003). 
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ที่ไม่แสวงหาผลก าไรจะแตกต่าง Balanced Scorecard ขององค์การเอกชน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ 
กลยุทธ์เป็นแกนหลักของ Balanced Scorecard 
 

 
ภาพที่  2.2 รูปแบบของ Balanced Scorecard ส าหรับองค์กรที่ไม่มุ่งแสวงหาผลก าไร , Paul  
R. Niven, Balanced Scorecard Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies  
(New York: John Wiley & Sons, 2003). 
 

ดังนั้นเรื่องของการประเมินผลงานองค์การจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพื่อการด าเนินงาน 
ในแต่ละข้ันตอนสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ เกิดประโยชน์สูงสุดและให้ประสบ 
ความส าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย นอกจากนี้การประเมินผลงานองค์การจะเป็นเครื่องมือ 
ที่สามารถช่วยให้คนท างานทั้งในระดับผู้บริหารองค์การและผู้ปฏิบัติสามารถรับรู้ถึง ข้อปัญหา  
ข้อติดขัดในส่วนต่าง ๆ ของการด าเนินงาน เพื่อให้การบริหารจัดการองค์การสามารถที่จะไปแก้ไข 

ลูกค้า 

ใครคือลูกค้า เราจะสร้างมูลค่า

ส าหรับลูกค้าได้อย่างไร 

การเงิน 

เราจะเพิ่มมูลค่าส าหรับลูกค้า

ขณะที่ควบคุมต้นทุนได้

อย่างไร 

กระบวนการภายใน 

เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าด้วย

งบประมาณที่จ ากัดเราต้องเด่นใน

กระบวนการธุรกิจใด 

การเรียนรู้และการเติบโต 

ท าอย่างไรเราจึงสามารถที่จะเติบโต

และเปลี่ยนแปลงให้ทันความต้องการ

ที่เพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์ 

พันธกิจ 
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ปัญหาและข้อจ ากัดนั้น ๆ ได้ รวมถึงท าให้องค์การสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนและมีการพัฒนาไปอย่าง 
เป็นระบบ และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพัฒนากลยุทธ์ให้เหมาะสมกับการท าธุรกิจหรือการขับเคลื่อน 
นโยบายประชารัฐได้ เนื่องจากนโยบายประชารัฐภายใต้การท าบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จ ากัด นั้น  
ในช่วงระยะแรกของการด าเนินงานเป็นการท าในรูปแบบที่ผู้ลงทุนหรือเอกชนรายใหญ่ไม่ได้คาดหวัง 
ผลก าไรเป็นตัวเงิน และยังเป็นการด าเนินงานบริหารองค์การแบบไม่แสวงหาก าไร ประกอบกับการท า 
แนวทางการด าเนินงานนโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐากราก คือการกระจายองค์การไปทั่วประเทศ  
การบริหารจัดการหรือการควบคุมจึงยากกว่าองค์การใหญ่เพียงองค์การเดียว เครื่องมือประเมินผล  
การด าเนินงานแบบ Balanced Scorecard ส าหรับองค์กรที่ไม่มุ่งแสวงหาผลก าไรจึงมีความส าคัญ 
และเหมาะสม เพาะไม่ซับซ้อนและเป็นการประเมินผลแบบง่ายต่อเข้าใจ มีเรื่องของกระบวนการ  
ด าเนินงานภายในเข้าไปสอดแทรกด้วย จึงสะท้อนถึงโครงสร้างการท างานแบบบูรณาการ่วมกัน 
ทั้ง 3 ภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน และประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 
2.2 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) คือ การบริหาร 
จัดการภาครัฐที่น าหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการ  
ปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชน 
มาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะ  
มีจุดเน้นการให้บริการแก่ประชาชน การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน  
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานราชการทบทวนบทบาท 
และภารกิจของตนให้มีความเหมาะสม มุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับ  
ภาคส่วนอื่น ๆ ถ่ายโอนภารกิจบางอย่างที่ภาครัฐไม่จ าเป็นต้องด าเนินงานเองใหภ้าคส่วนอื่น ๆ  รวมทั้ง 
การสร้างความร่วมมือหรือความเป็นภาคีหุ้นส่วน (Partnership) ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ10  
ยกตัวอย่าง เช่น 

(1) ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในรูปภาคีหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับเอกชน  
(Public-Private Partnership: PPP) เพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
ในด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นของประเทศที่ต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก และภาครัฐยังไม่สามารถ  
ด าเนินการได้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ได้รับการสนับสนุนกลไกการด าเนินการแบบ  

                                         
10 บุญยเกียรติ การะเวกพันธ์ุ และคณะ , “การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ,” http:// 

wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (สืบค้นเมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์  
2560). 



Ref. code: 25595803010155XIT

18 

 

ร่วมลงทุนกับภาคเอกชนด้วยความชัดเจน โปร่งใส และเกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้มี 
การลงทุนที่ซ้ าซ้อน มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สงูสดุ สนับสนุนให้มีการจัดตัง้ 
กองทุนส่งเสริมการลงทุนของเอกชนร่วมในกิจการของรัฐ ตลอดจนให้มีหน่วยงานรับผิดชอบก าหนด 
มาตรฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการร่วมลงทุนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินและ 
การคลังของประเทศในระยะยาว 

(2) เปิดให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาแข่งขันกันเพื่อจัดท าบริการสาธารณะแทน 
ภาครัฐ (Contestability) ในภารกิจของภาครัฐที่ภาครัฐไม่จ าเป็นต้องด าเนินการเอง และภาคเอกชน 
สามารถด าเนินการแทนได้ โดยสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีผ่านกลไกตลาด เพื่อให ้
ภาคเอกชนสามารถเข้ามาแข่งขันได้โดยง่าย รวมทั้งป้องกันและลดปัญหาการผูกขาดในระยะยาว  
ตลอดจนท าให้ภาครัฐสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทของตนให้เป็นผู้ก าหนดมาตรฐานและระดับ 
การให้บริการ รวมทั้งติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของภาคเอกชนให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่วางไว้ได้ 
อย่างแท้จริง11 

(3) เปิดให้องค์กรภาคประชาสังคมและชุมชนสามารถเข้ามาเป็นผู้จัดบริการ  
สาธารณะแทนภาครัฐ โดยอาศัยการจัดท าข้อตกลงร่วม (Compact) ในรูปแบบการด าเนินงาน 
ในลักษณะหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมและชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายของข้อตกลงอยู่ที่  
การร่วมกันด าเนินภารกิจจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ 

(4) พัฒนารูปแบบและแนวทางการบริหารงานแบบเครือข่าย (Networked  
Governance) โดยการปรับเปลี่ยนบทบาท โครงสร้าง และกระบวนการท างานขององค์กรภาครัฐ  
ให้สามารถเช่ือมโยงการท างานและทรัพยากรต่าง ๆ ของหน่วยงาน ทั้ง ในภาครัฐ ภาคเอกชน  
และภาคประชาสังคม ให้เกิดการพึ่งพากันในรูปแบบพันธมิตร มีการบริหารงานแบบยืดหยุ่น  
เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ  มีการตัดสินใจที่รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ เช่ือมโยงระบบการท างานระหว่าง 
องค์กรได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว12 

“ประเทศที่ก าลังพัฒนา” ส่วนใหญ่มักจะให้ความสนใจกับแนวคิด “การบริหารจัดการ 
ภาครัฐแนวใหม่” (New Public Management: NPM) จากเดิมเมื่อปลายทศวรรษ ค.ศ. 1980  
จนกระทั่งต้นทศวรรษ ค.ศ. 1990 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sectors)  
หรือรูปแบบของ “การบริหารจัดการแบบระบบราชการ” ที่มีสายบังคับบัญชาไม่มีความยืดหยุ่น  
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ การบริหารจัดการภาครัฐที่มีฐานอยู่ในระบบการตลาด(Market- 
based form of public management) 

                                         
11 เรื่องเดียวกัน. 
12 เรื่องเดียวกัน. 
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จุมพล หนิมพานิช ระบุว่า การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่นั้นได้เปลี่ยนในส่วน 
กระบวนทัศน์ใหม่ในภาครัฐ คือ การบริหารจัดการมีความยืดหยุ่น การบริหารจะมุ่งเน้นไปที่บริหาร 
จัดการไม่ใช่มุ่งเน้นเพียงแต่นโยบาย แต่ใช้ระบบกึ่งตลาด และการจ้างเหมาบริการภายนอกให้  
หน่วยงานในภาคเอกชนด าเนินการ รวมทั้งมีการเน้นในเรื่องของการลดต้นทุน ให้ความส าคัญกับการ 
บริหารจัดการที่มุ่งเน้นเป้าหมายของผลผลิตหรือผลงานการท าสัญญาที่จ ากัดลง การจูงใจด้วยเงิน  
และการมีอิสระในการบริหารจัดการ13 

วสันต์ เหลืองประภัสร์ อธิบายว่า “การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่” (New Public  
Management: NPM) เป็นกลุ่มแนวคิดปฏิบัติที่มีแก่นกลางส าคัญเพื่อมุ่งเน้นแสวงหาแนวทาง 
ในการน าเอาแนวคิดและแนวปฏิบัติในภาคธุรกิจเอกชน (Business approach) มาปรับใช้ในการ 
บริการงานภาครัฐ โดยรากฐานความคิดคือการน าเอาแนวคิดเรื่อง “กลไกทางการตลาด” (Market  
mechanisms) มาปรับใช้เพื่อท าความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชนผู้รับบริการ 
มีปฏิสัมพันธ์เฉกเช่นกับที่เกิดข้ึนในตลาด (Marketplace) และถูกขับเคลื่อนไปตามแรงผลักของ 
การแข่งขัน14 

ดังนั้น การบริหารจัดการภาครัฐคือการลดบทบาทของรัฐให้เล็กลงเพื่อปรับให้เข้ากับ 
การแข่งขันในระบบตลาด หรือการปรับเปลี่ยนการบริหารนโยบายของรับให้มีความทันสมัยมากขึ้น  
ด้วยการน าเอาวิธีการบริหารจัดการเชิงธุรกจิหรือแบบเอกชนเข้ามาร่วมประยุกต์ใช้มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ 
การบริหารงานภาครัฐเล็กลง เพื่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพของการด าเนินงานนโยบายนั้น  ๆ   
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มีความหลากกหลาย 

อัมพร ธ ารงลักษณ์ และคณะ15 ได้สรุปถึงแนวคิดการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ คือ  
(1) เน้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานกลยุทธ์ การด าเนินงานตรงตามเป้าหมาย แต่ละโครงการมีการจัดสรร 
งบประมาณการด าเนินการต้องติดตามผลและประเมินผลงาน (2) การปรับเปลี่ยนปัจจัยน าเข้า 
เรื่องทรัพยากรบุคคล การจ้างงานระยะสั้น วางระบบการจูงใจให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน  

                                         
13 จุมพล หนิมพานิช, การบริหารจัดการภาครัฐใหม่: หลักการ แนวคิด และกรณีตัวอย่างของ

ไทย (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548), 1 - 4. 
14 วสันต์ เหลืองประภัสร์, “การจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการบริหารปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตย: สองกระแสความคิดในการบริหารงานภาครัฐ “ลูกค้า” หรือ “พลเมือง”?,” รัฐศาสตร์ 
สาร 26, ฉ. 2 (2548): 35 - 86. 

15 อัมพร ธ ารงลักษณ์ และคณะ , การบริหารปกครองสาธารณะ: การบริหารรัฐกิจใน 
ศตวรรรษที่ 21 (Public Governance) (กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,  
2556). 
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(3) การลดขนาดส่วนราชการโดยประเมินว่าอะไรคือสิ่งที่รัฐควรจะต้องด าเนินการเองและจัดสรรให ้
หน่วยงานอื่นมาด าเนินการรับผิดชอบแทน ด้วยการส่งเสริมการแข่งขัน แตกย่อยหน่วยงานให้ง่ายแก่ 
การจัดการ การแปรรูปกิจการสาธารณะและใช้วิธีการจ้างเหมา (4) การปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ 
ระหว่างนักการเมืองและนักบริหารให้ใกล้ชิดกันมากข้ึน ด้วยการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันใน 
กระบวนการบริหารจัดการ โดยเน้นการท างานที่ต้องรับผิดชอบต่อ “ลูกค้า” ที่ใช้บริการโดยตรง 
ตอบสนองความต้องการสาธารณะ 

ขณะที่แนวคิดการจัดการภาครัฐสมัยใหม่จากการศึกษาการบริหารภาครัฐจากทั่วโลก  
โดยมี 8 องค์ประกอบหลัก คือ (1) การเน้นที่ผลงานมากกว่ากระบวนการหรือวิธีการให้ได้มาซึ่งผลงาน  
(2) การใช้มาตรการวัดผลงานด้วยการวัดเชิงปริมาณ ก าหนดตัวช้ีวัดชัดเจน (3) การจัดการองค์กร 
แบบราบขนาดเล็ก เพื่อให้มีอิสระในการบริหารจัดการเพื่อมุ่งเน้นการบรรลุวัตถุประสงค์เดียว  
ให้ชัดเจน (4) ใช้วิธีการท าสัญญาจ้างเหมาภาระหน้าที่บางอย่างของรัฐให้หน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐท าแทน  
(5) ใช้กลไกลการตลาดมากข้ึนในการส่งมอบบริการภาครัฐ (6) ให้ประชาชนเปรียบเหมือนลูกค้า  
เพื่อให้สอดคล้องกับกลไกการตลาด (7) มีเส้นแบ่งการท างานไม่ชัดเจนระหว่างภาครัฐ เอกชน  
และองค์กรอาสาสมัคร เนื่องจากมีการท างานร่วมกันมากข้ึนทั้ง 3 ภาคส่วนในการส่งมอบบริการ 
สาธารณะ และ (8) มุ่งเน้นประสิทธิภาพและการความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้น  

จะเห็นได้ว่าแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและ 
ไม่สามารถสรุปเป็นข้อตกลงเดียวกันได้ โดย อัมพร ธ ารงลักษณ์ และคณะ ได้ประมวลฐานความคิด 
ต่าง ๆ ที่มีลักษณะเด่นครอบคลุม 6 เรื่องหลัก ได้แก่ (1) การปรับใช้หลักการจัดการนิยมของ 
ภาคเอกชนมาใช้กับการบริหารงานภาครัฐ (2) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (3) การแตกย่อยหน่วยงาน  
(4) การแข่งขัน (5) การกระจายอ านาจ และ (6) การมอบอ านาจให้พลเมือง16 

วสันต์ เหลืองประภัสร์17 อธิบายว่า รากฐานทางความคิดของการจัดการภาครัฐแนวใหม่  
มีที่มาจาก “การแต่งงานของสองกระแสความคิดที่แตกต่างกัน” คือ แนวคิดเศรษฐศาสตร์สถาบันใหม่  
(New institutional economics) และแนวคิดการจั ดการนิ ยม  ( Managerialism) กล่ าว คือ  
แนวความคิดเศรษฐศาสตร์สถาบันใหม่ได้วางรากฐานแนวคิดให้กับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่ง 
สร้างหลักการทางการบริหารโดยอิงอยู่กับการจัดความสัมพันธ์ภายใต้ระบบสัญญา (Contractual  
arrangement) เพื่อให้เกิดความสามารถในการควบคุมผลลัพธ์ของการด าเนินงาน เน้นให้เกิด 

                                         
16 เรื่องเดียวกัน, 12 - 13. 
17 วสันต์ เหลืองประภัสร์, “การจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการบริหารปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตย: สองกระแสความคิดในการบริหารงานภาครัฐ “ลูกค้า” หรือ “พลเมือง”?.” 
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ความสนใจกับกระบวนการของการน านโยบายการปฏิบัติ  (Policy implement) และเรียก 
กระบวนการนี้ว่าเป็น “การจัดการภาครัฐ” (Public management)18 

ขณะที่การจัดการนิยม (Managerialism) เป็นหลักสากลที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ทั้ง 
ในภาครัฐและเอกชน ซึ่งส่วนส าคัญคือคุณภาพและความสามารถในวิชาชีพของผู้จัดการ ดังนั้นความ 
มีประสิทธิภาพและผลิตภาพ (Efficiency and productivity) ที่มุ่งสร้างเงื่อนไขและระบบบริหาร 
ที่เอื้อให้เกิดการน าเอาเทคนิควิทยาการจัดการเกือบทั้งหมดเป็นประสบการณ์ภาคเอกชนมาปรับใช้ 
อย่างกว้างขวาง ท าให้เป็นการเข้ามาของ “คุณค่า”ภาคเอกชน เช่น ความประหยัด ความมี 
ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น19 

อนึ่ง อิทธิพลของกลุ่มแนวคิดเศรษฐศาสตร์สถาบันใหม่เกิดรากฐานความคิดที่ปรับ 
กระบวนทัศน์ในการวิเคราะห์โครงสร้างและรูปแบบในการด าเนินการภารกิจของรัฐ ท าให้ระบบ  
บริหารงานภาครัฐมีกฎเกณฑ์ที่เปิดโอกาสหรือท าให้ “นักบริหารมืออาชีพสามารถเข้ามาบริหาร 
จัดการได้ ขณะเดียวกันการจัดการนิยมก็มุ่งน าเสนอเทคนิควิทยาการทางการจัดการที่ช่วยรับประกัน 
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการงานภาครัฐ นั่นย่อมหมายถึงความจ าเป็น 
ที่จะต้องสร้างเงื่อนไขท าให้การบริหารงานภาครัฐต้องปล่อยให้นักบริ หารมืออาชีพเข้ามาบริหาร 
จัดการ “letting mangers manage” 

จากการศึกษาแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ สรุปได้ว่า ที่ผ่านมารัฐบาล  
ได้ตระหนักดีว่าที่ผ่านมาการก าหนดเป้าหมายนโยบายภาครัฐไม่ชัดเจนเหมือนเอกชน ที่ภาคเอกชน 
จะเน้นเรื่องผลประโยชน์ ก าไร รายได้เป็นเป้าหมายหลัก ซึ่งแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่  
มีรูปแบบการท างานที่ปรับลดบทบาท ขนาดภาครัฐและระบบราชการ โดยมุ่งเน้นไปที่วิธีการบริหาร 
หรือปฏิบัติประกอบกับการใช้กลไกตลาดในรูปแบบแนวทางการของภาคเอกชน มุ่งผลสัมฤทธ์ิของการ 
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ลดข้อจ ากัดของระบบราชการ และการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถ่ิน  
สร้างบทบาทความเข้มแข็งของชุมชน ตลอดจนกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงของประชาชน  
รวมถึงบทบาทของภาคเอกชน โดยหลักการต่าง ๆ จะส่งผลให้แผนงานสาธารณะจะสามารถ 
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อนึ่ง บทสรุปแนวคิดดังกล่าวจะสามารถเช่ือมโยงไปสู่การ 
ท างานที่เอื้อต่อยุทธศาสตร์ประชารัฐได้ เพราะคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกภาคส่วน ทั้งเอกชน รัฐและ ภาคประชาชน ประชาสังคมต่าง  ๆ  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลพยายามที่จะเปิดโอกาสและผลักดัน ให้ ประชาชน ชุมชน และภาคเอกชน  

                                         
18  Christopher Hood, “A Public Management For All Seasons?,” Public  

Administration 69, 1 (March 1991): 3 - 19. 
19 Ibid. 
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มีบทบาทมากข้ึน และให้ความส าคัญที่จะผลักดันให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมกันรัฐในการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะในส่วนของชนบทและภูมิภาค 
 
2.3 ธรรมาภิบาล (Good governance) 

ธรรมาภิบาล (Good governance) คือการบริหารปกครองที่อ านาจรัฐถูกลดลง  
การปกครองที่เน้นสถาบันฯ การท างานร่วมกันแบบเครือข่ายในการร่วมกันปกครองซึ่งเป็นแนวคิด 
ที่ทันสมัยและเป็นการปกครองบริหารบ้านเมืองที่ภาครัฐเรียกว่า “ธรรมาภิบาล” หรือ “Good  
governance” ที่ยึดหลักการบริหารปกครองที่ประกอบด้วย (1) หลักคุณธรรม (2) หลักนิติธรรม  
(3) หลักความโปร่งใส (4) หลักการมีส่วนร่วม (5) หลักความรับผิดชอบ และ (6) หลักความคุ้มค่า  
ซึ่งหลักต่าง ๆ เหล่านี้ภาคเอกชนเรียกว่า “บรรษัทภิบาล” หรือ “Corporate governance”  
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ขณะที่ 
ระบบอภิบาลมีผลต่อการพัฒนาในแง่ที่บรรษัทภิบาลมีความสัมพันธ์กับการเติบโตของเศรษฐกิจ 
และธุรกิจต่าง ๆ  ธรรมาภิบาลยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประเทศด้วยยุทธศาสตร์การเป็น 
หุ้นส่วนร่วมภาครัฐเอกชน ระบบอภิบาลยังเช่ือมโยงกับความรับผิดชอบต่อสั งคมขององค์กร 
ที่ไม่มุ่งเน้นก าไร20 

“Governance” หรือ “อภิบาล” คือการใช้อ านาจในการจัดการกับทรัพยากรของ 
ประเทศเพื่อการพัฒนา โดย อรพินท์ สพโชคชัย ได้สรุปไว้ว่า Good governance มีความส าคัญต่อ 
การพัฒนาสังคมที่มีความมั่นคง เป็นธรรม และมีพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยระบุว่า Good governance  
ว่าเป็นการสร้าง “กลไกประชารัฐ” ที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งองค์การพัฒนาแห่ง  
สหประชาชาติ  (United Nation Development Programmed: UNDP) ก็ เป็นแกนน าในการ 
ผลักดันความคิดนี้ในระดับสากล โดยสามารถศึกษาจากเอกสารของ UNDP ในเรื่อง Governance  
for Sustainable Human Development ซึ ่งม ีการนิยามกลไกประชารัฐไว้อย่างชัดเจนว่ามี   
3 ด้าน คือ ด้านประชาสังคม (Civil society) ด้านภาคธุรกิจเอกชน (Private sector) และด้านภาครัฐ  
(State) ดังแสดงในภาพที่ 2.3 ประชารัฐที่ดีหรือธรรมาภิบาลจึงเป็นกลไกฝังลึกที่เช่ือมองค์ประกอบ 
ทั้ง 3 ด้านเข้าด้วยกัน กลไกประชารัฐที่ดีหรือธรรมาภิบาลจึงเป็นการสร้างความสมดุลระหว่าง  
องค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ให้ด ารงอยู่อย่างสันติสุขและมีเสถียรภาพ21 

                                         
20 พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, “ธรรมาภิบาลภาครัฐและเอกชน: บูรณาการระบบอภิบาลเพื่อ 

การพัฒนา,” วารสารร่มพฤกษ์ 31, ฉ. 2 (2556): 146 - 170. 
21 อรพินท์ สพโชคชัย, รายงานทีดีอาร์ไอ สังคมเสถียรภาพและกลไกประชารัฐที่ดี (Good  

Governance) (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541). 
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ภาพที่ 2.3 กลไกประชารัฐที่ดี, อรพินท์ สพโชคชัย, รายงานทีดีอาร์ไอ สังคมเสถียรภาพและกลไก 
ประชารัฐที่ดี (Good Governance) (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541). 
 

ขณะที่ “อภิบาล” ออกเป็น 3 ด้าน กล่าวคือ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการบริหาร 
ประเทศ กล่าวคือ (1) ด้านเศรษฐกิจ (Economic governance) หมายถึงกระบวนการตัดสินใจและ 
ก ากับนโยบายที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภายในของประเทศ และกระทบถึงความสัมพันธ์กับ 
ภาคเศรษฐกิจอื่น  ๆ  (2) ด้านการเมือง (Political governance) หมายถึง กระบวนการก าหนด 
นโยบายที่มีผลต่อปวงชนในประเทศ และ (3) ด้านการบริหารรัฐกิจหรือภาคราชการ (Administrative  
governance) ซึ่งหมายถึงกลไกและกระบวนการในการแปลงนโยบายและทรัพยากรไปสู่การปฏิบัติ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และอย่างเที่ยงธรรม 

การบริหารภาครัฐได้ก้ าวสู่การบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล  (Good  
governance) ที่มีรูปแบบการบริหารงานเป็น “การบริหารภาครัฐเพื่อประโยชน์ของประชาชน”  
คือการให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ โดยจัดให้มีการบริการสาธารณะที่ เหมาะสมส าหรับ 
กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม และใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม ซึ่งจะเช่ือมโยงเข้ามาสู่  
แนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมยึดหลักตามความต้องการของประชาชนเป็นหลัก  
เพื่อให้ผู้บริหารระดับนโยบายก าหนดยุทธศาสตร์จัดสรรทรัพยากร แก้ปัญหา ก ากับผลงาน และ  
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ให้ผลตอบแทน ตลอดจนผลักดันยุทธศาสตร์สู่ผู้บริหารระดับกลางเพื่อแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ  
บริหารงานราชการ22 

สมศักดิ์ สามัคคีธรรม23 และ ปรีดา วานิชภูมิ ให้ความหมายของ Governance  
ที่สามารถสรุปสอดคล้องทุกเหตุผลไว้ว่า Governance หมายถึง ระบบของค่านิยม นโยบาย  
และสถาบัน ที่สังคมน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ผ่านการปฏิสังสรรค์ 
ภายในและระหว่างรัฐ ประชาสังคม และภาคเอกชน ประกอบด้วยกลไกและกระบวนการที่พลเมือง 
และกลุ่มต่าง ๆ ใช้ในการเรียกร้องผลประโยชน์การไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อแตกต่าง และใช้ 
ข้อผูกพันและสิทธิทางกฎหมายของพวกเขา ผู้แสดงทั้งสามฝ่ายต่างเกี่ยวข้อง/เช่ือมโยงกับ  
governance กล่าวคือ รัฐในฐานะของผู้สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมทางกฎหมายและการเมืองอัน 
เอื้ออ านวยเหมาะสม ภาคเอกชนในฐานะผู้สร้างงานและก่อให้เกิดรายได้ และภาคประชาสังคม 
ในฐานะผู้เอื้ออ านวยให้เกิดการปฏิสังสรรค์ทางสังคม ซึ่งทั้ง 3 ฝ่าย น าไปสู่การสนับสนุนการพัฒนา 
ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

ดังนั้นจากแนวคิด Governance ผู้เขียนตระหนักดีว่า Governance เป็นแนวคิด 
ที่ปฏิรูประบบราชการสู่การบริหารบ้านเมืองในรูปแบบการการท างานร่วมกันของภาคีต่าง  ๆ   
ประกอบด้วย 3 ภาคส่วนหลักที่ส าคัญ คือ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ซึ่งทั้ง 3 ภาคีนี้มีความ 
เหมาะสมที่จะน ามาประยุกต์ใช้กับบริบทประเทศไทยขณะนี้ภายใต้ยุทธศาสตร์ประชารัฐที่จะต้อง 
ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ให้มีประสิทธิภาพ สร้างความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ าในพื้นที่  
ชุมชนต่างๆด้วยกันให้เกิดความยั่งยืน โดยให้ภาคเอกชนเป็นหลักในการช่วยเหลือด้วยศักยภาพ 
ความพร้อมของเอกชนในทุกมิติ ทั้งเรื่องเงินทุน การบริหารจัดการในรูปแบบเอกชนที่ยืดหยุ่นมีความ 
ชัดเจนในการด าเนินงาน และให้ภาครัฐเป็นผู้ก าหนดนโยบายและสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้อง 
กับการร่วมกันท างานในรูปแบบคณะท างานประชารัฐ 
 
  

                                         
22 นฤมล ศิลา, “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนต าบล 

เนินทราย อ าเภอเมือง จังหวัดหวัดตราด,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการ 
ภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555), 15. 

23 สมศักดิ์ สามัคคีธรรม และ ปรีดา วานิชภูมิ , “การจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่:  
ความหมาย และนัยส าคัญ (New Public Governance: Its Meaning and Significance),” วารสาร 
เศรษฐศาสตร์การเมือง มหาวิทยาลัยบูรพา 1, ฉ. 1 (2556): 183 - 214. 
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2.4 การบริการกิจการบ้านเมืองร่วมสมัย (Public governance) 
การบริหารกิจการบ้านเมืองร่วมสมัย (Public governance) ให้ความส าคัญการท างาน 

แบบใหม่ที่อาศัยกลไกการท างานของทุกฝ่ายร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน  
และแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองที่ซับซ้อน มีพลวัตที่หมุนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นต้องอาศัย 
วิธีการท างานร่วมกันกับภาคส่วนอื่น ๆ แบบบูรณาการหรือแบบเครือข่าย (Network solution)  
เป็นการท างานประสานมือร่วมกันในลักษณะเปิดทางเลือกให้แก่ภาคส่วนอื่น  ๆ เช่น ภาคเอกชน  
ประชาชน ชุมชน และประชาสังคม 

การบริการกิจการบ้านเมืองร่วมสมัยสามารถจ าแจกออกได้ 2 แนวทาง กล่าวคือ 
(1) แนวดิ่ง (Vertical governance) การจัดการความสัมพันธ์ภายในภาครัฐเอง  

ที่ครอบคลุมตั้งแต่การจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองกับข้าราชการ และการ 
จัดระเบียบความสัมพันธ์ของล าดับช้ันการบริหารการปกครอง (Multi-level governance) ระหว่าง 
ส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถ่ิน ที่ต้องเช่ือมโยงท างานบูรณาการร่วมกัน 

(2) แนวราบ (Horizontal governance) การจัดระเบียบระหว่างภาครัฐและ 
ภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม ทั้งเรื่องของการโอนถ่ายภารกิจ การปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของภาครัฐ 
ให้เป็นผู้สนับสนุนมากกว่าผู้ด าเนินการโดยอาศัยวิธีอื่น ๆ เช่น การเปิดการแข่งขัน การแสวงหา 
ความร่วมมือและการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมการบริหารจัดการบ้านเมือง24 

จากแนวคิดดังกล่าว ผู้ เขียนจะน าไปปรับใช้ในส่วนข้อเสนอแนะในการจัดรูปแบบ 
การท างานร่วมกันที่ดีและให้มีประสิทธิภาพ ต้องน าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะท างานเศรษฐกิจ 
ฐานรากและประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ 
 
2.5 การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory governance) 

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory governance) หมายถึง การจัด 
ระบบบริหารราชการข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานและโครงสร้างของการบริหารราชการที่ยกระดับ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนและให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกระบวนการวางแผน ร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน การตัดสินใจ  
การด าเนินงานการร่วมคิดแนวทางการแก้ไขปัญหา รับรู้ข้อมูลการปฏิบัติงานตลอดจนเข้าร่วม 
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

                                         
24 ทศพร ศิริสัมพันธ์ , “โครงการสานพลังประชารัฐ (Public-Private Collaboration),”  

http://www.xn--72cgs7alq1bbn1c4digdj.com/2016/05/04/doc-2/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน  
2559). 
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อนึ่ง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา คือกระบวนการที่เช่ือมโยงระหว่าง 
ภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ เช่น เอกชน ประชาชน ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ โดยให้โอกาสเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ เพราะการพัฒนาที่ทรงพลังและยั่งยืนในสังคมประชาธิปไตยเกิดจาก 
การพัฒนาที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแรงร่วมใจในการด าเนินการ  
และร่วมรับประโยชน์จากการพัฒนา25 

พัชรี สิโรรส ได้สรุปความว่า การบริหารแบบร่วมด้วยช่วยกัน หรือที่เรียกว่าการบริหาร 
ราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory governance) ที่ปรับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
มากขึ้น จากเดิมรัฐยอมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ  
ที่รัฐจะด าเนินการ แต่ยกระดับการเป็นหุ้นส่นกับภาคประชาชนเปิดพื้นที่ให้ตัวแทนภาคประชาชน  
เข้ามามีบทบาทสูง ตั้งแต่กระบวนการระบุปัญหา ตัดสินใจ ด าเนินโครงการและร่วมประเมินผลงาน 
ภาครัฐ โดยวางเป้าหมายหลักการท างานนี้ให้เกิดความร่วมมือการท างาน (Collaboration) ระหว่าง 
ภาครัฐและภาคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง26 

ทั้งนี้ ลักษณะการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม กล่าวคือ (1) การบริหารที่มุ่งเน้น 
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เช่น ภาคธุรกิจเอกชน ชุมชน สื่อ เอ็นจีโอ และภาคส่วนอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
(2) การบริหารราชการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการของรัฐที่จะมีผลกระทบต่อ 
ประชาชนที่แสดงให้เห็นว่ารัฐมีธรรมาภิบาล (Good governance) ซึ่งเป็นการสร้างกระบวนการ 
การมีส่วนร่วมที่มีขอบข่ายกว้างขวางไม่ถูกจ ากัดด้วยสถานะ จุดยืน หรือผลประโยชน์ (3) การส่งเสรมิ 
ให้ภาคธุรกิจ ประชาชน เอ็นจีโอ และชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกัน ให้ทุกภาค เจรจาต่อรอง 
บนพื้นฐานที่มีจุดยืนและผลประโยชน์ที่ต่างกัน ซึ่งเป็นกลไกที่สอดคล้องกับประชาธิปไตยอย่างแท้จริง  
(4) การปรับหน่วยงานภาครัฐและปรับเปลี่ยนวิธีการท างานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยมีความสัมพันธ์ 
ที่ภาครัฐให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหาบริการสาธารณะ27 

กล่าวโดยสรุป การบริหารราชการแบบมสี่วนร่วมมคีวามจ าเป็นอย่างมากที่จะขับเคลือ่น 
ยุทธศาสตร์หรือนโยบายส าคัญ ๆ  ของรัฐบาล เพราะทุกภาคส่วนทั้งรัฐ เอกชน ประชาชน มีบทบาท  
หน้าที่ ความส าคัญในบริบทที่แตกต่างกัน มีทรัพยากรที่ต่างกัน โดยฉพาะในส่วนของภาคประชาชน 
ที่ต้องมีส่วนร่วมเพื่อเป็นเงื่อนไขส าคัญในกระบวนการปฏิบัตินโยบาย การตัดสินกระบวนนโยบาย  

                                         
25 นฤมล ศิลา, “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนต าบล 

เนินทราย อ าเภอเมือง จังหวัดหวัดตราด.” 
26 พัชรี  สิ โรรส , พลวัตนโยบายสาธารณะ: จากรัฐ เอกชน สู่ประชาชน  (กรุงเทพฯ:  

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555). 279. 
27 เรื่องเดียวกัน. 283. 
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และการยอมรับนโยบาย ตลอดจนการน านโยบายไปปฏิบัติ การด าเดินงานโครงการต่าง  ๆ เพื่อ 
แสวงหาทางเลือกได้ดีที่สุด ทุกฝ่ายยอมรับ เกิดประสิทธิภาพเช่นเดียวกันกับยุทธศาสตร์ประชารัฐ  
ที่การด าเนินงานจะสามารถถูกขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเท่าเทียมทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน 
 
2.6 ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) 

การร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) ความร่วมมือ 
การด าเนินงานร่วมกันภายใต้ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลและภาคเอกชนที่จะเข้ามาร่วมกันปรับปรุงและ 
พัฒนาประเทศ ทั้งด้านการบริหารจัดการ สาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพื้นฐาน รวมถึงการบริการ 
ต่าง ๆ แก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ซึ่งความร่วมมือนั้น 
จะอาศัยความเช่ียวชาญของแต่ละฝ่าย ทั้งรัฐและเอกชนร่วมกันท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 

การระดมทุนในรูปแบบ PPP ถือเป็นการระดมทุนรูปแบบใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ 
หลายประการ โดยอาจพิจารณาในแต่ละด้านดังนี้ (1) ภาครัฐ ที่สมารถสร้างความคุ้มค่าทางการเงิน 
และเป็นการแบ่งหน้าที่การบริหารความเสี่ยงที่ได้รับจากความรู้ประสบการณ์จากภาคเอกชน   
และโอกาสในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากภาคเอกชน (2) ภาคเอกชน เพิ่มโอกาสการท าธุรกิจ 
ให้กับภาคเอกชนในการลงทุนในรูปแบบ PPP ภาคเอกชนจะมีโอกาสเสนอแนะแนวทางในการ 
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และ (3) ประชาชนผู้รับบริการสามารถได้รับบริการ 
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสม28 

ธานินทร์ ผะเอม29 อธิบายถึงรูปแบบการด าเนินงานความร่วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน  
(Public-Private Partnership: PPP) เข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการในการให้บริการสาธารณะ  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการด าเนินงานและบริการ โดยที่มุ่งเน้นการให้บริการที่มปีระสิทธิภาพคุ้มคา่ 
กับต้นทุนมากกว่าภาครัฐด าเนินการเอง ในอดีตหลักการการปกครองภาครัฐควรปกครองน้อยสุด  
ภาครัฐไม่ควรเข้ามาแทรกแซงด้านเศรษฐกิจ ควรปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด เมื่อสังคมพัฒนาข้ึน 
จะใช้บทบาทภาครัฐเป็นตัวน าเพราะเช่ือว่าภาครัฐเข้มแข็ง แต่ในความเป็นจริง  สังคมมีความ 
หลากหลาย ระบบเศรษฐกิจมีความซับซ้อนมากข้ึน แม้ว่านโยบายด้านการลงทุนรูปแบบ PPP  
จะต้องมองเป็นนโยบายระดับชาติ แต่ขณะเดียวกันกลับมีความส าคัญมากในระดับท้องถ่ินและชุมชน  
เพราะต้องอาศัยศักยภาพที่รัฐและภาคเอกชนมีไปด าเนินงานพัฒนาท้องถ่ินชุมชนให้เกิดการพัฒนา 
ในมิตติ่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ การศึกษา การยกระดับคุณภาพชีวิต 

                                         
28 ชนัดดา  สุ สมบู ร ณ์ , ธานินทร์  ผะ เอม  และ  สุพั น ธ์ุ  ม งคลสุ ธี , “Public-Private 

Partnership,” http://horizon.sti.or.th/node/27 (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560). 
29 เรื่องเดียวกัน. 
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สุพันธ์ุ มงคลสุธี30 ระบุถึงปัจจัยที่ท าให้ลงทุนในรูปแบบ PPP ประสบความส าเร็จในการ 
ด าเนินงานตามนโยบายโครงการต่าง ๆ  ต้องมีการท างานอย่างโปร่งใส และมีการท าประชาพิจารณ์ 
ในข้ันต้นก่อนการลงทุนที่ชัดเจน ประกอบด้วยผู้ที่เข้ามาลงทุนในส่วนภาคเอกชนต้องมีมาตรฐาน  
มีความเช่ียวชาญเพียงพอในการร่วมกันด าเนินงานกับภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาดูแลต้องเป็น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงและมีความเข้าใจในโครงการที่ร่วมท าอย่างชัดเจน 

ดังนั้น ปัจจัยที่จะท าให้การด าเนินงานในยุทธศาสตร์หรือนโยบายทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
และซับซ้อนส าเร็จได้จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยผ่านความร่วมมือการลงทุนจาก 
ภาครัฐและเอกชนเป็นหลัก และจะต้องมีความพร้อมและชัดเจนของภาครัฐบาลที่จะให้ความร่วมมือ 
และช่วยเหลือสนับสนุนภาคเอกชน ทั้ง 2 ภาคีจะต้องเข้มแข็ง มีกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ  
เช่น หากต้องการพัฒนาเศราฐกิจในชุมชน การด าเนินงานร่วมกัน หรือการลงทุนร่วมกันระหว่างรัฐ 
และเอกชนจะต้องเข้มแข็งตั้งแต่ส่วนกลางและภูมิภาค เกิดการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนตาม 
ศักยภาพ บทบาทหน้าที่ของตนเอง และสุดท้ายจะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ 
ในชุมชน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในพื้นที่นั้น ๆ ตามยุทธศาสตร์รัฐที่ได้วางไว้ให้เกิดการเช่ือมโยง  
เสริมให้เศรษฐกิจดีข้ึน ท าให้เกิดสังคมมีองค์ความรู้ที่พึงพาตัวเอง จึงจะส่งผลให้การด าเนินงาน 
ในรูปแบบ PPP ประสบความส าเร็จได้ ประกอบกับการวางโครงสร้างรูปแบบ PPP ภายใต้แนวคิด 
Good governance ในส่วนที่ให้เอกชนที่เข้ามาร่วมกับรัฐบาลนั้น จะต้องมีข้อตกลงร่วมกันที่จะช่วย 
พัฒนาเศรษฐกิจประเทศ ยกระดับชุมชน ชนบทให้มีรายได้ยั่งยืน เอกชนจะต้องไม่แสวงหาก าไรและ 
ต้องไม่มีการผูกขาดเพื่อให้การด าเนินกิจการมีประสิทธิภาพมีการแข่งขันในการท าก าไรให้ประโยชน์ 
ตกอยู่กับประชาชน 
 
2.7 แนวคิดบทบาทภาคเอกชน 

บทบาทภาคเอกชน พิทยา บวรวัฒนา31 กล่าวถึงการปฏิรูประบบราชการที่ท าให้ 
รัฐมีบทบาทหน้าที่เฉพาะในส่วนที่จ าเป็นเท่านั้นและต้องเปิดโอกาสให้ให้ “ประชาชน” “ชุมชน”  
และ”ภาคเอกชน” มีบทบาทมากข้ึน โดยตั้งแต่สมัยนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อปี  
พ.ศ. 2545 มีนโยบายปฏิรูประบบราชด้วยการส่งเสริมให้จัดรับบภาคเอกชน มีส่วนร่วมกับภาครัฐ 
ที่จะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของชทบท  
และภูมิภาค บทบาทภาคเอกชน มีศักยภาพเพื่อแบ่งเบาภาระการด าเนินงานของรัฐในทุก  ๆ ด้าน  

                                         
30 เรื่องเดียวกัน. 
31 พิทยา บวรวัฒนา, การปฏิรูประบบราชการเปรียบเทียบ: สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา 

ญี่ปุ่น และไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538). 
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ดังนั้นบทบาทภาคเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมการให้ “บริการสาธารณะ” (Public service)  
ที่มี 3 ลักษณะของ “องค์กรวิชาชีพ” วิสาหกิจชุมชน” และองค์กรพัฒนาเอกชน” หรืออาสาสมัคร  
 
2.8 แนวคิดบทบาทภาคประชาสังคม 

ขณะที่แนวคิดภาคประชาสังคมมีการตีความและให้ความหมายที่หลากหลาย ประเวศ  
วะสี32 ให้ความหมายของค าว่า “ประชาสังคม” ที่มีแนวคิด “สังคมสมานุภาพ” ที่เสนอให้พัฒนา 
บทบาทภาคสังคมถ่วงดุลการรวมศูนย์อ านาจภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม โดยทั้ง 3 ภาคี 
ต้องร่วมกันท าให้ภาคสังคมเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง จากเดิมต้องการพึ่งพารัฐ ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง   
ซึ่งทุก ๆ ส่วนของสังคม โดยรวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่ไม่แยกส่วนจากรัฐ  
แต่ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมหรือเป็นหุ้นส่วนกัน ไม่ได้มีใครเป็นผู้น า33 

ชูชัย ศุภวงศ์34 ให้ความหมายว่า ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม เห็นปัญหาร่วมกัน  
มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ในลักษณะหุ้นส่วนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาภายใต้ระบบการจัดการที่มีการ 
เช่ือมโยงแบบเครือข่าย 

ดังนั้นจากแนวคิดบทบาทของภาคเอกชนและบทบาทภาคประชาสังคม ได้สะท้อนให้ 
เห็นถึงแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน โดยผู้เขียนได้ตระหนักว่าการท างานร่วมกันจะเกิดข้ึนได้จริงนั้น  
ภาครัฐถือว่าเป็นผู้มีบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญที่จะเช่ือมต่อภาคเอกชนและภาคประชาสัมคม  
เข้าด้วยกัน เช่น รัฐต้องเป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริม  หรือเป็นผู้ริเริ่มต่าง ๆ ด้วยการก าหนดหรือ 
วางนโยบายทางเศรษฐกิจ พร้อมกับแนวทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะต้องเป็นหน่วยงานหลักในการ 
ริเริ่มให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยใช้นโยบายเป็นตัวขับเคลื่อน อีกทั้งรัฐยังต้องเป็นผู้ท าหน้าที่สนับสนุน 
และอ านวยการให้ภาคเอกชนและประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ สนับสนุนให้เกิดการท างาน 
ที่ประสิทธิภาพด้วยรูปแบบการบริหารจัดการของภาครัฐให้มีความทันสมัย เกิดความคล่องตัวในการ 
ด าเนินงาน ต้องวางบทบาทของตนเองที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชน  
เกิดความพร้อมที่จะพัฒนาไปด้วยกัน 
  

                                         
32 ประเวศ วะสี, สังคมเข้มแข็ง (กรุงเทพ: ส านักพิมพ์มั่งมิตร, 2536). 
33 ชูชัย ศุภวงศ์, แนวคิดพัฒนาการและข้อพิจารณาเกี่ยวกับประชาสังคมไทย (กรุงเทพฯ:  

สถาบันชุมชนท้องถ่ินพัฒนา, 2540), 4. 
34 เรื่องเดียวกัน. 
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2.9 แนวคิดยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” ได้ถูกกล่าวถึงในกลุ่มของภาคประชาสังคมมายาวนาน  

มีความพยายามผลักดันทั้งในแง่นโยบายและภาคปฏิบัติ  โดยนายแพทย์ ประเวศ วะสี ได้อธิบาย 
แนวคิดยุทธศาสตร์ประชารัฐว่า หลักการพัฒนาประเทศไทยที่ประกอบไปด้วยคนทุกภาคส่วนร่วมกัน 
พัฒนาประเทศ เพราะเป็นคนส่วนมากที่มีมากว่านักการเมือง โดยใช้หลักการสังคมน าการเมือง  
โดยหลักการดังกล่าวคือความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนและภาครัฐ ซึ่งสามารถแยกออกเป็น  
3 ส่วนที่เรียกว่า “สามเหลี่ยมเขยื้อนประเทศ” คือ (1) ภาครัฐ ประกอบไปด้วย ระบบราชการ รัฐบาล  
องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และท้องที่ (2) ภาคประชาชน ประกอบด้วย  
ปัจเจกบุคคล ชมรม สมาคม ประชาคม ประชาสังคม และ  (3) ภาคเอกชน ประกอบด้วย  
สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย เมื่อมีองค์ประกอบ 
ความร่วมมือแล้วต่อไปก็ต่อยอดสู่การพัฒนาโดยการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งประกอบด้วยทั้งท้องถ่ิน ชุมชน  
จังหวัด  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ประชารัฐ คือการท างานร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่ อ 
ขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้เกิดประสิทธิภาพในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยน าเอา 
บทบาท หน้าที่ของแต่ละภาคส่วนที่มีศักยภาพที่แตกต่างกันน ามาขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ  
ไปพร้อม ๆ  กัน และเป็นรูปแบบการท างานที่ยั่งยืนเพราะทุกภาคส่วนเข้ามามีสว่นร่วมในการแกป้ัญหา  
ขับเคลื่อนและพัฒนาร่วมกัน 

ขณะที่ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” ในยุคของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี  คือการน าเอาพลังทุกภาคส่วนมาร่วมกันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ  
การบูรณาการความร่วมมือร่วมกัน ประกอบด้วย ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ โดยให ้
แต่ละภาคส่วนใช้ศักยภาพของตนเองมาขับเคลื่อนช่วยสร้างความเข้มแข็งของประเทศตั้งแต่ระดับ  
ฐานรากข้ึนมาบนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า “คนไทยทุกคนก็คือประชาชนของชาติ” ซึ่งเป็นพลังอ านาจ 
ที่ส าคัญในการแก้ไขปัญหาในการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูป และการพัฒนาประเทศในทุกมิติและ 
ทุกดา้นอย่างยั่งยืน  

“ประชารัฐ” ถูกแบ่งออกเป็น 2 ยุทธศาสตร์ย่อย คือ 
(1) “รัฐบาล” กับ “ประชาชน” โดย “รัฐ” หรือรัฐบาล คือผู้ที่คอยอ านวย 

ความสะดวกให้แก่ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตย  
เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารงานของรัฐบาลในเรื่องต่าง ๆ 

(2) “ประชาชน” กับ “เจ้าหน้าที่รัฐ” คือการท างานร่วมกันของประชาชน 
และเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อร่วมกันท างานให้เกดิการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการสร้างกลไก“เครือข่ายประชารฐั”  
เช่ือมโยงและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ตามแนวทางการบริหารราชการ  
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แผ่นดินของรัฐบาลปัจจุบัน เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณของรัฐมีประสิทธิภาพ เกิดความ  
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้เอื้อต่อการแก้ปัญหา การปฏิรูปและการพัฒนาประเทศ   
พัฒนาชุมชน พัฒนาสิทธิและสวัสดิการของรัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ไม่ให้เกิดปัญหา 
ความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ประชารัฐ ถูกขับเคลื่อนด้วยการจัดตั้ง“คณะกรรมการภาครัฐและเอกชน 
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” 12 ชุด โดยทุกคณะมีรายช่ือหัวหน้าคณะท างานภาคเอกชน  
ท างานร่วมกับกับรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการเหล่านี้จะด าเนินการในลักษณะ “หุ้นส่วน” ระหว่าง 
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน หรือ “ประชารัฐ” เน้นการขับเคลื่อนผ่านการปฏิบัติด้วยยุทธศาสตร์ 
หลัก (Grand strategy) 4 ประการคือ (1) ธรรมาภิบาล (2) นวัตกรรมและผลิตภาพ (3) การยกระดับ 
คุณภาพทุนมนุษย์ และ (4) การมีส่วนร่วมในความมั่นคง (Inclusive economy) เพื่อลดความเหลื่อมล้ า  
พัฒนาคุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ทั้งนี้คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทั้ง 12 คณะ  
แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้าน “Value Driver (7D)” หรือที่ เรียกว่าคณะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
ประกอบด้วย D1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ D2 การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง  
D3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE D4 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ  
D5 การพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) D6 การพัฒนาการเกษตร 
สมัยใหม่ และ D7 การสร้างรายได้และการกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ และด้าน “Enable Driven  
(5E)” หรือที่เรียกว่า คณะสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วย 5E ได้แก่ E1 การดึงดูดการลงทุนและพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ E2 การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ E3 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ 
ประชารัฐ E4 การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ และ E5 การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น า 

ขณะที่คณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) เป็นคณะท างาน 
ที่ผู้ เ ขียนต้องการศึกษานั้น มีโครงสร้างการท างานร่วมกัน 5 ภาคส่วน ภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ช่วยกันแก้ปัญหา เพื่อสร้างอนาคตให้ประเทศไทย  
ผ่านโครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยยึดหลักความส าเร็จ ได้แก่ ลดความเหลื่อมล้ า  
พัฒนาคุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  

คณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ และ นายฐานป สิริวัฒนภักดี เป็นหัวหน้า 
ทีมภาคเอกชน นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นเลขานุการร่วมภาครัฐ 
และมีคณะท างานประกอบด้วย 19 คนคือ 

(1) นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรี / รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
(2) พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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(3) พลต ารวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรี / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนา 
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(4) นายสุวิทย์ เมษทรีย์ รัฐมนตรี / รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
(5) นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ  

ส านักนายกรัฐมนตรี 
(6) นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวง / กระทรวงมหาดไทย 
(7) นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผูจ้ดัการ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(8) นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล / บริษัท น้ าตาลมิตรผล  

จ ากัด 
(9) นายวิชัย อัศรัสกร รองประธาน / บริษัท เวิลด์เทรดด้ิง จ ากัด 
(10) นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการ / สถาบันชุมชนท้องถ่ินพัฒนา 
(11) นายแพทย์ อ าพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการ / คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
(12) นายพลากร วงค์กองแก้ว ผู้อ านวยการ / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(13) นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน ประธานกรรมการ / บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  

จ ากัด (มหาชน) 
(14) นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ / บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  

(มหาชน) 
(15) นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตเลียมข้ันปลาย /  

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
(16) นายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง / บริษัท  

ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
(17) นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา ประธานกรรมการ / บริษัท ทักษิณปาล์ม จ ากัด 
(18) นางบุษบา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร / 

บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จ ากัด (มหาชน) 
(19) นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ กรรมการผู้จัดการ / บริษัท น้ ามันพืชไทย จ ากัด 

ส าหรับเป้าหมายคณะท างานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ คือสร้างรายได้ 
ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข สิ่งที่สามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชน มีอยู่ 3 กลุ่ม ได้แก่ 
การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยที่จะต้องพัฒนาและสร้างประสทิธิภาพตลอด 
ต้นทาง ถึงปลายทางด้วย 5 ฟันเฟืองหลัก ได้แก่ (1) การเข้าถึงปัจจัยการผลิตทั้งด้านทรัพยากรและ 
โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน (2) สร้างองค์ความรู้จากในชุมชนและส่งเสริมความรู้เพื่อสร้างประโยชน์ 
ต่อยอด (3) ช่วยพัฒนาการตลาดแบบบูรณาการ ตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดไปจนถึงช่องทาง 



Ref. code: 25595803010155XIT

33 

 

การขายใหม่ ๆ (4) การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน (เน้นสร้างแรงสนับสนุนและเช่ือมโยง 
คนในพื้นที่ให้มีความรักและความภาคภูมิใจในสินค้า/บริการของตนเอง) (5) ช่วยบริหารจัดการ 
ทั้งด้านต้นทุน บัญชีและการบริหารความเสี่ยง 

ระบบการด าเนินการพัฒนาและสร้างประสิทธิภาพ จะใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนผ่าน 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จ ากัด ในรูปแบบของ Social Enterprise (SE) หรือวิสาหกิจชุมชน  
ซึ่งมีโครงสร้างการบริหารเป็น 2 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับประเทศ: มีบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี  
(ประเทศไทย) จ ากัด (บริษัท Holding กลาง) ซึ่งขับเคลื่อนพื้นที่ 18 กลุ่มจังหวัด (ตามโครงสร้างของ 
กระทรวงมหาดไทย) มีหน้าที่บริหารจัดการองค์ความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและรูปลักษณ์ 
ผลิตภัณฑ์ การสร้างตราสินค้าและมาตรฐานการรับรองสนิค้า ขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า 
ชุมชน 

ระดับจังหวัด ประกอบด้วย 76 จังหวัด บริหารงานโดย บริษัท ประชารัฐสามัคคี จ ากัด  
ของแต่ละจังหวัด (เช่น บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จ ากัด) มีหน้าที่ ค้นหาชุมชนที่มีความพร้อม 
เข้าร่วมกับ SE บริหารจัดการ SE จังหวัด สร้างรายได้ในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืน  
หาช่องทางการตลาดและการจัดจ าหน่ายในระดับจังหวัด Social Enterprise คือบริษัทที่บริหาร 
จัดการด้วยความโปร่งใส สร้างประโยชน์กลับมาสู่ ชุมชน มีหลักเข้าใจง่าย  ๆ 5 ประการคือ  
(1) มีเป้าหมายหลักเพื่อสังคมไม่ใช่เพื่อก าไรสูงสุด (2) เป็นรูปแบบธุรกิจที่รายได้หลักมาจากการขาย 
สินค้าและบริการ ไม่ ใช่เงินจากรัฐหรือเงินบริจาค (3) ก าไรต้องน าไปขยายผล ไม่ ใช่ปันผล 
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว (4) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และ (5) จดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัท 

พร้อมด้วยมีการจัดตั้งคณะท างานร่วมทุกภาคส่วนในจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธาน ภายใต้ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 106/2559 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประสาน 
และขับเคลื่อนนโยบาย สานพลังประชารัฐประจ าจังหวัด (คสป.) ลงนามโดย นายกรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน กรรมการจากภาครัฐและ 
ภาคเอกชน และมีหัวหน้าส านักงานจังหวัดและพัฒนาการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการร่วม  
คสป. โดยคณะนี้ต้องท างานควบคู่กับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด  
ซึ่งแนวทางการท างานร่วมกัน คือ ช้ีเป้า กระจายงาน และติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ฐานรากและประชารัฐจังหวัด 

ส่วนรูปแบบการท างานด้วยจัดตั้งบริษัท Social Enterprise ได้แบ่งเป็น 3 ระยะ  
เริ่มในระยะแรก จ านวน 5 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต อุดรธานี เพชรบุรี เชียงใหม่ บุรีรัมย์ ภายในเดือน 
เมษายน พ.ศ. 2559 และจะด าเนินการให้ครบคลุมทั้ง 76 จังหวัดภายในเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2559  
ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับความพร้อมของชุมชนเป็นตัวตั้ง 



Ref. code: 25595803010155XIT

34 

 

การบริหารจัดการบริษัทประชารัฐรกัสามัคคี (จังหวัด) ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการ 
บริษัท มีหน้าที่สร้างความเข้าใจในพื้นที่ บูรณาการการเช่ือมโยงของทุกภาคส่วนในพื้นที่ รวมทั้ง 
เช่ือมโยงกับคณะท างานขับเคลื่อนฯ ส่วนกลาง (2) คณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฐานรากและประชารัฐจังหวัด มีหน้าที่ ให้ค าแนะน าแนวทางในการด าเนินงานแก่ SE และพิจารณา 
ให้การสนับสนุนชุมชนตามประเด็นปัญหาความเดือดร้อน (3) กรรมการผู้จัดการ มาจากตัวแทนของ 
ภาคชุมชนที่มีความพร้อมและเข้มแข็ง มีหน้าที่ค้นหาชุมชนที่มีความพร้อมเข้าร่วมกับ SE บริหาร 
จัดการ SE จังหวัด ให้ค าแนะน าด้านการบริหาร หาช่องทางการตลาดและจัดจ าหน่ายส่งเสริมสินค้า 
ชุมชนให้เป็นที่รับรู้ในระดับประเทศ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จ ากัด มีสัดส่วน 
การถือหุ้น 76% จากบริษัทประชารัฐรักสามัคคีทั้ง 76 จังหวัด จังหวัดละ 1% และผู้ถือหุ้นอื่น ๆ อีก  
25% การบริหารมีลักษณะแบบจากล่างขึ้นบน (Bottom-up)  

ทั้งนี้ลักษณะการถือหุ้นกับการบริหารงานมีความแตกต่างกัน เนื่องจากภาครัฐ 
ไม่สามารถเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาให้กับบริษัทเอกชนได้ และเป็นในนัยของการจัดตั้งเป็นบริษัท 
จ ากัด ซึ่งด าเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให ้
ไม่ให้การขับเคลื่อนข้ึนอยูก่ับนโยบายช่วงใดช่วงหนึ่งและมีความต่อเนื่อง และยังมีการควบคุมสัดส่วน 
ของการออกเสียงจากผู้ถือหุ้นในแต่ละภาคส่วนให้เท่าเทียมกัน กล่าวได้ว่า ไม่ว่าผู้ถือหุ้นจะมีจ านวน 
หุ้นมากน้อยเพียงใด แต่มีเพดานในการออกเสียงไม่เกิน 20% ดังนั้น ทุกภาคส่วนจะมีสิทธิออกเสียง  
1 ใน 5 จึงเป็นรูปแบบใหม่ในการสร้างสถานะความเช่ือมโยงระหว่างทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อน 
ไปด้วยกัน ทั้งนี้ลักษณะบทบาทของบริษัทใน 3 กลุ่มงาน เช่น กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยดึง 
นักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน (หรือการสร้าง Traffic ให้เกิดข้ึนในพื้นที่) เนื่องจากนักท่องเที่ยวต้องจับจ่าย 
ใช้สอยเพื่อใช้บริโภคอุปโภค จึงมีสินค้าจากการเกษตร/มีการแปรรูปสินค้าให้บริการนักท่องเที่ยว 
 
2.10 ผลการด าเนินงานคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี  พ.ศ. 2559  
(เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 - พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 

เชิงปริมาณ (1) มีกลุมเปาหมาย ที่ คสป. จังหวัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี  
จังหวัด คัดเลือกเพื่อสงเสริมและพัฒนาจ านวนทั้งสิ้น 1,886 กลุม แบงเปน ดานการเกษตร 588 กลุม  
ด้านการแปรรูป 827 กลุม และดานการทองเที่ยวโดยชุมชน 471 กลุม (2) มีกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้ 
เพิ่มข้ึน จ านวน 828 กลุม เปนเงินรวม 354,896,256 บาท และ (3) มีผู ไดรับประโยชนจากการ 
ด าเนินการ จ านวน 203,776 คน 

เชิงคุณภาพ (1) เกิดรูปแบบการท างานเช่ือมโยงกันของทุกภาคส วนในจังหวัด  
ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม โดยใชชุมชนเปนตัวตั้ง (2) เกิดภาพการท างานของคณะท างาน 
สานพลังประชารัฐ ท างานสงผลผลิตตอกันในพื้นที่ (3) ชุมชนเกิดการเช่ือมโยงเครือขายการท างาน 
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แบบเครือขายในการสร้างกิจกรรมมากข้ึน สงผลตอเศรษฐกิจฐานรากและท้องถ่ินเข้มแข็ง (Local  
economy) 
 
2.11 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

อรพินท์ สพโชคชัย35 ได้เขียนรายงานทีดีอาร์ไอ เรื่อง สังคมเสถียรภาพและกลไก 
ประชารัฐที่ดี (Good governance) เพื่อศึกษาแนวคิดการพัฒนากลไกประชารัฐให้เป็นกลไกที่ดี 
ให้ได้รับการสนับสนุนและน าไปปฏิบัติ โดยในรายงานได้ระบุถึงการผลักดันแนวคิดและการสร้างการ 
ยอมรับร่วมกันในระดับโลกว่า “กลไกประชารัฐที่ดีและการพัฒนาคนที่ยั่งยืนเป็นประเด็นส าคัญ 
ที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ กลไกประชารัฐเป็นรากฐานส าคัญที่ท าให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่าง 
สันติสุข” โดยกลไกประชารัฐเป็นส่วนที่ เ ช่ือมโยงองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วน คือ ประชาสังคม  
(Civil society) ภาคธุรกิจเอกชน (Private sector) และภาครัฐ (State หรือ Public sector)  
ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้จะต้องเป็นกลไกในการสร้างความสมดุลของสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่าง  
มีเสถียรภาพ  

นอกจากนี้กลไกประชารัฐมีบทบาทอ านาจหน้าที่ในการดูแลบริหารจัดการ 3 ด้าน  
คือด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการบริหารประเทศ โดยกลไกประชารัฐด้านเศรษฐกิจ (Economic  
governance) หมายถึง กระบวนการตัดสินใจและการก าหนดนโยบายที่มีผลต่อเศรษฐกิจในประเทศ 
และระบบเศรษฐกิจในรูปแบบความสัมพันธ์อื่น  ๆ กลไกประชารัฐด้านการเมือง  (Political  
governance) หมายถึงกระบวนการก าหนดนโยบายที่มีผลต่อประชาชนในประเทศ และกลไก 
ภาคราชการหรือการบริหารรัฐกิจ (Administrative governance) หมายถึงกลไกและกระบวนการ 
ในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

ลักษณะและองค์ประกอบของกลไกประชารัฐที่ดี  จะเป็นกลไกที่ขับเคลื่อนที่ยืนยันว่า 
การบริหารจัดการเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง คนส่วนใหญ่ยอมรับ มีขั้นตอนการจัดสรรทรัพยากร 
ที่เป็นธรรมต่อสังคม สามารถจัดเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่การที่กลไกประชารัฐ 
จะดีได้นั้นมีเงื่อนไขดังนี้ (1) การมีส่วนร่วมของสาธารณชน (Public participation) (2) ความสุจริต 
และโปร่งใส (Honesty and transparency) (3) พันธะความรับผิดชอบต่อสังคม (Accountability)  
(4) กลไกลการเมืองที่ชอบธรรม (Political legitimacy) (5) กฎเกณฑ์ที่ยุติธรรมและชัดเจน  
(Fair legal framework and predictability) และ (6) ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (Efficiency and 
effectiveness) 

                                         
35 อรพินท์ สพโชคชัย, รายงานทีดีอาร์ไอ สังคมเสถียรภาพและกลไกประชารัฐที่ดี (Good  

Governance), 5 - 6. 
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รายงานช้ินนี้ได้ระบุชัดเจนว่าประเทศไทยได้พยายามอย่างต่อเนื่องในการสร้างและ  
พัฒนากลไกประชารัฐที่ดี แต่ปัญหาของการด าเนินงานที่ผ่านมาในอดีตจะเน้นเรื่องของการสร้าง 
ประสิทธิภาพของระบบราชการเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งความพยายามดังกล่าวจะไม่สามารถสร้างกฎเกณฑ์ 
หรือกลไกที่จะน าไปสู่การมีประชารัฐที่ดีได้ และยังเล็งเห็นว่าประเทศไทยยังขาดกลไกและเครื่องมือ 
ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ดังนั้นจากการศึกษารายงานเรื่อง สังคม  
เสถียรภาพและกลไกประชารัฐที่ดี (Good Governance) ยังขาดเรื่องข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 
ที่จะท าอย่างไรให้กลไกประชารัฐให้เป็นประชารัฐที่ดีได้ เป็นกลไกที่เกิดจากความร่วมของทุกภาคส่วน  
นอกจากนี้ในรายงานยังไม่ ได้ระบุถึงปัจจัยอะไรที่จะท าให้กลไกประชารัฐนั้นจะดีหรือไม่ดี   
และในเนื้อหารายงานยังไม่ได้ระบุว่าปัจจยัที่อะไรหรอืเครื่องมือประเภทไหนรูปแบบใดที่จะท าใหก้ลไก 
ประชารัฐสามารถแปลงจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ เขียนจะน าหลักของ 
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมอืที่เกดิจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ตั้งแต่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนช่วยกันผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
และมีประสิทธิภาพได้อย่างไร 

ประภาส มันตะสูตร36 ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลการน านโยบายประชานิยม 
ไปปฏิบัติในสังคมชนบทไทย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการน านโยบายประชานิยมไป 
ปฏิบัติในสังคมชนบทไทย ซึ่งผลของการน านโยบายประชานิยมไปปฏิบัติในสังคมไทยได้รับความ  
พึงพอใจจากประชาชนในสังคมชนบท เพราะตรงตามความต้องการของประชาชนที่มีรายได้น้อย  
ประชาชนรู้สึกว่าได้รับการดูแลจากประชาชน แต่ในทางปฏิบัติและวัตถุประสงค์ของรัฐบาลคือ 
ต้องการใช้นโยบายประชานิยมหวังผลคะแนนนิยมจากการได้คะแนนเลือกตั้งโดยไม่ค านึงถึงผล 
ระยะยาวของผลพลอยได้จากนโยบายประชานิยมที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

โดยปัจจัยที่เข้าถึงที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการน านโยบายประชานิยมไปปฏิบัติ 
ในสังคมชนบทไทยเกิดจากนโยบายประชานิยมเข้าถึงประชาชนกลุ่มคนรากหญ้าผู้มีรายได้น้อย  
รัฐบาลใช้นโยบายประชานิยมในโครงการต่าง ๆ สร้างแรงจูงใจมีกลุ่มคนได้รับผลประโยชน์ชัดเจน  
โดยเฉพาะผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการด้านเศรษฐกิจที่ประชาชนระดับรากหญ้าถูกเอารัด 
เอาเปรียบมาโดยตลอดจึงท าให้ประชาชนรู้สึกได้รับการดูแลจากรัฐบาล 

ขณะเดียวกันในรายงานวิจัยได้สะท้อนให้เห็นปญัหาหรอืผลเสียของประชานิยม อิทธิพล 
โดยตรงต่อประสิทธิผลของการน านโยบายประชานิยมไปปฏิบัติคือเรื่องของการคอรัปชันในโครงการ 

                                         
36 ประภาส มันตะสูตร , “ประสิทธิผลการน านโยบายประชานิยมไปปฏิบัติในสังคม 

ชนบทไทย,” (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์, 2559). 
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ต่าง ๆ มีความเหลื่อมล้ าระหว่างคนรวย คนจน ไม่มีความเป็นธรรมกับการด าเนินการของนโยบาย 
เป็นการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม  

งานวิจัยดังกล่าวได้เสนอแนะแนวทางการปรบัปรุงของการด าเนินงานนโยบายประชารฐั 
ที่รัฐคิดเอง ท าเอง สั่งการผ่านทางระบบราชการ และการด าเนินงานนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ  
ผ่านส่วนราชการอย่างเดียว ขาดการมีส่วนร่วมทั้งจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งท าให้เกิดการทุจริต 
คอรัปชันอย่างมาก ข้อเสนอแนะจึงระบุว่าต้องปฏิรูปผู้ปฏิบัติงานซึ่งได้แก่ข้าราชการ ปรับปรุง  
ประสิทธิภาพของข้าราชการ ระบบงานราชการ สร้างกลไกการตรวจสอบ สร้างคุณธรรม จริยธรรม  
ธรรมาภิบาลให้อยู่ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ โดยต้องมีความจริงใจ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ตลอดเวลา  

จากการศึกษางานวิจัยดังกล่าวพบว่า การน านโยบายประชารัฐไปปฏิบัติยังมีปัญหา  
อยู่มากทั้งการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบั ติผ่านการท างานจากภาครัฐเอง โดยขาดการท างาน 
บูรณาร่วมกันกับภาคส่วนอื่น ๆ  โดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีความพร้อมและศักยภาพในการขับเคลื่อน 
นโยบายด้านเศรษฐกิจ ทั้งเรื่องของเงินทุน การตลาด และภาคประชาชน ประชาสังคม ที่จะเข้ามา  
มีส่วนร่วมโดยตรงในส่วนของการด าเนินงานกระบวนการนโยบายต้ังแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า  
ที่จะท าให้การน าโยบายไปปฏิบัตินั้นมีประสิทธิภาพมากข้ึน เนื่องจากภาคประชาสังคม ประชาชน  
จะเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง และสามารถจะเป็นส่วนที่บอกภาครัฐได้ว่า ประชาชน ชุมชน  
หรือชนบทในพื้นที่นั้น ๆ ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลืออย่างไรให้ตรงตามความต้องการที่แท้จริง อีกทั้ง 
นโยบายของภาครัฐเองต้องค านึงถึงการช่วยเหลือประชาชนในมิติความยั่งยืน ให้ประชาชนสามารถ 
ช่วยเหลือตนเองได้อย่างเข้มแข็งในการสร้างความเป็นไปได้ในทางเศรษฐกิจ ในการสร้างความมั่นใจ 
ให้สังคมไทยสามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน 
 
2.12 กรอบแนวคิดการศึกษา 

งานศึกษานี้ศึกษากระบวนการด าเนินงานของคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
และประชารัฐ โดยใช้ทฤษฎี การจัดการองค์การสมัยใหม่ และเครื่องมือการประเมินผลองค์การ  
Balanced Scorecard ส าหรับองค์กรที่ไม่มุ่งแสวงหาผลก าไร และทฤษฎีการท างานร่วมกันแบบ  
Good Governance ที่บูรณาการ 3 ฝ่าย คือ รัฐ เอกชนและประชาสังคม โดยสามารถสร้างเปน็กรอบ 
แนวคิดการศึกษาได้ดังภาพที่ 2.4 ดังนี ้  
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ภาพที่ 2.4 กรอบแนวคิดการศึกษา เรื่อง “การศึกษาผลการด าเนินงานของคณะท างานการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ”, ฐายิกา จันทร์เทพ. 
 

จากตารางข้างบน ผู้เขียนจะศึกษากระบวนการด าเนินงานของคณะท างานการพัฒนา 
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยใช้ทฤษฎี การจัดการองค์การสมัยใหม่ และเครื่องมือการ  
ประเมินผลองค์การ Balanced Scorecard ส าหรับองค์กรที่ไม่มุ่งแสวงหาผลก าไร 

2.12.1 มุมมองด้านกลยุทธ์การท างานร่วมกัน 3 ภาครัฐ เอกชน และประชาชน  
โดยได้ศึกษาการท างานบูรณาการร่วมกันทั้ง 3 ภาคส่วนคือ รัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน  
ว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาตร์ประชารัฐภายใต้คณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  

ลูกค้า 
ธุรกิจชุมชนที่มีความพร้อม 

การเงิน 
- เชื่อมโยงทางการตลาด
และการจัดจ าหน่าย 
- ควบคุมมาตรฐานสินค้า 
- สร้างตราสินค้า  
ส่งเสริมการพัฒนาสินค้า
และแปรรูปลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ 

กระบวนการภายใน 
- เข้าถึงปัจจัยการผลิต 
- การสร้างองค์ความรู้
การตลาด 
- การสื่อสารการรับรู้และ
เชื่อมโยงกัน 
- การบริหารจัดการเพื่อ
ความยั่งยืน 

การเรียนรู้และการเติบโต 
-ศึกษาความพร้อมจุดอ่อน จุดแข็ง
ความต้องการของชุมชน 
-สร้างแผนงานร่วมกัน (งาน เงิน คน) 
-ติดตาม แก้ไขปัญหาและประเมินผล 

กลยุทธ์ ประชารัฐ 
การท างานร่วมกัน 
ระหว่าง รัฐ สนับสนุน 
เอกชนขับเคลื่อน และ
ประชาชน ลงมือท า 

ผลลัพธ์: บรรรลุเป้าหมาย: เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีความสุข 
และมีรายได้เพิ่มขึ้น 
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และประชารัฐให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ด้วยการจัดความสัมพันธ์การท างานบูรณาการแบบ  
แนวราบ (Horizontal governance) ที่จะจัดระบบการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
และภาคประชาสังคม ทั้งเรื่องของการท าบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน โดยรัฐท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย  
เอื้ออ านวยสนับสนุน (Facilitator) มากกว่าผู้ด าเนินการ (Doer) ด้วยตัวเอง โดยเปิดโอกาสให ้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนด้วยศักยภาพการท างานในรูปแบบของเอกชนและ 
แสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วนอื่น ๆ  รวมถึงภาคประชาสังคมที่เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมใน 
ทุกกระบวนการและเป็นส่วนส าคัญของปลายทางคือการปฏิบัติและได้รับผลประโยชน์จากยุทธศาสตร์ 
ประชารัฐ 

2.12.2 มุมมองทางด้านลูกค้า (Customer perspective) จะท างานร่วมกัน 
โดยยึดหลักความพร้อมในส่วนของธุรกิจชุมชนเป็นแกนหลัก โดยใช้กระบวนการในการคัดเลือก 
ชุมชนที่มีความแข็งแกร่ง มีความพร้อมในการท างาน มีความต้องการความช่วยเหลือที่ชัดเจน  
และมีสินค้าหรือบริการที่โดดเด่น 

2.12.3 มุมมองด้านการเงิน (Financial perspective) ที่ใช้ก าไรเป็นตัววัด  
เพื่อตอบค าถามที่ผู้ถือหุ้นจะมองว่าองค์การจะต้องเป็นอย่างไร เพื่อให้ประสบความส าเร็จทางด้าน 
การเงิน โดยการกระบวนการด าเนินงานจะหารายได้หรือสร้างรายได้ด้วยวิธีการเช่ือมโยงทาง 
การตลาดให้กว้างข้ึน และการช่องจัดจ าหน่ายที่เพิ่มข้ึน พร้อมกับควบคุมมาตรฐานสินค้า สร้างตรา 
สินค้า และส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและแปรรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 

2.12.4 มุมมองทางด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (Learning and  
growth) องค์การจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน ด้วยการศึกษา 
ความพร้อมจุดอ่อน จุดแข็งความต้องการของชุมชน สร้างแผนงานร่วมกัน (งาน เงิน คน) ติดตาม  
แก้ไขปัญหาและประเมินผลเพื่อน าไปสู่การพัฒนา บริษัทประชารัฐสามัคคีหรือธุรกิจชุมชนอยู่ได ้
อย่างยั่งยืนด้วยตนเองในอนาคต 

2.12.5 มุมมองทางด้านกระบวนการภายใน (Internal business process)  
จัดกลยุทธ์ในการท างานร่วมกัน โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ตามความสามารถศักยภาพในแต่ละภาคส่วน  
โดยรัฐท าหน้าที่สนับสนุนช่วยเรื่องนโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนเงินผ่านสถาบันการเงิน 
ภาครัฐตามหลักเกณฑ์การปล่อยเงินกู้  เอกชนขับเคลื่อนช่วยเรื่องความรู้ด้านการบริหารจัดการ  
การเช่ือมโยงตลาด ท าแผนธุรกิจ สนับสนุนนเงินทุนผ่านธนาคารพาณิชย์ และส่วนภาคประชาชน  
หรือธุรกิจชุมชนจะต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ท าความเข้าใจความต้องการและลงมือท า พร้อมที่จะเป็น 
เจ้าของผลิตภัณฑ์ เป็นผู้ให้บริการและด าเนินธุรกิจ 
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ดังนั้นจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท าให้เห็นว่าการท างาน 
บูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วนจะส่งผลต่อความส าเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐ  
การท างานร่วมกันจะเป็นกลไกประชารัฐที่ดีเกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายและ 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ประชารัฐในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐได้
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่องผลการด าเนินงานงานของคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

และประชารัฐ ผู้เขียนมีความสนใจในการศึกษาวิจัยเนื่องจากการขับเคลื่อนนโยบายรัฐที่มีรูปแบบ  
การขับเคลื่อนนโยบายในรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
ซึ่งการท างานแบบร่วมมือกันทั้ง3 ฝ่าย ทั้งรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม จะสามารถผลักดัน 
น านโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
 
3.1 วิธีการศึกษา 

การค้นคว้าอิสระนี้ได้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative study) ผู้เขียนได้แบ่ง 
ลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 
3.1.1 การเก็บข้อมูลระดับปฐมภูมิ กล่าวคือ ท าการศึกษาภาคสนาม (Field study)  

เพื่อให้ได้รับข้อมูลเชิงประจักษ์ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการสัมผัสกับสภาพ 
ความเป็นจริงของกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ให้มากที่สุด โดยผู้ เขียนยึดการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-depth interview) กลุ่มประชากรในคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  
หมายถึง ประชากรจากบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท ประชารัฐ 
รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
“ประชารัฐ” ตั้งแต่ระดับนโยบายและภาคปฏิบัติทั้งภาคส่วนรัฐบาล เอกชน ประชาชน วิชาการและ 
ภาคประชาสังคม ที่จะท าให้ภาคชุมชนต่าง ๆ มีรายได้ ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนและยั่งยืนให้ภาคชุมชน 
ต่าง ๆ และต้องอยู่ได้แบบยั่งยืน อนึ่ง การคัดสรรกลุ่มบุคคลากรในคณะท างานและบริษัท ประชารัฐ 
รักสามัคคี (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด  
ผู้เขียนได้ยึดวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบก้อนหิมะ (Snowball sampling) เป็นหลัก เนื่องจากผู้ เขียน 
เล็งเห็นว่าวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบดังกล่าวสามารถเอื้ออ านวยความสะดวกให้ผู้ เขียนด าเนินการ 
สัมภาษณ์กลุ่มบุคคลากรในคณะท างานในแต่ละภาคส่วนทั้ง รัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม  
ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายน าไปสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
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3.1.2 การเก็บข้อมูลระดับทุติยภูมิ กล่าวคือ ผู้เขียนด าเนินการค้นคว้าและศึกษา 
เอกสาร ตลอดจนผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง (Documentary research) ที่ได้มีการเก็บรวบรวม 
ข้อมูลไว้ ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ประชารัฐได้เริ่มด าเนินการ ยกตัวอย่างเช่น เอกสาร สารสาร บทสัมภาษณ์ 
คณะท างานประชารัฐถึงผลการด าเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงเอกสารรายงานการประชุมร่วม 
การจัดกิจกรรมและผลการด าเนินงานของ บริ ษัท ประชารัฐสามัคคี  (ประเทศไทย) จ ากัด  
บทวิเคราะห์ทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนรายงานการศึกษาวิจัยต่าง  ๆ ของ 
แต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 
3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

หลักจากได้ระบุกลุ่มประชากรเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว ผู้เขียนด าเนินการเก็บรวบรวม 
ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

3.2.1 ติดต่อกลุ่มประชากรเป้าหมายเพื่อขออนุญาตด าเนินการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ได้มีการ 
นัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ ซึ่งข้ึนอยู่กับความสะดวกของผู้ให้สัมภาษณ์ 

3.2.2 ติดต่อโครงการปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อขอ 
หนังสือติดต่อราชการ แล้วส่งถึงกลุ่มประชากรเป้าหมายเพื่อขออนุญาตให้ผู้เขียนสามารถด าเนินการ 
สัมภาษณ์ตามประเด็นที่ก าหนดไว้  

3.2.3 ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) กลุ่มประชากรเป้าหมาย  
ตามวัน เวลา สถานที่ที่ได้ตกลงร่วมกัน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการศึกษา ทั้ งนี้ก่อน 
ด าเนินการสัมภาษณ์ ผู้เขียนของอนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อบันทึกเสียงรว่มด้วย (ในกรณีผู้ให้สัมภาษณ์ 
ยินยอมให้บันทึกเสียง)  

3.2.4 รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตามประเด็นที่ได้ก าหนดไว้ 
3.2.5 น าข้อมูลทั้งหมด (ปฐมภูมิและทุติยภูมิ) มาร้อยเรียง เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 

ต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบของการศึกษาครั้งนี้  
 
3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 

เครื่องมือเพื่อการศึกษาครั้งนี้อยู่ในรูปแบบการตั้งค าถามเป็นหลัก โดยผู้ เขียนเลือกตั้ง 
ค าถามลักษณะปลายเปิดหรือ กึ่งโครงสร้าง โดยผู้เขียนเล็งเห็นแล้วว่าวิธีการตั้งค าถามรูปแบบ 
ดังกล่าว จะสามารถก่อให้เกิดผลดีทั้งต่อผู้เขียนและต่อผู้ให้สัมภาษณ์ กล่าวคือ ผู้สัมภาษณ์สามารถ 
สอบถาม ไล่เรียงและสามารถเพิ่มเติมประเด็นได้อย่างเสรี ขณะเดียวกันผู้ให้สัมภาษณ์สามารถที่จะให้ 
ข้อมูลแก่ผู้เขียนได้นอกเหนือจากประเด็นที่ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์ ผู้เขียน 
จะแบ่งออกเป็น  5 กลุ่ม คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคนักวิชาการ และประชาชน  
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ซึ่งเป็นการแบ่งตามประชาการที่ศึกษาตามข้างต้นที่กล่าวไว้  โดยแบ่งค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
เป็น 6 ส่วน ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ช่ือ นามสกุล หน่วยงาน ต าแหน่ง  
และหน้าที่รับผิดชอบในคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นด้านสภาพแวดล้อมและวัตถุประสงค์ของนโยบายประชารัฐ  
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มีผลต่อการด าเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
หรือไม่ 

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นด้านกระบวนการด าเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้หรือไม่  
และมีปัญหาอุปสรรคในส่วนใดบ้างอย่างไร 

ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นด้านผลผลิตของนโยบายประชารัฐ หรือผลการด าเนินงาน  
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้เข้าร่วมตั้ง “วิสาหกิจเพื่อสังคม” (Social enterprise) หรือไม่ 

ส่วนท่ี 5 ความเห็นด้านกระบวนการการท างานแบบมีส่วนร่วมเป็นอย่างไร 
ส่วนท่ี 6 ข้อเสนอแนะ 

 
3.4 จริยธรรมในการศึกษา 

3.4.1 การให้ความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Informed Consent) 
3.4.2 การอธิบายโครงการวิจัยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ (Debriefing) 
3.4.3 การเคารพความเป็นส่วนตัว (Privacy) 
3.4.4 การรักษาความมลับ (Confidentiality) 

 
3.5 ระยะเวลาในการศึกษา 

การศึกษานีจ้ะใช้ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 
 
3.6 ข้อจ ากัดในการศึกษา 

เนื่องจากยุทธศาสตร์ประชารัฐ และการท างานของคณะกรรมการประชารัฐ ภายใต้  
บริษัทประชารัฐ สามัคคี จ ากัด เป็นยุทธศาสตร์ขนาดใหญ่ และมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ 
นโยบายในรูปแบบความร่วมมือกันหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ข้อมูลที่ได้อาจจะ 
ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมดและไม่อาจจะครบถ้วนได้ ซึ่งการให้ข้อมูลของแต่ละฝ่ายอาจจะมีมุมมองที่  
แตกต่างกัน และต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลนาน แต่การท างานวิจัยมีระยะเวลาในการ 
เก็บข้อมูลที่จ ากัด จึงท าให้การเก็บข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เท่าที่ควร แต่ผู้ เขียนจะท าการ 
หาข้อมูลจากหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงลงภาคสนาม 
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ไปเก็บเกี่ยวข้อมูลจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมประเด็นทั้งหมด เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ที่สนใจยุทธศาสตร์ประชารัฐให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
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บทที่ 4 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
จากการทบทวนวรรณกรรม การศึกษาทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ ทฤษฎีการบริหาร 

จัดการภาครัฐแนวใหม่ และกรอบแนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การ Balanced  
Scorecard ส าหรับองค์การไม่มุ่งแสวงหาผลก าไร ผู ้ เขียนได้เลือกที่จะศึกษาการศึกษาผลการ 
ด าเนินงานของคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 5 มุมมอง คือ  

4.1 กลยุทธ์การท างานร่วมกันแบบ Good governance ใน 3 ภาคี รัฐ เอกชน  
และประชาชน 

4.2 มุมมองทางด้านลูกค้า (Customer perspective)  
4.3 มุมมองด้านการเงิน (Financial perspective)  
4.4 มุมมองทางด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (Learning and growth) 
4.5 มุมมองทางด้านกระบวนการภายใน (Internal business process) 
โดยผู้เขียนได้ศึกษาผลการด าเนินขององค์การหรือคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ฐานรากและประชารัฐ ในมุมมมองด้านต่าง ๆ ที่กล่าวในข้างต้น ซึ่งล้วนส่งผลต่อผลส าเร็จของการ 
ด าเนินงานการผลักดันยุทธศาสตร์สานพลังประชารัฐของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี โดยผู้เขียนขอช้ีแจงรายละเอียดของแต่ละมุมมอง  และขอแสดงให้เห็นถึงความ 
เช่ือมโยงกันของปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 

 
4.1 มุมมองด้านกลยุทธ์การท างานร่วมกันแบบ Good governance 3 ภาคี รัฐ เอกชน และ 
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์รัฐบาลด้านสานพลังประชารัฐ ด้วยคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
และประชารัฐ เป็นการด าเนินงานในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผา่นกลไกประชารัฐตามนโยบายของ 
รัฐบาล โดยเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อน าไปสู่ 
เป้าหมายสูงสุดเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน และประชาชนให้อยู่ดีกินดีมีความสุข จนกระทั่งน าไปสู่ 
การสร้างเครือข่ายบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จ ากัด ซึ่งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมในทุกจังหวัด ทั้งนี้ 
เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบโครงสร้างการแบ่งงานกันท าหน้าที่ของแต่ละฝ่ายว่าแต่ละฝ่ายมีหน้าที่  
ความรับผิดชอบกันอย่างไร  
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ภาพที่ 4.1 มุมมองด้านกลยุทธ์การท างานร่วมกันแบบ Good governance 3 ภาคี รัฐ เอกชน และ
ประชาชน, ฐายิกา จันทร์เทพ. 
 

4.1.1 กระบวนการท างานระหว่างภาครัฐและเอกชนปรับตัว 
จากที่ผู้เขียนได้ศึกษาโครงสร้างการท างานคณะท างานคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ฐานและรากประชารัฐ (E3) ภาครัฐ มีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
หัวหน้าทีมภาครัฐ ที่จะสนับสนุนการท างานตามนโยบายรัฐบาล มีนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ 
ผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชนที่ท าหน้าที่ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน และมีนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นเลขานุการ 
ร่วมภาครัฐ และนายประวิช สุขุม ผู้แทนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) เป็นเลขานุการร่วม 
ภาคเอกชน ประกอบกับคณะกรรมการร่วมอื่น ๆ  ที่มาจากภาคส่วนต่าง ๆ  ทั้งภาควิชาการ และภาค 
ประชาสังคมร่วมด้วย 

สอดคล้องกับ ทฤษฎีการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management:  
NPM) ตามที่ บุญเกียรติ การะเวกพันธ์ุ1 ให้ความหมายของการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ คือการ 
บริหารจัดการภาครัฐที่น าหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของ  

                                         
1 บุญยเกียรติ การะเวกพันธ์ุ และคณะ , “การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ,” http:// 

wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่  (สืบค้นเมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์  
2560). 

ภาครัฐ

สนับสนุน 

เอกชน

ขับเคลื่อน 

ประชาชนลง

มือท า 
แนวคิดประชารัฐ 

กระบวนการท างานของคณะท างานคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานและรากประชารัฐ (E3) 
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ภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบ 
ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งระบบการท างานคือหน่วยงานราชการ 
ได้ทบทวนบทบาทและภารกิจของตนเองให้มีความเหมาะสม และไปมุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบ 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคส่วนอื่น ถ่ายโอนภารกิจบางอย่างที่ภาครัฐไม่จ าเป็นต้อง  
ด าเนินงานเองให้ภาคส่วนอื่น รวมทั้งการสร้างความร่วมมือหรือความเป็นภาคีหุ้นส่วน (Partnership)  
ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น 

ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการท างานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  
ที่ ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจฐานรากและสัมมาชีพชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กร  
ชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) ได้อธิบายกระบวนการด าเนินงานของโครงการผสานพลังประชารัฐ 
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากว่า 

นอกจากมีคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ แล้ว ได้ขับเคลื่อนงานผ่าน 
โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย รัฐไม่ได้ท าเองทั้งหมดและให้หน่วยงานทั้งหน่วยงาน 
ราชการ เอกชน ภาคประชาสังคม จึงรวมท าข้อตกลงจ านวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย  
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โครงการ 1 ต าบล 1 เอสเอ็มอี (SME) การเกษตร  
และโครงการเช่ือมโยง การค้าปลีก สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการท่องเที่ยว  
โดยภาคีที่เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ได้แก่ สถาบันพัฒนาองค์กร 
ชุมชน (องค์การมหาชน) ปฏิบัติการพัฒนาชุมชนครอบคลุม 6,447 ต าบลทั่วประเทศ  
และพัฒนาความร่วมมือกับมูลนิธิสัมมาชีพในการสนับสนุนความเข้มแข็งเศรษฐกิจ 
ฐานราก ภายใต้ยุทธศาสตร์ประชารัฐ ปี พ.ศ. 2559 จ านวน 1,500 ต าบล ปี พ.ศ. 2560  
จ านวน 2,500 ต าบล โดยร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  
มูลนิธิสัมมาชีพ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ประกอบด้วยสันนิบาต สหกรณ์แห่ง 
ประเทศไทย ส านักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ  (สกส.) กรมการพัฒนา 
ชุมชน ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมการค้าภายใน ธนาคารเพื่อ 
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ส านักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อ 
สังคมแห่งชาติ ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ 
มหาชน) สโมสรโรตารีสัมพันธวงศ์ ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  
บริษัท เอสซีอีอินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ 
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand สมาพันธ์ 
เอสเอ็มอีไทย ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  กรมส่งเสริม 
อุตสาหกรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด  
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(มหาชน) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น2 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าการท าข้อตกลงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน คือการสร้างความร่วมมือ 

หรือความเป็นภาคีหุ้นส่วน (Partnership) ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น เช่น การส่งเสริมการสร้าง 
ความร่วมมือในรูปภาคีหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับเอกชน (Public-Private Partnership: PPP)  
ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นรูปแบบหุ้นการลงทุนข้ันพื้นฐาน ความร่วมมือสามารถเป็นรูปแบบของการท างาน 
ที่ภาครัฐไม่สามารถด าเนินการเองได้ทั้งหมด และไม่สามารถตอบสนองหรือให้การสนับสนุนบริการได้ 
เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 

 
4.1.2 โครงสร้างการท างานมีความเชื่อมโยง เกิดการขยายเครือข่ายระหว่าง 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และประชาชน ส่งผลให้เกิดระบบ 
การท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ตามที่ บุญเกียรติ การะเวกพันธ์ุ ที่ระบุว่า การบริหาร 
จัดการภาครัฐแนวใหม่เปิดให้องค์กรภาคประชาสังคมและชุมชนสามารถเข้ามาเป็นผู้จัดบริการ  
สาธารณะแทนภาครัฐ โดยอาศัยการจัดท าข้อตกลงร่วม (Compact) ในรูปแบบการด าเนินงาน 
ในลักษณะหุ้นส่วน ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมและชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายของข้อตกลงอยู่ที่  
การร่วมกันเพื่อด าเนินภารกิจจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ และยังได้พัฒนา 
รูปแบบและแนวทางการบริหารงานแบบเครือข่าย (Networked governance) โดยการปรับเปลี่ยน 
บทบาท โครงสร้างและกระบวนการท างานขององค์กรภาครัฐให้สามารถเช่ือมโยง การท างานและ  
ทรัพยากรต่าง ๆ ของหน่วยงาน ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เกิดการพึ่งพากัน 
ในรูปแบบพันธมิตร มีการบริหารงานแบบยืดหยุ่น เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ มีการตัดสินใจที่รวดเร็ว  
ทันต่อสถานการณ์ เช่ือมโยงระบบการท างานระหว่างองค์กรได้ ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว3 

สอดคล้องกับแนวคิดของ วสันต์ เหลืองประภัสร์4 ที่อธิบายว่าการบริหารจัดการภาครัฐ 
แนวใหม่” (New Public Management: NPM) มุ่งเน้นแสวงหาแนวทางในการน าเอาแนวคิด 
และแนวปฏิบัติในภาคธุรกิจเอกชน (Business approach) มาปรับใช้ในการบริการงานภาครัฐ  

                                         
2 อนุรักษ์ เรืองรอบ, สัมภาษณ์โดย ฐายิกา จันทร์เทพ, กรุงเทพฯ, 5 มิถุนายน 2560. 
3 บุญยเกียรติ การะเวกพันธ์ุ และคณะ, “การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่.” 
4 วสันต์ เหลืองประภัสร์, “การจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการบริหารปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตย: สองกระแสความคิดในการบริหารงานภาครัฐ “ลูกค้า” หรือ “พลเมือง”?,” รัฐศาสตร์ 
สาร 26, ฉ. 2 (2548): 35 - 86. 
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โดยรากฐานความคิดคือการน าเอาแนวคิดเรื่อง “กลไกทางการตลาด” (Market mechanisms)  
มาปรับใช้เเพื่อท าความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชนผู้รับบริการมีปฏิสัมพันธ์ 
เฉกเช่นกับที่เกิดข้ึนในตลาด (Marketplace) และถูกขับเคลื่อนไปตามแรงผลักของการแข่งขัน 

จากผู้เขียนได้สัมภาษณ์ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ถึงแนวคิดการ  
ท างานคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ผลการด าเนินงาน พลเอกอนุพงษ์ 
เผ่าจินดา ได้ระบุว่า 

เป็นการเริ่มก้าวแรกที่ดี เพราะมีโครงสร้างการท างานโดยบูรณาการทุกภาคส่วน  
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ประชาสังคม เป็นหน่วยธุรกิจที่ เอาก าไรแต่ 
ไม่แบ่งปันผลประโยชน์กันเหมือนบริษัททั่วไป แต่จะเอาก าไรกลับคืนสู่สังคม ยกระดับ 
รายได้ให้ประชาชน โดยรูปแบบโครงการดังกล่าวมาจากพระราชด าริของในหลวง 
รัชกาลที่ 9 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เอามาเป็นแม่แบบในการแก้ปัญหา จึงเกิด 
โครงการประชารัฐข้ึน5 
นอกจากนี้ ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ ได้ขยายความเกี่ยวกับการท างานของคณะท างาน 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเพิ่มเติมว่า 
กระบวนการท างานของประชารัฐที่รัฐสนับสนุน เอกชนขับเคลื่อน ประชาชนลงมือ  
โดยโครงการประชารัฐพยายามคัดเลือกเอาชุมชนที่มีความพร้อมทั้งด้านของผลผลิต  
และการตลาด บุคคลากรต่างๆเขามาน าร่องและส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็ง ซึ่งเรา 
ไม่ได้ทิ้งคนหรือชุมชนที่มีมีความพร้อม แต่เราต้องการให้เกิดการเรียนรู้ ต้องการให้  
ภาคชุมชนจับมือไปแด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน โดยเฉพาะบทบาท พอช. คือเราใช้ 
หลักการพื้นที่เป็นตัวตั้ง นั่นเพราะเราต้องการบูรณะชนบท ออกแบบกลไกต่าง  ๆ  
ให้เกิดความเข้มแข็งในพื้นที่ อาศัยศักยภาพในพื้นที่เป้นแก่นกลางในการส่งเสริมและ 
พัฒนาจากภาคีทั้งรัฐและเอกชน หรือเรียกว่ากระบวนการท างานด้วยพลังเครือข่าย6 
สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ( Participatory  

Governance) ที่เน้นโครงสร้างของการบริหารราชการ ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และให้ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน ร่วมเสนอปัญหา 
และความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน การตัดสินใจ การด าเนินงานการร่วมคิดแนวทางการแก้ไข 
ปัญหา รับรู้ข้อมูลการปฏิบัติงานตลอดจนเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

                                         
5 อนุพงษ์ เผ่าจินดา, สัมภาษณ์โดย ฐายิกา จันทร์เทพ, กรุงเทพฯ, 24 เมษายน 2560. 
6 อนุรักษ์ เรืองรอบ, สัมภาษณ์โดย ฐายิกา จันทร์เทพ, กรุงเทพฯ, 5 มิถุนายน 2560. 
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ด้วยกระบวนการที่เช่ือมโยงระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ เช่น เอกชน ประชาชน ชุมชน  
และองค์กรต่าง ๆ ให้โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ ร่วมแรงร่วมใจในการด าเนินการ  
และร่วมรับประโยชน์จากการพัฒนา 

ขณะนี้ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ท าการจัดตั้งครบทั้ง  
76 จังหวัดแล้ว และมีการท างานกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละจังหวัดจะรวมกลุ่ม เช่น การเกษตร  
ปศุสัตว์ ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์แปรรูป เป็นต้น อย่างในด้านการเกษตร เกษตรกรยังไม่มีความรู้ใน 
การค้าขาย อะไรที่รัฐช่วยได้ก็ช่วย เพื่อสนับสนุนให้มีศักยภาพ ความรู้ความสามารถ การท างานใน 
ส่วนของภาครัฐได้สนับสนุนในด้านนโยบายและการขับเคลื่อนด้านโครงสร้างเพื่ออ านวยความสะดวก 
ในการด าเนินงานต่าง ๆ  นอกจากนี้รัฐยังเปรียบเสมือนพี่เลี้ยงที่ให้ค าปรึกษาในจากหน่วยงานต่าง ๆ   
และประชาชนที่ติดขัดในเรื่องการลงมือท า ซึ่งขณะนี้พบว่าประชาชนในชุมชนหรือชนบทส่วนใหญ่ 
ยังขาดองค์ความรู้ หรือกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบและมาตรฐาน ซึ่งอาจจะต้องให้ภาค 
วิชาการหรือ นักวิชาการในพื้นที่ช่วยแก้ปัญหา 

ซึ่งตรงกับสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของ ดร.โฉมยง โต๊ะทอง กรรมการบริษัทประชารัฐ 
รักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด ระบุว่า บทบาทนักวิชาการท าหน้าที่ให้องค์ความรู้ด้าน 
กระบวนการต่าง ๆ และเช่ือมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัด เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่มี 
ประสบการณ์การท างานร่วมกับทุกภาคส่วน นักวิชาการประจ าจังหวัดจะมีความเช่ียวชาญและ 
มีความเข้าใจดีในพื้นที่นั้น ๆ ว่ามีทรัพยากรอะไรบ้างที่สามารถสร้างรายได้ สร้างธุรกิจในพื้นที่ได้  
และถือว่าเป็นคนส าคัญหนึ่งคนที่จะเป็นตัวหลักเครือข่ายในพื้นที่ ที่จะเช่ือมโยงภาคส่วนต่าง  ๆ  หรือ 
บุคคลส าคัญที่มีบทบาทในจังหวัดเข้ามาร่วมกันด าเนินงานผลักดันประชารัฐจังหวัด 

การท างานในภาคส่วนวิชาการ เราท างานร่วมกับส่วนงานอื่น  ๆ ที่มีทั้งภาคเอกชน 
รายใหญ่ บริษัท ไทยเบฟฯ โดยบริษัทได้พนักงานมาร่วมท างานอย่างเต็มที่ พนักงาน  
1 คนจะดูแล 10 จังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด ผู้น าภาคเอกชน และ 
ผู้น าชุมชนท้องถ่ิน ซึ่งทีมงานเราจะทุ่มเทในการท างานและใส่ใจในเนื้องาน เช่น  
การ ร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง 
ประชารัฐประจ าจังหวัด (คสป.) ซึ่งในที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดก็มาร่วมด้วยประจ า  
ดังนั้น การด าเนินงานต่าง ๆ จะขับเคลื่อนไปได้ดี เกิดการมีส่วนร่วมทั้งในส่วนของ 
นโยบายส่วนภาคปฏิบัติและในชุมชน เมื่อทีมงานหรือคณะกรรมการเจอโอกาสหรือ  
ปัญหาอุปสรรคสามารถด าเนินการได้ทันที ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของทีมงานที่ท าให้ชุมชน 
ในพื้นที่เข้าถึงโอกาสมากขึ้น และถ้าทุกพื้นที่ทั่วประเทศมีผู้น าที่ดี 

ส่วนข้อเสียของกระบวนการท างานด้านบุคคลากร ในส่วนภาควิชาการคือมีคน 
ยังไม่เพียงต่อการดูแลพื้นที่ทั้งจังหวัด ในจังหวัดเพชรบุรีมีเพียงแต่ 4 คน ซึ่ งเนื้องาน 
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อาจจะหนักและบางพื้นที่อาจจะเข้าไม่ถึง หรือดูแลได้ไม่ทั่วถึงเพียงพอที่จะเข้าไปแก้ไข 
ปัญหาหรือพัฒนาได้เต็มศักยภาพในพื้นที่และทรัพยากรที่มี ซึ่งคณะกรรมการอาจจะ 
ต้องพิจารณาการเพิ่มสัดส่วนบุคคลากรให้เพียงพองาน7 
 
4.1.3 สร้างกลไกการท างานแบบบูรณาการ เชื่อมโยงระบบการท างานระหว่าง 

องค์กรได้ดีสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
ค าให้สัมภาษณ์จาก ดร.โฉมยง โต๊ะทอง สามารถสะท้อนถึงแนวทางการท างานที่เกิดข้ึน 

ในกระบวนบริหารจัดการยุทธศาสตร์ประชารัฐ โดยเฉพาะกระบวนการท างานในพื้นที่ภายใต้รูปแบบ 
ของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  
ทศพร ศิริสัมพันธ์ ถึงการบริหารกิจการบ้านเมืองร่วมสมัย (Public governance) โดยระบุว่า  
แนวทางดังกล่าวให้ความส าคัญการท างานแบบใหม่ที่อาศัยกลไกการท างานของทุกฝ่ายร่วมกัน  
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองที่ซับซ้อน มีพลวัตที่หมุน 
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นต้องอาศัยวิธีการท างานร่วมกันกับภาคส่วนอื่น ๆ  แบบบูรณาการหรอื 
แบบเครือข่าย (Network solution) เป็นการท างานประสานมือร่วมกนัในลักษณะเปิดทางเลอืกใหแ้ก่ 
ภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ภาคเอกชน ประชาชน ชุมชน และประชาสังคม8 

กล่าวโดยสรุปคือ การท างานร่วมกัน ทั้งภาครัฐ เอกชน วิชาการ ประชาสังคม  
และประชาชน ของยุทธศาสตร์สานพลังประชารัฐ จึงเป็นการกระบวนการการท างาน รูปแบบการ 
บริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ ภาครัฐเปลี่ยนกระบวนทัศนการท างานที่มีการบริหารจัดการที่มีความ 
ยืดหยุ่น ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแต่นโยบาย แต่ใช้ระบบกึ่งตลาดด้วยการจัดตั้ง บริษัท ประชารัฐสามัคคี  
จ ากัด (วิสาหกิจชุมชนจังหวัด) และการขับเคลื่อนสนับสนุนด้วยภาคเอกชน โดยให้ความส าคัญกับ  
การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นเป้าหมายของผลผลิตหรือผลงาน การจูงใจด้วยการยกระดับความเป็นอยู่ 
ของประชาชนฐานราก เน้นกระบวนการท างานร่วมกันแบบบูรณาการ เช่ือมโยงการท างานระหว่าง 
องค์กร รวมถึงในพื้นที่ ตอบสนองตามความต้องการของประชาชน อีกทั้งยังอาศัยความเช่ือของคนใน 
พื้นที่ในการร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจในชุมชนร่วมกัน ซึ่งการจัดรูปแบบการท างานร่วมกันที่ดีและ  
ให้มีประสิทธิภาพ พึ่งพากันในรูปแบบพันธมิตร มีการบริหารงานแบบยืดหยุ่น การตัดสินใจที่รวดเร็ว 

                                         
7 โฉมยง โต๊ะทอง, สัมภาษณ์โดย ฐายิกา จันทร์เทพ, เพชรบุรี, 20 เมษายน 2559. 
8 ทศพร ศิริสัมพันธ์ , “โครงการสานพลังประชารัฐ (Public-Private Collaboration),”  

http://www.xn--72cgs7alq1bbn1c4digdj.com/2016/05/04/doc-2/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน  
2559). 
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ทันต่อสถานการณ์การท างาน เช่ือมโยงระบบการท างานระหว่างองค์กรได้ง่ายต่อการขับเคลื่อนของ 
คณะท างานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ 

สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของภาคเอกชน ผู้บริหารบริษัท เอสซีจี จ ากัด (มหาชน)  
(ขอสงวนนามผู้ให้สัมภาษณ์) ในฐานะเป็นหนึ่งในคณะท างานสานพลังประชารัฐ ได้ระบุกับผู้เขียนถึง 
ข้อดีและข้อบกพร่องของการขับเคลื่อนหรือการด าเนินในส่วนของภาครัฐ หรือข้าราชการที่ยังไม่ได้ 
ปรับตัว หรือกฎระเบียบข้อกฎหมายไม่ยืดหยุ่นรองรับต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายผลักดัน 
โครงการได้เต็มที่ พร้อมกับเสนอแนะแนวทางการท างานรว่มกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนด้วยว่า 

มีประชารัฐดีกว่าไม่มี เพราะหนึ่งช่องทางการของการได้ท างานร่วมกัน โดยเฉพาะ  
3 ภาคส่วนส าคัญ คือ รัฐ เอกชน และประชาชน และยุทธศาสตร์ประชารัฐที่ได้ท างาน 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบายต่าง ๆ ผ่านโครงการ ผ่านกิจกรรม ได้ฉายให้เห็นภาพ 
ของการท าเรื่อง CSR หรือการท า SE ของภาคเอกชนโดยตรง เพราะที่ผ่านมา 
ภาคเอกชนต่างคนต่างท า ต่างคนต่างช่วย แล้วจบไปไม่มีผลกระทบต่อสังคมเท่าที่ควร  
ทั้ง ๆ ที่ทุกคนทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรมีเป้าหมายเหมือนกัน แต่วิธีการท าต่างกัน 
บนความเช่ือคนละชุดกัน ท าให้คุยกันยากล าบาก แต่ประชารัฐท าให้เรื่องง่าย  
ถูกขับเคลื่อนไปได้เร็วกว่าเดิม เพราะถ้าไม่มีพื้นที่มาเจอกัน ประชุมกัน เช่นเรื่อง SE  
ก็ยากที่จะขับเคลื่อนเช่นกัน และการท าโครงการแบบนี้ท าให้ทุกภาคส่วนได้ระดม 
ความคิดเห็นและส่งตรงถึงรัฐบาล ทุกอย่างก็ง่ ายข้ึนแต่นั่นเรื่องของประเด็นการ 
ขับเคลื่อน แต่ในส่วนของการปฏิบัติรายละเอียดข้อติดขัดก็อีกประเด็นหนึ่ง จะคิด 
อย่างเดียวไม่เกิด แต่ต้องคิดแล้วร่วมกันท า 

แต่ในกระบวนการรายละเอียดของการท างานประชารัฐ ก็พบว่ามีปัญหาเช่นกัน 
เพราะเมื่อภาคเอกชนเข้ามาช่วยขับเคลื่อน เข้ามาช่วยเป็นเจ้าภาพการท างาน  
ทุกองค์กรก็แบ่งงานไปท าตามทีต่นเองมีบทบาท และมีศักยภาพในด้านนั้น ๆ  แต่รัฐบาล 
จะให้เอกชนแบกรับภาระทุกอย่างไม่ได้ รัฐจะเรียกร้องให้บริษัทใหญ่ช่วยบริษัทเล็ก  
ให้บริษัทใหญ่ช่วยสังคม ใช้วิธีการลงขันแชร์กันไป ท าการกุศลตลอดเวลา ไม่มี 
กระบวนการให้ชุมชนสร้างรายได้ให้เกิดข้ึนได้แม้จริง นอกจากนี้ปัญหาที่พบเจออีก 
ประเด็นคือเรื่องของกระบวนการการท างานของภาครัฐช้า และยิ่งในส่วนของนโยบาย  
หรือรัฐบาลมีความช้าเรื่องของกฎหมาย วันน้ีกฎหมายธุรกิจเพื่อสังคมก็ยังไม่ยุติรัฐบาล 
ยังกลัว ๆ กล้า ๆ อยากจะท าทุกอย่างแต่ไม่กล้าที่จะตัดสินใจ เช่นเรื่องของการออก  
กฎหมายสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน อาทิ เรื่องเงินภาษีที่จะสร้างแรงจูงใจให้ 
ภาคเอกชนเข้ามาส่วนร่วมในการท าธุรกิจเพื่อสังคมมากข้ึน เพราะที่ผ่านมาการที่บริษัท 
ภาคเอกชนเข้ามาท าธุรกิจเพื่อสังคมก็ขาดทุนมาตลอด ซึ่งเดิมไม่เกี่ยวกับการขับเคลื่อน 



Ref. code: 25595803010155XIT

53 

 

หรือการผลักดันจากนโยบายรัฐ เพราะเป็นส่วนหนึ่งในงานของภาคเอกชนที่ต้อง  
จัดสรรไว้ ที่ภาคเอกชนท าเพราะใจรักและเงินทุนส่วนตัว วันนี้หลักการท างานร่วมกัน 
สิ่งที่รัฐต้องสนับสนุนไม่ใช่เพียงแค่นโยบาย แต่จะเป็นกระบวนการท างานรัฐเอกชนต้อง 
ร่วมกันรับฟัง ไม่คิดคนเดียวท าคนเดียวงานไม่เกิด แต่ถ้างานจะเกิดตามใบสั่งก็จะเป็น 
คุณภาพงานที่ไม่มีคุณภาพ ดังนั้นกระบวนการการท างานร่วมกันคือการรับฟังกันเพื่อ 
แลกเปลี่ยนแนวคิดกัน9 
 

4.2 มุมมองทางด้านลูกค้า (Customer perspective) 
จากการศึกษาพบว่ากระบวนการท างานตั้งแต่ระยะเริ่มของของโครงการประชารัฐ 

รักสามัคคี (จ ากัด) ที่ยึดแนวทางการท างานตั้งแต่ต้นกระบวนการคือการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย  
นั่นคือชุมชนในจังหวัดต่าง ๆ  ที่มีความพร้อมในส่วนของธุรกิจชุมชนเป็นแกนหลัก ต้องเป็นชุมชนที่มี 
ความแข็งแกร่ง มีความพร้อมในการท างาน มีความต้องการความช่วยเหลือที่ชัดเจน และมีสินค้าหรือ 
บริการที่โดดเด่น 

 
4.2.1ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะองค์ความรู้การสร้างธุรกิจชุมชนด้วยตนเอง 
ค าให้สัมภาษณ์ของ นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป ระบุว่า 
ผลการด าเนินงานประชารัฐใน 1 ปทีี่ผ่านมา ในด้านที่ถือว่าประสบความส าเร็จสามารถ
สร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พัฒนาคุณภาพทั้ง สินค้า กระบวนการผลิต ที่มีคุณภาพมาก
ข้ึน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และการพัฒนาตัวเอง ส่งผลให้
รากฐานในท้องถ่ิน ชุมชนต่างๆแข็งแรงได้ด้วยตัวเอง และเช่ือว่าเศรษฐกิจฐานราก หรือ
คุณภาพชีวิตของคนในท้องถ่ินต่างๆจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ึน เพราะประชารัฐถือว่า
เป็นการสอนให้คนเหล่าน้ีหากินเองเป็น โดยมีการสนับสนุนที่ถูกต้อง ให้เกิดการเรียนรู้
ต่างๆได้ดี นอกจากนี้กระบวนการการท างานระหว่าง ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 
เกิดการปรับตัวที่เข้าหากันได้ดีข้ึน รู้จักที่จะใช้บทบาท และศักยภาพของคนเองที่มี
น ามาปรับใช้ร่วมกัน10 
 

  

                                         
9 ผู้บริหาร บริษัท เอสซีจี จ ากัด (มหาชน) , สัมภาษณ์โดย ฐายิกา จันทร์เทพ, กรุงเทพฯ,  

1 มิถุนายน 2560. 
10 พลเดช ปิ่นประทีป, สัมภาษณ์โดย ฐายิกา จันทร์เทพ, กรุงเทพฯ, 27 เมษายน 2560. 
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4.2.2 สร้างรายได้ให้กับชุมชน ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
ด้านแกนน าเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ จังหวัดกาญจนบุรี (ขอสงวนนามผู้ให ้

สัมภาษณ์) ระบุว่า 
โครงการประชารัฐที่เกิดข้ึนเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก ลงถึงชุมชนในจังหวัดต่าง  ๆ  
ทั่วประเทศ เป็นแนวคิดและโครงการที่ดี ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
คนในชุมชน ที่มีทรัพยากรพร้อมแต่ขาดแคลนเรื่ององค์ความรู้การท างานในส่วนของ 
ธุรกิจ สร้างผลิตภัณฑ์ การบริการต่าง ๆ  ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดใหญ่  ๆ   
และตอบปัญหาเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิต การเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ที่ดีกว่า 
ของคนในชุมชน สร้างอาชีพรายได้ที่ยั่งยืน ถือว่าเป็นการตอบสนองด้านความพึงพอใจ 
ของประชาชน11 
ส าหรับความเห็นของเกษตรกร จังหวัดเพชรบุรี (ขอสงวนนามผู้ให้สัมภาษณ์) ที่เข้าร่วม 

โครงการประชารัฐ ระบุว่า 
โครงการประชารัฐเข้ามาช่วยเหลือด้านการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ทั้งด้านการเกษตร  
การแปรรูป และการท่องเที่ยว ท าให้คนระดับรากหญ้าหรือประชาชนคนต่างจังหวัด 
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ที่ได้รับรายได้จากการเข้าร่วมโครงการประชารัฐ เนื่องจาก 
สินค้าและบริการที่ชาวบ้านได้ด าเนินการได้รับความช่วยเหลือจากภาครับและเอกชน  
เกิดความคล่องตัวในการขายสินค้าหรือการสร้างรายได้ มีช่องทางเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยัง 
มีการสร้างตลาดเฉพาะเพื่อระบายสินค้า ยกระดับราคาสินค้าเกษตรของ เกษตรกร 
ในชุมชนต่าง ๆ ซึ่งตนต้องยอมรับว่าเรื่องปัญหาปากท้อง หรือการทะเลาะเบาะแว้งของ 
คนในชุมชนลดน้อยลง เกิดการร่วมมือกันมากข้ึน เนื่องจากการเข้าร่วมโครงการ  
ประชารัฐจ าเป็นต้องท างานเปน็ทีม ได้เห็นน้ าใจของคนในชุมชน รวมถึงภาคเอกชนหรอื 
คนรวยในพื้นที่ที่เข้ามาช่วยเหลือ และมากกว่านั้นคือเกิดความเช่ือมั่นของผู้น าชุมชน  
ผู้น าท้องถ่ินมากข้ึน เพราะโครงการประชารัฐท าให้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรูปแบบ 
เงินหรือรายได้ที่เพิ่มข้ึน12 

 
  

                                         
11 แกนน าเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี, สัมภาษณ์โดย ฐายิกา จันทร์เทพ , กาญจนบุรี,  

3 พฤษภาคม 2560. 
12 เกษตรกร จังหวัดเพชรบุรี, สัมภาษณ์โดย ฐายิกา จันทร์เทพ, เพชรบุรี, 21 เมษายน 2559. 
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4.3 มุมมองด้านการเงิน (Financial perspective) 
กระบวนการด าเนินงานจะหารายได้ หรือสร้างรายได้ด้วยวิธีการเช่ือมโยงกลไก 

การตลาดให้กว้างข้ึน และการช่องจัดจ าหน่ายที่เพิ่มข้ึน พร้อมกับควบคุมมาตรฐานสินค้า สร้างตรา 
สินค้า และส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและแปรรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 

จากค าให้สัมภาษณ์ของ นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฐานรากและประชารัฐ บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จ ากัด ได้ระบุว่า 

ประชารัฐมีควมส าคัญที่จะขับเคลื่อนนโยบายทางด้านเศรษฐกิจฐานราก และการที่จะ 
ขับเคลื่อนขโยบายให้เป็นรูปธรรม ทีมงานจะต้อใช้กลยุทธ์ทางการตลาด ที่มีภาคเอกชน 
เป็นตัวหลักในการสนับสนุนด้วยการท าธุรกิจในชุมชน เพื่อน าไปสู่การยกระดับสินค้า  
บริการ ในชุมชนไปตลาดที่ใหญ่ข้ึน มีความจ าเป็นที่ชาวบ้านต้องมีความสามารถบริหาร 
จัดการธุรกิจตนเองได้ต้ังแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า เขาจะต้องรู้ตั้งแต่กระบวนการคิด  
ผลิต ขาย ว่าจะท าอย่างไร ต้องมีกระบวนการคิดออกแบบวางแผน การผลิตอย่าง ไร  
และขายอย่างไร แผนธุรกิจเหล่าน้ีต้องชัดเจน เหมือนแผนที่ในการเดินทางของเส้นทาง 
ธุรกิจ13 
ขณะที่ความคิดเห็นของ ดร.โฉมยง โต๊ะทอง ระบุว่า 
การลงพื้นที่ท างานในชุมชน คณะกรรมได้ให้องค์ความรู้เรื่องการท าธุรกิจและหาทีม  
ผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้านลงมือท าไปพร้อม ๆ กับชาวบ้าน ๆ เพื่อให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ 
ซึ่งกันและกัน เช่น การจ้างนักออกแบบก้านผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้า 
ชุมชน นักออกแบบสถาปัตยกรรมชุมชน ที่ออกแบบแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ  
เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ดึงเอาผู้เช่ียวชาญภาคเอกชนในด้านต่าง ๆ  มาร่วมกัน 
วางแผนการท าธุรกิจ และเรียนรู้บริษัทประชารัฐในจงัหวัดอื่น ๆ  เพื่อเป็นแบบอย่างและ 
น ามาประยุกต์ใช้กับจังหวัดตนเอง สิ่งเหล่าน้ีส าคัญเพราะถ้าผลงานออกมาดี มันคือการ 
สร้างแบรนด์สินค้า แบรนด์การบริการ การท่องเที่ยวของจังหวัดนั้น  ๆ  และจะเกิดเป็น 
ธุรกิจที่มีมูลค่า มีคุณค่า และยั่งยืนต่อไป14 
ซึ่งตรงกับค าให้สัมภาษณ์ของ ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ โดยได้เน้นย้ าข้อมูลว่า “รัฐได้ปรับ 

กระบวนการคิดประชารัฐก าลังสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม สร้าง  

                                         
13 ธนารักษ์ พงษ์เภตรา, สัมภาษณ์โดย ฐายิกา จันทร์เทพ, กรุงเทพฯ, 5 เมษายน 2560. 
14 โฉมยง โต๊ะทอง, สัมภาษณ์โดย ฐายิกา จันทร์เทพ, เพชรบุรี, 20 เมษายน 2559. 
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องค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการ การตลาด เสริมสร้างทักษะ ปรับเปลี่ ยนวัฒนธรรมแบบเดิม  
น าเอาธุรกิจ SE เข้าไปแทรกตรงกลางชุมชน”15 

แม้ว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด การสร้างรายได้ด้วยการเช่ือมโยงตลาดด้วย  
การสร้างตราสินค้า ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ สิ่งเหล่าน้ีคือกระบวนการถ่ายถอด 
องค์ความรู้ และเป็นหนึ่งในกระบวนการท างานของคณะท างานประชารัฐตั้งแต่ระดับนโยบาย 
จนกระทั่งคระท างานในพื้นที่อยู่แล้ว แต่ในความเป็นจริงกระบวนการด าเนินงานจริงในพื้นที่   
โดยเฉพาะเรื่องการยกระดับมาตรฐานสินค้า บริการในชุมชนยังพบปัญหาอยู่ไม่น้อย ตามค าให้  
สัมภาษณ์ของ นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา ที่แม้ค าสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้จะระบุความจ าเป็นและ 
กระบวนการสร้างการเช่ือมโยงตลาดและการยกระดับสินค้าและบริการไว้ แต่ระบุถึงสภาพปัญหา 
ความเป็นจริงในพื้นที่บางพื้นที่ ประชาชนบางกลุ่ม ที่ยังขาดความเข้าใจการท าธุรกิจ ท าการค้า 
ในระดับที่ใหญ่ข้ึนเกินมาตรฐานชุมชน 

ปัญหาที่พบเจอเรื่องการการท าธุรกิจร่วมกันระหว่างเอกชนและชุมชน คือความเช่ือใจ 
ในเรื่องของความซื่อสัตย์ต่อการท าการค้าแก่กัน ชาวบ้านเมื่อมีช่วงสินค้ามีราคาเพิ่มข้ึน 
ก็หนีภาคเอกชนไปหาช่องทางการขายให้เจ้าอื่น รวมถึงการสร้างมาตรฐานคุณภาพของ 
สินค้าชุมชน ที่ทางบริษัทประชารัฐเองต้องมีมาตรฐานในการรับรองให้เพื่อสร้างความ 
มั่นใจแก่คู่ค้าและผู้บริโภค ซึ่งทั้งหมดคือการสร้างความรู้ ความเข้าใจและกระบวนการ 
ต่าง ๆ 
ดังนั้นบทสรุปในมุมมองด้านการเงิน กระบวนการท างานของประชารัฐมีการออกแบบ 

วางแผนเส้นทางธุรกิจทุกอย่าง ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า หรือการคิด ผลิต  
และการขาย พร้อมกับระบบความคิดการเช่ือมโยงตลาดที่ชุมชนจะต้องยกระดับให้ดีข้ึน การเพิ่ม  
มูลค่าสินค้าและบริการให้ชุมชนสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแลมีความยั่งยืน ซึ่งการท าการค้าส าคัญ 
ที่ความซื่อสัตย์ต่อการค้า การเข้าใจเรื่องระบบการค้า การขายที่ราคาสูง-ต่ าในแต่ละช่วงเวลา 
ไม่เท่ากัน และราคาข้ึนอยู่กับคุณภาพสินค้าและบริการ ที่ทางชุมชนเองต้องถอดบทเรียนและปรับตัว 
สร้างธุรกิจชุมชนให้ได้มาตรฐานเป็นผู้น าทางการตลาดให้ได้ ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนสามารถที่จะควบคุม 
ราคาสินค้าและบริการได้ในช่องทางหนึ่ง 
  

                                         
15 อนุรักษ์ เรืองรอบ. สัมภาษณ์โดย ฐายิกา จันทร์เทพ, กรุงเทพฯ, 5 มิถุนายน 2560. 
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4.4 มุมมองทางด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (Learning and growth) 
จากการศึกษาพบว่า โครงการประชารัฐต้องถอดบทเรียนระหว่างทางการด าเนินงาน  

ทั้งด้านภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งเรื่องระบบโครงสร้างการด าเนินงาน  
การแบ่งบทบาทหน้าที่ เรียนรู้ศักยภาพหน้าที่ของแต่ละภาคส่วน เรียนรู้การท าธุรกิจทั้งขนาดเล็ก  
ขนาดใหญ่ เรียนรู้การท าความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ 
การด าเนินงาน และเพื่อการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการที่เพิ่มข้ึนในด้าน 
ต่าง ๆ บนบริบทสภาพแวดล้อม ทั้งด้าน เศรษฐกิจ การเมือง ชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนในทุกระดับ 

 
4.4.1 สร้างกระบวนการเรียนรู้การท าธุรกิจร่วมกันระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และ 

ภาคประชาชน ด้วยการน านโยบายทางการเมืองไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายสู่พ้ืนท่ี 
สอดคล้องกับแนวคิดของ โรเบิร์ต คาร์แพลน (Robert Kaplan) และ เดวิด นอร์ตัน  

(David Norton) ที่กล่าวถึงมุมมองการเจริญเติบโต (Learning and growth)16 คือแนวทางการ 
การพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน การด าเนินงานต่าง  ๆ  หรือการเรียนรู้และ 
การเติบโตที่เกิดข้ึนระหว่างทาง ทั้งนี้ระหว่างทางของกระบวนการท างานโครงการประรัฐรักสามัคคี  
ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดดังกล่าว โดยค าให้สัมภาษณ์ของ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา  
ระบุว่า 

การท างานประชารัฐครั้งนี้จ าเป็นต้องอาศัยความมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในโครงการ 
ประชารัฐ โดยเฉพาะ นักวิชาการ ข้าราชการ ที่มีความรู้ไปร่วมให้ความรู้ในสิ่งที่คนใน 
ชุมชนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงได้เรียนรู้ และสร้างความเข้าในการท าธุรกิจชุมชน 
ให้ยั่งยืนและเติบโต เช่นการท าความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกร โดยเราจะต้องเป็น 
เสมือนพี่เลี้ยงที่ให้ค าแนะน า ค่อย ๆ ท าค่อย ๆ ด าเนินการไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง 
จนประสบความส าเร็จและสามารถสร้างช่องทางการต่อยอดหรือการอยู่ได้ของชุมชน 
นั้นในอนาคต17 
จากค าสัมภาษณ์ดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งมั่นในการท างานในระดับนโยบาย  

ที่ต้องการให้โครงการประชารัฐ ในส่วนของการสร้างเศรษฐกิจฐานรากนี้ เจริญเติบโตและบรรลุตาม 
วัตถุประสงค์ รวมถึงมองไปในอนาคตที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนที่มีสาเหตุมาจากการเมืองเปลี่ยน  

                                         
16 นภดล ร่มโพธ์ิ และ มนวิกา ผดุงสิทธ์ิ , เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กร  

(กรุงเทพฯ: คณะบุคคลอิเมจิเนียริ่ง, 2552), 1 - 13. 
17 อนุพงษ์ เผ่าจินดา, สัมภาษณ์โดย ฐายิกา จันทร์เทพ, กรุงเทพฯ, 24 เมษายน 2560. 
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นโยบายเปลี่ยนจึงจ าเป็นต้องสร้างความยั่งยืนให้เกิดข้ึนในชุมชน ซึ่งประเด็นนี้สอดคล้องกับ  
ค าให้สัมภาษณ์ของ นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป ที่อธิบายว่า 

ด้วยความเป็นบริษัทประชารัฐทุกคนได้ร่วมเป็นเจ้าของและร่วมกันท างาน นั่นคือ  
กระบวนการเรียนการสอนภาคประชาชนและประชาสังคมรูปแบบหนึ่ง ที่จะขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจฐานรากไปสู่การแข่งขัน สู่การตลาดที่ใหญ่ข้ึนได้อย่างไร ระบบการท างาน  
ทุกอย่างทุกจัดข้ึนอย่างเป็นระบบ เมื่อ วันหนึ่งสถานะทางการเมืองเปลี่ยนไป  
ภาคเอกชนจากเดิมที่เข้ามาช่วยเหลือเต็มที่ มีคนเข้ามาดูแล วันหนึ่งเมื่อปัจจัยทาง 
การเมืองเปลี่ยน การท างานในส่วนของประชารัฐก็จะยังคงเดินต่อไปได้ แม้ว่าจะเดินได้ 
ไม่เต็มที่เหมือนกับการที่ภาคเอกชนเข้ามาช่วยเหลือในขณะนี้ก็ตาม18 
 
4.4.2 สร้างการตื่นตัวของการท าธุรกิจชุมชนอย่างมีศักยภาพ 
นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยว่า 
การเรียนรู้เรื่องของระบบการท างานในส่วนของภาคประชาสังคมและภาครัฐเปลี่ยนไป  
เกิดการตื่นตัวมากข้ึนท างานมีศักยภาพมาก เดิมรัฐต้องเข้าไปช่วยเหลือคนทุกกลุ่ม  
มิฉะนั้นจะถูกกล่าวหาว่าไม่เท่าเทียม เลือกที่รักมักที่ชัง ขณะที่ภาคประชาสังคมท างาน 
ช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มคนที่อ่อนแอ ช่วยเหลือเพราะความเห็นใจ แต่การท างาน  
หรือการช่วยเหลือของภาคเอกชนจะแตกต่างออกไป คือเขาจะช่วยเหลือ ผลักดันคน 
หรือกลุ่มคนที่แข็งแรง เก่ง มีศักยภาพในระดับหนึ่งและมีความพร้อมที่จะเติบโต  
โดยการท างานแบบภาคเอกชนจะส่งผลให้เกิดการแข่งขันความสามารถกันเองโดย 
อัตโนมัติ ท าให้คนในชุมชนจะต้องรู้เรียนรู้และปรับตัวให้เก่งข้ึน ไม่ได้รอรับความ  
ช่วยเหลืออย่างเดียวเหมือนที่ผ่านมา นี่คือจุดแข็งที่การท างานแบบประชารัฐได้รับจาก 
ภาคเอกชน19 
 
4.4.3 การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม และองค์ความรู้ ของการการสร้างรายได้ 

สู่ชุมชนที่เข้มแข็งและอย่างยั่งยืน 
นอกจากนี้ยังมีความเห็นจากบทสัมภาษณ์ ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ ที่ระบุถึงการสร้าง  

ความยั่งด้วยกระบวนการเรียนรู้จากโครงการประชารัฐ ที่จะลงไปถึงประชาชนในชุมชนน้ัน ๆ ว่า 

                                         
18 พลเดช ปิ่นประทีป, สัมภาษณ์โดย ฐายิกา จันทร์เทพ, กรุงเทพฯ, 27 เมษายน 2560. 
19 พลเดช ปิ่นประทีป, สัมภาษณ์โดย ฐายิกา จันทร์เทพ, กรุงเทพฯ, 27 เมษายน 2560. 
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บริษัทประชารัฐเช่ือมั่นว่าจะยั่งยืนด้วยกลไกการจดทะเบียนจดัต้ังเปน็รูปแบบ “บริษัท” 
ซึ่งเป็นกลไกทางกฎหมายที่ โดยจะท าให้ไม่ต้องกังวลเรื่องของการเปลี่ยนนโยบาย  
เปลี่ยนรัฐบาลแล้วขาดการสานต่อ แต่ขณะเดียวกันทางคณะท างานทุกภาคส่วนได้ 
พยายามที่สร้างและปรับพฤติกรรม ปรับความคิดคนในชุมชนแต่ละพื้นที่ ให้คิดเป็น   
ท าเป็น ขายเป็น เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้วยตัวเอง และเราได้พยายามสร้าง 
แพลตฟอร์มกลางให้ชุมชนสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองได้ กระบวนการเหล่านี้เรียกได้ว่า 
เป็นการปฏิรูปชุมชน20 
ขณะเดียวกันเรื่องของการเรียนรู้และการเติบโต การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับความ 

ต้องการที่เพิ่มข้ึนในปัจจัยที่ยังไม่สอดคล้องและยังไม่เกดิข้ึน นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป ได้อธิบาย 
ประเด็นดังกล่าวและคาดการณ์กับสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคตโดยเฉพาะปัจจัยทางการเมืองที่จะเปลี่ยน 
ในอนาคต และเป็นปัจจัยที่ไม่แน่นอน โดยได้ระบุถึงข้ันตอนส าคัญว่า 

กระบวนการประชารัฐขาดความคิดและการปฏิบัติที่จะผลักดันการท างานในส่วนของ 
ภาคประชาสังคม คือกระบวนการให้ความรู้ สร้างคนในพื้นที่เรียนรู้ ถอดบทเรียนจาก 
การด าเนินงานโครงการประชารัฐทั้งที่ประสบความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จ  
แล้วน าบทเรียนเหล่านั้นมาแลกเปลี่ยนกันเวทีในระดับจังหวัดหรืออ าเภอ เพราะเป็น 
การให้ประชาชนเขาได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้อื่นแล้วน าไปปรับปรุงพัฒนา  
ซึ่งการท างานในระดับภาคปฏิบัติในส่วนของกระบวนความรู้ยังขาดอยู่ รัฐสนับสนุนให้ 
เม็ดเงินลงทุนผ่านไปยังชุมชนท้องถ่ินเลยโดยขาดกระบวนการถอดบทเรียนจากความ 
ล้มเหลวและการประสบความส าเร็จ21 
นอกจากนี้เรื่องของการถอดบทเรียน สร้างองค์ความรู้จะเป็นในส่วนของพฤติการเรียนรู้  

แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือเรื่องการจัดท าฐานข้อมูลที่ส าคัญ และที่ผ่านมารัฐบาลทุกยุคสมัยก็ให้  
ความส าคัญเรื่องกับฐานข้อมูลมาโดยตลอด แต่ยังขาดการด าเนินงานอย่างเป็นระบบหรือจัดท าแล้ว 
ไม่ถูกรวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลาง เกิดความทับซ้อนในด้านข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ทั้งที่ ข้อมูลจะเป็น 
ส่วนงานส าคัญที่จะน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนางานได้ดีที่สุดในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล ตามค าให้ 
สัมภาษณ์ของ นางทิวาพร ศรีวรกุล ระบุว่า 

สิ่งที่ส าคัญของการขับเคลื่อนงานประชารัฐ โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจฐานราก  
คือการจัดท าฐานข้อมูลในด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลเกษตรกร พื้นที่การเกษตร การท่องเที่ยว  
สินค้าแปรรูปในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลที่จะสามารถช่วยให้กาส่งต่อการท างานไปถึง 

                                         
20 อนุรักษ์ เรืองรอบ, สัมภาษณ์โดย ฐายิกา จันทร์เทพ, กรุงเทพฯ, 5 มิถุนายน 2560. 
21 พลเดช ปิ่นประทีป, สัมภาษณ์โดย ฐายิกา จันทร์เทพ, กรุงเทพฯ, 27 เมษายน 2560. 
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ภาคเอกชนได้ดี ในบางพื้นที่ภาคเอกชนหรือหอการค้าจังหวัดก็ไม่เคยท างานร่วมกัน  
กับประชาชนหรือชุมชนในบางพื้นที่ ดังนั้นข้อมูลจึงส าคัญ เพราะเอกชนจะสามารถ 
ช่วยเหลือด้านของการวิเคราะห์ตลาดและหาช่องทางการขายได้22 
ดังนั้นจากการศึกษาพบว่าจะท าอย่างไรโครงการประชารัฐนี้จะสามารถที่จะสร้างการ 

เติบโต การเรียนรู้และให้ทันการเปลี่ยนตามความต้องการที่เกิดข้ึนให้การเรียนรู้ การเติบโตและ  
การเปลี่ยนแปลง นั่นคือการสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดอย่างการท าธุรกิจชุมชนสู่การเช่ือมโยง  
ธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อการสร้างรายได้ชุมชนที่ยั่งยืน การสร้างพฤติกรรมประชาชนในชุมชนให้ตื่นตัว 
ในการเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าของธุรกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ประกอบกับ 
การจัดท าระบบฐานข้อมูลในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วประเทศ เช่น ด้านข้อมูลพื้นฐานของ 
แต่ละบุคคล ข้อมูลด้านการเกษตร ข้อมูลด้านการตลาดต่าง  ๆ ซึ่งจะได้เขียนในข้อเสนอแนะใน 
บทต่อไป 
 
4.5 มุมมองทางด้านกระบวนการภายใน (Internal business process) 

จากการศึกษาการกระบวนการภายใน พบว่า การจัดการตั้งแต่ระบบการจัดโครงสร้าง 
การท างาน ตั้งแต่ระดับนโยบายระดับประเทศและระดับจังหวัด มีทิศทางการท างานไปในทางเดียวกนั  
เช่ือมโยง ส่งเสริมระบบการท างานซึ่งกันและกัน มีการแบ่งหน้าที่การท างานชัดเจน เพื่อให้บรรลุ  
เป้าหมายการด าเนินโครงการที่ต้องการให้ชุมชนเข้าถึง ปัจจัยการผลิต และการสร้างองค์ความรู้  
การตลาด การสื่อสาร เพื่อการรับรู้ การบริหาร จัดการ เพื่อความยั่งยืนให้แก่ชุมชน ตามที่ได้มีการ  
จัดโครงการ คือการท างานร่วมกันกับคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  บริษัท  
ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด และคณะกรรมการประสานงาน และ  
ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจ าจังหวัด (คสป.) 

 
4.5.1 เกิดกระบวนการการท างานตามโครงสร้างหน้าท่ีท่ีสามารถส่งผลให้ท างานได้ 

บรรลุเป้าหมาย 
จากการศึกษาพบว่าสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการองค์การสมัยใหม่ โดยจัด 

กระบวนการให้กลุ่มคนมารวมตัวกันเพื่อท ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยใช้ 
องค์การเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการสื่อสารกลางเพื่อท ากิจกรรมร่วมกัน ตามที่ อัมพร ธ ารงลักษณ์23  

                                         
22 ทิวาพร ศรีวรกุล, สัมภาษณ์โดย ฐายิกา จันทร์เทพ, เพชรบุรี, 20 เมษายน 2560. 
23 อัมพร ธ ารงลักษณ์, องค์การ: ทฤษฎี โครงสร้าง และการออกแบบ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), 1 - 2. 
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อ้างจากเชสเตอร์  เบอร์นาร์ด  (Chester I. Barnard) ในหนังสือเรื่อง The Function of the  
Executive ที่อธิบายว่าระบบการท ากิจกรรมที่ได้ประสานความร่วมมือกันอย่างมีส านึกที่มีการ  
พัฒนาการประสานความสัมพันธ์ที่เป็นทางการ ( Informal organization) โดยระบบการท างาน 
ดังกล่าวจะมีความซับซ้อน คล้ายระบบราชการที่มีโครงสร้างการท างานแบ่งระดับช้ันสายบังคับบัญชา  
มีการแบ่งงานกันท าและเป็นเอกภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาผลการด าเนินงานโครงการ  
ต่าง ๆ หรือการด าเนินงานขององค์การต่าง ๆ ใช้อธิบายโครงสร้างองค์การและหลักการบริหารจัดการ  
ที่จะช่วยประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารองค์การ 

จากการสัมภาษณ์ นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป คณะกรรมการเศรษฐกิจฐานรากและ 
ประชารัฐ ที่ระบุว่า 

ระบบการท างานเริ่มจากคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  
ได้รับนโยบายสานพลังประชารัฐ จากพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการท างาน ทั้ง 5 ภาคส่วน คือ ภาครัฐบาล ภาคเอกชน  
ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนนโยบาย 
ดังกล่าวตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2558 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน ท าให้ 
ประชาชนมีความสุขเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ 3 กลุ่มงาน คือ เกษตร แปรรูป และ 
ท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมขับเคลื่อนและพัฒนาตลอดต้นทางจนถึงปลายทาง  
ด้วยกระบวนการท างานจาก 5 ฟันเฟืองหลัก คือ (1) การเข้าถึงปัจจัยการผลิตการสรา้ง 
องค์ความรู้จากในชุมชน (2) การสร้างการตลาดแบบบูรณาการ (3) วิเคราะห์ตลาดไป 
จนถึงการหาช่องทางจ าหน่ายใหม่ ๆ (4) การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ และ (5) การ 
บริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน อาทิด้าน บัญชี ต้นทุน และความเสี่ยง จนกระทั่งเกิดการ 
จัดต้ัง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท  
ประชารัฐรักสามัคคี (จังหวัด) ใน 76 จังหวัด ทั่วประเทศไทย ตามโครงสร้างของ 
กระทรวงมหาดไทย24  

                                         
24 พลเดช ปิ่นประทีป, สัมภาษณ์โดย ฐายิกา จันทร์เทพ, กรุงเทพฯ, 27 เมษายน 2560. 
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ภาพที่ 4.2 โครงสร้างและล าดับหน้าที่การท างานของ คณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อน
นโยบายสานพลังประชารัฐประจ าจังหวัด (คสป.), ฐายิกา จันทร์เทพ. 
 

จากข้อมูลดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นภาพการแบ่งโครงสร้างการท างานเพื่อร่วมกัน 
ด าเนินงานตามกระบวนการต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยกระบวนการจัดโครงสร้างที่บุคคลต่าง ๆ  
จะต้องท าเกี่ยวพันซึ่งกันและกันเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ได้จัดโครงสร้างการท างานตาม  
บทบาทศักยภาพหรือพฤติกรรมบุคคลนั้น ๆ ซึ่งจะเน้นเรื่องความบุคคล กลุ่มงาน และการมีส่วนร่วม 
ในการบริหารการตัดสินใจ สอดคล้องกับแนวคิด “ทฤษฎีระบบ” เบอร์ตาแลนฟี ชาวเยอรมัน  
โดยอธิบายว่า แต่ละบุคคล กลุ่ม และสังคม ทุกสิ่งมีความเกี่ยวข้องกัน เมื่อรวมกันจะกลายเป็นระบบ 

คณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ 

คณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อน
นโยบายสานพลังประชารัฐประจ าจังหวัด 

(คสป.) 

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จ ากัด 

คณะกรรมการบริษัท 
สร้างความเข้าใจในพื้นที่ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

 บูรณาการเชื่อมโยงของทุก
ภาคส่วนในพื้นที่ 

 เชื่อมโยงแนวทางการ
ด าเนินงานจากคณะท างาน
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากประชารัฐส่วนกลาง 

คณะกรรมผู้จัดการ 
ค้นหาชุมชนที่มีความพร้อมเข้าร่วม SE 

 บริหารจัดการ SE จังหวัด 
สร้างรายได้ในชุมชนเพื่อให้
ชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืน 

 หาช่องทางการตลาดและการ
จัดจ าหน่ายในระดับจังหวัด 

 ส่งเสริมสินค้าชุมชนในจังหวัด
ให้เป็นที่รับรู้ในระดับประเทศ 
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จากระบบย่อยเป็นระบบใหญ่ และจะมีความเช่ือมโยงกัน โดยในแต่ละส่วนจะเช่ือมโยงกัน  พึ่งพา 
อาศัยกัน 

สอดคล้องกับที่ อัมพร ธ ารงรักษ์ ได้อ้างถึงแนวคิดโรเบิร์ต ซิมมอนด์ (Robert Simon)25  
ที่ระบุ ว่าเน้นการออกแบบโครงสร้างองค์การที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถรับผิดชอบได้  
(Accountability) ของบุคคลต่าง ๆ ที่ก าหนดต าแหน่งหลัก ๆ ในองค์การ ที่จะระบุถึงการสร้าง 
ความชอบธรรมแก่อ านาจหน้าที่ (Authority) และอ านาจ (Power) โดยการใช้สิทธิหน้าที่เป็นทางการ  
(Formal right) เพื่อให้เกิดการด าเนินงานไปอย่างราบรื่น โดยรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การ 
จะต้องมีจัดการระบบความเช่ือมโยงภายในองค์การให้เกิดความคล่องตัว ยืดหยุ่น ปรับได้ตามความ 
เหมาะสม และตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนจากปัจจัย สภาพแวดล้อมทั้งภายใน 
ภายนอก  

สอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของ ปวิณ ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ระบุว่า 

การจัดตั้งประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดเชียงใหม่ (วิสาหกิจชุมชน) จ ากัด โครงสร้าง 
และกระบวนการท างาน มุ่งเน้นใช้ตัวบุคคลเป็นหลักในการเช่ือมโยงเข้าหากันเพื่อให้ 
เกิดความร่วมมือกัน เพราะประชารัฐคือการเข้าถึงประชาชนในชุมชน จ าเป็นต้อง 
เช่ือมโยงทุกภาคส่วนสามารถเป็นตัวกลางที่สามารถเข้าถึงชุมชนได้ดี ใช้ทรัพยากร 
บุคคลที่คุยภาษาเดียวกัน สื่อสารกันง่ายกว่าที่จะผ่านการสื่อสารจากภาครัฐหรือคนของ 
รัฐโดยตรง เราจึงใช้กลยุทธ์โดยมุ่งไปที่ 3 ภาคส่วนคือ นักวิชาการ นักธุรกิจในพื้นที่  
ภาคประชาชนเป็นหลัก ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ดังนั้น  
บทภาครัฐคือเข้าไปช่วยสนับสนุนผู้สนับสนุนด้วยกรมพัฒนาชุมชนเป็นหลักในการ 
ด าเนินงาน และจังหวัดเชียงใหม่เราจะน าเรื่องประชารัฐเข้ามาร่วมกับการบริหาร  
งบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนให้เกิดระบบเศรษฐกิจ 
ฐานรากได้เร็ว26 
 

  

                                         
25 อัมพร ธ ารงลักษณ์, องค์การ: ทฤษฎี โครงสร้าง และการออกแบบ, 1 - 2. 
26 ปวิณ ช านิประศาสน์, สัมภาษณ์โดย ฐายิกา จันทรเ์ทพ, เชียงใหม่, 10 เมษายน 2560. 
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4.5.2 การจัดโครงสร้างการท างานให้เป็นระบบกลไกเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานตาม 
แผนกลยุทธ์ให้เห็นความสัมพันธ์ของการจัดสรรบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของงาน 
ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจกับกลุ่มเป้าหมาย 

สอดคล้องกับแนวคิด อัมพร ธ ารงลักษณ์ อ้างจากจอห์น เคนเน็ต กัลเบรท (John  
Kenneth Galbraith)27 ที่แบ่งประเภทกระบวนการการจัดโครงสร้างในการประสานงานออกเป็น  
5 ประเภท ได้แก่ 

(1) อาสาสมัครและกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ (เครือข่าย) ที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ 
กลุ่มต่าง ๆ ทั้งภายในองค์การเดียวกันและข้ามองค์การ เพื่อการท างานร่วมกันระหว่างกลุ่มงานต่าง ๆ  
ตามความสามารถและศักยภาพในแต่ละกลุ่มงาน ซึ่งจะต้องมีการสานสัมพันธ์กันในเครือข่ายให้  
เข้มแข็ง  

(2) กระบวนการทางแนวนอนที่ลักษณะการท างานแบบข้ามภาระงานตามหน้าที่  
ที่จ าเป็น ตามความเกี่ยวเนื้อของงานนั้น ๆ  

(3) กลุ่มทางการ ที่จะท างานแบบเช่ือมโยงงานต่าง  ๆ  เข้าด้วยกัน โดยในกลุ่มจะมี 
ผู้เช่ียวชาญในแต่ละทักษะที่หลากหลายมาท างานร่วมกัน 

(4) บทบาทผู้บูรณาการ ซึ่งเป็นบทบาทในการประสานงานข้ามหน่วยงานต่าง  ๆ   
ซึ่งต าแหน่งนี้จะไม่มีอ านาจหน้าที่ที่เป็นทางการในการตัดสินใจใด  ๆ  แต่จะมีประโยชน์คือการสร้าง 
เครือข่ายความสัมพันธ์สนับสนุนให้ผู้อื่นสามารถท างานได้อย่างราบรื่น  

(5) โครงสร้างแบบเมทริกซ์ ซึ่งเป็นโครงสร้างแบบทางการเพื่อเปา้หมายการท างานแบบ 
ประสานงานการท างานระหว่างสายงานตามหน้าที่ โดยจะดึงทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถ  
เช่ียวชาญในเรื่องต่าง ๆ ให้มาท างานทีมเดียวกัน 

ดังนั้นการด าเนินงานตามกระบวนการและความส าคัญของการจัดโครงสร้างองค์กร  
จึงมีความส าคัญต่อระบบการท างาน ตามค าให้สัมภาษณ์ของ ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา รองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด (มหาชน) ในฐานะหนึ่งใน 
คณะกรรมการประชารัฐ ที่ระบุว่า 

เดิมแนวทางการท างานของรัฐที่ด าเนินการรัฐฝ่ายเดียว ไม่มีพันธมิตรจะไม่สามารถ  
ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ประชารัฐถือว่าดี เพราะทุกฝ่ายต่างทราบได้ 
ถึงเจตนาของรัฐบาลที่ต้องการจะเปลี่ยนประเทศไทยด้วยการบริหารจัดการ หรือ 
ขับเคลื่อนการท างานที่ใช้กลไกการสร้างการมีส่วนร่วมจาก 3 ภาคีหลักคือรัฐ เอกชน  
และประชาชนด้วยบทบาทและศักยภาพของแต่ละภาคี ซึ่งการด าเนินงานแบบ 

                                         
27 อัมพร ธ ารงลักษณ์, องค์การ: ทฤษฎี โครงสร้าง และการออกแบบ, 1 - 2. 
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ยุทธศาสตร์ประชารัฐได้สะท้อนให้เห็นว่ารัฐพยายามที่จะหาพันธมิตร แนวร่วมจาก 
ภาคส่วนต่าง ๆ เ ข้ามามีบทบาทและผลักดันขับเคลื่อยนโยบายระดับประเทศ  
เพื่อแก้ปัญหาส าคัญเรื่องของเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับชุมชน28 
ค าสัมภาษณ์ของ นางทิวาพร ศรีวรกุล กรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จังหวัด  

เพชรบุรี (วิสาหกิจชุมชน) จ ากัด โดยระบุว่า 
การท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐ ในด้านเศราฐกิจฐานราก ด้วยการท างาน
ร่วมกันกับทุกภาคส่วน เป็นเรื่องที่ดีในหลักการดีเพราะการท างานการลงมือปฎิบัติจริง
ในพื้นที่ได้สะท้อนเห็นเห็นถึงความร่วมมือที่เกิดข้ึนต่อการท างานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 
ส่งเสริมเกิดการสร้างรายได้ เกิดชุดความรู้ใหม่แก่ชุมชน ที่ชาวบ้านจะได้เรียนรู้เรื่องของ
การบริหารจัดการ การวางแผนธุรกิจ และหลักการท าตลาด ที่จะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 
สร้างตลาดเป็น ถือว่าการท างานได้บรรลุตามวัตถุประงคืของภาครัฐที่ต้องการให้เกิด
ความร่วมมือของการพัฒนาชุมชนข้ึน29 
ขณะเดียวกันการด าเนินงานในรูปแบบความร่วมมือโดยภาครัฐเป็นฝ่ายสนับสนุน  

ต้องศึกษากระบวนการท างานภาครัฐเช่นกันว่าขอบเขตและข้อจ ากัดของการสนับสนุนภาครัฐ  
เป็นอย่างไร เพื่อภาคส่วนอื่นะจะได้เตรียมการวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับข้อจ ากัดนั้น ๆ  
ซึ่งจากค าให้สัมภาษณ์ของ ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา ยังไม่สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการท างาน  
ที่ระบุว่า 

ปัญหาที่พบของการท างานรว่มกัน 3 ภาคีหลัก รัฐ เอกชน ประชาชน คือเมื่อภาคเอกชน 
เข้ามาช่วยผลักดัน ขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมต่าง ๆ แต่ก็ไม่สามารถท าได้เต็มที่เพราะ 
ติดปัญหาจากระบบ ระเบียบ ข้อกฎหมายจากภาครัฐเอง ที่ไม่เอื้อต่อการด าเนินงาน 
ต่าง ๆ ทั้งที่การท างานที่ เมื่อภาคเอกชนเข้าไปพบคือเรื่องบางเรื่องอาจจะต้อง 
ปรับเปลี่ยนหรือโครงสร้างการท างานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการผลักดัน หรือเสริมสร้าง 
การท างานให้ได้ผลสัมฤทธ์ิมากข้ึน แต่ก็ไม่สามารถที่จะท าได้เพราะระบบราชการ  
การด าเนินงานประชารัฐแม้ว่าภาคเอกชนจะเข้าไปสนับสนุนผลักดันต่าง ๆ ในการ 
ปฏิบัติ แต่การส่งมอบงานสุดท้ายคือภาครัฐ ที่ต้องผ่านคนของรัฐ หรือข้าราชการที่ยังมี 
แนวคิดการท างานแบบภาครัฐเดิม ๆ  กรอบท างานเดิม ๆ  ยึดตามกฎระเบียบ ไม่ยืดหยุ่น 
เพื่อให้งานสามารถเดินไปได้ และติดกรอบการท างานที่ยังยึดติดกับสภาวะปัจจัยทาง 
การเมืองที่ส่งผลต่อการท างานในระบบข้ารชที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ถือว่าเป็นปัจจัยและ 

                                         
28 บวรนันท์ ทองกัลยา, สัมภาษณ์โดย ฐายิกา จันทร์เทพ, กรุงเทพฯ, 27 เมษายน 2560. 
29 ทิวาพร ศรีวรกุล, สัมภาษณ์โดย ฐายิกา จันทร์เทพ, เพชรบุรี, 20 เมษายน 2560. 
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สาเหตุหลักเช่นกัน แม้ว่าการท างานในระดับนโยบายผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐ 
และเอกชนจะร่วมกันก็ตามแต่ในภาคปฏิบัติคนที่อยู่ปลายทางในการส่งมอบงาน  
ไม่สามารถท างานตอบสนองนโยบายได้เต็มที่ ไม่ได้ตระหนักผลงาน หรือการท างาน 
ให้ได้ประสิทธิภาพตามแผนการด าเนินงาน30 
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการจัดการองค์การเพื่อจัดโครงสร้าง ระบบและหลักเกณฑ์ 

การท างานข้ึน โดยยึดหลักการน าความรู้ ความสามารถ กระบวนการการท างาน พฤติกรรมระหว่าง 
บุคคลและกลุ่มต่าง ๆ เข้ามาเป็นข้อค านึงเรื่องการวางระบบ การตัดสินใจการท างานมีความ 
จ าเป็นต้องออกแบบโครงสร้างองค์การให้ยืดหยุ่นง่ายแก่การท างาน ตอบสนองต่อความต้องการของ 
สังคม เข้าใจบริบทเชิงพื้นที่และพฤติกรรมของคนในแต่ละภาคส่วน ซึ่งการจัดวางโครงสร้างให้เป็น 
ระบบกลไกเพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ให้เห็นความสัมพันธ์ของการจัดสรรหน้าที่  
และความรับผิดชอบของงาน และผลการด าเนินงานจะส่งผลต่อความพึงพอใจกับกลุ่มเป้าหมาย 
ทั้งในส่วนของผู้ร่วมฝ่ายบริหารจัดการ ทั้งภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และที่ส าคัญคือ 
กลุ่มเป้าหมายที่เปรยีบเหมอืนลูกค้า คือประชาชนในชุมชนจังหวัดต่าง ๆ  ที่จะพึงพอใจต่อกระบวนการ 
ท างานและผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิต ในด้านการยกระดับรายได้และความเป็นอยู่

                                         
30 บวรนันท์ ทองกัลยา, สัมภาษณ์โดย ฐายิกา จันทร์เทพ, กรุงเทพฯ, 27 เมษายน 2560. 
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บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
ผลการศึกษาวิจัย เรื่อง “การศึกษาผลการด าเนินงานของคณะท างานการพัฒนา 

เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ” มุ่งน าผลวิจัยไปประยุกต์ปฏิบัติและเพื่อเป็นข้อเสนอในการ  
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐ มีวัตุประสงค์เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานของคณะท างานเศรษฐกิจ 
ฐานรากและประชารัฐ บนความร่วมมือ 3 ภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน และประชาสังคมให้มีประสิทธิผล  
เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐ ภายใต้คณะท างานคณะท างาน 
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และเพื่อเสนอแนะแนวทางต่อคณะท างานเศรษฐกิจฐานรากและ  
ประชารัฐเพื่อน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิผลการท างาน เพราะผู้ เขียนพบว่ารัฐบาลในอดีตที่ผ่านมา 
มีความพยายามที่จะออกยุทธศาสตร์หรือนโยบายแก้ปัญหาลดความเหลื่อมล้ า สร้างรายได้ให้  
คนฐานรากมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงเห็นปัญหาของกระบวนการด าเนินงาน โดยเฉพาะปัญหาการ  
ท างานร่วมกันจาก 3 ภาคีหลักส าคัญของการขับเคลื่อนประเทศ คือ รัฐ เอกชน และประชาชน 

การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ เ ขียนได้ศึกษาโดยอาศัยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง  ๆ  
ที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรที่เกี่ยวข้องในคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  
และประชารัฐ รวมถึงกลุ่มประชากรที่เข้าไปมีส่วนร่วมในรูปแบบของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี   
(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ประชารัฐสามัคคีของแต่ละจังหวัด โดยเป็นตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ   
ทั้ง รัฐ เอกชน ประชาชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม  

กรอบแนวคิดเพื่อศึกษาผลการด าเนินงานของคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
และประชารัฐ โดยใช้ทฤษฎีหรือแนวคิดการจัดการองค์การสมัยใหม่ (New Public Management:  
NPM) และทฤษฎีการท างานร่วมกันแบบ Good governance ที่บูรณาการท างานร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ  
รัฐ เอกชน และประชาสังคม เครื่องมือการประเมินผลองค์การ Balanced Scorecard ส าหรับองค์กร 
ที่ไม่มุ่งแสวงหาผลก าไร โดยผู้ เขียนได้น ามาปรับประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวความคิดเพื่อจะน ามา 
ซึ่งผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ทั้งด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน  
สร้างองค์ความรู้ในระดับชุมชน และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ตามกรอบ  
แนวคิด 5 มุมมอง คือ  

(1) กลยุทธ์การท างานร่วมกันแบบ Good governance ใน 3 ภาคี รัฐ เอกชน และ
ประชาชน 

(2) มุมมองทางด้านลูกค้า (Customer perspective)  
(3) มุมมองด้านการเงิน (Financial perspective)  
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(4) มุมมองทางด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (Learning and growth) 
(5) มุมมองทางด้านกระบวนการภายใน (Internal business process) 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 กลยุทธ์การท างานร่วมกันแบบ Good governance ใน 3 ภาคี รัฐ เอกชน  
และประชาชน 

จากการศึกษาผู้เขียนพบว่าการท างานร่วมกัน ทั้งภาครัฐ เอกชน วิชาการ ประชาสังคม 
และประชาชน ของยุทธศาสตร์สานพลังประชารัฐ เป็นการกระบวนการการท างานที่มีกระบวนทัศน ์
การท างานที่มีการบริหารจัดการที่มีความยืดหยุ่น ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแต่นโยบาย แต่ใช้ระบบกึ่งตลาด 
ด้วยการจัดตั้ง บริษัท ประชารัฐสามัคคี จ ากัด (วิสาหกิจชุมชนจังหวัด) และการขับเคลื่อนสนับสนุน 
ด้วยภาคเอกชน เน้นกลุ่มภาคธุรกิจ ตามนโยบายประชารัฐ (Public-Private Partnership: PPP)  
ที่มีองค์ความรู้การท าธุรกิจ มีความเข้าใจด้านการตลาด ตลอดจนความต้องการของลูกค้า โดยเปิด 
โอกาสและสร้างกระบวนการการท างานร่วมกันกับภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ตลอดจน  
สถาบันการศึกษา ค้นหาจุดแข็งของพื้นที่จังหวัด เพื่อร่วมกันพัฒนาสินค้า การบริการ การท่องเที่ยว  
จึงเป็นการแสดงให้เห็นว่ากระบวนการการด าเนินงานมุ่งเม้นไปที่เป้าหมายของผลผลิตหรือผลงาน  
อีกทั้งยังการจูงใจด้วยการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนฐานราก ใช้ทรัพยากรบุคคลในพื้นที่  
เช่ือมโยง สร้างเครือข่ายการท างานบนความเช่ือใจของคนในพื้นที่ เพื่อในการร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจ 
ในชุมชนร่วมกัน ซึ่งการจัดรูปแบบการท างานร่วมกันที่ดีเกิดผลกระทบต่อสังคม เกิดการเปลี่ยน 
ทางด้านพฤติกรรมของประชาชน 

 
5.1.2 มุมมองทางด้านลูกค้า (Customer perspective)  
ผลการด าเนินได้สร้างโอกาสการเติบโตของกลุ่มคนฐานรากหรือคนชนบทที่มีความ 

พร้อมทั้งทรัพยากรต่าง  ๆ  ที่จะท าธุรกิจ ท าให้กลุ่มภาคธุรกิจเข้าถึงชุมชน จนกระทั่งกลุ่มเป้าหมาย 
คนรากหญ้าหรือคนในชุมชนได้เข้าใจท้องถ่ินตัวเอว่ามีทรัพยากรอะไรที่ส าคัญ  และมีศักยภาพอะไร 
ในท้องถ่ินที่จะสามารถน าไปสู่การสร้างรายได้ ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ส่งผลให้ 
ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อด าเนินประชารัฐที่พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จนกระทั่งเกิดความรู้สึก 
ที่ว่ามีโครงการประชารัฐดีกว่าไม่ เพราะอย่างน้อยท าให้เกิดช่องทางการเข้าถึงการท างานที่ร่วมกัน  
ทุกภาคส่วน เพื่อการขับเคลื่อนงานนโยบานประชารัฐได้อย่างมีประสิทธิผล 
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5.1.3 มุมมองด้านการเงิน (Financial perspective) 
จากการศึกษาพบว่ามุมมองด้านการเงินที่มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าเพิ่ม การสร้าง 

กระบวนการท างานด้านการค้าหรือธุรกิจที่ยั่งให้แก่ชุมชน ในยุทธศาสตร์การด าเนินงานพบว่า  
มีกระบวนการที่ได้ออกแบบวางแผนเส้นทางธุรกิจ ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า  
หรือการคิด ผลิต และการขาย พร้อมกับระบบความคิดการเช่ือมโยงตลาดที่ชุมชนจะต้องยกระดับ  
ให้ดีข้ึน การเพิ่มมูลค่าสินค้า และบริการให้ชุมชนสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองและมีความยั่งยืน ซึ่งการท า 
การค้าส าคัญที่ความซื่อสัตย์ต่อการค้า การเข้าใจเรื่องระบบการค้า การขายที่ราคาสูง -ต่ าในแต่ละ 
ช่วงเวลาไม่เท่ากัน และราคาข้ึนอยู่กับคุณภาพสินค้าและบริการที่ทางชุมชนเองต้องถอดบทเรียนและ 
ปรับตัวสร้างธุรกิจชุมชนให้ได้มาตรฐานเป็นผู้น าทางการตลาดให้ได้ ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนสามารถที่จะ 
ควบคุมราคาสินค้าและบริการได้ในช่องทางหนึ่ง  

 
5.1.4 มุมมองด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (Learning and growth) 
จากการศึกษาพบว่า การด าเนินงานของประชารัฐมีการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยน  

องค์ความรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ ประชาชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม  
เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้ตระหนักและเห็นถึงความจ าเป็นอย่างยิ่งเรื่องการกระบวนการเรียนรู้ อาทิ  
การเรียนรู้ภาครัฐกับภาคเอกชน โดยเฉพาะรูปแบบการท างานที่ภาครัฐจ าเป็นต้องศึกษาการท างาน 
แบบภาคเอกชนเพื่อปรับกระบวนทัศน์ในการท างานเชิงรุก หรือการเรียนรู้ระหว่างภาคเอกชนและ 
ภาคประชาสังคม ที่จะต้องแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การเข้าถึงพื้นที่ เข้าถึงทรัพยากรที่มีคุณค่าของ 
ชุมชนที่ภาคเอกชนสามารถไปสร้างให้เกิดธุรกิจที่เพิ่มมูลค่าได้ หรือบทเรียนที่ภาคชุมชนต้องเรียนรู้ 
กระบวนการท างาน การท าธุรกิจ ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และยั่งยืนจากภาคเอกชนเขาท างานกันอย่างไร 

เนื่องจากประชาชนหรือชุมชนคือปลายทางเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและจะได้รับ  
ผลกระทบโดยตรงจากปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะปัจจัยทางการเมือง เมื่อการเมืองเปลี่ยน นโยบาย 
เปลี่ยน การสนับสนุนที่จะได้รับจากภาคเอกชนและภาครัฐเปลี่ยน ดังนั้นชุมชนต้องเข้มแข็งและ 
ท างานเชิงรุกอยู่ได้ด้วยตนเอง และจากการศึกษาก็พบว่ากระบวนการด าเนินงานของประชารัฐ  
ในส่วนของคณะท างานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เกิดกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันจริง เพราะ  
กระบวนการด าเนินงานมีการท ากิจกรรมการเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และลงพื้นที่ร่วมกันของทุกภาคส่วน 
ร่วมกันตลอดเวลา กล่าวคือ กระบวนการเรียนรู้จะสร้างการเติบโต และสร้างศักยภาพการปรับตัว 
เพื่อให้ชุมชนต้องเรียนรู้ และรับมือกับปัจจัยต่าง ๆ ของธุรกิจที่จะเกิดข้ึน ทั้งปัจจัยที่เป็นบวก โอกาส 
ทางธุรกิจ และปัจจัยด้านลบ ทั้งปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการแข่งขันของ 
ธุรกิจ 
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5.1.5 มุมมองทางด้านกระบวนการภายใน (Internal business process) 
จากการศึกษาพบว่า มีการจัดการตั้งแต่ระบบการจัดวางโครงสร้างการท างาน ตั้งแต่  

ระดับนโยบาย ระดับประเทศ และระดับจังหวัด มีทิศทางการท างานไปในทางเดียวกัน เช่ือมโยง  
ส่งเสริมระบบการท างานซึ่งกันและกัน มีการแบ่งหน้าที่การท างานชัดเจน แบ่งโครงสร้างการท างาน 
เพื่อร่วมกันด าเนินงานตามกระบวนการต่าง  ๆ  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยกระบวนการจัดโครงสร้าง 
ที่บุคคลต่าง ๆ ได้ให้เกิดการเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน ตามบทบาทศักยภาพโดยเน้นเรื่องความบุคคล  
กลุ่มงาน และการมีส่วนร่วมในการบริหาร การตัดสินใจ เพื่อน าไปสู่การด าเนินโครงการที่ต้องการ  
ให้ชุมชนเข้าถึงปัจจัยการผลิต ตลอดจนกระบวนการภายในด้วยการสร้างองค์ความรู้ การตลาด  
การสื่อสารเพื่อการรับรู้ การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนให้แก่ชุม เพราะกระบวนการภายใน 
ได้ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เข้าใจบริบทเชิงพื้นที่และพฤติกรรมของคนในแต่ละภาคส่วน 
บนความสัมพันธ์ของการจัดสรรหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของงาน และผลการด าเนินงานจะสง่ผลตอ่ 
ความพึงพอใจกับกลุ่มเป้าหมาย  

โดยสรุป คือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 
ประชารัฐ ซึ่งน าไปสู่นโยบาย “สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ”  
ที่เป็นความร่วมมือกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ประชาชนเป็นหลัก ประกอบกับ  
เครือข่ายภาคีภาควิชาการและภาคประชาสังคมต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  
โดยจากการรายงานผลการด าเนินงาน พบว่ามีผลส าเร็จเป็นรูปธรรมของการด าเนินงานของ  
คณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จ านวน 76 จังหวัด เกิดการรวมกลุ่มแล้ว  
1,782 กลุ่ม สามารถเพิ่มรายได้โดยรวมคิดเป็นมูลค่า 358,000,000 บาท/เดือน โดยในจ านวนนี้ 
มีประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 50,000 คน หรือคิดเป็น 13,000 ครัวเรือน มีโครงการรวม 201 โครงการ  
แบ่งเป็นกลุ่มเกษตร 61 โครงการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 81 โครงการ และ การท่องเที่ยวชุมชน  
59 โครงการ ทั้งหมดล้วนเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)  

กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  
ด้วยนโยบาย “สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ” เกิดประสิทธิผล 
มีความส าเร็จของนโยบายเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือเศรษฐกิจชุมชน 
เข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนและมีรายได้เพิ่มข้ึน อีกทั้งยังได้สร้างมูลค่า 
เศรษฐกิจในชุมชน โดยกระบวนการประชารัฐเศรษฐกิจฐานรากได้สร้างและปรับพฤติกรรมของคน 
ในชุมชน พร้อมทั้งเกิดกระบวนทางความคิดสร้างตัวช้ีวัดของเศรษฐกิจในชุมชน คือเพิ่มรายได้ให้กับ 
ชุมชน เพิ่มมูลค่าสินค้า บริการและการท่องเที่ยวในชุมชน และการลดปัญหา ความยากจนในชุมชน 
นั้น ๆ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการจัดโครงสร้างการท างานร่วมกับของภาคส่วนต่าง  ๆ  รัฐ เอกชน  
ประชาชน วิชาการ และภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญของการเรยีนรู้ระบบการท างาน และเรียนรู้ 
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บทบาทซึ่งกันและกันที่จะช่วยในการส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศไปสู่คนรากหญ้าได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
5.2 ข้อเสนอแนะการด าเนินงานของคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 

การเสนอแนะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ด้าน ได้แก่ (1) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
และ (2) ข้อเสนอแนะระดับการปฏิบัติ 

 
5.2.1 ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 

5.2.1.1 การด าเนินนโยบายเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือความยั่งยืน 
การด าเนินการเศรษฐกิจฐานรากจะต้องวางแผนการด าเนินงานส าคัญเรื่องของ 

การการระดมทุนรูปแบบ “เงิน” จากภาคเอกชน ที่หวังว่าจะก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ  
โดยวางแผนการด าเนินงานคู่ขนานไปพร้อมกับการลงทุนทางสังคมและการฟื้นฟูทุนทางทรัพยากร  
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมในพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจฐานราก 
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อจัดการวางแผนรองรับปัญหาการถอนตัวของภาคเอกชนที่ช่วยเหลือด้านเงินทุน  
และช่องทางการตลาดให้กับชุมชน ภายหลังจากการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เช่น ขอความ 
ร่วมมือการท างานหรือขอความอนุเคราะห์จากภาคเอกชน ในส่วนของธนาคาร อาทิ สมาคม 
ธนาคารไทย ในการช่วยสนับสนุนก่อตั้งกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก พร้อมกับด าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กร  ระบบการเงินระดับฐานราก  
และยุทธศาสตร์เพื่อบูรณาการการท างานภาครัฐและภาคี ยุทธศาสตร์สร้างเครือข่ายและขยายผล  
ข้อเสนอเกี่ยวกับแผนแม่บทการเงินระดับฐานราก และร่างพระราชบัญญัติการเงินระดับฐานราก  
(ได้มีการยกร่างไว้แล้ว) 

5.2.1.2 ปรับเปลี่ยนในเชิงระบบและโครงสร้างทางการเงินในชุมชน 
ตามที่รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้แต่งตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติข้ึน และตามข้อเสนอแนะเรื่อง  
“การปฏิรูปการเงินฐานราก” (วาระปฏิรูปที่ 13) ได้เสนอให้ด าเนินการพิจารณาออกกฎหมาย  
“พระราชบัญญัติการเงินระดับฐานราก” เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน ยกระดับวิสาหกิจ 
เพื่อสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับฐานรากให้ได้รับบริการ 
ทางการเงินที่ดีข้ึนในระยะยาว มีแหล่งทุนในการประกอบการอย่างเป็นระบบ และโครงสร้างที่มั่นคง 
ไม่ถูกแปรเปลี่ยนสภาพตามการเมือง ส่งเสริมให้องค์กรการเงินระดับฐานรากและชุมชนมีความ  
เข้มแข็ง 
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5.2.1.3 กระบวนการด าเนินนโยบายด้วยการปรับโครงสร้างการท างานระหว่าง 
หน่วยงาน 

ระบบโครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการการท างานในส่วนของภาครัฐในแนวราบ  
(Horizontal management) เพื่อให้ตอบสนองต่อการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ หรือการท างาน 
แบบบูรณาการ ทั้งในส่วนพื้นที่ หรือพันธกิจของการท างาน เพื่อสร้างความความร่วมมือและการเป็น 
หุ้นส่วนทางการพัฒนา (Partnership) ในตั้งแต่ระดับชาติ ระดับจังหวัดและพื้นที่ กระทั่งสร้าง  
กระบวนการการท างานในลักษณะเครือข่าย (Networking) 

5.2.1.4 ปรับเปลี่ยนในเชิงระบบและโครงสร้างทางการเงินในชุมชน 
โดยอาจอยู่ในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อดูแลรับผิดชอบการด าเนินงานในเรื่อง  

การสานพลังประชารัฐเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกระบวนการปฏิบัติและดูแลในพื้นที่  
ในเรื่องการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายใหม่ ๆ เพื่อน าไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้อย่าง 
ยั่งยืน และระบบเพื่อส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจากข้อเสนอดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบ 
การร่างยุทธศาสตร์เพื่อบูรณาการการท างานภาครัฐและภาคี ยุทธศาสตร์สร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วน 
เข้ามามีส่วนร่วมโดยผูกโยงกับข้อเสนอเกี่ยวกับแผนแม่บทการเงินระดับฐานราก และจัดท าร่าง 
พระราชบัญญัติการเงินระดับฐานราก 

5.2.1.5 ควรมีการจัดตั้งกลไกทางนโยบายระดับชาติ 
โดยอาจอยู่ในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อดูแลรับผิดชอบการด าเนินงานในเรื่องการ 

สานพลังประชารัฐ เรื่องการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายใหม่ ๆ เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก  
แก้กฎหมายการกระจายอาจลงพื้นที่ชุมชนเพื่อส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งไปสู่การปฏิบัติ  

 
5.2.2.ข้อเสนอแนะทางปฏิบัติ 

5.2.2.1 สร้างกระบวนการส่งเสริมให้ชุมชนซื่อสัตย์การท างานการค้ากับคู่ค้า  
รับผิดชอบต่อกลุ่มเป้าหมาย ท้ังคู่ค้าและลูกค้า เพ่ือความยั่งยืนทางธุรกิจ 

โดยการเสริมสร้างกระบวนการจัดอบรมการท าธุรกิจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
ให้แก่ตัวแทนในชุมชน ซึ่งการอบรมดังกล่าว ส่งทีมวิชาการอบรมให้ภูมิภาคละ 1 จังหวัด จากนั้นสร้าง 
ตัวแบบการเรียนการสอนแบบพี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อนหมุนเวียนให้ชุมชน หรือตัวแทนของแต่ละ 
จังหวัด จัดทีมหมุนเวียนกันสอน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  

5.2.2.2 สร้างพลังความเข้มแข็งในพ้ืนท่ีจากโครงการเศรษฐกิจฐานราก  
(1) ศึกษาและวิเคราะห์ ทางกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม  

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่ สภาพแวดล้อมชุมชนในพื้นที่โดยอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มจังหวัด  
ที่มีความใกล้เคียงกันในการใช้ชีวิต ทั้งด้านการสื่อสาร อาชีพ ทรัพยากรที่มีในพื้นที่นั้น ๆ  
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(2) สร้างกระบวนการเข้าถึงผู้น าชุมชน เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจในเรื่อง 
การสร้างธุรกิจ พ ฒนาเศรษฐกิจข้ันพื้นฐานในทุกมิติ และสอยถามความต้องการ จุดแข็งจุดอ่อน 
ในพื้นที่และความคาดหวังการยกระดับคุณภาพชีวิต 

(3) สร้างกระบวนการเสริมสร้างแรงจูงใจการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่  
ให้ท างานบูรณาการร่วมกันต้ังแต่ต้นกับเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยรัฐเป็นตัวกลางในการประสานงาน  
ทั้งจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลและแผนงานเกี่ยวกับการด าเนินงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับหัวหน้า 
ส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง 

(4) เริ่มกระบวนการท างานด้วยการก าหนดบทบาทหน้าที่ในแต่ละส่วนงาน  
ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน พื้นที่ ความสามารถและศักยภาพ และต้องเน้นย้ าให้ความส าคัญกับการ  
ท างานโดยให้บทบาทส าคัญทั้งการปฏิบัติและอ านาจหน้าที่ร่วมตัดสินใจ ความรับผิดรับชอบของคน 
ในพื้นที่ชุมชน 

(5) สร้างกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ และแนวคิดในการร่วมด าเนินงาน  
สร้างกระบวนการสื่อสารและท าความเข้าใจ รับฟังความต้องการพูดคุยกับคนในพื้นที่ และเครือข่าย 
การท างานสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

(6) เลือกชุมชนที่มีความพร้อมแล้วน าชุมช้ันมาพัฒนา ส่งเสริมสร้างความ  
เข้มแข็งซึ่งในชุมชนเองจะต้องมีกระบวนการที่จะเป็นระบบพี่เลี้ยงในพื้นที่นั้น ๆ  เมื่อชุมชนที่เข้มแข็ง 
ได้รับการส่งเสริมก็ต้องกลับมาดึงชุมชนจังหวัดเพื่อนบ้านที่ยังขาดโอกาสและยังไม่ได้รับการพัฒนา 
จากภาครัฐ ภาคเอกชนให้เติบโตและเข้มแข็งได้ หรือจะเรียกว่าสร้างความเข้มแข็งเชิงพื้นที่ 

5.2.2.3 ปรับกระบวนการท างานของภาครัฐ ให้ท างานเชิงรุก 
ปรับบทบาทภาครัฐรับให้เล็กลงเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาคเอกชน 

ทั้งระดับชาติและเอกชนในพื้นที่ เช่น อุตสาหกรรมจังหวัด สภาหอการค้าจังหวัด รวมตัวกันจัดต้ังเป็น 
แกนน าในการขับเคลื่อนนโยบายเศราฐกิจฐานราก สร้างเครือข่าย ก่อตั้งเป็นสมาคมเพื่อธุรกิจฐานราก 
ในพื้นที่ โดยจัดวางบทบาทรัฐให้เป็นเพียงผู้สนับสนุนหรืออ านวยความสะดวกด้านข้อกฎหมายที่เป็น 
ข้อจ ากัดการพัฒนา ตลอดจนสร้างแรงจูงใจมาตรการทางภาษีเพื่อให้ภาคเอกชนเข้ามาขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจด้วยความเต้มใจและเต็มความสามารถ 

รัฐควรจัดเวทีการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนรับฟังความคิดเห็นและเป็น 
ตัวกลางในการประสานงาน สื่อสารท าความเข้าใจในเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ประชาชน เพื่อให้เกิด 
กระบวนการแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังต้องติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานในด้านต่าง  ๆ ด้วย เพื่อให้ม ี
กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะและการตัดสินใจที่ โปร่งใส เป็นที่ยอมรับจากประชาชน 
เพื่อกระบวนการการท างานให้มีประสิทธิภาพของระบบราชการ 
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5.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
5.3.1 เนื่องจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้ 

จากการเก็บข้อมูลทางเอกสารและการสัมภาษณ์เท่านั้น ดังนั้น หากต้องการให้งานวิจัยดังกล่าว 
มีความเที่ยงตรงมากยิ่งข้ึน จึงควรท าการศึกษาเชิงปริมาณควบคู่ไปด้วยเพื่อให้ผลการศึกษามีความ 
เที่ยงตรงมากยิ่งข้ึน 

5.3.2 ควรศึกษาคณะท างานหรือกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐเพื่อ  
เปรียบเทียบกระบวนการท างาน และปัจจัยความส าเร็จและความล้มเหลวของการด าเนินงาน  
โดยเฉพาะกระบวนการท างานงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

5.3.3 ควรศึกษาการจัดวางโครงสร้างการท างานแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน  
และประชาชน ในช่วงของการบริหารราชการแผ่นดินระหว่างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และรัฐบาล 
ที่มาจากรัฐประหาร 

5.3.4 ควรศึกษาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคเอกชนในระยะต่อเนื่อง  
ไปสู่ความยั่งยืน
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