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The objectives of this research were: 1) to study the principles and methods of
managing non-alcoholic Songkran festival; 2) to extract the lessons learned of the key success factors
in organizing an non-alcoholic Songkran festival; and 3) to propose constructive solutions in
organizing non-alcoholic Songkran festival. This study used qualitative research methods. In-depth
interview were conducted with key informants consisting of 8 experts and professionals, 8 event hosts
funded by Thai Health Promotion Foundation and 20 stakeholders/participants. The focus group
method was conducted with 20 coordinators and officers from non-alcohol campaign networks. All
data were analyzed by content analysis method.
The results from the study found that short-term planning was assigned as the
responsibility of the Education Division in coordinating zoning areas, surveys, and the budget
proposition from Thai Health Promotion Foundation, as well as co-leadership in performance
evaluation. The results of lesson learned extraction on the factors affecting the success of nonalcoholic Songkran Festival included advanced operational planning, skill based-division of
responsibility, the pursuance of community, partnership and network to be involved in the projects,

(ง)

legal and societal measures and the ongoing participation of the networks in the process. The
guidelines for non-alcoholic Songkran Festival included yearly planning, clear objectives, goals and
practices of the events, budgetary management, clear division of jobs and mutual agreement between
the networks, authorities, community, responsible persons as well as the database co-owned by all
expansive networking partners.
Keyword: Management, Songkran festival, Non-alcoholic beverages, Rice family road
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กิตติกรรมประกาศ
ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยควำมร่วมมือของผู้มีพระคุณหลำยท่ำน
และควำมช่วยเหลือแนะนำของ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไชยนันท์ ปัญญำศิริ ซึ่งเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
ดุษฎีนิพนธ์ และ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมหมำย จันทร์เรือง อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วมที่ได้กรุณำที่ให้
คำแนะนำข้อคิดเห็นตรวจสอบ และสนับสนุนอย่ำงสม่ำเสมอด้วยดี มำโดยตลอด ผู้วิจัยจึงขอกรำบ
ขอบพระคุณไว้ ณ โอกำสนี้
ผู้วิ จัย ขอกรำบขอบพระคุณ ศำสตรำจำรย์ พิ เศษ ดร.ยุ วัฒน์ วุฒิเ มธี ที่ก รุณำให้
เกียรติเป็นประธำน โดยมี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ และ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ดร.ศิรำณี ศรีใส เป็นกรรมกำรในกำรสอบดุษฎีนิพนธ์ ที่ได้เสียสละเวลำอันทรงคุณค่ำ ซึ่งได้กรุณำ
ตรวจแก้ไขดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตวิทยำลัย สำขำกำร
จัดกำร มหำวิทยำลัยสยำม ขอขอบคุณ ดร.ณัจยำ แก้ วนุ้ย อำจำรย์ วิษณุ ศรีทะวงษ์ และทีมงำน
เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ ทุกท่ำนที่ให้ควำมสะดวกด้ำนอำนวยกำรและประสำนงำนในกำรทำดุษฎี
นิพนธ์ให้ผู้วิจัยตลอดมำตลอดจนค้นคว้ำหำข้อมูลในกำรจัดทำดุษฎีนิพนธ์ของผู้เขียนครั้งนี้สำเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี
ขอบคุณสมำชิกทุกคนของครอบครัวที่เข้ำใจทุกควำมเคลื่อนไหวและเป็นกำลังใจ
ส่ง พลั ง อั น มหั ศ จรรย์ ที่ ส นั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม เติ ม ค ำว่ ำ สู้ หยิ บ ค ำว่ ำ ท้ อ ถอยให้ อ อกจำกเส้ น ทำง
ตลอดเวลำ เพื่ อ ควำมส ำเร็จ ในกำรศึก ษำหลัก สูต รปริ ญญำปรั ชญำดุษ ฎี บั ณฑิ ต รวมถึ งให้ก ำร
สนับ สนุนช่ วยเหลืออย่ ำ งดียิ่ ง ในกำรทำงำนวิ จัย ดุษ ฎีนิพ นธ์เล่มนี้ บรรลุวัตถุประสงค์พ ร้อมกั บ
ประสบควำมสำเร็จด้วยดี
ท้ำยนี้ผู้วิจัยขอน้อมรำลึกถึงอำนำจบำรมีของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลำยที่อยู่ในสำกลโลก อันเป็นที่พึ่งให้ผู้วิจัยมีสติปัญญำในกำรจัดทำดุษฎีนิพนธ์ให้สำเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี ผู้วิจัยขอให้เป็นกตเวทิตำแด่บิดำ มำรดำ ครอบครัวของผู้วิจัย ตลอดจนผู้เขียนหนังสือ และ
บทควำมต่ำงๆ ครู อำจำรย์ ที่ให้ควำมรู้แก่ผู้วิจัยจนสำมำรถให้ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำของปัญหำ
ประเพณีสงกรานต์ไม่ปรากฏชัดว่าเกิดขึ้นเมื่อใด ชนชาติไทยรับเอาประเพณีสงกรานต์
เป็นวันขึ้นปีใหม่ แต่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ดังปรากฏอยู่ใน
กฎมณเฑียรบาล สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถซึ่งเป็นพิธีการจากปีเก่าขึ้นสู่ปีใหม่ สมัยโบราณ
ถือเอาวันขึ้น 1 ค่่าเดือนอ้าย เป็ นวันขึ้นปีใหม่ ระหว่างเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม ต่อมาได้
เปลี่ยนแปลงไปตามคติพราหมณ์ ซึ่งมีรากเหง้ามาจากการสังเกตธรรมชาติและฤดูการผลิต เป็นวัน
ขึ้น 1 ค่่า เดือน 5 หรือประมาณเดือนเมษายน นอกจากประเทศไทยแล้ว ยังมีประเทศ พม่า ลาว และ
ชนชาติไทยเชื้อสายต่างๆ อันเป็นชนส่วนน้อยในจีน อินเดีย ก็ถือว่าสงกรานต์เทศกาลฉลองวันขึ้นปี
ใหม่ด้วยเช่นกั นประเพณีส งกรานต์ส งกรานต์ที่สืบทอดในประเทศไทยมี 2 แบบ คือ ประเพณี
สงกรานต์ของหลวง เรียกว่า การพระราชกุศลสงกรานต์ และประเพณีของราษฎรที่จัดกันในท้องถิ่น
ต่าง ๆ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ 13-18 เมษายน มีกิจกรรมที่ปฏิบัติสืบ
ทอดกันมาเป็นประเพณี คือผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาแสดงคารวะต่อพระรัตนตรัย ด้วยการสรงน้่า
พระพุทธรูป และไปท่าบุญที่วัด การแสดงความกตัญญู การท่าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติที่ล่วงลับ
ไปแล้ว การแสดงคารวะต่อผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยการไปรดน้่าขออโหสิกรรม อาจ
มี ก ารเล่นสาดน้่า กั นพร้อมกั บ อวยพรให้แก่ กั น รวมทั้งกิ จกรรมการละเล่นรื่นเริงตามประเพณี
ท้องถิ่นนั้นๆ มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน มีความส่าคัญทางประวัตศาสตร์อันแสดงให้เห็นถึง
อัตลักษณ์ชุมชนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ประเพณีสงกรานต์เป็นประดิษฐ์กรรมทางสังคมเพื่อที่จะร้อยรัดให้ผู้คนตระหนักเข้าใจ
และใช้ชีวิตตามแนวทางของระบบความสัมพันธ์ทางสังคม (อรรถจักร สั ตยานุรักษ์, 2556) การ
เจริญเติบโตของเมือง และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจรวมทั้งการไหลบ่าของวัฒนธรรมจาก
ภายนอก อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ไร้พรหมแดน ได้ท่าให้ เกิด
ความเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรม “สงกรานต์” อย่างต่อเนื่องเนื่องในหลายมิติทั้ง ในแง่พิธีกรรม
รูปแบบของการจัดงานสงกรานต์ความเชื่อเดิมและคุณค่าได้ถูกกระแสสังคมสมัยใหม่ลบเลือน
หายไปเกือบหมดสิ้น ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีไทยดั้งเดิม เพื่อเฉลิมฉลอง วันปีใหม่แบบ
ไทยๆ และเป็ นวั นครอบครัว แต่ภ าพที่ เห็น ชัด เจน เมื่ อคิด ถึงสงกรานต์ ก ลับ มีภาพของการดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ในขณะนี้สังคมไทยตกอยู่ในภาวะกระแสทุนนิยม
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พาณิชย์นิยม และวัตถุนิยมมากจนขาดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ขาดความรัก ความอบอุ่น
และความผูกพันของคนในท้องถิ่น การยอมรับและความภูมิใจในภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อันเป็นรากเหง้าไทยแต่เดิม ทุกวันนี้สังคมไทยได้หันไปรับวัฒนธรรมตะวั นตกที่ไหลบ่าเข้ามาผ่าน
สื่อต่างๆ โดยปราศจากการเลือกสรรกลั่นกรอง จนเกิดการซึมซับดัดแปลง ในขณะเดียวกันก็สร้าง
ค่ า นิ ย มและทั ศ นคติ ที่ ขั ด แย้ ง ระหว่ า งคนรุ่น เก่ า และคนรุ่ น ใหม่ สภาพวิ ถีชี วิ ต ไทย เอกลั ก ษณ์
วัฒนธรรมที่ ดีง ามถูก เบี่ ย งเบนและเปลี่ย นแปลง น่ามาซึ่ง ปัญหาความเสื่อมโทรมทางศีล ธรรม
คุณธรรมและปัญหาต่างๆ อีกนานัปการ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ขยายตัวมากเพิ่มมากขึ้นใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะในโอกาสที่มีการจัดกิจกรรมงานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ มีการโฆษณา
ประชาสัมพัน ธ์และท่ าการกลยุท ธ์เชิงการตลาดอย่างเข้มข้น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงได้
กลายเป็นเครื่องมือหรือสัญลักษณ์แสดงสถานภาพทางสังคม บริษัท ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
ท่าการบริหารจัดการตลาดวางรากฐานไปทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย รวมถึงการเข้าไปมีบทบาท
สานสัมพันธ์กับ นักการเมือง หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในนามของผู้ให้การ
สนับ สนุนทุนอุป ถัม ภ์การจัดงานประเพณีต่างๆ อาทิเช่น งานเทศกาลปีใ หม่ งานประเพณีล อย
กระทง งานเทศกาลสงกรานต์ และงานเทศกาลต่างๆ ประมาณ 10,000 งานต่อปี (ส่านักงาน
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า , 2558) แม้ว่าสังคมไทยจะเป็นสังคมเกษตรกรรมที่มีพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาประจ่าชาติ ตามหลักค่าสอนของพระพุทธศาสนามีศีลเป็นเครื่องก่ากับจิตใจมิให้เอนเอียงไป
ในทางที่ไม่ดี เพื่อให้เกิดความสุข ความดีงาม ในการด่าเนินชีวิต โดยหนึ่งในข้อพึงปฏิบัติของศีลก็
ได้มีข้อห้ามคือ ไม่ดื่มสุราเมรัยย่อมได้ชื่อว่าให้ความปลอดภัยแก่ทุกสิ่ง เพราะคนที่ประมาทขาดสติ
นั้น สามารถท่าความชั่วได้ทุกอย่าง จะฆ่า สัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม หรือพูดเท็จก็ท่าได้
ทั้งสิ้น ซึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเมื่อมีการดื่มเข้าไปแล้วก่อให้เกิดพฤติกรรมที่มีแนวโน้ม ว่าจะท่า
ให้คนปกติ กลายเป็นคนที่ไม่ปกติ และในหลายกรณีน่าไปสู่การเกิดอาชญากรรม อุบัติเหตุ การ
ทะเลาะวิวาท และการท่าร้ายสุขภาพร่างกาย ดังนั้นประชาชนในอดีตที่ผ่านมาเข้าใจผลกระทบและ
ปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงได้พยายามสอนลูกสอนหลานให้ใช้ชีวิตให้ห่างไกลจาก
ความอันตราย และการสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่สังคมไทยก็ยังคงมีความเชื่อมโยงกับ
วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ ฮินดู การนับถือผี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหนือ
ธรรมชาติ ซึ่งในพิธีกรรมความเชื่อเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ศรัทธาเชื่อมั่นและเคารพนับถือที่ต้องใช้
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการประกอบพิธีกรรม หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้น
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่าหรับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการดื่มอยู่ใน
ล่าดับต้นๆ ของเอเชียรองจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ (มติชนออนไลน์, 2555) และยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การเกิดปัญหาและผลกระทบด้านสุขภาพ อุ บัติเหตุ สังคมและเศรษฐกิจ ปัญหาและผลกระทบที่
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เกิดขึ้นไม่ได้จ่ากัดอยู่เพียงตัวผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังส่งผลไปสู่ชุมชน ครอบครัว บุคคลรอบข้าง
สังคมและประเทศทุกฝ่ายล้วนมีส่วนแบกรับภาระจากปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการมึนเมา
จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นผลที่คาดได้ว่าจะเกิดขึ้นหลังจากดื่มปริมาณหนึ่งในช่วงเวลา
หนึ่ง อาการเมาสุราส่วนใหญ่แล้วเป็นผลจากแอลกอฮอล์ที่มีต่อโครงสร้างและการท่างานของระบบ
ประสาทส่วนกลาง การเมาสุราจัดเป็นอาการทางคลินิกตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรค (International
Classification of Diseases) และเป็นปัญหาที่ทางการแพทย์ในแผนกฉุกเฉินในเกือบทุกส่วนของ
โลกเป็นอย่างดีแต่ขณะเดียวกันก็มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ก่าหนดว่าดื่มมากเท่าไรจึงเรียกว่า
“เมา” นอกจากนี้ค วามคาดหวัง ต่อตัวบุคคลในการเมาเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ หรือขอบเขตการ
ยอมรับ พฤติก รรมที่ ไ ม่ เหมาะสมนั้นก็ แตกต่างกันระหว่างวัฒนธรรมและสังคม ดังนั้นการเมา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกิดจากปัจจัยหลากหลาย ไม่เพียงแต่ปริมาณแอลกอฮอล์การดื่มเร็วช้าเพียงใด
เท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับความแตกต่างในแต่ละบุคคลรวมไปถึงความคาดหวังและปฏิกิริยาทางสังคม
วัฒนธรรมอีกด้วย จากฤทธิ์ของการเมาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการเมา
เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ส ามารถน่า ไปสู่พฤติก รรมเสี่ย งมากมายรวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุและการ
บาดเจ็บ รวมถึงขณะขับรถหรือใช้เครื่องจักร พฤติกรรมก้าวร้าว และพิษจากสุราเฉียบพลัน ผลที่เกิด
ในระยะเฉียบพลันนี้อาจน่าไปสู่ปัญหาระยะยาว เช่น ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ หรือติดเชื้อ HIV จาก
การมี เ พศสั ม พั น ธ์ ที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย ผลกระทบต่ า งๆเหล่ า นี้ ส่ ง ผลและก่ อ ให้ เ กิ ด ภาระต่ อ บริ ก าร
สาธารณสุข และยังส่งผลต่อระบบสุขภาพ ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่ างมากมาย (องค์การ
อนามั ยโลก, 2007) ในช่วงที่ผ่านมาหลายชุมชนในสังคมไทยและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องกั บการ
จัดการปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ทางบริษัท ธุรกิ จเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้พ ยายามใช้
ช่องทางต่างๆ ในการให้ผู้บ ริโภคได้เข้าถึงได้ง่าย โดยการผ่านงานเทศกาลกาลต่ างๆ เช่น งาน
สงกรานต์ งานปีใหม่ เป็นต้น และยิ่งนับวัน สิ่งนี้ก่าลังกลายเป็นวัฒนธรรมความไม่ปลอดภัยใน
สังคมไทย แทนที่กิจกรรมสร้างสรรค์ ที่ประกอบด้วยวิถีชีวิตประเพณีอันงดงาม ที่ถ่ายทอดสืบต่อ
กันมา เป็นเทศกาล ที่น่าไปสู่การสูญเสียชีวิต บาดเจ็บ
จึงท่าให้หลายหน่วยงานด้านสุขภาพที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการ มีความตื่นตัวต่อ
ปัญหาและผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จนน่าไปสู่กระบวนการนโยบาย และการรณรงค์
เรื่ อ งเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ ที่ ส่ า คั ญ คือ การจั ด ท่า สร้า งยุ ทธวิ ธีข บวนการรณรงค์ นโยบายและ
มาตรการป้องกันในระดับชุมชน โดยการใช้ประเพณีงานเทศกาลสงกรานต์ เป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนการรณรงค์ นับเป็นนวัตกรรมทางสังคมส่าหรับการควบคุม แก้ไข และการจัดการกับ
ปัญหาที่มีการด่าเนินงานในระดับพื้นที่ การด่าเนินงานในรูปแบบกระบวนการด่าเนินงานด้านการ
รณรงค์ที่หลากหลายกระบวนการท่างาน โดยจะเริ่มจากผู้น่าที่เป็นต้นแบบ มีการวางแผนงาน ระบบ
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การบริหารจัดการที่ดี และเห็นความส่าคัญของปัญหา ได้น่าประเด็นการท่างานด้านการรณรงค์ที่
ง่ายได้ผลเชิงบวกและมีรูปธรรมที่ชัดเจนมาลงมือปฏิบัติโดยมีการก่าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เริ่มจาก
พื้ นที่ เ ล็ก แล้วขยายใหญ่ อาศั ย หลัก การท่างานในแบบการสร้า งความเข้าใจร่วมกั นการติ ดตาม
ประเมิ น ผลร่ว มกั นซึ่ ง เป็ น กลไกลที่ช่ วยสร้ างการมี ส่ว นร่ วมของทุก ฝ่า ย (ศู นย์ วิจั ย ปั ญหาสุ ร า
ส่านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2553)
ในปัจจุบันทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
หลายหน่วยงานจะได้พยายามรณรงค์เกี่ยวกับการ ลด ละ เลิก โดยเฉพาะประเด็นการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เป็นหน้าที่ส่วนของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม
หรือแม้แต่ภาคประชาสังคมได้พ ยายามที่จะกระตุ้นให้คนไทย ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ จะก่อให้เกิดผลเสียทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม ดังจะเห็นได้จากกรณีการกระตุ้น ไม่ให้
ดื่ม เครื่อ งดื่ม ที่ มี แ อลกอฮอล์ใ นช่ ว งเทศกาลต่า งๆ ไม่ ว่าจะเป็ นเทศกาลวั นปีใ หม่ และเทศกาล
สงกรานต์ สุดท้ายก็ยังมีบางพื้นที่ที่ไม่ประสบความส่าเร็จในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เพราะจากสถิติพบได้ว่ามีจ่านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ และผู้สูญเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น สถิติการเกิด
อุบัติเหตุ และมีผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2558 เกิดอุบัติเหตุ 3,373ครั้ง บาดเจ็บ
3,559 ราย เสียชีวิต 364 ราย ปี พ.ศ. 2559 เกิดอุบัติเหตุ 3,447 ครั้ง บาดเจ็บ 3,656 ราย เสียชีวิต 442
ราย ปี พ.ศ. 2560 เกิดอุบัติเหตุ 3,690 ครั้ง บาดเจ็บ 3,808 ราย เสียชีวิต 390 รายพบว่า สาเหตุที่ท่าให้
เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาแล้วขับ (ศูนย์อ่านวยการความปลอดภัยทางถนน, 2560 (ศปถ.)) ที่ท่า
ให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดถึงขั้นเสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บ ซึ่งมีผลจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ตามข้อมูลอ้างอิงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์ ดังตารางที่ 1.1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุและมี
ผู้บาดเจ็บ เสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ตำรำงที่ 1.1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ และมีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ปี / พ.ศ.
เกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)
บำดเจ็บ (รำย)
เสียชีวิต (รำย)
2557
3,992
3,225
322
2558
3,373
3,559
364
2559
3,447
3,656
442
2560
3,690
3,808
390
ที่มา : ศูนย์อ่านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.), 2560
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สาเหตุที่ส่าคัญอีกประการที่ท่าให้เกิดการสูญเสียชีวิต ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การเกิด
อุบัติเหตุ เนื่องจากการเมาแล้วขับ ดังตารางที่ 1.2 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ และมีผู้เสียชีวิตจากเมาแล้ว
ขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ตำรำงที่ 1.2 สถิติการเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตจากเมาแล้วขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์
สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุจำกเมำแล้วขับช่วงสงกรำนต์
ปี พ.ศ.
2557
2558

เกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) เมำแล้วขับ (รำย)
3,992
3,373

641
1,326

2559
3,447
824
2560
3,690
1,588
ที่มา : ศูนย์อ่านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) 2560

คิดเป็น %

เสียชีวิตรวม (รำย)

21.43
39.31

322
364

23.91
43.06

442
390

จากข้อมูลสถิติจะพบได้ว่า ในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2560 โดยศูนย์
อ่านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้รายงานตัวเลขสถิติการเกิดอุบัติเหตุผู้ได้รับบาดเจ็บ
และผู้เสียชีวิตที่ผ่านมา ปรากฏเกิดอุบัติเหตุ มีผู้เสียชีวิต 390 คน และผู้ได้รับบาดเจ็บ เฉพาะยอด
ผู้เสียชีวิตนั้น "ต่่ากว่า" สถิติเทศกาลสงกรานต์ปี พ.ศ. 2559 ที่มีผู้เสียชีวิต 442 คน มีผู้เสียชีวิตน้อย
กว่า 52 คน ด้วยเพราะรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ได้มีการจัดท่าแผนบูรณาการและลดอุบัติเหตุทางถนน ด้วยการรณรงค์ ถึงอันตรายที่เกิด
จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในขณะที่กระทรวงคมนาคม ก็ได้ท่าแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง การตั้งด่านตรวจร่วม
ระหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่ ต่ า รวจและท้ อ งถิ่ น เพื่ อ สกั ด ผู้ ที่ ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ เ มาแล้ ว ขั บ และ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขับขี่และการเล่นน้่าสงกรานต์อย่างปลอดภัย ในขณะที่หน่วยงานจาก
กรมทางหลวงจัดท่ า รายงานการวิจั ย เกี่ ย วกั บ มูล ค่ าความเสีย หายของอุ บัติเ หตุใ นประเทศไทย
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ผลการศึกษาระบุว่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นต่อปีมี
มูลค่าโดยเฉลี่ย 232,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.8 ของผลผลิตมวลรวมในประเทศ โดยเฉพาะช่วง
เทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ที่มีการเดินทางคึกคักมากที่สุด การเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
ของช่วงเวลาปกติมีตัวเลขผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 1,000 คน รายงานอุบัติเหตุบน
ทางหลวงช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี พ.ศ. 2558 มีจ่านวน 1,214 ครั้ง เพิ่มขึ้น 13.14% มีผู้เสียชีวิต 232
คน เพิ่มขึ้น 9.95% และผู้บาดเจ็บ 1,319 คน ลดลง 13.39% มูลค่าความเสียหาย 35,866,723 บาท
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เพิ่มขึ้น 35.92% จากปี พ.ศ. 2557 มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 3,836,422 ล้านบาท จาก
ผลกระทบการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาวะทางกาย จิตใจ สังคม และ
ปัญญา ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัว บุคคลรอบข้าง ชุมชน สังคม และประเทศอย่างหลีกเลี่ย ง
ไม่ได้อีกด้วย กลไกของการผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับความเชื่อถือเกิดขึ้น
ในปีพ.ศ.2546 โดย Jurgen Rehm และคณะ ได้กล่าวว่า รูปแบบการดื่ม (Pattern) และปริมาณที่ดื่ม
(Volume) จะก่อให้เกิดผลกระทบ 4 ด้าน ดังนี้
1. ผลกระทบทำงสุขภำพแบบ เฉียบพลัน เช่น กำรบำดเจ็บหรืออุบัติเหตุต่ำงๆ
ผลกระทบที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ ท่าให้มีผลทางลบตามมาอีกมาก เช่น อาการเมา
ค้า ง หรืออาการไม่ สบายกายบางอย่าง อาการเหล่านี้อาจส่งผลเสีย อย่ างร้ายแรงต่อหน้าที่ความ
รับผิดชอบความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น หรืออาจจะเกิดผลทางลบ อย่างรุนแรงที่ตามมาจาก
การดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ การได้รับการบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุ ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ใน
เลือดระดับสูง จะท่าให้หย่อนความสามารถในการควบคมการเคลื่อนไหวของตนเอง ท่าให้การคิด
การตัดสินใจไม่ดีและง่วงซึม ซึ่งท่าให้มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดปัญหาร้ายแรง
อื่นๆ ที่มักเกิด อย่างกะทันหันส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงส่งผลกระทบต่อสุขภาพแบบภาวะโรค
เฉียบพลัน ได้แก่ เมาแล้วขับ อาชญากรรมความรุนแรง ปัญหาการท่างาน ความรุนแรงในครอบครัว
เป็นต้น
2. ผลกระทบทำงสุขภำพแบบเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคต่ำงๆ
ส่าหรับปัญหากายภาพเรื้อรังนั้น องค์การอนามัยโลก (WHO) คาดประมาณว่า ร้อยละ 30
ของการตายจากมะเร็งหลอดอาหาร โรคตับ โรคชัก อุบัติเหตุจราจร ฆาตกรรม และการบาดเจ็บโดย
เจตนา มีสาเหตุจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และในกลุ่มประเทศยุโรปที่มีอัตราการบริโภค
พอๆ กับคนไทยนั้น 1 ใน 4 ของการตายในผู้ชายอายุระหว่าง 15-29 ปี นั้นมีสาเหตุมาจากการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยอาจสรุปเป็นความเสี่ยงระหว่างผู้ไม่ดื่มและผู้ที่ดื่มประจ่าทุกวัน
(Category II) ในปริมาณ 20.0-39.9 กรัมของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ หรือเทียบได้กับเบียร์ 1-2 ขวด
ใหญ่ โดยประมาณดังนี้ แท้ง (Spontaneous Abortion) เสี่ยง 1.8 เท่า มารดาคลอดทารกน้่าหนักต่่า
(Low Birth Weight) เสี่ยง 1.4 เท่า มะเร็งปากและช่องปาก (Mouth and Oropharynx Cancers) เสี่ยง
1.8 เท่า มะเร็งหลอดอาหาร (Esophagus Cancer) เสี่ยง 2.4 เท่า มะเร็งอื่นๆ เสี่ยง 1.3 เท่า ความดัน
เลือดสูง เสี่ยง 2.0 เท่า ตับแข็ง (Liver Cirrhosis) เสี่ยง 9.5 เท่า หัวใจเต้นผิดปกติ (Cardiac
Arrhythmias) เสี่ยง 2.2 เท่า
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3. ผลกระทบทำงสังคมแบบเฉียบพลัน เช่น อำชญำกรรม
การดื่มแอลกอฮอล์เป็นประตูซึ่ งน่าไปสู่ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะความ
รุนแรงและอาชญากรรมและสร้างมูลค่าความสูญเสียต่อสังคมมากมาย หลายระดับของผลกระทบที่
เกิ ดขึ้ นจากการดื่ม แอลกอฮอล์ใ นสังคม มีตั้งแต่ก่ อให้เกิ ดความร่าคาญใจ การท่าลายทรัพ ย์ สิน
สาธารณะไปจนถึงขั้นการถูกท่าร้ายร่างกายและฆาตกรรม จากคดีอาญาศาลจังหวัด พบว่าการดื่ม
สุรามีการเกี่ ยวข้องกับคดีอาญาในฐานความผิ ดต่างๆ ประกอบด้วยท่าให้เสียทรัพย์ร้อยละ 59.1
ความผิดเกี่ยวกับเพศร้อยละ 34.8 ความผิดต่อร่างกายร้อยละ 20.8 ความผิดฐานบุกรุก ร้อยละ 16.1
และความผิดฐานข่มขืนกระท่าช่าเราร้อยละ 10.5 และจากการส่ารวจของโรงพยาบาลชุมชนพบว่า
การดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดความรุนแรงและอาชญากรรมประมาณร้อยละ 7 ของการก่อคดีอาญา
ทั้งหมด เป็นรูปแบบความผิดเกี่ยวกับเพศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ35 และความผิดต่อ
ร่างกายจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 20 และเชื่อว่ากรณีอาชญากรรมและการก่อความรุนแรง
จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังสูงกว่านี้อีกมาก เนื่องจากผู้เสียหายไม่กล้าแจ้งความ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กรณีความรุนแรงในครอบครัวและการถูกละเมิดทางเพศ (อรทัย วลีวงศ์, ส่านักวิจัยนโยบายสร้าง
เสริมสุขภาพ (สวน.))
4. ผลกระทบทำงสังคมแบบเรื้อรัง เช่น ปัญหำครอบครัว กำรว่ำงงำน
ลักษณะของปัญหาสังคมที่สืบเนื่องมาจากความไม่เป็นระเบียบของสังคม หมายถึง ภาวะ
ที่ สั ง คมหรื อ สถาบั น พื้ น ฐานทางสั ง คม ซึ่ ง อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาสั ง คมครอบครั ว อั น จะได้ รั บ
ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ป่วยที่ดื่มแอลกอฮอล์ด้านเศรษฐกิจ มากที่สุด ร้อยละ 84.8
โดย ร้อยละ 37.0 ขาดคนท่างานช่วยครอบครัวและร้อยละ 27.8 พบปัญหาทางด้านการเงินของ
ครอบครัว รองลงมาคือผลกระทบด้านร่างกายและจิตใจของคนในครอบครัวร้อยละ 74.6 โดยร้อย
ละ 33.3 เกิดความเครียดและปัญหาสุขภาพจากการดูแล ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รองลงมาคือ
ร้อยละ 31.5 การมีปัญหาภายในครอบครัว หรือมีปัญหาชีวิตสมรสและการเป็นโรควิตกกังวลหรือ
ซึมเศร้ารู้สึกไม่สบายใจจากการดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกใน ครอบครัว และผลกระทบด้านสังคม
พบร้อยละ 61.7 โดยการเป็นคู่กรณีของอุบัติเหตุทางจราจรร้อยละ 15.7
ดังนั้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสารพิษที่เป็นอันตรายเกือบทุกระบบและอวัยวะของ
ร่ า งกายสามารถกระตุ้ น ให้ เ กิ ด โรคทางกายหรื อ ทางจิ ต ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ก่ า เริ บ ขึ้ น มาได้ สามารถ
เกิดปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์กับทั้งยารักษาโรคและสารเสพติดอื่น ๆ ในร่างกายเป็นสารที่ท่าให้มึน
เมา สั ม พั น ธ์ กั บ การบาดเจ็ บ อุ บั ติ เ หตุ ห ลากหลายที่ เ จตนาและไม่ เ จตนาและท่ า ให้ เ สพติ ด ได้
เช่นเดียวกับสารเสพติดชนิดอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของนานาชาติ โดยผ่าน 3 กลไก ได้แก่
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ความเป็ นพิ ษ ของแอลกอฮอล์ (Toxicity), ความมึน เมา (Intoxication) และการ เสพติ ด
(Dependence) ดังแผนภาพที่ 1.1
รูปแบบการดื่ม

ความเป็นพิษ

ผลกระทบทางสุขภาพ
แบบเฉียบพลัน

ปริมาณการดื่ม

ความมึนเมา

ผลกระทบทางสุขภาพ
แบบเรื้อรัง

ผลกระทบทางสังคม
แบบเฉียบพลัน

การเสพติด

ผลกระทบทางสังคม
แบบเรื้อรัง

ภำพที่ 1.1 กลไกลการเกิดผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ที่มา : ส่านักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ (สวน.)
1.2 ควำมสำคัญของปัญหำ
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการควบคุม รณรงค์ ลดปริมาณและอัตราการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าประเทศในแถบเอเชียด้วยกัน ซึ่งน่าจะ
แสดงถึ ง ส่ ว นหนึ่ ง ของการด่ า เนิ น งานด้ า นการรณรงค์ เ พื่ อ ป้ อ งกั น และลดการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ของภาคส่วนต่า งๆ ในประเทศรวมทั้งแนวทางการรณรงค์ ของส่านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ที่พยายามผลักดันมาตรการต่างๆ การ
รณรงค์หรือก่าหนดยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อลดปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (อุดมศักดิ์ แซ่
โง้ว, ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2559) แต่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โ ดยเฉพาะในการจัดงานประเพณี
สงกรานต์นั้นก็ยังคงสามารถพบเห็นตลอดเวลา ซึ่งในหลายพื้นที่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังคง
เป็ นปั ญหาที่ ส่า คัญและมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงจนปัจจุบันเป็นสาเหตุ ก ารสูญเสีย และถูก
ท่าลายวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ที่ทรงคุณค่าดีงามของประเทศไทยก็ด้วยเนื่องจากค่านิยมการ
เล่น สงกรานต์ที่ เปลี่ย นไปจากอดี ตที่ ผ่า นมา โดยเฉพาะปั ญหาจากการดื่ มฉลองด้ วยเครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ในประเพณีสงกรานต์ ซึ่งทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมทั่วประเทศร่วมกัน
จัดงานสงกรานต์และพื้ นที่เล่ นน้่าปลอดเหล้า เพราะว่าที่ผ่านมาคนไทยหันมาบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์กันอย่างเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการค้าเสรีเกิดขึ้นสิ่งส่าคัญที่เป็นปัจจัย คือ การโฆษณา ซึ่งที่
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เห็ นชั ดเจน คื อ เบีย ร์ พอมีก ารโฆษณารวมทั้งปัจจัย อื่นร่วมด้วยอย่างราคาที่ถูกลงท่าให้ภายใน
ระยะเวลาประมาณ 10 ปี ที่ผ่า นมา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการจ่า หน่ายที่เพิ่มขึ้น (พลเทพ วิจิตร
คุณากร, 2559 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา) เปลี่ยนให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มากจนติดอันดับโลก จึงเป็นที่มาของ การเกิดอุบัติเหตุจนกลายเป็นเทศกาลที่มีผู้เสียชีวิตจ่านวนมาก
เพราะเป็ น เทศกาลที่ มี วั น หยุ ด ติด ต่ อกั น หลายวั น มีก ารจั ด กิ จ กรรมเล่ น น้่า สงกรานต์ เพื่ อ ดึง ดู ด
นักท่องเที่ยวส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นในหลายพื้นที่ ทั้งนี้ชื่องาน
สงกรานต์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง เช่น ถนนข้าวสารในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา “สงกรานต์ถนนตระกูล
ข้าว” ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ก็ยังเป็นสถานที่เล่นน้่าสงกรานต์ด้วยเช่นกัน โดยแต่ละพื้นที่ก็จะมีการ
ปรับเปลี่ยนเป็นถนนข้าวต่างๆ ซึ่งก็จะสอดคล้องกับท้องถิ่น วิถีชีวิต และประวัติความเป็นมาด้วย
ส่าหรับถนนตระกูลข้าวที่เริ่มต้นของการจัดงานในรูปแบบปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จุดเริ่มต้นมา
จาก “สงกรานต์ถนนข้าวเหนียว” และขยายพื้นที่เป็นวงกว้างไปทั่วประเทศไทย โดยมีพื้นที่ถนน
ตระกูลข้าว ทีมีสถานะและมีรูปแบบที่ปฏิบัติตาม เงื่อนไขการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ถนนตระกูลข้าว ดังนี้ ตามตารางที่ 1.3 รายชื่อถนนตระกูลข้าวในประเทศไทย

ลำดับ

ตำรำงที่ 1.3 รายชื่อถนนตระกูลข้าว ในประเทศไทย

ชื่อถนน

พื้นที่ / จังหวัด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ข้าวสาร
ข้าวโพด
ข้าวสุก
ข้าวไร่
ข้าวก้นบาตร
ข้าวเบา
ข้าวแช่
ข้าวสามวัฒนธรรม
ข้าวแกง
ข้าวเกรียบปากหม้อ
ข้าวแช่
ข้าวเสาไห้
ข้าวหมูแดง
ข้าวแช่
ข้าวต้ม

กรุงเทพมหานคร
จ.ชัยนาท
จ.อ่างทอง
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
จ.พระนครศรีอยุธยา
อบต.ท่าม่วง จ.ราชบุรี
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
หน้าศาลากลางหลังเก่า จ.ปทุมธานี
จ.สระบุรี
จ.นครปฐม
จ.เพชรบุรี
จังหวัดนครนายก

1. เป็นพื้นที่
ปลอดเหล้ำ
ปลอดภัย
และรับทุน
สนับสนุนจำก
สสส. ต่อเนื่อง
3-5 ปี

2. พื้นที่
รูปธรรม
แล้วไม่น้อย
กว่ำ 5 ปี

3. องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(อปท.) เป็น
เจ้ำภำพหลัก

















4. มีประชำคม
เครือข่ำยงด
เหล้ำ ร่วมใน
กำรจัดงำน/
ร่วมกิจกรรม


















5. มีประกำศ
นโยบำย
สำธำรณะ
ต่อเนื่อง
5 ปี
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ลำดับ

ตำรำงที่ 1.3 รายชื่อถนนตระกูลข้าว ในประเทศไทย (ต่อ)

ชื่อถนน

พื้นที่ / จังหวัด

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

ข้าวเปลือก
ข้าวแต๋น
ข้าวปุก
ข้าวเกรียบงาด่า
ยอดข้าว
ข้าวโพด
ไก่ปิ้งข้าวเบือ
ข้าวตอก
ข้าวต้มมัด
ข้าวหนมเส้น
ข้าวแคบ
ข้าวเหนียว
ข้าวแดง
ข้าวเม่า
ข้าวเปียก
ข้าวฮาง
ข้าวปุ้น
ข้าวหลาม
ร่าข้าว
ข้าวเม่า
ข้าวผัวหลง
ข้าวเย็น
ข้าวก่่า
ข้าวลอดช่อง
ข้าวหอมมะลิ
ข้าวเหนียวสนม
ข้าวฮาง
ข้าวหลาม
ข้าวทิพย์
ข้าวเหนียวทุเรียน
ข้าวมันไก่
ข้าวบูด
ข้าวหมาก

จังหวัดกาญจนบุรี
อ่าเภอเมือง จังหวัดน่าน
อ่าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อ่าเภอเมือง จังหวัดตาก
อ่าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
จังหวัดเพชรบูรณ์
อ่าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดสุโขทัย
อ่าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดแพร่
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดนครพนม
อ่าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
อ่าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
อ่าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดหนองบัวล่าภู
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดยโสธร
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดหนองบัวล่าภู
อ่าเภอหนองมน จังหวัดชลบุรี
จังหวัดจันทบุรี
อ่าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
อ่าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง

1. เป็นพื้นที่
ปลอดเหล้ำ
ปลอดภัย
และรับทุน
สนับสนุนจำก
สสส. ต่อเนื่อง
3-5 ปี

2. พื้นที่
รูปธรรม
แล้วไม่น้อย
กว่ำ 5 ปี

3. องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(อปท.) เป็น
เจ้ำภำพหลัก

4. มีประชำคม
เครือข่ำยงด
เหล้ำ ร่วมใน
กำรจัดงำน/
ร่วมกิจกรรม

5. มีประกำศ
นโยบำย
สำธำรณะ
ต่อเนื่อง
5 ปี
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ลำดับ

ตำรำงที่ 1.3 (ต่อ)

ชื่อถนน

49.
50.
50.
52.
53.
54.

ข้าวสวย
ข้าวย่า
ข้าวสังข์หยด
ข้าวหมกไก่
ข้าวตัง
ข้าวแกงตอแมะ

พื้นที่ / จังหวัด

จังหวัดตราด
อ่าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดตรัง
จังหวัดสตูล

1. เป็นพื้นที่
ปลอดเหล้ำ
ปลอดภัย
และรับทุน
สนับสนุนจำก
สสส. ต่อเนื่อง
3-5 ปี



2. พื้นที่
รูปธรรม
แล้วไม่น้อย
กว่ำ 5 ปี



3. องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(อปท.) เป็น
เจ้ำภำพหลัก






4. มีประชำคม
เครือข่ำยงด
เหล้ำ ร่วมใน
กำรจัดงำน/
ร่วมกิจกรรม








5. มีประกำศ
นโยบำย
สำธำรณะ
ต่อเนื่อง
5 ปี



แหล่งที่มา ข้อมูล : ส่านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)
ประเทศไทยมีพื้นที่ต้นแบบเพื่อท่าการรณรงค์ งานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จากทั่วประเทศจ่านวน 86 พื้นที่ 66 จังหวัด 54 ถนนตระกูลข้าวทั่วประเทศไทย ที่มีการขับเคลื่อน
เชิงการรณรงค์จัดงานเทศกาลสงกรานต์ให้ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งเสริมขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย อันทรงคุณค่าและคู่ควรแก่การอนุรักษ์ รักษาไว้ต่อไป (ส่านัก
ข่าวสร้างสุข, 2556) การก่าหนดให้มีพื้นที่เล่นน้่าที่ปลอดเหล้าและปลอดภัยเป็นชื่อตามถนนตระกูล
ข้าว ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณการจัดงานโดย ส่านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ส่านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับทุนของเจ้าภาพ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้พยายามท่าการบริหารจัดการให้งานเทศกาลสงกรานต์เป็นพื้นที่เล่นน้่าที่
ปลอดภัย ปราศจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ที่ถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น ได้เริ่มต้น
ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2546 และได้ด่าเนินการเต็มรูปแบบเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยความร่วมมือระหว่าง
เทศบาลนครขอนแก่น เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ส่านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สสส. และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม เป็นการจัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้าแห่งแรกของประเทศ
ไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการดื่ม การทะเลาะวิวาท การแต่งกายและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมของ
เด็กเยาวชน โดยงดรับการสนับสนุนจากบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงต่อ
สังคมไทยต่างๆ มากมายมีการปฏิบัติตามกติการ่วมกัน เช่น กติกา 3 ม.ของถนนข้าวเหนียว ได้แก่
ไม่ดื่ม ไม่เมา ไม่ทะเลาะวิวาท (สัมภาษณ์, สมรุจี สุขสม, 2560)
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าได้สรุปบทเรียนความส่าเร็จของการด่าเนินการ “ถนนข้าวเหนียว”
ว่า สามารถเปลี่ยนค่านิยมการดื่มของเด็กเยาวชน ท่าให้เด็กเยาวชนลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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ลงอย่างต่อเนื่อง จากเดิมที่เคยดื่มร้ อยละ 47 ในปี พ.ศ. 2547 ลงลงเหลือเพียง ร้อยละ 7.6 ในปี พ.ศ.
2556 และเหลือเพียงร้อยละ 5.7 ในปี พ.ศ. 2559 ลดการทะเลาะวิวาทกันทุก ๆ ปี จนกระทั่งปัจจุบัน
ไม่ มี ก ารทะเลาะวิ ว าท งานเทศกาลสงกรานต์ ป ลอดเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ จึ ง กลายเป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยวที่ส่าคัญของจังหวัดและระดับประเทศ ที่มีผู้คน/นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมา
เที่ยวอย่ างมากมาย ช่ วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น เป็นการพั ฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายเด็ก
เยาวชน และเครือข่ายภาคประชาสังคมจากการท่างานร่วมกันหลายภาคส่วน โดยเกิดเครือข่ายเด็ก
เยาวชนงดเหล้า 10 องค์กร ที่รวมพลังกันจัดงานสืบทอดกันจากรุ่นต่อรุ่น สร้างนวัตกรรมคลื่น
มนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ ให้เป็นนวัตกรรมด้านการรณรงค์สงกรานต์ปลอดเหล้าของประเทศไทยที่มี
คนนับหมื่นมาร่วมงาน จนได้รับการรับรองจากพิพิธภัณฑ์ริบลี่ส์ เชื่อหรือไม่ ประเทศไทยในปี พ.ศ.
2553 ว่าเป็นคลื่นมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จ่านวน 42,265 คน ในปี พ.ศ. 2554 ได้รับการ
บันทึกเป็นสถิติโลก GUINESS WORLD RECORDS คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
จ่านวน 50,208 คน และท่าลายสถิติโลกด้วยคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ จ่านวน 61,725 คน ในปี
พ.ศ. 2559 จนกลายเป็ นต้นแบบสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตระกูลข้าวแห่งแรกของ
ประเทศไทย ที่ถูกน่าไปก่าหนดเป็นนโยบายสาธารณะ ส่งเสริมสนับสนุนการรณรงค์สงกรานต์ที่
ปลอดภัย และมีพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ น่ารูปแบบการจัดงาน“สงกรานต์ปลอดเหล้าตระกูลข้าว” ไป
ใช้เป็นจ่านวนมากซึ่งปัจจุบันมีถนนตระกูลข้าวกว่า 50 ถนน โดยถนนทั้งหมดใช้มาตรการในการท่า
โซนนิ่งพื้นที่ เล่นน้่าปลอดภัยจากต้นแบบของถนนข้าวเหนียว โดยการก่าหนดมาตรการในการ
ควบคุม เกิดนวัตกรรมและแนวทางรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ ในหลายมาตรการและหลายระดับ เช่น
ประกาศนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัด เทศบาลเมือง ห้ามดื่ม ห้ามขาย ในพื้นที่
เล่นน้่าปลอดภัย ตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
ดังนั้นการที่ผู้จัดงานในพื้นที่ต่างๆ เห็นความส่าคัญและร่วมโครงการรณรงค์ให้เป็นงาน
สงกรานต์ที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็จะถือเป็นการช่วยเหลือและลดปัญหาที่มาจากการเมาสุรา
ได้มากยิ่งขึ้นตามไปด้วย (ส่านักข่าวสร้างสุข, 2556) ซึ่งต้องใช้หลักการบริหารจัดการที่ดี โดยจะ
เห็นว่าการจัดงานสงกรานต์ควรรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ถือเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและต่ า งชาติใ ห้อ ยากเข้ า มาร่ ว มงาน หากเป็ น งานที่มี ค วามปลอดภั ย ปลอดเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของพื้นที่นั้น ถือเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมประจ่าชาติที่
ไม่ มี ใ ครเหมื อน ก็ จะท่ า ให้ไ ด้ ชื่ นชมกั บวัฒนธรรมที่งดงามของไทย เป็นตัวอย่ างพื้ นที่ประสบ
ความส่าเร็จ โดยไม่มีคนเมา ไม่มีการทะเลาะวิวาท ขณะที่พื้นที่ที่ประสบความส่าเร็จแล้วคาดหวังว่า
ให้ เ ป็ น พื้ น ที่ ป ลอดภั ย ยั่ ง ยื น ซึ่ ง เป้ า หมายภาพรวมคื อ การเปลี่ ย นสั ง คมวั ฒ นธรรมของการดื่ ม
เปลี่ยนแปลงค่านิยมทางสังคมปลอดภัย มีหลายพื้นที่ที่ได้ท่าโครงการอย่างต่อเนื่องกันมาและเป็นที่
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ยอมรับทั้งภาครัฐภาคเอกชนในแง่ของหลักการบริหารจัดการที่ดี จึงจะท่าให้ประสบความส่าเร็จ
ได้รับการยอมรับจากสื่อมวลชนจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความน่าสนใจ
อยู่ว่าพื้นที่ถนนตระกูลข้าวที่ประสบความส่าเร็จในการบริหารจัดการงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ไ ด้มี หลั กการวิธีก ารบริหารจัดการการใช้ทรัพ ยากรมีจุดร่วมหรือความแตกต่างกั น
อย่างไร ตลอดจนมีการใช้กลยุทธ์การจัดการอย่างไร จึงประสบความส่าเร็จให้เกิดพื้นที่สงกรานต์
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จากความส่าคัญดังกล่าวที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการบริหารจัดการ
หลักการและวิธีการในการรณรงค์งานประเพณีสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อจะได้เป็น
กรณีศึกษาถนนตระกูลข้าวในประเทศไทย โดยผู้วิจัยจะได้น่ามาวิเคราะห์และหาแนวทางร่วมใน
การน่ามาประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นๆ และขยายผลไปสู่การรณรงค์จัดงานบุญประเพณี ปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในพื้นที่อื่น รวมทั้งมีการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน หน่วยงานราชการในเรื่องการ
เล่นน้่าสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาร่วมเรียนรู้รูปแบบการจัดการโดยมีวัตถุป ระสงค์
ตั้ ง แต่ ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ภ าคประชาสั ง คมแบบผสมผสานด้ ว ยการสร้ า ง
ความสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม และสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การบูรณาการการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้ามาร่วมด่าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและ
การพัฒนาความรู้ต่อไปในอนาคต
1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาหลักการและวิธีการในการจัดการงานสงกรานต์ที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ภายใต้ถนนตระกูลข้าวในประเทศไทย
2. ถอดบทเรีย นเพื่ อหาปั จจั ย แห่ง ความส่าเร็ จในการจัด งานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์ 8 พื้นที่ถนนตระกูลข้าวในประเทศไทย
3. เพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1.4 คำถำมกำรวิจัย
1. วิธีการในการจัดการ งานสงกรานต์ที่ปลอดเครื่องแอลกอฮอล์ ภายใต้ ถนนตระกูลข้าว
ในประเทศไทย เป็นอย่างไร
2. ปั จจัยแห่งความส่าเร็จในการจัดการงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 8
พื้นที่ถนนตระกูลข้าว ควรมีปัจจัยอะไรบ้าง
3. แนวทางการจัดการที่เหมาะสม ส่าหรับน่าไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆ ควรเป็นอย่างไร
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1.5 ขอบเขตของกำรศึกษำ
1. ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา การศึ ก ษาเฉพาะการจั ด การ งานสงกรานต์ ป ลอดเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ กรณีศึกษาถนนตระกูลข้าว 8 พื้นที่ในประเทศไทย
2. ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ที่ประกอบด้วย (1)
เจ้าภาพจัดงานสงกรานต์ (2) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ (3) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนร่วม
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา คัดเลื อก ถนนตระกูลข้าวของประเทศไทย จ่านวน 8 พื้นที่ที่มี
พื้นที่การจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในประเทศไทย โดยใช้ชื่อถนนตระกูลข้าว
โดยมีเกณฑ์คัดเลือกดังนี้
(1) เป็นพื้นที่ ที่มีการจัดการภายใต้แนวคิด “พื้นที่ปลอดเหล้า ปลอดภัย” ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก ส่านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
(2) เป็นพื้นที่ ที่มีการจัดงานสงกรานต์ถนนตระกูลข้าวปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
(3) มี เ จ้ า ภาพหลั ก ในพื้ น ที่ จั ด งาน เช่ น องค์ ก ารบริ ห ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(อปท.) หรือหน่วยงานภาครัฐ
(4) เป็นพื้นที่ ที่มีหน่วยงาน ภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เข้าร่วม
รณรงค์ลดละเลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีส่วนร่วมในการจัดงานและร่วมกิจกรรม
(5) เป็นพื้นที่ที่มีการประกาศนโยบายสาธารณะ เรื่องการปฏิบัติตาม พรบ. ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อย่างต่อเนื่อง 5 ปี
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. สามารถน่าแนวทางการจัดการงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถนนตระกูล
ข้าวที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆ ได้
2. สามารถเป็นข้อมูลใช้ในการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป
1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ
งานสงกรานต์ หมายถึง กิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในระหว่างวันที่ 12
เมษายน ถึง 18 เมษายนของทุกปี เป็นวันส่าคัญตามธรรมเนียมไทยโดยในวันสงกรานต์ นอกจาก
ประเพณี ร ดน้่ า ด่ า หั ว ขอพรญาติ ผู้ ใ หญ่ ตามที่ ป ระชาชนชาวไทยถื อ ปฏิ บั ติ สื บ ทอดกั น มาเป็ น
ระยะเวลาที่ยาวนานแล้วก็ยังมีกิจกรรมงานรื่นเริงต่างๆ โดยจะมีการจัดกิจกรรมซึ่งในพื้นที่การจัด
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งานสงกรานต์ ถนนตระกูลข้าว บางพื้นที่จัดงานจ่านวน 1 วัน หรือบางพื้นที่จัดงานจ่านวน 2 วัน
ตามบริบทพื้นที่นั้นๆ จะก่าหนด
เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ หมายถึง เครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่เกิ ดจากการหมัก ดอง เมื่อดื่มใน
จ่านวนมากจะท่าให้กดประสาทและขาดสติ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 หมายถึง สุราตามกฎหมายว่าด้วยสุราทั้งนี้ไม่รวมถึงยาวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ถนนตระกูลข้าว หมายถึง สถานที่หรือพื้นที่ที่เป็นถนนใช้ในการจัดงานเล่นน้่าสงกรานต์
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยจุดเริ่มต้นมาจากการเล่นน้่า บนถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น จน
เกิดเป็นสงกรานต์ถนนตระกูลข้าวต่างๆ มากกว่า 50 แห่ง ทั่วประเทศ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยเรื่อง การจัดการงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีศึกษา ถนน
ตระกูลข้าวในประเทศไทย ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาหลักการ วิธีการ และปัจจัยแห่งความสาเร็จในการ
จัดการงานสงกรานต์ที่ปลอดเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ภายใต้ถนนตระกูลข้าวในประเทศไทย และ
กาหนดกรอบวิธีวิจัย และเป็นแนวทางในการศึกษา ซึ่งได้จาแนกประเด็นและองค์ความรู้ดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเครือข่าย
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.5 กรอบแนวคิดงานวิจัย
2.1 แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการ
2.1.1 ความหมายของการจัดการ
การจัดการคืออะไร (What is Management?) คาว่า การจัดการ หรือที่บางคนเรียกว่าการ
บริหาร มีนักวิชาการได้กล่าวถึงความหมายในลักษณะต่างๆ สามารถสรุปสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ดังนี้
Schermerhorn (2008) กล่าวว่า การจัดการ คือกระบวนการที่จะทาให้องค์การบรรลุ
เป้าหมายขององค์การ โดยเกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่สาคัญด้านการวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้า
ทางาน การสั่งการ และการควบคุม
Weihrich & Koontz (2005) อธิบายว่า การจัดการ คือ กระบวนการของการออกแบบและ
การรักษาสภาพแวดล้อมทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถสรุปคาจากัดความพื้นฐานของการจัดการได้ดังนี้
- ผู้บริหารจะต้องดาเนินการตามหน้าที่ทางการจัดการ 5 ประการ ประกอบด้วย
1. การวางแผน (Planning)
2. การจัดการองค์กร (Organizing)
3. การจัดคนเข้าทางาน (Staffing)
4. การชี้นา (Leading)
5. การควบคุม (Controlling)
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การจัดการเกี่ยวข้องกับผลิตผลโดยนัยของประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การจัดการเป็น
ศิลปะของการใช้บุคคลอื่นทางานให้แก่องค์การ (Management is an art of getting things done
through others) จากความหมายนี้เมื่อพิจารณาแล้วเป็นการมองว่าสมาชิกในองค์การเป็นสื่อกลางที่
นาให้องค์การบรรลุเป้าหมาย เปรียบสมาชิกในองค์การเป็นเช่นวัตถุสิ่งของที่จะต้องปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามที่ได้มีการกาหนดแต่ในความเป็นจริงสมาชิกในองค์การเป็นมนุษย์ ที่มีความต้องการมี
ความมุ่ ง หวัง ความเจริญก้ าวหน้าในการปฏิบัติงาน ฉะนั้นจาเป็นที่องค์ก ารความสนองตอบสิ่ง
เหล่านี้ ทั้งนี้เพื่อให้องค์การประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด ฉะนั้นความหมายของคาว่า
การจัดการในประเด็นที่หนึ่งควรมีการปรับปรุงใหม่ว่าการจัดการเป็นศิลปะของการใช้บุคคลอื่น
ทางานให้แก่องค์กรการโดยการสนองตอบความต้องการความคาดหวัง และโอกาสให้เขาเหล่านั้นมี
ความเจริญก้าวหน้าในการทางาน จากความหมายนี้คงพอจะมองเห็นว่าเป็นการสร้างขวัญและ
กาลังใจในการทางาน ทาให้สมาชิกในองค์การร่วมแรงร่วมใจการช่วยเหลือกิจกรรมในองค์การเป็น
อย่างดี
การจัดการ (Management) หมายถึง ขบวนการที่ทาให้งานกิจกรรมต่างๆ สาเร็จลงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมี ประสิทธิผลด้วยคนและทรัพยากรขององค์การ Robbins&DeCenzo2004;
Certo, 2003) ซึ่งตามความหมายนี้องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกบการจัดการ ได้แก่ ขบวนการ (Process)
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ขบวนการ (Process) ในความหมาย
ของการจัดการนี้หมายถึงหน้าที่ต่างๆ ด้านการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การโน้ม
นาองค์การ และการควบคุม ซึ่งจะได้อธิบายรายละเอียดต่อไปในหัวข้อต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่และ
ขบวนการจัดการ
การจัดการ (Management) หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารปฏิบัติเพื่ อนาไปสู่ก าร
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายขององค์การ อาศัยบุคลากรและทรัพยากรทางการบริหาร (เนตร์พัณณา
ยาวิราช, 2546, หน้า 2) ซึ่งมีความสาคัญในเรื่องของการดาเนินงานขององค์การบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ (Koontz, 1972) ในกระบวนการจัดการที่มีคุณภาพนั้นจะต้องประกอบด้วยปัจจัยทั้งหลาย
ได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของเป็นอุปกรณ์การจัดการ (Drucker, 1979, p.142) ผ่านกระบวนการที่ได้ทา
การออกแบบไว้เป็นขั้นเป็นตอน มีเป้าหมายสูงสุดคือ การทาให้องค์การประสบความสาเร็จผ่าน
หน้าที่หลัก 4 อย่าง คือ การวางแผน การจัดองค์การ การใช้ภาวะผู้นา และการควบคุม (Bartol &
Martin, 1991, p.6) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554) กล่าวว่า เป็นการดาเนินงาน
ขององค์กรย่อมต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นพื้นฐานเพื่อสามารถ
ควบคุมการดาเนินงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ รวมไปถึงต้องมีสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ การเงิน ทรัพยากรข้อมูลขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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พัชสิริ ชมพูคา (2552) การจัดการ คือ การดาเนินการในการวางแผนตัดสินใจ การจัด
องค์การ การนาและการควบคุมทรัพยากรพื้นฐานขององค์การ อันได้แก่ ทรัพยากร สินทรัพย์ถาวร
การเงิน ข้อมูลและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดังนั้นการจัดการจึงประกอบด้วยหน้าที่ทางการจัดการ 4 อย่าง ซึ่งประกอบด้วย การ
วางแผน (Planning) การจัดการองค์การ (Organizing) การนา (Leading) และการควบคุม (Control)
สมภพ ระงับทุกข์ (2554) ได้ให้ความหมายของการจัดการ คือการติดตามการดาเนินการ
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยองค์การ หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมงานกันเพื่อ
บรรลุเป้ าหมาย ผู้จัดการหรือหัวหน้าองค์ก ารมีบทบาทต่อความส าคัญขององค์การ ซึ่งการเป็น
ผู้บริหารที่ได้รับการยอมรับนั้น ไม่ใช่ได้ม าจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียว แต่สามารถฝึกฝนตนได้
เพราะการบริหารจัดการ คือ การให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นๆ ให้บรรลุสาเร็จตามที่กาหนด
ดรัคเกอร์ (Druck, 2006 อ้างใน สาคร สุขศรีวงศ์ , 2560 หน้า 25) กล่าวไว้ว่าการจัดการ
หมายถึง การทางานให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรผ่ านกิจกรรมต่างๆ ทางการจัดการซึ่ง
รวมถึงกิจกรรม 4 ประการ ได้แก่ การวางแผน การจัดการองค์กร การชี้นา และการควบคุมองค์กร
นอกจากกิจกรรมการจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การตัดสินใจในการบริ หารจัดการ
การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การบริ ห ารกลุ่ ม และการจั ด การใน
สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ
James A.F.Stoner “การจัดการ” คือ กระบวนการ (Process) ของการวางแผน (Planning)
การ จัดองค์การ (Organization) การสั่งการ (Leading) และการควบคุม (Controlling) ความพยายาม
ของสมาชิกใน องค์การและการใช้ทรัพย์กรต่างๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์การกาหนดไว้ การ
วางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ การควบคุม
สมศักดิ์ คงเที่ยง, (2542) การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลตั้งแต่สอง คนขึ้นไป
ร่วมมื อกั นดาเนินการ เพื่ อให้บ รรลุวั ตถุป ระสงค์อย่ างหนึ่ งอย่ างใดหรือหลายๆ อย่ างที่ บุคคล
ร่วมกั นก าหนดโดยใช้ก ระบวนการอย่ างมีระบบและใช้ทรัพ ยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่ าง
เหมาะสม
ปรีดา เรืองวิชาธร (2547) ให้ความหมาย “การบริหารองค์กร” ว่า หมายถึง การจัดการ
ปัจจัยทั้งด้านกาลังคน ซึ่งหมายถึง สติปัญญา จิตใจ ทักษะความสามารถด้านต่างๆ ของแต่ละคน
และปั จจั ย ด้ า นวั ตถุ อุป กรณ์ รวมถึ งทุน ทรั พ ย์ ใ นการด าเนินงาน แล้ วผสมผสานให้ ดาเนิน ตาม
ยุทธศาสตร์หรือแผนงานที่วางไว้อย่างสมดุลลงตัว เพื่อนาไปสู่ผลหรือเป้าหมายที่ต้องการ ดังนั้น
หากนาแนวคิ ดดัง กล่า วไปประยุกต์ใช้ใ นการบริหารเครือข่า ยชุมชน ย่อมหมายถึงการที่องค์ก ร
ชุมชนที่รวมตัวกัน และทากิจกรรมร่วมกันต้องมีการจัดการปัจจัยกาลังคนด้วยการพัฒนาสติปัญญา
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ทักษะความสามารถในการดาเนินงาน และพัฒนาความสัมพันธ์ภายในเครือข่าย รวมทั้งการจัดการ
ปัจจัยด้านวัตถุและทุนในการดาเนินงานของเครือข่ายด้วย ซึ่งทุน ในที่นี้น่าจะหมายความรวมทั้งทุน
ทรัพย์ที่จาเป็น ทุนมนุษย์ และทุนทางสังคมด้วย
Noriaki Kano (2010) กล่าวว่า การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ไม่ได้เป็นเพียงแค่การ
บริหาร เชิงกลยุทธ์จะนาพาองค์กรไปทิศทางที่ต้องการ ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กับองค์กรในทุกๆด้านด้วย ก่อให้เกิดการพัฒนาใหม่ๆ รวมถึงความร่ วมมือที่เป็นพันธมิตรระหว่าง
กัน
จากความหมายของการจัดการข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าการจัดการ หมายถึง ศิลปะใน
การใช้คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ขององค์การและนอกองค์การ หรือศาสตร์ของการกระทาสิ่งต่างๆ โดย
ผ่านการกระทาของบุคลากร และเป็นกระบวนการที่ทาให้เป้าหมายขององค์การประสบความสาเร็จ
โดยผ่านหน้าที่หลัก 4 อย่าง คือ การวางแผน การจัดองค์การ การชี้นา (ภาวะผู้นา) และการควบคุม
2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจัดการ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจัดการ จากอดีตสู่ปัจจุบันในสาคร สุขศรีวงศ์ (2560 หน้า 45)
กล่าวถึง แนวคิดการจัดการสามารถแบ่งได้ ดังนี้
1. แนวคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Management Approach)
2. แนวคิดการจัดการเชิงบริหาร (Administrative Management Approach)
3. แนวคิดการจัดการเชิงพฤติกรรม (Behavioral Management Approach)
4. แนวคิดการจัดการเชิงปริมาณ (Quantitative Management Approach)
5. แนวคิดการจัดการร่วมสมัย (Contemporary Management Approach)
แนวคิดการจัดการแต่ละแนวคิดมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน คือ การทางานให้สาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขององค์กร แต่ละแนวคิดต่างๆ เหล่านี้มีจุดมุ่งเน้นหรือวิธีในการจัดการ
เพื่อไปให้ ถึงเป้าหมายต่างกันไป
1. แนวคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ มอนทานา และชาร์เนาว์ (Montana and Charnov,
2000 อ้างใน สาคร สุขศรีวงศ์ , 2560 หน้า 46) ได้กล่าวถึง แนวคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ ว่า
เกิดขึ้นในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม จากความพยายามของ นักวิทยาศาสตร์ และนักคิด ในยุคนั้น ที่
ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการทางานของแรงงาน โดยอาศัยวิธีการที่ได้ศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์
โดยแนวคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ มี การตั้งสมมติฐาน กาหนดตัวแปร ทดลอง แล้วจึงวัดผล
ทดลองตามกระบวนการซ้าจนค้นพบวิธีการทางานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น กระทั่งค้นพบวิธีที่ดี
ที่สุดในการทางานผู้ค้นพบการพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน จนได้รับชื่อว่าเป็นบิดาแห่งการ
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จัดการเชิงวิทยาศาสตร์คือ เฟรดเดอริก เทอร์เ ลอร์ ผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดในการจัดการผลผลิตใน
การขนเหล็กของคนงานในโรงงานหลอมเหล็ก โดยค้นหาวิธีการที่ดีที่สุดในการขนเหล็ก เทย์เลอร์
จึงได้กาหนดหลักการที่สาคัญในการจัดการ 4 ประการ คือ
1) ในการทางานแต่ละงานให้ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดค้นและกาหนด วิธีที่
ดีที่สุด สาหรับงานนั้น
2) ให้จัดหมวดหมู่ในการทางานให้เหมาะสม พร้อมแบ่งงาน และความรับผิดชอบ
ระหว่างฝ่ายบริหาร และคนงานอย่างเหมาะสม
3) คัดเลือกคนงานที่เหมาะสมแล้วฝึกอบรมและพัฒนาตามวิธีการที่กาหนด
4) ให้ฝ่ายบริหารประสานงาน และทาความเข้าใจกับคนงานในเรื่องต่างๆ อย่างใกล้ชิด
2. แนวทางการจัดการเชิ งบริหาร เกิ ดจากความพยายามของนัก คิด และนัก วิชาการที่
คิดค้น กาหนดหลักการบริหารให้ชัดเจน ผู้มีบทบาทส าคัญต่อการพั ฒนาแนวคิดการจัดการเชิง
บริหาร คือ ฟาโยล์ (Fayol, 1949 อ้างใน สาคร สุขศรีวงศ์, 2560 หน้า 47) ได้แก่กิจกรรมหลักใน
องค์กรธุรกิจ ได้แก่
1) เทคนิคและการผลิต (Technical and Production)
2) การพาณิชย์ (Commercial)
3) การเงิน (Financial)
4) ความมั่น (Security)
5) การบัญชี (Accounting)
6) การจัดการ (Management)
หน้าที่ทางการจัดการ ได้แก่
1) การวางแผน (Planning)
2) การจัดองค์กร (Organization)
3) การบังคับบัญชา (Commanding)
4) การประสานงาน (Coordinating)
5) การควบคุม (Control)
3. แนวคิดการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์
ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกขององค์กรความรู้สึกและความคาดหวังของคนงานตลอดจน
เป้าหมายและแรงจูงใจในการทางานของคนงาน เมโย (Mayo, 1933 อ้างใน สาคร สุขศรีวงศ์, 2560
หน้า 49) เป็นการศึกษาที่มีอิทธิพลและวางรากฐานการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในเวลาต่อมา
การศึกษามีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อหาความสัมพันธ์ของแสงสว่างในที่ทางานกับผลผลิต โดยแบ่ง
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คนงานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง (Experimental group) และควบคุม (Control group) จนได้
ข้อสรุปว่า นอกจากปั จจัยการผลิตตามปกติซึ่งได้แก่ ค่าแรง แสงสว่าง และระยะเวลาการหยุดพัก
แล้วปริมาณผลลิตขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ด้วย ปัจจัยเหล่านั้นรวมถึง ความรู้สึกของคนงานว่ากาลังอยู่
ในการทดลอง การแบ่งกลุ่ม การทางาน การสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ความสัมพั นธ์ระหว่าง
คนงานด้วยกัน ตลอดจนความคาดหวัง เป้าหมาย และแรงจูงใจในการทางาน ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้
รวม เรียกว่า ปัจจัยเชิงพฤติกรรม
4. แนวคิดการจัดการเชิงปริมาณ ฟาโยล์ (Fayol, 1949 อ้างใน สาคร สุขศรีวงศ์, 2560 หน้า
50) กล่าวว่า เป็นการนาหลักคณิตศาสตร์ สถิติ ตลอดจนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ประมวลผลใช้การบริหารจัดการ ต่อมาได้มีการพัฒนาวิธีการและระบบต่างๆ และเป็นระบบที่ใช้
งานอยู่ทั่วไป เช่น ระบบสนับสนุนเพื่อการตัดสินใจ และระบบสนับสนุนเพื่ อผู้บริหาร และการ
จัดการเชิงปริมาณสามารถแตกสาขาออกเป็นวิทยาศาสตร์การจัดการ (Management Science) การ
จัดการดาเนินงาน (Operation Management) และระบบสารสนเทศทางการจัดการ (Management
Information System )
5. แนวคิดทางการจัดการร่วมสมัย กล่าวถึง แนวคิดเรื่องระบบ (System Approach) เป็น
การมองว่าองค์กรทุกองค์กรเป็นระบบขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆ ภายในองค์กร
อาทิ การวางแผน การบริหารทรัพยากรบุคคล การประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทน การควบคุม
ตลอดจนการเงิน และการผลิต ที่มีผลกระทบซึ่งกัน และกันอยู่ตลอดเวลา แนวคิดการจัดการตาม
สถานการณ์ (Situational Approach)
2.1.3 ความสาคัญของการจัดการ
การจัดการทุกประเภทจาเป็นต้องอาศัยปัจจัยหรือทรัพยากรทางการจัดการที่สาคัญ ได้แก่
บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management) หรือ
ที่เรียกย่อๆ ว่า 4M’s ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร เพราะการบริหารจะประสบผลสาเร็จ
ตามเป้าหมาย ต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพมีปริมาณเพียงพอ ต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนการ
ดาเนินการเพียงพอ ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะกับความต้องการของแผนงานและโครงการและต้อง
มีระบบการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยจาก
การศึกษาพบว่า มีผู้กล่าวถึง ปัจจัยสาคัญของการจัดการ ไว้ดังนี้
ปัจจัยในการจัดการที่เป็นมูลเหตุที่สาคัญและผู้บริหารทุกคนต้องสนใจในงานด้านการ
จัดการ คือ (ธงชัย สันติวงษ์, 2543 และสมคิด บางโม, 2545)
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1. คน (Man) ทรัพยากรบุคคลที่ถื อได้ว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญยิ่งที่จะก่อผลสาเร็จให้กับ
กิจการได้อย่างมาก ทั้งนี้ในแง่ของปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับผลศึกษา เรื่อง การจัดการ
ร้านอาหารมังสวิรัติตามแนวคิดเพื่อสุขภาพ ผลกาไรและจิตวิญญาณ ของพรรณพิมล ศิลปะรัตนา
นนท์ (2555) ที่พบว่าการจัดการด้านการบริห ารทรัพยากรบุคคลควรมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรและการประเมินผลงานของพนักงานอยู่ตลอดเวลาซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัย เรื่อง
การวิเคราะห์การจัดการร้านอาหารญี่ปุ่นในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ของอัจฉรา อันสมศรี (2557)
ที่พบว่า มีหลักในการจัดการวัสดุอุปกรณ์ 2 หลักการ คือ นโยบายการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ภายในร้าน
และการวางระบบการบริหารการจัดการวัสดุอุปกรณ์ซึ่งในนโยบายการจัด ซื้อวัสดุอุปกรณ์ภายใน
ร้านจะมีเกณฑ์การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจร้านอาหารที่มีความคงทนในการใช้งาน
โดยมีแหล่งในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จากร้ านค้าทั่วไปในท้องถิ่น และในการวางระบบการบริหาร
การจัดการวัสดุอุปกรณ์มีการวางระบบการบริหารด้วยการดูแล รักษาวัสดุอุปกรณ์โดยการดูแลและ
ซ่อมบารุงจากตัวเจ้าของร้านเอง และพนักงานในร้านซึ่งมีส่วนในการดูแลรักษาด้วยการทาความ
สะอาด และตรวจสอบสภาพวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ
2. เครื่องจักร (Machine) คือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่จัดหาและซื้อมาอย่างพิถีพิถัน เพื่อใช้
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า สอดคล้องกับผลศึกษา เรื่อง การจัดการร้านอาหาร
มังสวิรัติตามแนวคิดเพื่อสุขภาพ ผลกาไรและจิตวิญญาณ ของพรรณพิมล ศิลปะรัตนานนท์ (2555)
ที่ พ บว่า ในด้า นการจัดการวัส ดุ อุปกรณ์พ บว่า ร้ านอาหารมังสวิรัติที่มีแ นวคิดเพื่ อหวัง ผลก าไร
ร้านอาหารมังสวิรัติที่มีแนวคิดเพื่อสุขภาพ และร้านอาหารมังสวิรัติที่มีแนวคดทางจิตวิญญาณ มี
หลักในการจดการวัสดุอุปกรณ์ 2 หลักการ คือ นโยบายการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ภายในร้าน และการ
วางระบบการบริหารการจัดการวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งในนโยบายการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ภายในร้านพบว่า
ร้านอาหารมังสวิรัติทั้ง3 ร้าน มีเกณฑ์การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจมีความคงทนใน
การใช้งาน โดยมีแหล่งในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จากร้านค้าทั่วไป
3. เงินทุน (Money) นับเป็นปัจจัยที่สาคัญที่ให้การสนับสนุนในการจัดหาทรัพยากรเพื่อ
หล่อเลี้ยงและเอื้ออานวยให้กิจกรรมขององค์การดาเนินไปโดยไม่ติดขัด ซึ่งสอดคล้องกับผลศึกษา
เรื่อง การจัดการร้านอาหารมังสวิรัติตามแนวคิดเพื่อสุขภาพ ผลกาไรและจิตวิญญาณ ของพรรณ
พิมล ศิลปะรัตนานนท์ (2555) ที่พบว่า ในด้านการจัดการเงินทุน พบว่า ร้านอาหารมังสวิรัติทั้ง 3
ร้านมีก ารจัดการเงินทุนใน 3 ด้าน คือ ด้านเงินทุนจัดตั้งร้าน ด้านเงินทุนเริ่มต้นธุรกิจ และด้าน
เงินทุนในการดาเนินการ
4. วัสดุสิ่งของ (Material) ถือเป็นปัจจัยที่มีปริมาณและมูลค่าสูงไม่ต่างไปจากปัจจัยตัว
อื่นๆ เพราะวัตถุดิบและสิ่งของเหล่านี้จะต้องมีการจัดหามาใช้ดาเนินการผลิตซึ่งสอดคล้องกับผล
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ศึกษา เรื่อง การจัดการร้านอาหารมังสวิรัติตามแนวคิดเพื่อสุขภาพ ผลกาไรและจิตวิญญาณ ของ
พรรณพิมล ศิลปะรัตนานนท์ (2555) ที่พบว่าการจัดการวัสดุอุปกรณ์ควรมีวางแผนด้านกาลังคนใน
การดู แ ลรั ก ษาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ภ ายในกิ จ การเพื่ อ ให้ มี ก ารดู แ ลรั ก ษาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ เ ป็ น ระบบซึ่ ง
สอดคล้องกั บ ผลการศึ กษาวิจัย เรื่องการวิเคราะห์การจัดการร้านอาหารญี่ปุ่นในอาเภอแม่ส อด
จังหวัดตากของอัจฉรา อันสมศรี (2557) ที่พบว่า ในส่วนของการจัดการร้านอาหารญี่ปุ่น ด้านการ
จัดซื้อจัด หาวัตถุดิบในการผลิตอาหารทางร้านได้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ
ที่หาได้ในท้องถิ่น วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ต้องจัดซื้อจัดหาจะเป็นสินค้าที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด
ทั่วไปสาหรับอาหารสด เช่น กุ้ง ปลาหมึก หมูไก่ ผักสด เจ้าของร้านจะซื้อวัน ต่อวัน เพื่อความสด
ใหม่ของวัตถุดิบไม่ซื้อตุนไว้เป็นจานวนมาก สาหรับวัตถุดิบในการผลิตที่เป็นของแห้งที่สามารถ
เก็บไว้ได้นานเจ้าของร้านจะซื้อตุนไว้ให้เพียงพอสาหรับใช้ในหนึ่งอาทิตย์เท่านั้น
ดรักเกอร์ (Drucker, 1945 อ้างถึงใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542, หน้า 2) คือ ศิลปะใน การ
ทางานให้บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ขององค์กร ที่วางไว้ร่วมกับผู้อื่น ดังภาพที่ 2.1 ความสาคัญ
ของการจัดการ
การจัดการ

กาหนดเป้าหมายและวิธีการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

การวางแผน
การจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ใน

ภาวะผู้นาและการจูงใจพนักงาน

การจัดองค์การ

องค์กรให้เหมาะสมกับแผนงาน

ให้ปฏิบัติตามแผนงานเป้าหมาย
ที่วางไว้

การชี้นา

แผนงานเป้าหมายที่วางไว้
การควบคุม
ควบคุมการดาเนินงานต่างๆ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

วัตถุประสงค์ของ
องค์การ

ภาพที่ 2.1 ความสาคัญของการจัดการ
ที่มา : Drucker, 1945 (อ้างถึงใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542, หน้า 2)
จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยการจัดการ
ประกอบด้วย บุคลากร(Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ
(Management) หรือที่เรียกว่า 4M’s
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2.1.4 กระบวนการจัดการ
แนวคิดของอองรี ฟาโยล (Henri Fayol) การวางแผน (Planning) ศึกษาความเป็นไปได้ของ
การวางแผนเพื่อกาหนดกรอบแนวทางในการดาเนินงาน กาหนดระยะเวลาให้เหมาะสมกับแต่ละ
โครงการขององค์กร การจัดองค์การ (Organizing) จัดหน่วยงานภายในองค์กรให้มีความเหมาะสม
กั บ แผนงาน ปั จ จั ย สภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม การสั่ ง การ (Leading) ผู้ บ ริ ห ารจะมอบหมายงานให้
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านน าแผนการไปปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามวั ต ถุ ป ระสงค์ การควบคุ ม
(Controlling) ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการบรรลุ
เป้าหมายกระบวนการทางการจัดการ (The Management Process) ฟาโย (Fayoม 1961 อ้างถึงใน
ธงชัย สันติวงษ์, 2540, หน้า 40) ได้กล่าวถึงกระบวนการบริหารหรือการจัดการประกอบด้วยหน้าที่
ทางการจัดการ 4 ประการคือ
1. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องทาการคาดการณ์
ล่วงหน้า หรือเหตุ ก ารณ์ต่า งๆ ที่ จะมีผลกระทบต่อการดาเนินงาน และก าหนดขึ้นเป็นแผนการ
ปฏิบัติงานหรือวิถีทางที่จะปฏิบัติเอาไว้ เพื่อสาหรับเป็นแนวทางของการทางานในอนาคต สามารถ
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
1) การวางแผนระดับนโยบาย (Policy Planning) เป็นแผนระดับสูงสุดขององค์การ
มักจะระบุแนวทางอย่างกว้างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดแผนชนิดอื่นๆ ส่วนใหญ่จะเป็นแผน
ระยะยาว (Long Range Plan) เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
2) การวางแผน (Planning) เป็นการวางแผนหลอมรวมครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมด
ขององค์การ หรือแผนงานใหญ่ขององค์การ โดยจะระบุไว้ “อย่างกว้าง” และ “มองไกล” ไป
พร้อมๆ กัน ซึ่งมักจะเป็นแผนระยะยาว 5-10 ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนระดับนโยบาย
3) แผนปฏิบัติการ หรือแผนดาเนินงาน (Operation Plan) เป็นการวางแผนที่
กาหนด จุดมุ่ ง หมายระยะสั้น ระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งถ่ายทอดมาจากแผนองค์ประกอบของ
แผนปฏิบัติการจะประกอบด้วย วัตถุประสงค์เป้าหมาย กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติงบประมาณ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น งาน แผนปฏิ บั ติ ก าร แบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท คื อ แผนใช้ ป ระจ า
(Standing Plans) และแผนใช้เฉพาะครั้ง หรือชั่วคราว (Single use Plans)
2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารจะต้องจัดให้มีโครงสร้าง
ของงานต่า งๆ และอานาจหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อให้เครื่องจักร สิ่งของและตัวคนอยู่ ในส่วนประกอบที่
เหมาะสมในอันที่จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลสาเร็จได้
3. การสั่งการ (Leading) หมายถึง กระบวนการของการสั่งการและการใช้อิทธิพลต่อ
กิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกของกลุ่ม
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4. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ความพยายามอย่างมีระบบเพื่อกาหนดมาตรฐานของ
การปฏิบัติงานการออกแบบระบบข้อมูลย้อนกลับ การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง
กับมาตรฐานที่กาหนดไว้ล่วงหน้า พิจารณาว่ามีข้อแตกต่างหรือไม่ และทาการแก้ไขใดๆ ที่ต้องการ
เพื่อเป็นหลักประกันว่าทรัพยากรทุกอย่าง ขององค์การได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อ
ความสาเร็จของเป้าหมายขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2555, หน้า
19) ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดการ โดยแบ่งหน้าที่ของการจัดการออกเป็น 4 หน้าที่ คือ
1) การวางแผน เป็นขั้นตอนในการกาหนดวัตถุประสงค์และพิจารณาถึงวิธีการที่ควร
ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องตัดสินใจว่า บริษัทมีวัตถุประสงค์อะไร
ในอนาคต และจะต้องดาเนินการอย่างไรเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามวัต ถุประสงค์นั้น ลักษณะการ
วางแผนคือ
1.1 การดาเนินการตรวจสอบตัวเองเพื่อกาหนดสถานภาพในปัจจุบันขององค์การ
1.2 การสารวจสภาพแวดล้อม
1.3 การกาหนดวัตถุประสงค์
1.4 การพยากรณ์สถานการณ์ในอนาคต
1.5 การกาหนดแนวทางปฏิบัติงานและความจาเป็นในการใช้ทรัพยากร
1.6 การประเมินแนวทางการปฏิบัติงานที่วางไว้
1.7 การทบทวนและปรับแผนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ของการ
ควบคุมไม่เป็นไปตามที่กาหนด
1.8 การติดต่อสื่อสารในกระบวนการของการวางแผนเป็นไปอย่างทั่วถึง
2) การจัดองค์การ เป็นขั้นตอนในการจัดบุคคลและทรัพยากรที่ใช้ในการทางาน
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการทางานนั้น หรือเป็นการจัดแบ่งงานและจัดสรรทรัพยากรสาหรับงาน
เพื่อให้ งานเหล่านั้นสาเร็จ การจัดองค์การประกอบด้วย
2.1 การระบุและอธิบายงานที่จะถูกนาไปดาเนินการ
2.2 การกระจายงานออกเป็นหน้าที่
2.3 การรวมหน้าที่ต่างๆ เข้าเป็นตาแหน่งงาน
2.4 การอธิบายสิ่งที่จาเป็นหรือความต้องการของตาแหน่งงาน
2.5 การรวมตาแหน่งงานต่างๆ เป็นหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์อย่างเหมาะสม
และสามารถบริหารจัดการได้
2.6 การมอบหมายงานความรับผิดชอบและอานาจหน้าที่
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2.7 การทบทวนและปรับโครงสร้างขององค์การเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง และ
ผลลัพธ์ของการควบคุมไม่เป็นไปตามที่กาหนด
2.8 การติดต่อสื่อสารในกระบวนการของการจัดองค์การเป็นไปอย่างทั่วถึง
2.9 การกาหนดความจาเป็นของทรัพยากรมนุษย์
2.10 การสรรหาผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
2.11 การคัดเลือกจากบุคคลที่สรรหามา
2.12 การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่างๆ
2.13 การทบทวนและปรั บ คุ ณ ภาพและปริ ม าณของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เมื่ อ
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ของการควบคุมไม่เป็นไปตามที่กาหนด
2.14 การติดต่อสื่อสารในกระบวนการของการจัดคนเข้าทางานเป็นไปอย่างทั่วถึง
3) การชี้นา เป็นขั้นตอนในการกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น และชั กนาความ
พยายามของพนักงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการใช้ความพยายามของ
ผู้จัดการที่จะกระตุ้นให้พนักงานมีศักยภาพในการทางานสูง ดังนั้นการนาจะช่วยให้งานบรรลุผล
สาเร็จ เสริมสร้างขวัญ และจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา การนาประกอบด้วย
3.1 การติดต่อสื่อสารและอธิบายวัตถุประสงค์ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทราบ
3.2 การมอบหมายมาตรฐานของการปฏิบัติงานต่างๆ
3.3 การให้คาแนะนาและคาปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ของการปฏิบัติงาน
3.4 การให้รางวัลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาบนพื้นฐานของผลการปฏิบัติงาน
3.5 การยกย่ องและสรรเสริญ และการต าหนิ ติ เตี ย นอย่ า งยุ ติ ธ รรมและถูก ต้ อ ง
เหมาะสม
3.6 การจัดหาสภาพแวดล้อมมากระตุ้นการจูงใจ โดยการติดต่อสื่อสารเพื่อสารวจ
ความต้องการและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
3.7 การทบทวนและปรั บ วิ ธี ก ารของภาวะความเป็ น ผู้ น า เมื่ อ สถานการณ์
เปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ของการควบคุมไม่เป็นไปตามที่กาหนด และ
3.8 การติดต่อสื่อสารโดยทั่วทุกแห่งในกระบวนการของภาวะความเป็นผู้นา
4) การควบคุม เป็นการติดตามผลการทางานและแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่จาเป็นหรือเป็ น
ขั้นตอนของการวัดผลการทางานและดาเนินการแก้ไขเพื่อให้บรรลุผลที่ต้องการ ซึ่งประกอบด้วย
4.1 การกาหนดมาตรฐาน
4.2 การเปรียบเทียบและติดตามผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน
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4.3 การแก้ไขข้อบกพร่อง
4.4 การทบทวนและปรับวิธีการควบคุมเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง และผลลัพธ์
ของการควบคุมไม่เป็นไปตามที่กาหนด
4.5 การติดต่อสื่อสารในกระบวนการของการควบคุมเป็นไปอย่างทั่วถึง
กูลิค และเออร์วิค (Gulick and Urwick, 1973 : หน้า 13) เสนอเป็นหลัก การว่า
กระบวนการจัดการประกอบด้วยขั้นตอนที่ ส าคั ญ 7 ประการ หรือเรียกว่า POSDCORB ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือการกาหนดการไว้ล่วงหน้าว่าจะ
ทาอะไร ในการบริหารงานใดๆ ก็ตามผู้บริหารจะต้องรู้จักวางแผน เพราะการวางแผนเป็นหลักการ
สาคัญมูลฐานของกระบวนการบริหาร ผู้บริหารจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า แผนงานเป็น หลักและ
เป็นรากฐานของการปฏิบัติงานทั้งปวง ถ้าปราศจากแผนงานแล้วเป็นการยากที่ผู้บริหารจะทางานให้
ได้ผลดี การวางแผนในการบริหารนั้นอาจจัดเป็นแผนระยะสั้น หรือแผนระยะยาวก็ได้รูปแบบของ
แผนงานควรประกอบด้วยวัตถุประสงค์ นโยบาย แนวปฏิบัติและมาตรฐานของงาน ในการวางแผน
นั้นผู้บริหารจะต้องคานึงอยู่เสมอว่า จะทาอะไร (What) จะทาอย่างไร (How) จะใช้เงินเท่าไร (How
money) จะมอบหมายให้ใครทา (Who) และจะกระทาเมื่อไร (When) นอกจานั้นผู้บริหารจะต้อง
คานึงถึงสภาพภูมิศาสตร์ สภาวะแวดล้อม ดินฟ้าอากาศ ระบบของสังคม พฤติกรรมของบุคคล
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นที่ยึดถือของบุคคลในกลุ่มนั้นๆ ด้วย
2. การจัดองค์ การ (Organizing) หมายถึง การจัดองค์การหรือหน่วยงาน โดยการ
จัดแบ่งงานขององค์การหรือของหน่วยงานเป็นหน่วยงานย่อย พร้อมทั้งวัตถุประสงค์กาหนดหน้าที่
และความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน ตลอดจนกาหนดงานควบคุมและบังคับบัญชาในลักษณะ
หน่วยงานหลักหน่วยงานที่ปรึ กษา และหน่วยงานช่วย พร้อมทั้งกาหนด ช่วงการบังคับบัญชาไว้
ด้วย ซึ่งตามปกติช่วงการบังคับบัญชาจะอยู่ระหว่าง 3-5 หน่วยงาน การจัดองค์การเป็นเรื่องสาคัญ
มาก เพราะถ้ามีการจัดองค์การที่ดีจะช่วยให้เกิดความราบรื่นในองค์การนั้น ในการจัดองค์การอาจ
แสดงไว้ในรูปของแผนภูมิองค์การ เพื่อให้เกิดการสื่อสารความเข้าใจในองค์การเกี่ยวกับอานาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ สายการบังคับบัญชา และการติดต่อ
3. การจัดคนเข้าทางาน (Staffing) หมายถึง การดาเนินการบริหารงานบุคคลซึ่งเป็น
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาสู่หน่วยงาน มีการปฐมนิเทศ
และมอบหมายงานให้ทั้งบุคคลากรใหม่ และบุคลากรเก่า มีการพิจารณาเรื่องความดีความชอบและ
สวัสดิการ เนื่องจากคนเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดของกระบวนการบริหาร ผู้บริหารพึงเอาใจใส่ชีวิต
ความเป็นอยู่ และความสุขความทุกข์ของผู้ ร่วมงาน ดูแลผู้ร่วมงานของหน่วยงานให้อยู่ในสภาพที่
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จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ มีการมอบหมายงานใหม่เหมาะสมกับบุคคล และให้ความ
เป็นธรรมแก่ผู้ร่วมงานโดยเสมอภาคกัน ในการบริหารงานบุคคลในปัจจุบันมีใช้อยู่ 2 ระบบ คือ
3.1 ระบบคุณธรรม (Merit system) เป็นระบบบริหารงานบุคคลที่ใช้หลักเกณฑ์
4 ประการ คือ
3.1.1 หลักความเสมอภาค เช่น ใช้สิทธิสมัครสอบได้ทุกคน
3.1.2 หลักความสามารถ เช่น ให้ผู้สอบได้คะแนนสูงกว่าได้รับการบรรจุก่อน
3.1.3 หลัก ความมั่ งคง เช่น ให้ผู้ร่ว มงานได้รับความคุ้ มครองเมื่อได้ปฏิบั ติ
หน้าที่
3.1.4 หลักความเป็นกลางทางการเมือง เช่น ห้ามข้าราชการฝักใฝ่ทางการเมือง
3.2 ระบบอุปถัมภ์ (Patronage system) เป็นระบบบริหารงานบุคคลที่ตรงข้ามกับ
ระบบคุณธรรมส่วนใหญ่จะใช้ระบบเครือญาติ หรือระบบพวกพ้อง
4. การอานวยการ (Directing) เป็นขั้นตอนที่สาคัญในกระบวนการบริหารและเป็น
บทบาทที่ ส าคั ญ ของนั ก บริ ห าร เพราะการสั่ ง การและค าสั่ ง ของผู้ บ ริ ห ารจะมี ผ ลกระทบต่ อ
พฤติกรรมขององค์การหรือหน่วยงาน ซึ่งอาจจะเป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ก็
ได้การสั่งการเป็น การตัดสินใจของผู้บริหาร ในการกาหนดให้ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน หรือ
ดาเนินการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป็นการตัดสินใจในการเลือกทางเดินขององค์การก็ได้ในการ
สั่งการนั้นผู้บริหารอาจสั่งการได้ 2 วิธี คือ การสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร และการสั่งการด้วยวาจา
ในการสั่งการนั้นมีข้อทีค่ วรคานึงถึง คือ
4.1 การสั่งการนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การเพียงใด
4.2 ผู้ บ ริ ห ารมี ข้ อ มู ล ผลการวิ จั ย และความคิ ด ของนั ก วิ ช าการประกอบการ
ตัดสินใจสั่งการเพียงใด
4.3 คานึงถึงความสามารถของผู้รับคาสั่งด้วยหรือยัง
4.4 ปัจจัยเกื้อกูลและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
4.5 เป็ นค าสั่ง ที่ ชั ดเจน และเกิ ดความเข้าใจตรงกั นระหว่างผู้สั่งและผู้รับคาสั่ง
หรือไม่
5. การประสานงาน (Co-ordaining) หมายถึง การประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือ
ตาแหน่งที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ เพื่อให้การดาเนินงานขององค์การหรือ
หน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ การประสานงานเป็นขั้น
หนึ่งของกระบวนการบริหาร ซึ่ง ผู้บริหารจะต้องใช้เทคนิคในการส่งเสริม ชักจูง ตัก เตือน และ
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ช่วยเหลือให้ทุกหน่วยงานขององค์การ หน้าที่ขององค์การเป็นจุดมุ่งหมายปลายทาง วัตถุประสงค์
กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติตามกาหนดเวลาและสถานที่ตลอดจนผู้รับผิดชอบ ทาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
ว่าในเวลาใด ใครทาอะไร ที่ไหน และทาอย่างไร เป็นการสะดวก ทุ กฝ่ายในการติดต่อประสานงาน
เกี่ยวกับกระบวนการของการผลิตและผลผลิตต่อไป
5.1 วิธีการประสานงานภายในองค์การ
5.1.1 จัดแผนผังแสดงสายงาน และกาหนดหน้าที่ของหน่วยงาน และตาแหน่ง
ต่างๆ ให้ชัดแจ้ง เพื่อป้องกันการปฏิบัติงานก้าวก่าย และซ้าซ้อนกัน เมื่อหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุก
ฝ่ายปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้งานขององค์การย่อมสอดคล้องกัน
5.1.2 จัดให้มี ระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่ อก่อให้เกิดความ
เข้าใจตรงกัน และเข้าใจซึ่งกันและกัน
5.1.3 จัดให้มีคณะกรรมการเพื่อทาหน้าที่กาหนดหลักเกณฑ์ หรือกาหนดแนว
ปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งอาจจัดตั้งเป็นคณะกรรมการประจาและหรือคณะกรรมการ
เฉพาะกิจก็ได้
5.1.4 การใช้ วิธีก ารงบประมาณ เพื่ อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ให้ก าร
ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานหรือแต่ละโครงการ ประสานงานกัน และบรรลุเป้าหมายอย่างมี
เอกภาพ
5.1.5 การติดตามผล เพื่อเป็นการติดตามผลงาน ความก้าวหน้าของงาน และ
หาทางแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาต่างๆ
5.1.6 การใช้วิธีติดต่อนอกแบบ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในสายงานที่
เกี่ยวข้องโดยอาศัยการติดต่อแบบไม่เป็นทางการ และวิธีการใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล เพื่อช่วย
ให้ประสานงานเป็นไปด้วยดี
5.1.7 การใช้เจ้าหน้าที่ติดต่อเฉพาะ โดยการเลือกใช้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่
จะทาหน้าที่ประสานงานโดยเฉพาะ เช่น มีบุคลิกภาพดี มีความสุภาพอ่อนโยน และพูดจาน่าฟัง
5.1.8 จั ด ให้ มี ง านชุ ม ชุ ม ระหว่ า สมาชิ ก ในองค์ ก าร โดยมี ก ารจั ด งานเลี้ ย ง
สังสรรค์ประชุม สัมมนาเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสานงานกันทางอ้อมด้วย
5.2 วิธีประสานงานระหว่างองค์การ
5.2.1 การกาหนดสิทธิและหน้าที่ขององค์การ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสิทธิ
และหน้าที่ขององค์การ จึงควรกาหนดสิทธิและหน้าที่ขององค์การให้ชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ปฏิบัติงานซ้าซ้อน และการขัดแย้งกัน
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5.2.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการผสม เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง
5.2.3 การใช้งบประมาณ เพื่อให้องค์การต่างๆ ปฏิบัติงานตามโครงการ และ
งานที่รับผิดชอบตลอดจนเพื่อป้องกันการปฏิบัติงานซ้าซ้อน
6. การรายงาน (Reporting) หมายถึ ง การรายงานผลการปฏิ บั ติ และการ
ประชาสัมพันธ์ขององค์การในการบริหารนั้นผู้บริหารจะต้องดาเนินการตามกระบวนการบริหาร
เริ่มจากการวางแผนการจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การสั่งการ การประสานงาน ต่อจากนั้นก็
เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องติดตามผลว่าการที่ได้สั่งการหรือมอบหมายให้แก่ผู้ร่วมงานนั้น ผล
การปฏิบั ติง านรุดหน้า หรือไม่ เพีย งใด มีอุปสรรคและข้อขัดข้องประการใด ผลการปฏิบัติงาน
สอดคล้องและบรรลุเป้ า หมายขององค์ก ารหรือไม่ ทั้งนี้เพื่ อจะได้เป็นการประเมินผลงานของ
องค์การ และประเมินผลการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงานด้วย และจะได้เป็นข้อมูลในการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย
7. งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การบริหารงบประมาณ ในการบริหารงาน
ผู้บ ริ หารมี ภารกิ จหน้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริห ารงบประมาณ มี ภ ารกิ จหน้ าที่ที่ จะต้องปฏิบั ติ 2
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก ได้แก่ การจัดทางบประมาณซึ่งเป็นการวางแผนล่วงหน้าในการขอเงิน
เพื่อจัดซื้อหรือจัดจ้างหรือค่าใช้จ่า ย และขั้นตอนที่สอง ได้แก่ การดาเนินการใช้เงินเพื่อจัดซื้อหรือ
จัดจ้างตามงบประมาณที่ได้รับนั้นโดยสอดคล้องกับแนวคิดของ Athos & Pascale ที่ได้เสนอตัวแปร
McKinsey’s Seven Model ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารองค์กรว่าควรจะต้องสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ยนทั้ง 7 ประการดังกล่าวต่อไปนี้
1) กลยุทธ์การดาเนินงานขององค์การ (Strategy) คือ การกาหนดกลยุทธ์
และแผนในการดาเนินงานในการจัดองค์กรก่อน เพื่อดูรูปแบบโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการจัด
องค์กร
2) โครงสร้างองค์การ (Structure) คือ การกาหนดรูปแบบการทางานของ
โครงสร้างองค์กรในรูปแบบที่เหมาะสมกับองค์กรทาให้การดาเนินงานไปได้อย่างสม่าเสมอและมี
ประสิทธิภาพ
3) ระบบกระบวนการงาน (System) คือ เป็นการรวมกันขององค์ประกอบ
ย่อย ๆ ที่ทาหน้าที่ของตนเองและมีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อดาเนินงานให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
4) การจัดอัตรากาลัง (Staff) คือ การจัดเตรียมบุคลากรที่มีความสามารถ
ในทางานเข้าบริหารในองค์กร
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5) ทักษะความชานาญ (Skill) คือ การมีองค์ความรู้และความชานาญใน
การปฏิบัติที่ดีเลิศ ซึ่งองค์การจะต้องมีการคัดบุคลากรเข้าทางาน โดยการดูประวัติและประสบการณ์
ทางาน หลังจากได้ทดสอบเข้าทางานแล้ว จะมีการดูแลความประพฤติอีก 4 เดือน เพื่อให้แน่ใจวา
บุคลากรเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ในบริษัท
6) แบบแผนวัฒนธรรม (Style) คือ การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ควรจะ
มีการกาหนดภาพของวัฒนธรรมองค์กรที่สะท้อนผ่านพฤติกรรมคนออกมาให้ชัดเจน
7) เป้าหมาย ค่านิยม หรือวิสัยทัศน์ร่วม (Super-ordinate Goals, Shared
values or Shared Vision) คือ การกาหนดทิศทางเป้าหมาย ค่านิยม และวิสัยทัศน์ร่วม เพื่อให้
บุคลากรมองไปในทิศทางเดียวกัน และมีเป้าหมายเดียวกัน
ทฤษฎีการจัดการ (เริ่มยุคใหม่) ของดรัคเกอร์ (Drucker, 2005) เสนอเป็นหลักการว่า
กระบวนการจัดการประกอบด้วย
1. การวางแผน (Planning) เป็นการกาหนดหน้าที่การงานที่ต้องปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร โดยกาหนดว่าจะดาเนินการอย่างไรและดาเนินการเมื่อไร เพื่อให้ความสาเร็จ
ตามแผนที่วางไว้ การวางแผนต้องควบคุมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
2. การจัดองค์การ (Organizing) เป็นการมอบหมายงานให้บุคคลในแผนกหรือฝ่ายได้
ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ เมื่อแผนกหรื อฝ่ายประสบความสาเร็จก็จะทาให้
องค์การประสบความสาเร็จไปด้วยดี
3. การเป็นผู้นา (Leading) เป็นการจูงใจ การชักนาการกระตุ้นและชี้ทิศทางให้ดาเนิน
ไปสู่เป้าหมาย โดยการเพิ่มผลผลิตและเน้นมนุษย์สัมพันธ์ทาให้เกิดระดับผลผลิตในระยะยาวที่สูง
กว่าภาวะงานเพราะคนมักไม่ค่อยชอบภาวะงาน
4. การควบคุม (Controlling) เป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหาร ที่จะต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ประเมิ นผลการดาเนินงาน เปรีย บเทีย บผลงานปัจจุบัน กั บเกณฑ์ มาตรฐานที่ตั้งไว้ และทาการ
ตัดสินใจไปตามเกณฑ์หรือไม
บาร์โทล และมาร์ติน (Bartol & Martin, 1997, p. 7) ได้นาเสนอว่ากระบวนการจัดการ
ประกอบไปด้วยขั้นตอนที่สาคัญ 4 องค์ประกอบ คือ การวางแผนเป็นกระบวนการทาหน้าที่เกี่ยวกับ
การกาหนดเป้าหมายและตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้การ
จัดองค์ก ารเป็ นกระบวนการท าหน้าที่เกี่ย วกั บทรัพ ยากรมนุษ ย์และทรัพยากรอื่นที่ไม่ใช่มนุษ ย์
เพื่อให้แผนงานที่ตั้งไว้สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จได้การเป็นผู้นาเป็นกระบวนการทา
หน้าที่เกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นทางานมุ่งสู่เป้าหมายขององค์การเป็นสาคัญ การควบคุม
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เป็นกระบวนการที่มุ่งไปสู่การออกกฎระเบียบวิธีปฏิบัติในการทากิจกรรมขององค์การให้ได้ผล
ลัพธ์ตามมาตรฐานงานและเป้าหมายที่องค์การพึงประสงค์ ประกอบด้วย
1. การวางแผน (Planning) หมายถึงการวางแผนหรือกาหนดการทางานขององค์การไว้
ล่วงหน้าว่าจะทาอะไรในการบริหารงานใดๆ ก็ตามผู้บริหารจะต้องทาหน้าที่ในการวางแผนเพราะ
การวางแผนเป็นหน้าที่ประการแรกของกระบวนการบริหารผู้บริหารจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า
แผนงานเป็นกรอบและเป็นแนวทางของการปฏิบัติงานทั้งหมด ถ้าปราศจากแผนงานแล้วเป็นการ
ยากที่ผู้บริหารจะทางานให้ได้ผลดีการวางแผนในการบริหารจัดการงานนั้นจะต้องจัดทาทั้งแผน
ระยะสั้นและแผนระยะยาวในการวางแผนนั้นผู้บริหารจะต้องคานึงอยู่เสมอว่าจะทาอะไร (What)
จะทาอย่างไร (How) จะใช้เงินเท่าไร (How Many) จะให้ใครเป็นผู้ทา (Who) และจะกระทาที่ไหน
(Where) และทาเมื่อไร (When)
2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดองค์การหรือจัดหน่วยงาน โดยการ
จัดแบ่งงานขององค์การหรือของหน่วยงานย่อยพร้อมทั้งกาหนดวัตถุประสงค์ กาหนดอานาจหน้าที่
และความรับ ผิดชอบของแต่ล ะส่วนงาน ตลอดจนก าหนดสายการควบคุมและบังคับบัญชาใน
ลักษณะของหน่วยงานหลัก (Line) หน่วยงานที่ปรึกษา (Staff) และหน่วยงานช่วย (Auxiliary)
พร้อมทั้งกาหนดขนาดของการควบคุมไว้ด้วยการจัดองค์การอาจแสดงไว้ในรูปของแผนภูมิองค์การ
เพื่อให้เกิ ดการสื่อความเข้าใจในองค์การเกี่ยวกับอานาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ สายการบังคับ
บัญชาและการติดต่อสื่อสาร
3. การนา (Leading) หมายถึง การที่ผู้นาใช้การโน้มน้าวให้สมาชิกองค์การปฏิบัติตาม
คาสั่งของตัวเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทางาน นอกจากนั้นยังรวมถึงการติดต่อสื่อสารการสั่ง
การและการจูงใจภายในองค์การอีกด้วย
4. การควบคุม (Control) หมายถึง กระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องค์ การว่าสมาชิก องค์ ก ารที่ เป็ นผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้
หรือไม่ โดยดูได้จากการปฏิบัติงานจริง เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ถ้างานของการทางานต่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานก็จะนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนในการทางานจาก
กระบวนการในการจัดการดังกล่าวข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่า กระบวนการจัดการที่เริ่มต้นจากการ
วางแผนแล้วไปจบลงที่การควบคุมจะเป็นกระบวนการที่เป็ นพลวัตรที่เปลี่ยนแปลง ไปเรื่อยๆ ตาม
สภาพแวดล้อมขององค์การทั้งที่เ ป็นสภาพแวดล้อมภายในและสภาวะแวดล้อมภายนอก ดังนั้นนัก
บริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมอยู่เสมอเพื่อที่จะทาให้การบริหารงานขององค์การเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและบรรลุเป้าหมายขององค์การในท้ายที่สุด
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ดังนั้นนักบริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมอยู่เสมอ เพื่อที่จะทาให้การบริหารงานของ
องค์การเป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมายขององค์การองค์ประกอบพื้นฐานของการบริหาร
จัดการทั้ง 4 ประการดังกล่าวต่างก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันซึ่งสามารถนามาแสดงได้ดังภาพ
กระบวนการจัดการสามารถสรุป และแสดงเป็นโครงสร้างความสัมพันธ์ได้ดังภาพที่ 2.2 (ศิริวรรณ
เสรีรัตน์, 2552 หน้า 19)
ปัจจัยทาง
ทรัพยากร

การควบคุม
(Controlling)

ปัจจัยทาง
กายภาพ

การวางแผน
(Planning)
จุดมุ่งหมายขององค์การ
(Organizational Goals)
การชักนา
(Leading)

ปัจจัยทาง
ศักยภาพ

การจัดการองค์การ
(Organizing)

ปัจจัยทาง
การเงิน

ภาพที่ 2.2 โครงสร้างความสัมพันธ์กระบวนการจัดการ
ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552, หน้า 20
จากแผนภาพโครงสร้า งความสัมพั นธ์กระบวนการจัดการ เมื่อพิจารณาโครงสร้างแล้ว
พบว่า มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ ธงชัย สันติวงษ์ (2556) ได้ให้ความหมายของการบริหาร
จัดการในองค์การไว้ว่าหมายถึงภาระหน้าที่ของผู้นากลุ่ม ซึ่งจะต้องจัดการให้ทรัพยากรทั้งที่เป็นตัว
คนและวัตถุสามารถประสานเข้าด้วยกันเพื่อร่วมกันทางานเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ได้พอสรุป
ได้ดังนี้คือ
1. การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์
2. การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบสาคัญ
3. การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน
4. การบริหารมีลักษณะการดาเนินการเป็นกระบวนการ
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5. การบริ ห ารอาศั ย ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจของบุ ค คลฉะนั้ น จึ ง ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มใจ
(Collective Mind) เพื่อให้เกิดความร่วมมือของกลุ่ม (Group Cooperation) อันจะนาไปสู่พลังรวม
ของกลุ่ม (Group Effort) ที่จะทาให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์
6. การบริหารมีลักษณะเป็นการร่วมมือกันดาเนินการอย่างมีเหตุผล (Rational)
7. การบริหารเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
8. การบริหารไม่มีตัว (Intangible) แต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์
กระบวนการบริหาร ประกอบด้วยหน้าที่ 5 ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การ
บัญชาการและการสั่งการ การประสานงานและการควบคุม การบริหาร องค์การสมัยใหม่นั้นจะต้อง
มององค์การอย่างเป็นระบบที่มีสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องในการบริหารงาน ผู้บริหารต้องเข้าใจ
และปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่มากระทบสภาพแวดล้อมชุ มชน พื้นที่ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2546, หน้า
2-3 อ้างถึงใน สมยศ นาวีการ, 2525, หน้า11) กล่าวถึงหน้าที่การจัดการ (The Management Process:
Management Functions) ประกอบด้วยการจัดการดังนี้
1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การเลือกวิธีการทางานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้ าหมาย
ขององค์การและกาหนดว่าจะทางานนั้นอย่างไร
2. การจัดองค์การ (Organization) หมายถึงการนาเอาแผนงานที่กาหนดไว้มากาหนดหน้าที่
สาหรับบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลที่จะปฏิบัติภายในองค์การเป็นการเริ่มต้นของกลไกในการนาเอา
แผนงานไปสู่การปฏิบัติ
3. การนา (Leading) เกี่ยวข้องกับการจูงใจ ภาวะผู้นาและการสื่อสารระหว่างบุคคลใน
องค์การเพื่อช่วยให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ตามต้องการ
4. การควบคุ ม (Controlling) หมายถึ ง หน้ าที่ทางการจัดการส าหรับผู้บ ริหารในการ
รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นมาตรฐานวัดผลการทางานในองค์การรวมทั้งการวัดผลการทางานใน
ปัจจุบันเพื่อกาหนดมาตรฐานขึ้นและเปรียบเทียบกับผลงานที่ทาได้เพื่อปรับปรุงแก้ไขผลการทางาน
ได้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กาหนดขึ้น สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2543, หน้า 4) ได้
ชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบพื้นฐานของการบริหารคือ
1) จะต้องมีกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
2) จะต้องมีการกระทาอย่างร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มบุคคลนั้น
3) จะต้องมุ่งสู่วัตถุประสงค์ของกลุ่มที่ตั้งไว้ร่วมกันอย่างมีเหตุผล
กระบวนการบริหารจัดการมีขั้นตอนที่สาคัญ 4 ประการ คือกระบวนการที่เริ่มต้นจากการ
วางแผนการจัดการองค์ ก าร การนา และจบลงที่ก ารควบคุม มี ก ารเปลี่ย นแปลงไปเรื่อยๆ ตาม
สภาพแวดล้อมขององค์การ ดังนั้นนักบริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมอยู่เสมอ เพื่อที่จะทาให้
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การบริหารงานขององค์ ก ารเป็ นไปอย่ างราบรื่นและบรรลุเป้าหมายขององค์ก าร กระบวนการ
บริหารจัดการ คือ ปรับปรุงทบทวนแผนงานและกิจกรรมที่ได้กาหนดไว้เพื่ อปรับเปลี่ยนแก้ไขให้
เป็นไปในทิศทางที่มุ่งสู่ภารกิจหลักขององค์การที่ตั้งไว้
สาหรับ Gulick (สุนทร เกิดแก้ว, ม.ปป. อ้างอิงจาก Gulick ได้กล่าวถึงกระบวนการบริหาร
ไว้ 7 ประการด้วยกัน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่า POSDCORB คาย่อนี้มาจากอักษรตัวต้นของแต่ละขั้น
คือ
1. การวางแผน (Planning)
2. การจัดองค์การ (Organization)
3. การจัดบุคคลเข้าทางาน (Staffing)
4. การอานวยการ (Directing)
5. การประสานงาน (Coordinating)
6. การเสนอรายงาน (Reporting)
7. การงบประมาณ (Budgeting)
แต่ในบางเอกสารอ้างอิงจะกล่าวถึงกระบวนการการจัดการ ดังนี้
1. การวางแผน (Planning)
2. การจัดองค์การ (Organization)
3. การจัดบุคคลเข้าทางาน (Staffing)
4. การอานวยการ (Directing)
5. การประสานงาน (Coordinating)
สิ่ง ที่ จะต้องพิ จารณาถึงความส าคัญของความหมาย การจัดการ ก็คือการที่กล่าวว่าการ
จัดการเป็นกระบวนการอย่า งหนึ่งก็ เพราะประกอบด้วยการดาเนินการเป็นขั้นตอนที่จะนาไปสู่
เป้าหมายขององค์การที่กาหนดไว้ และกระบวนการในขั้นตอนต่างๆ นี้ ไม่ได้เริ่มต้นและสิ้นสุดใน
แต่ละขั้นตอนของตัวเอง แต่เป็นการดาเนินการที่ต่อเนื่องหมุนเวียนไปเรื่อยๆ ขั้นตอนบางขั้นตอน
อาจจะเข้าไปแทรกในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งก็ได้ นอกจากนั้นเมื่อดาเนินการไปถึง ขั้นสุดท้ายที่
เรียกว่าการควบคุม จาเป็นจะต้องนาประสบการณ์เดิม และข้อสังเกตต่างๆ ที่ค้นพบเป็นข้อมูลใน
การวางแผนต่อไป ฉะนั้นคาว่ากระบวนการนี้จึงมีลักษณะต่อเนื่องเป็ น วัฏจักร (Cycle) ไม่มีการ
สิ้นสุด (Management is a Never - ending Process) ดังภาพที่ 2.3 (พยอม วงศ์สารศรี, 2542 หน้า 35)
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1.การวางแผน
(Planning)
5.การประสานงาน
(Coordinating)

2. การจัดองค์การ

การจัดการ
คือ กระบวนการ

4.การอานวยการ
(Directing)

(0rganizing)

3.การจัดบุคคลเข้าทางาน
(Staffing)

ภาพที่ 2.3 ภาพแสดงกระบวนการจัดการ
ที่มา : พยอม วงศ์สารศรี, 2542
สรุปได้ว่ากระบวนการจัดการ คือ การที่จะทาให้องค์การบรรลุเป้าหมายขององค์การโดย
นาทรั พ ยากรการบริ หารมาใช้ ใ ห้ บ รรลุ วั ตถุ ป ระสงค์ต ามขั้ น ตอนการบริ หารคื อ การวางแผน
(Planning) การจัดการองค์การ (Organizing) การนา (Leading) และการควบคุม(Control)
2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
2.2.1 ความหมาย ของ การมีส่วนร่วม
ในการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม สามารถ
รวบรวมแนวคิดและความคิดเห็นของนักวิชาการหลายๆ ท่าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ได้ ดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมในการบริหารงานที่นามาใช้ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็น
ทฤษฏีที่ มี ส่วนเกี่ ย วข้ องและเชื่ อมโยงกั บการมีส่วนร่วม ซึ่ งทฤษฎีส องปัจจัย ของ เฮอร์เบิร์ก
(Hertzberg) เป็นทฤษฎีการจูงใจที่เกี่ยวข้องและสามารถโยงไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมได้ เป็น
แนวเกี่ยวกับการจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ ทฤษฎีนี้ เชื่อว่าผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติงาน
ได้ผลดีมีประสิทธิภาพย่อมขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน เพราะเขาจะเพิ่มความสนใจใน
งานและมีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นที่จะทางานซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิผลผลิตของงานให้
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มากขึ้นในทางตรงกันข้ามหากผู้ปฏิบัติงานไม่พึงพอใจในการทางานก็จะเกิดความท้อถอยในการ
ทางาน และจะทาให้ให้ผลงานออกมาไม่มีประสิทธิภาพ ทฤษฎี ดังกล่าวสอดคล้องกับการเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของบุค ลากรในองค์กร กล่าวคือ ถ้าบุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงาน ไม่ว่า จะเป็นการได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจจะส่งผลให้บุคลากร ในองค์กรเกิดความรู้สึก
เป็นเจ้าของในกิจกรรมมากขึ้น ทาให้ประสบผลสาเร็จในการพัฒนาได้ นอกจากนี้ทฤษฏีการสร้าง
ผู้นาก็มีความสาคัญ คือ ผู้มีอานาจที่ดี (Positive Leader) มักจะนาการเคลื่อนไหวในการทางานอยู่
เสมอ ในขณะที่ผู้มีอานาจที่ไม่ดี (Negative Leader) จะไม่มีผลงานที่สร้างสรรค์เลย การสร้างผู้มี
อานาจหรือผู้นาจะช่วย จูงใจให้บุคลากรเต็มใจที่ จะทางานเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน
เนื่องจากผู้นาเป็นผู้ที่มีความสาคัญในการจูงใจและรวมกลุ่มคน
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2560) ได้ให้ความหมายว่า คือการสร้างการยอมรับในทุกภาค
ส่วนและให้ทุ ก ภาคส่วนเข้ า มามี ส่วนร่วมในการพั ฒนา แม้รัฐจะเป็นผู้เล่นหลัก ในการก าหนด
แนวทาง ในรูปแบบใดก็ตาม การพัฒนานั้นควรเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่
เริ่มต้น เช่น ร่วมริเริ่ม ร่วมคิด ร่วมกาหนดเป้าหมาย ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมประเมิน ร่วม
รับผิดชอบ ฯลฯ เพื่อให้เกิดความเป็นเจ้าของและเกิดพลังในการขับเคลื่อน
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การที่ปัจเจกบุคคลหรือ
กลุ่มคนเข้ ามามีส่วนร่ว มเกี่ย วข้องร่วมมือ ร่วมความรับผิดชอบในกิ จกรรม การพั ฒนาที่เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม ในขั้นตอนต่างๆ ของการดาเนินกิจกรรมนั้น ๆโดยมีกลุ่มหรือองค์กรรองรับ
บุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมการพัฒนาภูมิปัญญา การรับรู้ สามารถ คิดวิเคราะห์ และตัดสินใจ เพื่อ
กาหนดการดาเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง
ประพันธ์พงศ์ ชิณพงษ์ (2551) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วม
เป็นผลมาจากการเห็นพ้องต้องกันในเรื่องของความต้องการและทิศทางการเปลี่ยนแปลง ความเห็น
พ้องต้องกันนั้นจะมีมากพอจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบัติการ กล่าวคือ ต้องเป็นการ
เห็นพ้องต้องกันของคนส่วนใหญ่ที่จะเข้าร่วมปฏิบัติการนั้น และเหตุผลที่คนมาร่วมปฏิบัติการได้
จะต้องตระหนักว่าการปฏิบัติการ ทั้งหมดโดยกลุ่มหรือในนามของกลุ่มหรือการกระทาผ่านองค์กร
ดังนั้น องค์กรจะต้อง เป็นเสมือนตัวกลางที่ทาให้การปฏิบัติการบรรลุถึงความเปลี่ย นแปลงที่
ต้องการ
สันติชัย เอื้อจงประสิทธิ (2551) ได้กล่าวถึงสาระสาคัญของการมีส่วนร่วมของ บุคลากรว่า
หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม ตัดสินใจในการปฏิบัติงานและ
การร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบมาถึงตัวของบุคลากรเอง การที่จะสามารถทาให้
บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาและนามาซึ่งสภาพของความเป็นอยู่ ของ
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บุคลากรให้ดีขึ้นนั้น ผู้นาจะต้องยอมรับ ในปรัชญาการพัฒนาว่า มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาที่จะ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นและพร้อมที่
จะอุทิศตน เพื่อกิจกรรมของส่วนรวมในองค์กร
นันทิยา ศรีหลิ่ง (2553 หน้า 20) การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นความพยายามที่จะจูงใจให้
ผู้ที่ร่วมปฏิบัติงานในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมมือกันพัฒนา
งานด้วยความเต็มใจ
ชุมชน อุตมะ (2553 หน้า 18-19) การมีส่วนร่วม หมายถึง การร่วมมือและมีส่วนร่วมซึ่งกัน
และกันในทุกๆ ด้านของประชาชน โดยเริ่มตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ และมีส่วนร่วม
ในการติดตามและประเมินผล สามารถพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันใช้ทรัพยากรอย่างสมานฉันท์
นาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
คาสเปอร์ซัน และเบรทแบงค์ (Kasperson & Breitbank, 1974 อ้างถึงใน ทานตะวัน อินทร์
จันทร์, 2546) ให้ความหมายว่ าการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การที่ประชาชนทาตนเป็นผู้
สร้างสรรค์กิจกรรมในกระบวนการพัฒนาซึ่งจะบังเกิดผล คือ สามารถแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์
ได้และผลของกิจกรรมจะต้องย้อนกลับมาสู่พวกเขาเอง United Nations Research (UNRISD) ระบุ
ความหมายว่าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในเรื่อง 1) การตัดสินใจ 2) การเข้าร่วมกิจกรรม
3) การร่วมรับผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมที่เกิดจากกิจกรรมนั้นๆ
สหประชาชาติ (United Nations, 1981, p. 11) ให้ความหมาย การมีส่วนร่วม (Participation)
ไว้ว่า
1. การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
2. การเข้ามีส่วนร่วมให้เกิดการพัฒนา
3. การเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องพัฒนา
ลิส (Lisk, 1985 อ้างถึงใน ปรีดา เจษฎาวรางกุล, 2550) ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไว้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีความสัมพันธ์กับแนวคิดของการเชื่อใจและ
การยอมรับตนเองเพื่อที่จะนาไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืนซึ่งสามารถสังเกตได้จาก
ระดับความพึงพอใจ ระดับความไว้วางใจและต้องครอบคลุมทัศนคติความคาดหวังและกิจกรรมที่
ต้องปฏิบัติร่วมกัน
เฮด แฟร์ไซลด์ และคณะ (Fairchaild, et. al., 1964 อ้างถึงใน ทานตะวัน อิ นทร์จันทร์,
2546) ได้ให้ความหมายของคาว่าการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้ามามีส่วนร่วม
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ในกิจกรรมร่วมกันหรือการเข้ามามีส่วนติดต่อสัมพันธ์กันและอาจหมายถึงสถานการณ์ทางสังคม
ด้วยก็ได้
วิลเลี่ยม (Erwin, 1976 อ้างถึงใน ปรีดา เจษฎาวรางกุล, 2550, หน้า 24) ได้ให้ความหมายไว้
ว่า การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงานพัฒนาร่วม
คิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเองเน้นการมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันกับประชาชนใช้ความคิด
สร้างสรรค์และความชานาญของประชาชนแก้ไขร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน
ติดตามการปฏิบัติงานขององค์การและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง
อาภรณ์พันธ์ จันทร์สว่าง (2522, หน้า 19) ได้อธิบายเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า
การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นผลมาจากการเห็นพ้องต้องกันในเรื่องของความต้องการและ
ทิศทางของการเปลี่ยนแปลง และความเห็นพ้องต้องกันจะต้องมีมากจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการ
เพื่อปฏิบัติ กล่าวคือ จะต้องเป็นความเห็นพ้องต้องกัน จะต้องมีมากจนเกิดความคิดริเริ่ มโครงการ
เพื่อการปฏิบัติการนั้นๆ เหตุผลเบื้องแรกของการที่มีคนมารวมกันได้ ควรจะต้องมีการตระหนักว่า
ปฏิบัติการทั้งหมด หรือการกระทาทั้งหมดที่ทาโดยกลุ่มหรือทาในนามกลุ่มนั้นกระทาผ่านองค์การ
(Organization) ดังนั้น องค์การจะต้องเป็นเสมือนตัวนาให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลง
ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2527, หน้า 6) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชนว่า
หมายถึง กระบวนการรั ฐ การทาการส่งเสริม ชักนาสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนใน
ชุมชนทั้งในรูปส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิและองค์กรอาสาสมัครรูปต่างๆ ให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดาเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องร่วมกัน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
นโยบายการพัฒนาที่กาหนดไว้
ปรัชญา เวสารัชช์ (2528, หน้า 5) ได้นิยามความหมายของการมีส่วนร่วมว่า เป็นการที่
ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องโดยการใช้ความพยายามหรือทรัพยากรในส่วนของตนต่อกิจกรรมซึ่งมุ่งสู่
การพัฒนาชุมชน โดยการมีส่วนร่วมต้องมีองค์ประกอบดังนี้
1. ประชาชนเข้าเกี่ยวข้องในกิจกรรมการพัฒนา
2. ผู้เข้าร่วมได้ใช้ ความพยายามบางอย่างส่วนตัว เช่น ความคิด ความรู้ ความสามารถ
แรงงาน หรือทรัพยากรบางอย่าง เช่น เงินและวัสดุในกิจกรรมพัฒนา
วรรณิการ์ ภูมิวงศ์พิทักษ์ (2540, หน้า 12) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ การ
มีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ให้ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือกลุ่ม
คนที่เห็นพ้องต้องกันเข้ ามามี ส่วนร่วมรับผิดชอบในการดาเนินงาน โดยการร่วมคิด ร่วมลงมือ
ปฏิบัติ ร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ และร่วมในการติดตามประเมินผล
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กลุ่มสังคมศาสตร์สาธารณสุข (2525, หน้า 21 อ้างถึงใน ขนิษฐา ศรีนนท์, 2544, หน้า 35)
ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่าการมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การสร้างประชาธิปไตย
คือ อานาจแห่งการกาหนดการพัฒนาให้แก่ประชาชน ในกระบวนการนี้อย่างน้อยที่สุดประชาชน
ต้องมีการกาหนด วางแผนและดาเนินการในเรื่องทั้งปวงอันมีผลต่อการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่
และอนาคตของพวกเขาซึ่ง จะเป็นไปได้ก็ ต่อเมื่อประชาชนได้อานาจ ได้ทรัพยากรของพวกเขา
กลับคืนมา และนั่นย่อมหมายถึง กระบวนการทางประชาธิปไตยและการปกครองตนเอง
วิลเลี่ยม (William, 1980 อ้างถึงใน ธนวัฒน์ คาภีลานนท์, 2550, หน้า 9) กล่าวว่า การมีส่วน
ร่วม หมายถึง การเกี่ยวข้องทางสังคมด้านจิตใจและอารมณ์ (Mental and Emotional Involvement)
ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์ (Group Situation) ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็น เหตุเร้าใจให้
กระทาการให้ (Contribution) บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น ทาให้เกิดความรู้สึ กร่วม รับผิดชอบกับ
กลุ่ม
ประพันธ์พงศ์ ชิณพงษ์ (2551) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วม
เป็นผลมาจากการเห็นพ้องต้องกันในเรื่องของความต้องการและทิศทางการเปลี่ยนแปลง ความเห็น
พ้องต้องกันนั้นจะมีมากพอจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบัติการ กล่าวคือ ต้องเป็นการ
เห็นพ้องต้องกันของคนส่วนใหญ่ที่จะเข้าร่วมปฏิบัติการนั้น และเหตุผลที่คนมาร่วมปฏิบัติการได้
จะต้องตระหนักว่าการปฏิบัติการทั้งหมดโดยกลุ่ม หรือในนามของกลุ่มหรือกระทาการผ่านองค์กร
ดังนั้นองค์กรจะต้องเป็นเสมือนตัวที่ทาให้การปฏิบัติการบรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ
สันติชัย เอื้อจงประสิทธิ (2551) ได้กล่าวถึงสาระสาคัญของการมีส่วนร่วมของบุคลากร
หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม ตัดสินใจในการปฏิบัติงานและ
การร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบมาถึงตัวของบุคลากรเอง การที่จะสามารถทาให้
บุ ค ลากรเข้ า มามี ส่ วนร่ว มในการพั ฒ นาเพื่ อแก้ ไ ขปั ญหา และน ามาซึ่ งสภาพความเป็น อยู่ ของ
บุคลากรให้ดีขึ้นนั้นผู้นาจะต้องยอมรับ ในปรัชญาการพัฒนาว่า มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาที่จะ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นและพร้อมที่
จะอุทิศตนเพื่อกิจกรรมของส่วนรวมในองค์กร
ณัฐพร แสงประดับ (2527) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง การเกี่ยวข้อง
ทางด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่ งในสถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็น
เหตุเร้าใจให้การกระทาบรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นทาให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่ม
ดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ได้แก่ ความศรัทธาที่มีต่ อความ
เชื่อถือตัวบุคคล ความเกรงใจที่มีต่อตัวบุคคลที่เคารพนับถือหรือมีเกียรติยศตาแหน่งที่ทาให้การมี
ส่วนร่วมเป็นไปด้วยความเต็มใจสรุปจากความหมายของการมีส่วนร่วม
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โดยสรุป ความหมายของการมีส่วนร่วมโดยทั่วไปนั้น หมายถึง การที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการดาเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งทางสังคมไม่ว่า จะเพื่อผลประโยชน์
โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามได้รับโอกาสให้เข้า มามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทา และร่วมแก้ไข
ในด้านนโยบายและการวางแผนการดาเนินงานการประสานงาน การติดตามและประเมินผล เพื่อให้
เกิดผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2.2.2 ลักษณะของการมีส่วนร่วม
ธนาภรณ์ เมทณีสดุดี (2543) ได้กล่าวถึงลักษณะแนวทางของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ คือ
1. การร่วมคิด หมายถึง การมีส่วนร่วมในการประชุมปรึกษาหารือในการวางโครงการ
วิ ธี ก ารติ ด ตามผล การตรวจสอบและการดู แ ลรั ก ษา เพื่ อ ให้ กิ จ กรรมโครงการส าเร็ จ ผลตาม
วัตถุประสงค์
2. การร่วมตัดสินใจ หมายถึง เมื่อมีการประชุมปรึกษาหารือเรียบร้อยแล้ว ต่อมาจะต้อง
ร่วมกันตัดสินใจเลือกกิจกรรมหรือแนวทางที่เห็นว่าดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุด
3. การร่วมปฏิบัติตามโครงการ หมายถึง การเข้าร่วมในการดาเนินงานตามโครงการต่างๆ
เช่น ร่วมออกแรง ร่วมบริจาคทรัพย์ เป็นต้น
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ได้กล่าวถึง ลักษณะของการมีส่วนร่วมว่า การที่ปัจเจกบุคคล
หรือกลุ่มคนเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องร่วมมือ ร่วมความรับผิดชอบในกิจกรรม การพัฒนาที่เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม ในขั้นตอนต่างๆ ของการดาเนินกิจกรรมนั้น ๆโดยมีกลุ่มหรือองค์กรรองรับ
บุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมการพัฒนาภูมิปัญญา การรับรู้ สามารถ คิดวิเคราะห์ และตัดสินใจ เพื่อ
กาหนดการดาเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง
ธนาภรณ์ เมทณีสดุดี (2543) ได้กล่าวถึง ลักษณะแนวทางของการมีส่วนร่วม ดังนี้
1. การร่วมคิด หมายถึง การมีส่วนร่วมในการประชุมปรึกษาหารือในการวางแผนงาน
โครงการวิธีการติดตามผล การตรวจสอบและการดูแลรักษา เพื่อให้กิจกรรม โครงการสาเร็จผลตาม
วัตถุประสงค์
2. การร่วมตัดสินใจ หมายถึง เมื่อมีการประชุมปรึกษาหารือกันเรียบร้อยแล้ว ต่อมาจะต้อง
มีการร่วมกันตัดสินใจ เลือกกิจกรรมหรือแนวทางที่เห็นว่าดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุด
3. การร่วมปฏิบัติตามโครงการ หมายถึง การเข้าร่วมในการดาเนินงานตามโครงการต่างๆ
เช่น ร่วมออกแรง ร่วมบริจาคทรัพย์ เป็นต้น
4. การร่วมติดตามและประเมินผลโครงการ หมายถึง เมื่อโครงการเสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ว
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจตราดูแล รักษาและประเมินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
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ประชุม สุวัติถี (2551) ได้กล่าวถึงลักษณะเงื่อนไขพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของบุคคล
เกิดจากพื้นฐาน 4 ประการ คือ
1. เป็นบุคคลที่จะต้องมีความสามารถที่จะเข้าร่วม กล่าวคือจะต้องเป็นผู้มีศักยภาพที่จ ะเข้า
ร่วมในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่นจะต้องมีความสามารถในการค้นหาความต้องการวาง
แผนการบริหารจัดการ การบริการองค์กรตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
2. เป็นบุคคลที่มีความพร้อมที่เข้ามามีส่วนร่วม กล่าวคือ ผู้นั้นจะต้องมีสภาพทางเศรษฐกิจ
วัฒ นธรรม และ กายภาพที่ เ ปิ ด โอกาสให้เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มได้ วั นชั ย วัฒ นศั พ ท์ (2544) ได้ ใ ห้
ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนคือ กระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้มีโอกาส แสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจ
ต่างๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสม และเป็นที่ย่อมรับร่วมกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรเข้าร่วมใน
กระบวนการนี้ ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผลเพื่อให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้
เรียนรู้ การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
3. เป็นบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้าร่วม กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีความเต็มใจสมัครใจที่จะเข้า
ร่วมเล็งเห็นผลประโยชน์ของการเข้าร่วม จะต้องไม่เป็นการบังคับหรื อ ผลักดันให้เข้าร่วมโดยที่
ตนเองไม่ประสงค์จะเข้าร่วม
4. เป็นบุคคลที่ต้องมีความเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วม กล่าวคือ เป็นผู้มีโอกาสที่จะเข้าร่วมซึ่งถือ
ว่าเป็นการกระจายอานาจให้กับบุคคลในการตัดสินใจและกาหนดกิจกรรมที่ตนเองต้องการใน
ระดับ ที่ เหมาะสม บุ ค คลจะต้ องมีโอกาสและมี ความเป็น ไปได้ที่จ ะจัดการด้ วยตนเอง ส าหรั บ
ลักษณะการมีส่วนร่วมของบุคคลโดยทั่วไปแล้ว ยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วน
ร่วม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม อาชีพและรายได้
เป็นต้น
2.2.3 ระดับการมีส่วนร่วม
ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใ ห้ความส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยได้
แถลงเป็นนโยบายของรัฐบาลและยังกาหนดไว้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ของแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน (พ.ศ.2548-2551) การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม ซึ่งตรงกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546-2550) ที่เน้นการเปิด
ระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอีกด้วย หลักการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาคราชการนั้น ดังภาพที่ 2.4 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
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International Association for Public Participation ได้แบ่งระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ภาพที่ 2.4 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่มา : http://www.iap2.org
1. การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่าที่สุด แต่เป็นระดับ
ที่สาคัญที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่ภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการ
มีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ วิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่างๆ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่
ข้อมู ล ข่ า วสารผ่า นทางสื่อต่า งๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว การติด
ประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น
2. การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่างๆ เช่น การ
รับ ฟั ง ความคิ ดเห็น การจัดเวที ส าธารณะ การส ารวจความคิด เห็น การแสดงความคิดเห็นผ่า น
ช่องทางสื่อเว็บไซต์ เป็นต้น
3. การเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วม
เสนอแนะแนวทางที่นาไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็น
และความต้องการของประชาชนจะถูกนาไปพิจารณาเป็ นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ
เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้ง
คณะทางานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น
4. ความร่ ว มมื อ เป็ นการให้ ก ลุ่ ม ประชาชน ผู้ แ ทนภาคสาธารณะมีส่ ว นร่ ว ม โดยเป็ น
หุ้นส่วนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดาเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
เช่น คณะกรรมการที่มีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นต้น
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5. การเสริมอานาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่างๆ เช่น โครงการการจัดตั้ง
กองทุนประชารัฐ หรือกองทุนหมู่บ้านที่มอบอานาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้น
ในภาคราชการ การส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ถือได้ว่าเป็นเงื่อนไข และ
เป็นกุญแจดอกสาคัญของความสาเร็จของการพัฒนาระบบราชการให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และเอื้อต่อประโยชน์สุขของประชาชน เพราะกระบวนการมีส่วนร่วมเป็น
ปัจจัยสาคัญที่สนับสนุน และส่งเสริมให้ระบบราชการมีพลังในการพัฒนาประเทศอย่างสร้างสรรค์
อันเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาระบบราชการยุคใหม่ที่เป็นราชการระบบเปิด
การมี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งานของภาคราชการที่ ม าจากทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชนท้องถิ่น จะช่วยทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมี
ความใกล้ชิ ดกั บ ประชาชนได้รั บ ทราบความต้องการและปัญหาที่แท้จริง ลดความขัดแย้ งและ
ต่อต้าน ทั้งยังเป็นการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ การทางานร่วมกัน หันหน้ามาปรึกษาหารือกัน
และร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เสริมสร้างให้
ประชาชน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในประเด็นสาธารณะ ซึ่งเป็นบทบาทที่หน่วยงานภาคราชการ
จะต้องดาเนินการให้เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและเครือข่าย
ภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมนั้นๆ จะประสบ
ความสาเร็จได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่จะเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของประชาชนมากน้อยเพียงใด รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการความร่วมมือและการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายในสังคมที่เป็นพันธมิตรของภาคราชการ ซึ่งถึงเวลาแล้วที่ภาคราชการจะต้องร่วมมือกัน
เปิดระบบราชการให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อทาให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดการแบ่ง
สรรทรัพยากรอย่างยุติธรรม และลดความขัดแย้งในสังคม และที่สาคัญที่สุด คือ การสร้างกลไกของ
การพัฒนาระบบราชการที่ยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนั่นเอง (http://www.pcd.th, 2550)
ดังนั้นทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กร เพราะทาให้เกิดการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือร่วมมือร่วมแรงกันในการทางาน
อย่า งมีคุ ณภาพ แสดงให้เห็นถึง การมีความคิดริเริมสร้างสรรค์ของบุคลากรและผู้นาร่วมกั นซึ่ง
กระบวนการมีส่วนร่วมร่วมจะต้องมีผู้นาที่ดีอันจะนาไปสู่ความสาเร็จขององค์กรได้ ดังภาพที่ 2.5
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
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องค์กรให้ความสาคัญ

ความมุ่งมั่น
ของผู้บริหาร

ปัจจัยแห่งความสาเร็จ

นโยบายชัดเจน
ต่อเนื่อง

การมีส่วนร่วม

ภาพที่ 2.5 ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2550
2.2.4 รูปแบบและขั้นตอน ของการมีส่วนร่วม
มงคล จันทร์ส่อง (2544) ได้กาหนดรูปแบบและขั้นตอนของการมีส่วนร่วม ของบุคคล ไว้
ว่าองค์ประกอบรูปแบบของการมีส่วนร่วมมีอยู่ 3 ด้าน ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมจะต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน การให้บุคคล เข้าร่วม
กิจกรรมจะต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะทากิจกรรมนั้นๆ ไปเพื่ออะไรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจะได้ตัดสินใจถูกว่าควรจะเข้าร่วมหรือไม่
2. การมีส่วนร่วมจะต้องมีกิจกรรมเป้าหมายการให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมใน กิจกรรม
จะต้องระบุลักษณะของกิจกรรมว่ามีรูปแบบและลักษณะอย่างไรเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
ตัดสินใจได้ว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่
3. การเข้าร่วมจะต้องมีบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย การที่จะให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
ร่วมกิจกรรมนั้นจะต้องมีการระบุกลุ่มเป้าหมายด้วย อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปบุคคล กลุ่มเป้าหมาย
มักถูกจากัดโดยกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมอยู่แล้วเป็นพื้นฐาน
ศิริชัย กาญจนวาสี (2547) ได้กาหนดรูปแบบและปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อการมีส่วนร่วมของ
บุคคลในองค์กร ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมในการประชุม
2. การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา
3. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ
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4. การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหา
5. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลในกิจกรรมต่างๆ
6. การมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์
วรรณา วงษ์วานิช (2549) ได้กาหนดรูปแบบของการมีส่วนร่วมของบุคคลไว้เป็นลักษณะ
ดังนี้ คือ
1. การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง คือ รูปแบบที่ ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือ เข้ามา
เกี่ยวข้องร่วมตัดสินใจในการดาเนินงานแต่ละขั้นตอน จนกว่าการดาเนินงานจะบรรลุผลเสร็จ
สมบูรณ์
2. การมีส่วนร่วมที่ไม่แท้จริง คือ รูปแบบที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม หรือข้ามา
เกี่ยวข้องในลักษณะหนึ่งลักษณะใด หรือในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเท่านั้น
โดยแท้จริงแล้วกระบวนการมีส่วนร่วมไม่อาจสามารถกระทาได้ในทุกประเด็น แต่การมี
ส่วนร่วมของบุคคลจะมีอยู่ในเกือบทุกกิจกรรมของสังคม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจ และประเด็น
การพิจารณาที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขพื้นฐานการมีส่วนร่วมว่า จะต้องมีอิสรภาพ มีความเสมอภาค และมี
ความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้การมีส่วนร่วมดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น กล่าวได้ว่าการจูงใจเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การนาเทคนิคการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม ประสบผลสาเร็จ และผู้บริหารต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกั บเทคนิคดังกล่าวให้ชัดเจน ซึ่งมี
สาระสาคัญ ดังนี้
1. เทคนิคการใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย
2. การใช้กลุ่มงานเฉพาะกิจและคณะกรรมการ
3. มีคณะกรรมการให้คาแนะนา
4. การติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
5. การระดมความคิด
6. การฝึกอบรมต่างๆ ที่มีความจาเป็น
7. ยึดวัตถุประสงค์ของงานเป็นหลัก
8. วิธีการใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมสมัยใหม่
9. ระดับบุคคล เป็นวิธีการพิจารณาและปรับปรุงบุคคลให้ได้ดีขึ้น 3 แบบ คือ
1) การฝึกอบรมให้มีความรู้สึกไว (Sensitivity Training) เพื่อให้เข้าใจและยอมรับ
ธรรมชาติของมนุษย์ ให้รู้จักยอมรับและพัฒนาตนเอง ได้เข้าใจและยอมรับผู้อื่นให้มากขึ้นให้มี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีขึ้น เพื่อให้มีความสุข มีขวัญและกาลังใจดีขึ้น เพื่อให้มีการงานดีขึ้น
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2) การวิเคราะห์การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล (Transactional Analysis) เป็น
วิธีการอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์และเข้าใจถึงพฤติกรรมของมนุษย์ที่พัฒนาขึ้นมาโดย Eric
Berne การติดต่อระหว่างบุคคลมี 3 แบบ คือ ประกอบกัน ขัดแย้งกัน และซ่อนเร้น (สมยศ นาวีการ,
2544, หน้า 446)
3) การนั่งสมาธิแบบควบคุมจิต (Transcendental Meditation) คือ การนั่งสมาธิเพื่อ
ลดความเครียด และเพื่อความคิดสร้างสรรค์
โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1977 อ้างถึงใน ธนวัฒน์ คาภีลานนท์, 2550, หน้า
21-22) ได้อธิบายและวิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วมโดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ริเริ่ม
ตัดสินใจ ดาเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจลงมือปฏิบัติการ
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบไปด้วยการสนับสนุน
ทางด้านทรัพยากร การเข้าร่วมในการบริหาร และการประสานขอความร่วมมือ
3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ทางด้านต่างๆ ประกอบไปด้วยผลประโยชน์
ทางด้านวัสดุ ผลประโยชน์ทางสังคมและผลประโยชน์ส่วนบุคคล
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) เกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจสอบ
การดาเนินกิจกรรมทั้งหมด และเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป
ดังภาพที่ 2.6 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff

ตัดสินใจ
ปฏิบัติการ
รับผล
ประโยชน์
หมายถึง การส่งผลโดยตรง
หมายถึง การส่งผลย้อนกลับ

ประเมินผล

ภาพที่ 2.6 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff
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รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่โคเฮนและอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1977)
เสนอไว้ สรุปได้ดังภาพที่ 2.6 ที่แสดงให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นการตัดสินใจมี
ความสาคัญมาก สาเหตุว่าการตัดสินใจจะส่งผลต่อการปฏิบัติการ และการปฏิบัติการจึงมีผลต่อไป
ยั ง การรับ ผลประโยชน์และการประเมินผลในขณะเดีย วกั น เพราะฉะนั้นการตัดสินใจจะมีผ ล
โดยตรงต่อการรับผลประโยชน์และการประเมินผลด้วย Cohen & Uphoff (1981) กล่าวว่าการมี
ส่วนร่วม หมายถึง สมาชิกของชุมชนต้องเข้า มามีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 มิติ ได้แก่
1. การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรทาอะไรและทาอย่างไร
2. การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติการตามที่ได้ตัดสินใจ
3. การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (2528, หน้า 94 อ้างถึงใน ทานตะวัน อินทร์จันทร์ ,2546, หน้า20)
ได้ให้ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้
1. การค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา และพิจารณาแนวทางแก้ไข
2. การตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไข และวางแผนหรือโครงการแก้ไขปัญหา
3. การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาตามแผนและโครงการที่วางไว้
4. การรับประโยชน์จากโครงการ
5. การประเมินผลโครงการ
ฉอ้าน วุฑฒิกรรมรักษา (2526, หน้า 16) ได้จาแนกการมีส่วนร่วมไว้ 5 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นกาหนดความต้องการ
2. ขั้นวางแผนดาเนินการ
3. ขั้นตัดสินใจ
4. ขั้นดาเนินการ
5. ขั้นติดตามผลงาน
นอกจากนี้ ยังได้แบ่งลักษณะการเข้าร่วมไว้อีก เป็นการร่วมประชุม ร่วมแสดงความคิดเห็น
ร่วมตัดสินใจ ร่วมออกแรง ร่วมออกเงิน วัสดุ อุปกรณ์ ร่วมเป็นกรรมการ
เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2527, หน้า 10) ได้แบ่งขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้เป็น
4 ขั้นตอน คือ
1. การมีส่วนร่วมในการค้นปัญหาและสาเหตุของปัญหา
2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนดาเนินกิจกรรม
3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน
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4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน
จอนห์ และอัฟฮอฟ (Jonh & Uphoff, 1980 อ้างถึงใน ทานตะวัน อินทร์จันทร์, 2546) ได้
แบ่งชนิดของการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ชนิด คือ
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (ว่าควรทาอะไร)
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบด้วยการสนับสนุน
ด้านทรัพยากรการบริหาร และการประสานขอความร่วมมือ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้าน
วัตถุผลประโยชน์ทางสังคม หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)
2.2.5 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ปัจจัย ที่ ส่ง เสริม ที่ มี ผลต่อการมีส่วนร่วม ซึ่งจะต้องประกอบด้วยปัจจัย หลัก 4 ด้าน คือ
ปัจจัยด้านกลไกของรัฐ ปัจจัยด้านประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ปัจจัยด้านแกนนาเครือข่ายที่ต้องการ
พัฒนา และปัจจัยด้านแรงจูงใจ พบว่า หลายกิจกรรมได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมทั้งจากกลไก
รัฐ และแกนนาเครือข่ายขององค์กรด้านชุมชนและภาคีเครือข่ายพันธมิตร จะเห็นได้จาก หน่วยงาน
ภาครัฐทั้งจากกระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สาธารณสุขจังหวัด สานักพระพุทธศาสนา สานักงานวัฒนธรรม
โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรภาคีเครือข่ายภาคประชาชน
ต่างๆ ให้การสนับสนุนส่งตัวแทนมาร่วมงาน หรือกิจกรรม และสนับสนุนอุปกรณ์ แรงงาน รวมทั้ง
กระจายข่าวสารต่างๆ เป็นจานวนมากพอสมควร แต่ทว่าการเข้ามาสนับสนุนของกลไกภาครัฐใน
หลายพื้นที่ยังไม่โดดเด่นมากนัก ซึ่งขึ้นอยู่กับโลกทัศน์ของผู้นาและภาวการณ์เป็นผู้นา ประกอบกับ
ความสามารถของแกนนาเครือข่ายในการเข้าถึงและประสานกับผู้นาภาครัฐในพื้นที่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มราชการส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. อบจ. หรือเทศบาล แม้ว่าได้เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการ
รณรงค์งดเหล้ากันมากขึ้น แต่โดยภาพรวมแล้วถือว่า ยังเข้ามามีบทบาทในเรื่องดังกล่าวค่อนข้าง
น้อย
สาหรับ ปัจจัยด้านประชาชนกลุ่มเป้าหมายและปัจจัยด้านแรงจูงใจของกลุ่มเป้าหมายใน
การเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งยังไม่ได้แสดงบทบาทในการมีส่วนร่วมที่ขยายกว้างออกไปมากกว่าการเข้า
ร่วมกิจกรรมตามปกติ ตามกาหนดการที่กาหนด ประเด็นนี้จึงเป็นโจทย์ที่น่าท้าทายอีกประการหนึ่ง
ในการนาไปสู่การสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการรณรงค์งด
เหล้าของชุมชนให้เข้มแข็ง และมีความต่อเนื่องในระยะยาว (สมพันธ์ เตชะอธิก, 2540 หน้า 19-20)
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รีดเดอร์ (Reeder, 1963 อ้างถึงใน ปรีดา เจษฎา วรางกุล, 2550, หน้า 26) ได้สรุปปัจจัยต่างๆ
ที่มีผลต่อการรักษาการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 11 ประการ ดังนี้
1. การปฏิบัติตนให้สอดคล้องตามความเชื่อถือพื้นฐาน กล่าวคือ บุคคลและกลุ่มบุคคล
เหมือนจะเลือกแบบวิธีการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องและคล้ายคลึงกับความเชื่อพื้นฐานของตนเอง
2. มาตรฐานคุณค่า บุคคลและกลุ่มบุคคลดูเหมือนจะปฏิบัติในลักษณะที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุมค่าของตนเอง
3. เป้าหมาย บุคคลและกลุ่มบุคคลดูเหมือนจะส่งเสริมป้องกันและรักษาเป้าหมายตน
4. ประสบการณ์ที่ผิดปกติธรรมดา พฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลบางครั้งมีรากฐาน
มาจากประสบการณ์ที่ผิดปกติธรรมดา
5. ความคาดหมาย บุคคลและกลุ่มบุคคลจะประพฤติตามแบบที่ตนคาดหมายว่าจะต้อง
ประพฤติในสถานการณ์เช่นนั้น ทั้งยังชอบปฏิบัติต่อผู้อื่นในลักษณะที่ตนคาดหวังจากผู้อื่นด้วย
เช่นกัน
6. การมองแต่ตนเอง บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะกระทาสิ่งต่างๆ ซึ่งคิดว่าตนเองสมควร
กระทาเช่นนั้น
7. การบีบบังคับ บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะกระทาในสิ่งต่างๆ ด้วยความรู้สึกว่าตนว่าถูก
บังคับให้กระทา
8. นิสัยและประเพณี บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะกระทาสิ่งต่างๆ ซึ่งเรามีนิสัยชอบกระทา
อยู่ในสถานการณ์นั้นๆ
9. โอกาส บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบการปฏิบัติของสังคม
โดยเฉพาะในทางที่เกี่ยวข้องจานวนและชนิดของโอกาส ซึ่งโครงการของสังคมเอื้ออานวยเข้ามามี
ส่วนร่วมกันในการกระทาเช่นนั้นเท่าที่พวกเขาได้รับรู้
10. ความสามารถ บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเข้ามามีส่วนร่วมกันในกิจกรรมบางอย่างที่
ตนเห็นว่าสามารถกระทาในสิ่งที่ต้องการให้เขากระทาในสถานการณ์เช่นนั้น
11. การสนับสนุน ส่งเสริม บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเริ่มปฏิบัติเมื่อเขารู้สึกว่าเข้ ารับการ
สนับสนุน ส่งเสริมที่ดีพอให้กระทาการเช่นนั้น
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization อ้างถึงใน ยุพิน ระพิพันธุ์ , 2544, หน้า
21) เสนอปัจจัยพื้นฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ
1. ปัจจัยของสิ่งจูงใจจากสภาพความเป็นจริงชาวบ้านที่จะเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
ทั้งในแง่การร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมทรัพยากร หรืออื่นๆ นั้น มีเหตุผลอยู่ 2 ประการ คือ
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1.1 การมองเห็นว่าตนจะได้ประโยชน์ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในสิ่งที่ตน
กระทาลงไป ซึ่งถือเป็นเรื่องการกระตุ้นให้เกิดมีสิ่งจูงใจ
1.2 การได้รับคาบอกกล่าวหรือชักชวนจากเพื่อนบ้านให้เข้าร่วม โดยมีสิ่งจูงใจเป็น
ตัวนา ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของการก่อให้เกิดมีสิ่งจูงใจ
2. ปัจจัยโครงสร้างของช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม แม้ว่าชาวชนบทเป็นจานวนมากจะ
เห็นประโยชน์ข องการเข้ า มามี ส่ว นร่ว มในกิ จกรรมการพั ฒ นาแต่ก็ ไ ม่ อาจเข้า ร่วมกิ จกรรมได้
เนื่องจากไม่เห็นช่ องทางของการมีส่วนร่วม หรือเข้าร่วมแล้วก็ ไ ม่ไ ด้รับ ผลประโยชน์ตามที่ ไ ด้
คาดคิดเอาไว้ เนื่องจาก การเข้ามามีส่วนร่วมนั้นมิได้จัดรูปแบบความสัมพันธ์ที่เหมาะสม เช่น ภาวะ
ผู้นา ลักษณะการทางาน กฎระเบียบ แบบแผน เป็นต้น ดังนั้น ปัจจัยพื้นฐานทางด้านโครงสร้างของ
ช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมจึงควรมีลักษณะ ดังนี้
2.1 เปิ ด โอกาสให้ทุก คนและทุ ก กลุ่ม ในชุ มชนมี โอกาสเข้าร่ วมในการพั ฒนา
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยการเข้าร่วมอาจอยู่ในรูปของการมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยมีตัวแทนก็
ได้
2.2 ควรมีการกาหนดระยะเวลาที่แน่ชัด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถกาหนดเงื่อนไข
ของตนเองได้
2.3 ต้องมีการกาหนดลักษณะกิจกรรมที่แน่นอน
3. ปัจจัยอานาจในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วม โดยปกติที่ผ่านมาในกิจกรรม
หนึ่งๆ แม้ว่าประชาชนจะเห็นด้ว ยและมีโอกาสเข้าร่วม แต่ไม่อาจกาหนดเป้าหมาย วิธีการหรือ
ผลประโยชน์ของกิจกรรม เพราะสิ่งเหล่านี้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้กระทา และกาหนดเองทั้งสิ้น
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527, หน้า 183) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ได้แก่
1. ความศรัทธาที่มีต่อความเชื่อถือบุคคลสาคัญและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะทาให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น การลงแขก การบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม การทาบุญทอดกฐิน
ทอดผ้าป่าเพื่อสร้างโบสถ์วิหาร
2. ความเกรงใจที่มีต่อบุคคลที่เคารพนับถือหรือมีเกียรติยศ ตาแหน่ง ทาให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมทั้งๆ ที่ยังไม่มีความศรัทธาหรือความเต็มใจอย่างเต็มเปี่ยมที่จะกระทา เช่น ผู้ใหญ่ออกปากขอ
แรงผู้น้อยก็ช่วยแรงในลักษณะของความเกรงใจ แต่อาจจะไม่เต็มใจในการกระทา
3. อานาจบังคับที่เกิดจากบุคคลที่มีอานาจเหนือกว่า ทาให้ประชาชนถูกบีบบังคับให้มีส่วน
ร่วมในการกระทาต่างๆ เช่น บีบบังคับให้ทางานที่ไม่มีมีความเหมาะสมกับค่าตอบแทน หรือ การ
ทางาน เยี่ยงทาส เป็นต้น

52

พัทยา สายหู (2529, หน้า 246) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีความสาคัญและส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมที่ได้ดาเนินการอยู่ในชุมชน ซึ่งความสาเร็จของโครงการพัฒนาชุมชนขึ้นอยู่กับปัจจัย
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยที่เป็นลักษณะของโครงการ เช่น โครงการที่ประชาชนต้องการ
2. ปัจจัยที่มีลักษณะของชาวบ้านเอง เช่น ขยันขันแข็ง สามัคคี มีผู้นาที่ดี
3. ปัจจัยที่มาจากทางราชการ เช่น ถือเป็นโครงการสาคัญ มีงบประมาณเหลือเพียงพอมี
เจ้าหน้าที่วิชาการสนับสนุน
4. ปัจจัยที่เป็นส่วนประกอบ เช่น การคมนาคมสะดวก วัสดุพร้อม เป็นต้น
ปรัชญา เวสารัชช์ (2528, หน้า 170) ได้กล่าวถึงปัจจัยสาคัญซึ่งผลักดันให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชนบท ดังนี้
1. ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองและความ
ปลอดภัย
2. ปัจจัยผลักดันจากบุคคลอื่น โดย เฉพาะผู้นา เช่น นายอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
3. ปัจจัยที่เป็นรางวัลตอบแทนได้แก่ ค่าตอบแทน แรงงาน เงินปันผล
4. ปัจจัยภายในตัวบุคคล ได้แก่ ความคาดหวังในประโยชน์ส่วนร่วม ความรู้สึกเกรงใจไม่
กล้าปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน หรือความรู้สึกว่าเป็นพันธะที่ต้องเข้าร่วม เพื่อให้เกิดความสามัคคี
นิวสตรอม (Newstorm, 1993 อ้างถึงใน ณรงค์ วารีชล, 2551, หน้า 10) พบว่า ปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วม คือ
1. ลัก ษณะขององค์ ก ร โครงสร้า งขององค์ก ร วัฒ นธรรมขององค์ก ร หากองค์ ก รมี
โครงสร้างใหญ่ ขั้นตอนการปฏิบัติมาก เช่น ระบบราชการ จะเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมได้
2. นโยบายองค์ ก รที่ ข าดความชัดเจน จะส่งผลและทาให้บุคลากรไม่แน่ใ จเป้าหมาย
แนวทางในการในการมีส่วนร่วม การปฏิบัติ จึงเกิดความลังเลที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม
3. ภาวะผู้ น าซึ่ ง ถ้ า หากว่ า ผู้ น าเชื่ อ ว่ า ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาเป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ มี ศั ก ยภาพ ไม่ มี
ความก้ า วหน้ า ขาดความกระตื อรื อร้ น ในการปฏิบั ติ งาน หรื อความรับ ผิด ชอบในงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายนั้น โดยงาน จะสาเร็จได้ต้องควบคุม ภาวะผู้นาประเภทนี้จะเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วน
ร่วมได้
4. ลักษณะงาน ซึ่งหากว่างานที่ทาสามารถทาสาเร็จได้ด้วยตัวเอง เช่น งานในห้องทดลอง
ลักษณะงานเช่นนี้จะทาให้บุคลากรไม่เห็นถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วม
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5. ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ระดับการศึกษา วิชาชีพ โดยถ้าหากบุคลากรที่มี ระดับ
การศึ ก ษาที่ สูง อยู่ ใ นตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิด ชอบมาก ก็ จะแสวงหาการมีส่ วนร่วมมากกว่ า
บุคคลากรที่มีระดับการศึกษาน้อยกว่า และหน้าที่ความรับผิดชอบที่น้อยกว่าด้วย
โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1980 อ้างถึงใน ณรงค์ วารีชล, 2551, หน้า 9)
กล่าวว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ได้แก่
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้
7. ระยะเวลาที่อยู่ในท้องถิ่น
8. สถานภาพการทางาน
อรพรรณ ภมรสุวรรณ (2544) กล่าวว่าการที่ประชาชนในชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนาใด ๆ มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ทั้งปัจจัยภายนอกชุมชนและปัจจัย
ภายในชุมชน เช่น แบบแผนการดาเนินชีวิต ความรู้และทัศนคติต่อกิจกรรมนั้น ๆ การมีโอกาสและ
การได้รับการสนับสนุนจากภายนอกนโยบายการพัฒนาของรัฐ บทบาทของทางราชการต่อการ
พัฒนา โครงสร้างทางการเมืองและสังคม เป็นต้น
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเครือข่าย
2.3.1 ความหมายของเครือข่าย
ปัจจุบันมีการกล่าวถึงความหมายของเครือข่ายอย่างกว้างขวาง ซึ่งมีผู้ให้ความหมาย ดังนี้
กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย (2547:7) ได้ให้ความหมายของเครือข่ายว่า หมายถึง การร่วมมือ
ระหว่างปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์การประเภทเดียวกัน หรือเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม
องค์การต่างประเภทกัน ซึ่งมีหลายระดับตั้งแต่การเชื่อมโยงระหว่างปัจเจกต่อปัจเจก การเชื่อมโยง
ระหว่างปัจเจกกับกลุ่ม การเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มต่อกลุ่มโดยดาเนินงานภายใต้เป้าหมาย และวิธีการ
ทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2543:28-34) ได้ให้ความหมายของ
เครือข่ายว่า เครือข่ายอาจเป็นการร่วมมือ ระหว่างปัจเจกบุคคล/กลุ่ม/องค์การประเภทเดียวกัน หรือ
อาจเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม /องค์กรต่างประเทศ เครือข่ายมีได้หลายระดับ ตั้งแต่การ
เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกต่อปัจเจก เช่น การเชื่อมโยงระหว่างข้าราชการกับข้าราชการด้วยกัน การ
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เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกกับกลุ่ม เช่น การเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง การเชื่อมโยง
ระหว่างกลุ่มต่อกลุ่ม เช่น การเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับสถานศึกษาด้วยกัน หน่วยงาน
ราชการกับหน่วยงานเอกชนสถานศึกษากับ หน่วยงานธุรกิจ เป็นต้น และการเชื่อมโยงระหว่าง
เครือข่ายต่อเครือข่าย กลายเป็น เครือข่ายย่อยภายใต้เครือข่ายใหญ่ ดังภาพที่ 2.7 ตัวอย่างโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เครือข่าย
กลุ่มธุรกิจด้านอาหาร
เครือข่ายเกษตรกร

เครือข่ายภาครัฐ
เครือข่ายอาหาร

เครือข่ายสถานศึกษา

ภาคบริการ/ภาคเอกชน
เครือข่ายสาธารณสุข

ภาพที่ 2.7 ตัวอย่างโครงสร้างความสัมพันธ์เครือข่าย
ที่มา : เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2543
ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นภาพ จึงได้ยกแบบจาลองของเครือข่ายดังที่ได้แสดง
ในภาพ แบบจาลองเครือข่ายที่แสดงให้เห็นตั้งแต่ กลุ่มหรือองค์กร ที่มีการเชื่อมโยงเลย จนเริ่มมีการ
รับข้อมูลจากศูนย์กลางแต่ยังไม่มีการ Frederickson (อ้างถึงใน วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2550: หน้า 32)
ให้ความหมายของเครือข่ายการทางานว่าเป็นการจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานหรือ
องค์กรต่างๆ ซึ่งมีลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน (Reciprocal) โดยที่องค์กรต่างๆ ภายในเครือข่ายมีเป้าหมาย ค่านิยมในทางวิชาชีพ
หรือมีอุดมการณ์ในการดาเนินงานร่วมกัน Starkey (อ้างถึงใน จานงค์ แจ่มจันทรวงษ์, 2553: หน้า
34) จากการสังเคราะห์เครือข่ายในหลายประเทศ พบว่า เครือข่ายอาจจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการจาก
หน่วยราชการหรือหน่วยงานพัฒนาเอกชนหรืออาจเกิดขึ้นแบบไม่เป็นทางการด้วยการวางแผน การ
ทากิจกรรมร่วมกันของบุคคลหรือองค์กรที่สมัครใจ โครงสร้างของเครือข่ายมีได้หลายรูปแบบ แต่ก็
มีความสาคัญน้อยกว่ากระบวนการติดต่อกันหลายทิศทาง ของสมาชิกภายในเครือข่าย ไม่ใช่การส่ง
จดหมายข่าวไปให้สมาชิกตามรายชื่อเท่านั้น แต่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกันช่อง
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ทางการแลกเปลี่ยนและร่วมมือภายในเครือข่ายสามารถจัดขึ้นในลักษณะการประชุม การประชุม
เชิงปฏิบัติการหรือการทดลอง การสัมมนา การเผยแพร่เอกสาร และการทากิจกรรมร่วมกัน
ต่วนเปาซี กูจิ (2554: หน้า 17) ให้ความหมายว่า เครือข่าย หมายถึง การรวมตัวของกลุ่มที่มี
การประสานงานหรื อ ท างานร่ ว มกั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ร ะยะเวลานานพอควรมี เ ป้ า หมายหรื อ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน และหากกิจกรรมที่ทา บรรลุวัตถุประสงค์หนึ่งแล้ว เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ใหม่ได้ และยังเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมของปัจเจกบุค คล กลุ่ม และองค์กร
ผ่านรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรม การสื่อสาร ความร่วมมือ การ
พึ่งพาอาศัย การแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ซึ่งเป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีโครงสร้างและรูปแบบที่หลากหลาย
ตลอดจนมีเป้าหมายร่วมกัน
วีระศักดิ์ เครือเทพ (2550: หน้า 35) ให้ความหมายเครือข่ายในทาง รัฐ ประศาสน์ศาสตร์ว่า
คือ การจัดรูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการทางานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่สอง
หน่วยงานขึ้นไปซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชนที่แสวงหากาไร หน่วยงานพัฒนา
เอกชนที่ไม่แสวงหากาไร กลุ่มอาสาสมัครของประชาชนหรือองค์กร เพื่อร่วมมือร่วมใจกันดาเนิน
ภารกิจของสาธารณะบางประการโดยมีองค์กรภาครัฐเป็นแกนหลักของเครือข่าย ทั้งนี้ความสัมพันธ์
ระหว่ า งตั วแสดงเหล่า นี้ เป็ นไปในลั ก ษณะที่พึ่ งพาอาศัย ซึ่ งกั นและกั น และมี ความสั มพั นธ์ ใ น
ลัก ษณะที่ เป็นทางการและไม่เป็ นทางการโดยมีเป้าหมายของความร่วมมือก็เพื่ อต้องการแก้ ไ ข
ปัญหาสาธารณะบางประการร่วมกัน ซึ่งเป็นปัญหาที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งอาจมีการดาเนินการให้
บรรลุผลสาเร็จได้โดย
ลาพังวิชัย แสงศรี (2552: หน้า 27) ให้ความหมายของเครือข่ายว่า หมายถึง การสร้าง
ความสัมพันธ์ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีหลักการ ข้อตกลง และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
ระหว่างคนกับคน คนกับกลุ่ม กลุ่มกับกลุ่ม และเครือข่ายต่อเครือข่าย ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็น
ความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้จากหน่วยงานต่างๆ โดยอาจผ่านเข้ามาทางผู้นากลุ่ม
หรือสมาชิกของกลุ่มให้สมาชิกของกลุ่มที่ประกอบอาชีพ เดียวกันหรือคล้ายคลึงกันและทางาน
ร่วมกัน เป็นวิธีการถ่ายทอดที่ทาให้ ทุกคนมีส่วนร่วม ทั้งนี้ จะประสบความสาเร็จได้เพราะมีผู้นาที่
ดีที่มุ่งให้ให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจึงประสบความสาเร็จ
นอกจากนี้ การเรียนรู้ของสมาชิกในเครือข่ายประชาคมมีอยู่ตลอดเวลา การเรียนรู้บางอย่าง
ก็รับจากภายนอกเข้ามาเกือบทั้งหมด แต่บางอย่างก็มีการปรับและประยุกต์ให้ใช้ได้อย่างเหมาะสม
กับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาวิชาชีพเสรี
พงศ์พิศ (2548: หน้า 9) ได้กล่าวว่า กิจกรรมที่สาคัญที่สุดที่เครือข่ายทาร่วมกันคือ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารประสบการณ์ แล้วพัฒนาไปสู่การวางแผนร่วมกัน ดาเนินกิจกรรม
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บางอย่ า งร่วมกั น ท าให้ด้า นหนึ่งหลีก เลี่ย งความซ้าซ้อน อีก ด้า นหนึ่ง ทาให้กิ จ กรรมนั้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเป็นการประสานพลัง (Synergy) เป็นการใช้ทรัพยากรใช้พลังงานอย่าง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพจากที่กล่าวมาในข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า เครือข่าย หมายถึง การ
ทางานร่วมกันของกลุ่มคนหรือองค์กรที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มและมีเป้าหมายหรือมีวัตถุประสงค์
ร่วมกันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีโครงสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ โดยมีก ารเชื่อมโยงและประสานงานร่วมกันในลัก ษณะพึ่ งพาอาศัย ทาให้เกิ ดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ร่วมกัน โดยลักษณะการเชื่อมโยงเครือข่ายจะมีการเชื่อมโยง
ระหว่างปัจเจกบุคคล กลุ่มคนและองค์กร ทั้งนี้มีการติดต่อซึ่งกันกันและกันทั้งในระดับภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กร
นอกจากนี้ ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ (2551) ได้นาเสนอแนวทางการบริการงานเครือข่าย
ไว้ว่า ต้องให้ความสาคัญใน 3 เรื่อง คือ
1. การจัดการให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิก
2. การจัดการให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิก
3. การจัดการให้มีความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างสมาชิก
2.3.2 องค์ประกอบของเครือข่าย
ก่อนจะกล่าวถึงองค์ประกอบของเครือข่ายควรทราบความหมายของเครือข่ายที่แท้จริงและ
เครือข่ายเทียมก่อนว่าหมายถึงอะไร เครือข่ายเทียม (Pseudo Network) คือ เครือข่ายที่เป็นเพียงการ
ชุมนุมพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิกของเครือข่าย โดยที่ต่างฝ่ายต่างไม่มีเป้าหมายร่วมกันและ
ไม่ได้มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ ในการทากิจกรรมร่วมกันเครือข่ายเช่นนี้ จึงไม่มีการสานต่อและ
เสริมก่อกันขึ้นระหว่างสมาชิกในเครือข่าย ดังนั้นการทาเข้าใจกับองค์ประกอบของเครือข่ายจึงมี
ความสาคัญเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายที่แท้จริงได้ โดยองค์ประกอบที่สาคัญของเครือข่าย มี 7
องค์ประกอบด้วยกันคือ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ,์ 2543: หน้า 36-44)
1. การรับรู้มุมมองร่วมกัน (Common Perception) การรับรู้ร่วมกันถือเป็นหัวใจของ
เครื อข่ า ย เพราะหากสมาชิ ก ไม่ มีค วามเข้ าใจในการเข้ าร่ ว มเป็ น เครื อ ข่า ยจะมี ผ ลท าให้ ก าร
ประสานงานและการขอความร่วมมือในการดาเนินการเป็น ไปได้ย ากล าบาก แต่ทั้งนี้ไ ม่ไ ด้
หมายความว่า สมาชิ ก ของเครื อข่ ายไม่ ส ามารถจะมีค วามคิ ดเห็น แตกต่ างกั น เพราะมุม มองที่
แตกต่างย่อมมีประโยชน์ ช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์ในการทางานแต่ต้องอยู่ภายใต้จุดร่วมของ
เครือข่าย ที่สมาชิกยอมรับกัน มิฉะนั้นแล้วความแตกต่างที่มีอยู่จะนาไปสู่ความแตกแยกและแตกหัก
ในที่สุด ยกตัวอย่างการรับรู้มุมมองร่วมกัน อาทิ มีความเข้าใจในปัญหา มีสานึกในการแก้ไขปัญหา
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ร่วมกันมีประสบการณ์ในปัญหาร่วมกัน มีความต้องการความช่วยเหลือในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
เป็นต้น
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common Vision)สมาชิกในเครือข่ายจะต้องมองเห็น
จุดมุ่งหมายในอนาคตร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มการรับรู้เข้าใจถึงทิศทางเดียวกัน และการมี
เป้า หมายที่จะดาเนินไปด้วยกันจะช่วยทาให้ขบวนการ เคลื่อนไหวมีพลังเกิ ดเอกภาพ และช่วย
บรรเทาความขัดแย้งอันเกิดจากมุมมองที่แตกต่างลงไปได้แม้ว่าวิสั ยทัศน์ร่วมจะเป็นสิ่งที่ต้องใช้
เวลาในการสร้างให้เกิดขึ้นแต่ก็จาเป็นต้องสร้างให้เกิ ดขึ้นได้ และสมาชิกของเครือข่ายก็ควรมี
วิสัยทัศน์ย่อยส่วนตัวที่สอดคล้องไปด้วยกันกับวิสัยทัศน์ของเครือข่าย
3. การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน (Mutual Interests/Benefits) เครือข่าย
เกิ ดจากการที่ ส มาชิ กแต่ล ะคนต่า งก็ มีความต้องการของตนเองแต่ความต้องการเหล่านั้นจะไม่
สามารถบรรลุผลสาเร็จได้ หากสมาชิกต่างคนต่างอยู่ ความจากัดนี้ทาให้เกิดการรวมตัวกันบนฐาน
ของผลประโยชน์ร่วมที่มากเพียงพอจะดึงดูดให้รวมเป็นเครือข่าย ดังนั้นการรวมเป็นเครือข่ายจึง
ต้องตั้งอยู่บนฐานของผลประโยชน์ที่มีร่วมกัน ผลประโยชน์ในที่นี้ อาทิเช่น สิทธิประโยชน์อันพึง
ควรจะได้รับ จากหน่วยงานภาครัฐ การรวมกลุ่มต่อรองทางการค้า ชื่อเสียง การยอมรับโอกาสใน
ความก้าวหน้า ความสุข การยอมรับความพึงพอใจ เป็นต้น
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง (All Stakeholders Participation)
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย จะต้องเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม จากทุกฝ่ายในเครือข่าย
ซึ่งการมีส่วนร่วมย่อมเป็นเงื่อนไขที่ทาให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมการวางแผน
งาน และร่วมลงมือกระทาอย่างแข็งขัน สถานะของสมาชิกในเครือข่าย ควรเป็นไปในลักษณะของ
ความเท่าเทียมกัน (Equal Status) ในฐานะหุ้นส่วน (Partner) ของเครือข่าย ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ใน
แนวราบ (Horizontal Relationship) ที่ เ ท่ า เที ย มกั น แทนความสั ม พั น ธ์ ใ นแนวดิ่ ง (Vertical
Relationship) หมายความว่า หากการรวมตัวเป็นเครือข่ายเกิดขึ้นระหว่างรัฐกับชุมชนท้องถิ่น
หน่วยงานภาครัฐก็ต้องวางสถานะของตนเองเทียบเท่ากับประชาชนในฐานะของสมาชิกเครือข่าย
2.3.3 โครงสร้างของเครือข่าย
เสรี พงศ์พิศ (2548: หน้า 204) กล่าวว่า โครงสร้างของเครือข่ายนั้น ประกอบด้วย เครือข่าย
เป็นทางการก็ได้ไม่เป็นทางการก็ได้ โดยมีข้อแตกต่างอยู่ที่ว่า เครือข่ายเป็นทางการมีโครงสร้างการ
ประสานงานอย่างเป็นทางการ ขณะที่เครือข่ายที่ไม่เป็นทางการไม่มีโครงสร้างเป็นอย่างไรขึ้นอยู่
กับเป้าหมาย ทรัพยากร (เงิน คน เวลา) และขึ้นอยู่กับสมาชิกเครือข่าย ว่าต้องการให้มีการจัดองค์กร
อย่างไร ถ้าหากสมาชิกอยากแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างเดียวก็ง่ายแต่เครือข่ายจานวนมาก
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ต้องการมีโครงสร้างที่เป็นทางการเพื่ อบรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะถ้าหากว่าต้องการประสาน
กิจกรรมของสมาชิกด้วยเพื่อที่จะได้ห ลีกเลี่ยงการทางานซ้าซ้อน อย่างไรก็ดีเครือข่ายไม่ใช่อะไรที่
เคร่งครัดเข้มงวด สามารถเปลี่ยนแปลง บางเครือข่ายอาจจะเริ่มต้นแบบหลวมๆ นานเข้าก็เริ่มเป็น
ระบบและเป็นทางการมากขึ้นบางเครือข่ายอาจจะตรงกันข้าม คือเริ่มต้นอย่างเป็นทางการและค่อยๆ
เป็นเครือข่ายหลวมๆ และไม่เป็นทางการในที่สุดขึ้นอยู่กับสมาชิกว่าต้องการแบบไหน Boissevain
(อ้างถึงใน ต่วนเปาซี กูจิ, 2554: หน้า 25) ได้กล่าวถึงลักษณะของโครงสร้างของเครือข่าย ดังนี้
1) ขนาดของเครือข่าย ประกอบด้วย บุคคลที่มีความสัมพันธ์กันจริง รวมถึงบุคคลที่มี
แนวโน้มว่าจะมีความสัมพันธ์กันภายหลังเข้าไว้ด้วย
2) ความหนาแน่นภายในเครือข่าย หมายถึง ระดับซึ่งสมาชิกหรือบุคคลในเครือข่ายมี
ความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในเชิงการติดต่อสื่อสารทั้งในด้านปริมณฑลและชนิด
ของข้อมูล
3) ความเกี่ยวพันกันภายในเครือข่าย สามารถวัดได้จากความหนาแน่น หมายถึง สาย
สัมพันธ์ของบุคคลที่อาจเกิดขึ้นหรือได้เกิดขึ้นจริงและการเข้าถึง หมายถึง จานวนบุคคลภายใน
เครือข่ายโดยประมาณที่เชื่อมบุคคลทั้งสองคนเข้าด้วยกันในระยะใกล้ชิดที่สุด
4) ตาแหน่งและสถานภาพของบุคคลในเครือข่ายจะแสดงให้ เห็นถึงระดับและโอกาสของ
การติดต่อกับบุคคลที่เป็นจุดศูนย์กลาง
5) กลุ่มของความสัมพันธ์ของบุคคลในเครือข่าย โดยสมาชิกภายในกลุ่มมีความสัมพันธ์กัน
ค่อนข้างสูง มีความใกล้ชิดกันเป็นพิเศษมากกว่าบุคคลที่เหลือในเครือข่าย กลุ่มจึงเป็นส่วนหนึ่งของ
เครือข่ายซึ่งมีสัดส่วนของความสัมพันธ์ภายในสูงกว่าความสัมพันธ์ภายนอกกลุ่มขณะที่ ทิพวรรณ
หล่อสุวรรณรัตน์ (2553: หน้า 80-86) ได้กล่าวว่า โครงสร้างแบบเครือข่าย (Network Structure)
หรือองค์การแบบเครือข่าย ซึ่งมีลักษณะที่สาคัญคือ ไม่มีชั้นการบังคับบัญชา มีความยืดหยุ่นสูง
ควบคุมโดยกลไกทางการตลาดมากกว่ากระบวนการทางการบริหาร โครงสร้างแบบเครือข่ายจะอยู่
บนพื้นฐานของการใช้ความสามารถหลัก (Core Competencies) ขององค์การและจะได้รับทรัพยากร
มาจากพันธมิตรภายนอกและมีการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการทางาน โครงสร้างแบบเครือข่าย
จะมี รูป แบบการปฏิ สัม พั นธ์ในลัก ษณะที่ไ ม่หยุ ดนิ่งโดยเกิ ดจากความต้องการ ในช่วงเวลานั้น
มากกว่าการวางแผนล่วงหน้า ปฏิสัมพันธ์นี้บางครั้งก็เกิดขึ้นอย่างช้าๆ บางครั้งก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
และเมื่อไหร่ที่มีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้น การติดต่อจะเป็นแบบตัวต่อตัว หรือระหว่างบุคคล หรือกลุ่มที่
ต้องการทางานไม่จาเป็นต้องผ่านสายการบังคับบัญชา ดังนั้นค่านิยมขององค์การแบบเครือข่ายจึงมี
ลักษณะการแลกเปลี่ยนและร่วมมือมากกว่า ความเป็นเจ้าของ มีความไว้วางใจมากกว่าการระแวง
สงสัย อานาจมาจากความรู้มากกว่าตาแหน่งหน้าที่ในการทางาน องค์การแบบเครือข่ายจะสามารถ
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จัดการกับปัญหาและโอกาสได้อย่างรวดเร็ว และไม่ว่าการดาเนินงานจะประสบความสาเร็จหรือ
ความล้มเหลว องค์การจะมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นองค์การแบบเครือข่ายจะเริ่มจากหน่วยงานขนาดเล็ก
ซึ่ง จะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายของแต่ละหน่วย มีการออกแบบซึ่งเริ่มจากภายในก่อน มีฝ่าย
บริหารให้น้อยที่สุด และจะเน้นที่การออกแบบ กระบวนการการทางานไม่ใช่โครงสร้างองค์การ
โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ในการทางานแบบอัตโนมัติ มีการใช้ทีมงานเป็นพื้นฐานในการทางาน
องค์การแบบเครือข่ายเหมาะสมสาหรับองค์การ ต้องการความยืดหยุ่นสูง และต้องตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจจาเป็นต้องมีการจ้างเหมารับช่วงในการทางาน
ลักษณะโครงสร้างขององค์การเครือข่าย อธิบายได้ดังนี้ (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2556: หน้า
437-440)
1) ความสัมพันธ์ในเครือข่าย (Relational Embeddedness) Granovetter (อ้างถึงใน ทิพวรรณ
หล่อสุวรรณรัตน์, 2556: หน้า 438) ได้ให้ความหมายของความเหนียวแน่นของความสัมพันธ์ (Tie
Strength) ว่าเป็นการผสมผสานของระยะเวลาในการสร้างความสัมพันธ์ ความเข้มข้น หรือความ
ผูกพันของอารมณ์ ความใกล้ชิด (Intimacy) และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความสัมพันธ์ใน
เครือข่ายแบ่งเป็น 2 แบบคือ สายสัมพันธ์ที่อ่อนแอ (Weak Tie) และสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง
(Strong Tie) สายสัมพันธ์ที่อ่อนแอ มีลักษณะความสัมพันธ์ที่ห่างเหินและไม่ได้ติดต่อกันบ่อย ซึ่ง
เป็นประโยชน์ในกรณีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ๆ ไม่ใกล้กัน และมีการถ่ายโอนความรู้ที่ชัดแจ้งแบบง่ายๆ
ส่วนสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง หมายถึง สายสัมพันธ์กับคนหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจกัน ซึ่งน่าจะมี
ความสัมพันธ์ทับซ้อนกับคนกลุ่มเดียวกัน เป็นการจัดการที่มีความเสมอภาค เช่น กิจการร่วมค้า
(Joint Venture) การวิจัยและพัฒนาร่วมกัน (Joint R&D) ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งต้องการการ
ประสานงานไม่มากนัก มีการแบ่งปันสารสนเทศ และมีความเข้าใจระหว่างหุ้นส่วน การมี
ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งมีประโยชน์สองประการ คือ ทาให้หุ้นส่วนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันทาให้
ยิ่งมีการพึ่งพากันและกันมากขึ้น และทาให้มีการพัฒนาความไว้วางใจกัน นอกจากนี้ยังมีความ
เข้าใจที่ลึกซึ้ง มีสารสนเทศที่มีคุณภาพ และมีการแบ่งปันความรู้แบบไม่ชัดแจ้ง (Tacit Knowledge)
ที่พร้อมถ่ายโอนข้ามองค์การ และยังช่วยให้สมาชิกในองค์การที่มีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยืนหยัด
ในช่วงเวลาที่มีวิกฤตได้
2) ความใกล้ชิดในเครือข่าย (Closure & Holes) ตามทฤษฎีของ Burt (อ้างถึงใน ทิพวรรณ
หล่อสุวรรณรัตน์, 2556: หน้า 439) ในเรื่องหลุมโครงสร้าง (Theory of Structure Holes) เสนอว่า
การมีหลุมในโครงสร้างระหว่างคน 2 กลุ่ม หมายถึง การที่แต่ละกลุ่มมุ่งทากิจกรรมของตนเอง โดย
ไม่สนใจกลุ่มอื่น องค์การจะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันถ้าสามารถขยายเครือข่ายให้
ครอบคลุมนั้น หากในเครือข่ายมีสมาชิกบางคน มีข้อมูลอยู่ในเครือข่ายที่ มีโครงสร้าง จะต้องเสีย
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ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยสูงในการได้มาซึ่งข้อมูลหรือไม่มีประสิทธิภาพในการได้มาซึ่งข้ อมูล แต่องค์การ
ที่อยู่ในโครงสร้างที่มีหลุมมากจะได้รับประโยชน์จากการควบคุม
3) ปฏิสัมพันธ์ภายในเครือข่าย (Embedded Interactions) ปฏิสัมพันธ์ภายในเครือข่ายเป็น
การมองโอกาสสาหรับ ระบบที่มีการโต้ตอบกันและคุณค่าที่จะได้รับ การเปรียบเทียบหลุมของ
โครงสร้างและความใกล้ชิดของเครือข่ายเป็นการชี้ให้เห็นถึงลักษณะขององค์การเครือข่าย Rowley
(อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2556: หน้า 440) ได้เสนอว่าในการทาความเข้าใจกับองค์การ
ว่ามีความสามารถในการแข่งขันในระดับองค์การหรือระดับเครือข่าย จะต้องพิจารณาจากเงื่อนไข
ได้รับประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นหรือความหนาแน่นของเครือข่าย
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อาพล นววงศ์เสถียร (2548) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมประเพณีส งกรานต์ ผลการวิจัยพบว่า ประเพณีสงกรานต์ไม่ปรากฏชัดว่า
เกิดขึ้นเมื่อใด ชนชาติไทยรับเอาประเพณีสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่มานับพันปีแล้ว แต่มีหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ดังปรากฏอยู่ในกฎมณเฑียรบาล สมัยสมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถซึ่งเป็นพิธีการเกี่ยวกับการตัดจากปีเก่าขึ้นสู่ปีใหม่ ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงไปตามคติ
พราหมณ์ ซึ่งมีรากเหง้ามาจากการสังเกตธรรมชาติและฤดูการผลิต เป็นวันขึ้น 1 ค่า เดือน 5 หรือ
ประมาณเดือนเมษายน นอกจากประเทศไทยแล้ว ยังมีมอญพม่า ลาว และชนชาติไทยเชื้อสายต่างๆ
อันเป็นชนส่วนน้อยในจีน อินเดีย ก็ถือว่าสงกรานต์เทศกาลฉลองวันขึ้นปีใหม่ด้วยเช่นกัน
สักก์สีห์ พลสันติกุล (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการประเพณีท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว :
กรณีศึกษาประเพณีแข่งเรือ จัง หวัดน่านการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงถึงทัศนคติและนิยามของภาค
ชุมชนต่อคุณค่า ความแท้ และการเปลี่ยนแปลงของประเพณีในมิติต่างๆ โดยคุณค่าที่สาคัญที่สุด
ได้แก่คุณค่าเชิงสังคม และคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ที่ทาให้เกิดความภาคภูมิใจ อีกทั้งการวิเคราะห์
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ แสดงให้เห็นว่าภาคส่วนที่มีส่วนร่วมมากที่สุด ได้แก่
ภาคชุมชนหากแต่ภาคส่วนที่ได้รับผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดกลับไม่ใช่ภาคส่วนที่มีส่วน
ร่วมมากที่สุด อีกทั้งการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของประเพณีจากอดีตจนถึงปัจจุบันยังแสดงให้
เห็นว่า ปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้แก่ การพัฒนาเชิงเศรษฐกิจอีกด้วย
ฉัตรทิพย์ มะโนชมพู (2549)ได้ศึกษาเรื่อง ความสาคัญของความเชื่อในประเพณีท้องถิ่นต่อ
การบริหารและการพัฒนาของเทศบาลนครเชียงใหม่พบว่าคุณลักษณะส่วนตัวของคณะผู้บริหาร
และพนักงานของเทศบาลนครเชียงใหม่นั้นมีระดับความสัมพันธ์กับความเชื่อเรื่องประเพณีท้องถิ่น
และลักษณะพฤติกรรมทางการบริหารกล่าวคือคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนใหญ่จะมีความเชื่อ
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พื้นฐาน ในเรื่องของประเพณีท้องถิ่น หรือนาประเพณีท้องถิ่นของเข้ามามีบทบาทในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันเป็นอย่างมากรวมทั้ง การให้ความสาคัญกับประเพณีดังกล่าว ด้วยการนามากาหนด
แผนและบริหารจัดการงานพัฒนาอันจัดได้ว่าเป็นจุดเด่นของการพัฒนาท้องถิ่นอีกด้วย
อาทิตยา จันทิมา (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ความเป็นยอง: การฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นและการ
เปลี่ ย นแปลงของอั ต ลั ก ษณ์ ใ นภาวะกาลสมั ย ใหม่ จากผลการศึ ก ษาพบว่ า กระบวนการฟื้ น ฟู
วัฒนธรรมในกลุ่มคนยองเป็นผลที่มาจากการประดิษฐ์ประเพณีทาให้พวกเขาสามารถแสดงความ
เป็นตัวตนในที่สาธารณะและเปิดพื้นที่ทางสังคมให้กับความเป็นชาติพันธ์อันสอดคล้องกับแนวคิด
เรื่อง “การประดิษฐ์ประเพณี ” ที่ว่าประเพณีมิได้มีการสืบทอดต่อเนื่องมายาวนาน แต่ถูกประดิษฐ์
ขึ้นมาใหม่เพื่อให้รับใช้ ในกระบวนการต่อรองของการฟื้นฟูวัฒนธรรมและสร้างอัตลักษณ์การ
ประดิษฐ์ประเพณีใหม่ เผยให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงอานาจ ที่กลุ่มคนยองต้องการต่อรองเพื่อสร้าง
ความเป็ น ยองขึ้ น มา ดั ง นี้ ประการแรก การประดิ ษ ฐ์ ป ระเพณี เ พื่ อ ให้ รั บ ใช้ อุ ด มการณ์ ท าง
ประวัติศาสตร์การตีความทางประวัติศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการนาเสนอประเพณีใหม่การสร้าง
จิตสานึกทางประวัติศาสตร์ให้กับกลุ่มของตนเองในที่นี้การนิยามตัวตนที่เชื่อมโยงับประวัติ ศาสตร์
ที่ประกาศตนต่อสาธารณะ เช่น การแสดงในขบวนพาเหรด “งานโตยฮอยบ่ะเก่า ฮากเหง้าจาวยอง”
ที่จัดขบวนแห่ไปรอบตัว เมืองลาพูน เป็นครั้งแรกและบริเวณตาบลเวียงยอง ในงานครั้งที่สองนั้น
ขบวนแห่ประกอบด้วยเจ้า เมืองยองแต่งกายอันแสดงถึงยศถาบรรดาศัก ดิ์พร้อมกับไพร่พลร่วม
ขบวน จัดขบวนได้อย่างหรูหราอลังการแม้ว่า ในอดีตนั้นการเดินทางจากเมืองยองจะเป็นมาอย่างไร
ก็ตาม แต่ในปัจจุบันนั้น การนาเสนอภาพในอดีตดังกล่าว ถูกสร้างให้เป็นภาพการอพยพมาอย่างมี
เกียรติ์การนาเสนอภาพในอดีตดังกล่าว ทั้งนี้มีนัยเพื่อแสดงถึงตาแหน่งแห่งที่มาของคนยองทาง
ประวัติศาสตร์ในฐานะกลุ่มคนที่มีส่วนร่วมสาคัญในการฟื้นฟูเมืองลาพูน สะท้อนให้เห็นว่าพวกเขา
ได้หยิบยกช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่เป็นที่ภาคภูมิใจมานาเสนอต่อสาธารณะชน และต่อกลุ่มคน
ยองด้วยกันเอง ประการที่ สอง การประดิษ ฐ์ประเพณีนั้น เพื่อแสดงศัก ยภาพของชุมชนในการ
ต่อ รองกั บ วั ฒ นธรรมที่ เ ข้ า มาครอบงางานประเพณี ที่ จัด ขึ้ น ในชุม ชนคนยองแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ศักยภาพของชุมชนที่สามารถกลับมาสืบสานประเพณีของคนยองได้อีกครั้งหลังจากที่ว่างเว้นกว่า
50 ปี นับเป็นพลังของชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง ความมีหน้ามีตาของแต่ละคณะศรัทธา
และสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนยองเพราะขั้นตอนได้รับความร่วมมือจากคนใน
ชุมชนเป็นจานวนมาก
วิทยาภรณ์ จรัสดวง (2544) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ทะเลน้อย อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบว่าในภาคปฏิบัติ ชุมชนยัง
ไม่ มี โ อกาสได้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศมากนั ก แนวทางในการ
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พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสรุปได้ว่าเกิดขึ้นได้จากปัจจัยที่ช่วย
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งประกอบด้วย 1) ศักยภาพความพร้อมของชุมชน 2) สิ่งจูงใจ 3)
การจัดการ 4) นโยบายของรัฐ 5) อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมและแนวทางการสร้างความร่วมมือ ซึ่ง
แนวทางการมีส่วนร่วมอาจใช้รูปไตรภาค คือการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และองค์กร
ชุมชน โดยกลุ่มที่เป็นตัวกลาง ได้แก่ องค์กรหรือเอกชน หรือนักวิชาการ ซึ่งในกรณีนี้ควรมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินการระดมความคิดและร่วมกันตัดสินใจ
ปัณณทัต นอขุนทด (2556) ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อาเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา พบว่าปัจจัยด้านส่วนงานที่ปฏิบัติ ความรู้ความเข้าใจในการวางแผนงาน และภาวะ
ความเป็นผู้นา มีผลต่อการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการวางแผน บุคลากร
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ วิธีปฏิบัติงาน ประเมินผล และภาวะผู้นา ส่วนในปัจจัยอื่นๆ ไม่มีผลต่อ
การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด
ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ , กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์ , ธรรมสรณ์ โมราวรรณ และ วิวัล ย์ดา สิริ
ชีวานันท์ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง งานบุญไร้แอลกอฮอล์ กรณีศึกษางานประเพณีแค่หลวง จังหวัด
ลาพูนหนึ่งเดียวในโลก ผลการศึกษา พบว่า อาเภอบ้านโฮ่งได้เข้าร่วมเป็นอาเภอต้นแบบรณรงค์งด
เหล้า จึงได้นาประเพณีแห่แค่หลวงซึ่งเป็นประเพณีสาคัญในงบประมาณ มาตรการและกิจกรรม
รณรงค์ การประชาสัมพันธ์เป็นปัจจัยการขับเคลื่อน ซึ่งกระบวนการขับเคลื่อนโครงการแค่หลวง
ปลอดเหล้าอาเภอบ้านโฮ่ง จังหวั ดลาพูน ประกอบด้วย 1) การรับทราบปัญหาและมีความตระหนัก
ร่วมในผลของการดื่ม 2) การทาให้เกิดการมีส่วนร่วมซึ่งจะทาให้เกิดเครือข่ายการรณรงค์งดเหล้า 3)
การดาเนินกิจกรรมในการรณรงค์งดเหล้าของอาเภอบ้านโฮ่ง 4) การเกิดสานึกร่วมของคนในชุมชน
ในการธารงไว้ซึ่งประเพณีเก่าแก่ที่เป็นหนึ่งเดียวในโลก ทั้งนี้ผลของการจัดโครงการแค่หลวงปลอด
เหล้าในระดับพื้นที่ทาให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษของเหล้าทั้งในด้านสุขภาพและความ
สิ้นเปลือง ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับเหล้าและสุรา มีผู้ที่ต้องการเลิกเหล้าเพิ่มขึ้น เกิดแนวคิดการ
จัดงานบุญประเพณีโดยไม่รับสปอนเซอร์ที่เป็นธุรกิจแอลกอฮอล์ สร้างแบบอย่างในการจัดงานบุญ
ประเพณีปลอดเหล้าให้แก่พื้นที่อื่น การนาผลการวิจัยไปใช้ ควรกระบวนการขับเคลื่อนโครงการแค่
หลวงปลอดเหล้าไปใช้กับพื้นที่ที่มีงานบุญประเพณีที่สาคัญของประเทศ โดยพิจ ารณาถึง 1) การ
เลือกพื้นที่ขยายผลที่มีหน่วยงานราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้การสนับสนุนใน
การรณรงค์ ง ดเหล้า ในการบุ ญ 2) ด้านการจัดการกิ จกรรมปลอดเหล้าที่หลากหลายแก่เด็ก และ
เยาวชน 3) การบูรณาการการทางานหน่วยงานที่มีการทางานรณรงค์ในกลุ่มสาระเดียวกัน เช่น การ
รณรงค์งดสูบบุหรี่หรือสารเสพติด การบาบัดผู้ติดสุรา เป็นต้น
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วรานิษฐ์ ลาใย และ เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุ ล (2560) การวิจัยเรื่อง รูปแบบการแข่งเรือ
ปลอดเหล้าในจังหวัดน่าน ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการแข่งเรือโดยปลอดเหล้าในจังหวัดน่าน
มี ก ารวางระบบงานที่ ชั ด เจน ก่ อ นการด าเนิ น กิ จ กรรมงานประเพณี แ ข่ ง เรื อ วั น ออกพรรษา
คณะกรรมการหมู่บ้านจะออกประกาศคาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการในฝ่ายงานต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อ
การบริหารจัดการ โดยแบ่งกระบวนการออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะการเตรียมงาน ระยะการปฏิบัติ
ตามแผน ระยะการแข่งขัน และระยะหลังการแข่งขัน ปัจจัยแห่งความสาเร็จของการจัดงานประเพณี
แข่งเรือปลอดเหล้าในจังหวัดน่าน ได้แก่ วิสัยทัศน์ของผู้ดาเนินการ ชุมชนเข้มแข็ง เครือข่ายในการ
รณรงค์ ความเป็นอัตลักษณ์ของเรือน่าน และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งเรือปลอด
เหล้า
วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์ (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษาประชาชนในเขตเทศบาล พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่าพบประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวในระดับปาน
กลาง เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการดูแลรักษาและ ด้านการค้นพบสาเหตุของปัญหา อยู่
ในระดับสูงด้านการปฏิบัติงาน ด้านการวางแผนดาเนินงานและด้านการประเมินผล อยู่ในระดับ
ปานกลาง
นาตยา แท่นนิล (2554) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบของกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมในการจัดการ เกษตรและอาหารปลอดภัยในจังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการ
นโยบายความร่ วมมื อ เครื อข่ า ยเกษตรและอาหาร ปลอดภั ย ในจัง หวั ดสงขลา ประกอบด้ วย 5
ขั้นตอน คือ (1) การก่อตัวของนโยบายจากประเด็น ปัญหาและการพัฒนาข้อเสนอจากพื้นที่ย่อย (2)
การกาหนดนโยบายผ่า นการตัดสินใจร่วมกัน ซึ่งได้ กาหนดเป้าหมายร่วมของเครือข่ายในการ
พัฒนาระบบการผลิตที่มีคุณธรรม การตลาดที่เป็นธรรม และยั่งยืน และการบริโภคอย่างรู้คุณค่า (3)
การนานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งเน้นการแบ่งงานกันทาตาม ภารกิจที่สอดคลองกับเป้าหมายของแต่ละ
กลุ่ม โดยใช้รูปแบบการทางานที่ยืดหยุ่นเอื้อต่อการปรับ ทัศนคติเพื่อการทางานร่วมกัน (4) การ
ประเมินผล โดยการใช้กระบวนการกลุ่มในการสรุปบทเรียน ร่วมกัน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ของเครือข่ายและขยายผลคุณค่าและความสาเร็จสู่สาธารณะ (5) การทบทวนและเปลี่ยนแปลง
นโยบาย ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ โดยมี ปั จ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น ให้ เกิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะของเครือข่าย จานวน 4 ปัจจัย คือ การมีกลไก การประสานงานที่
ชัดเจน ได้รับการยอมรับจากเครือข่ายและดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ก า ร จั ด โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง
เครือข่ายที่เหมาะสมร่วมกับการพัฒนาความสัมพันธ์และขยายเครือข่ายทาให้เกิดการ ขับเคลื่อนใน
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เชิงนโยบาย การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันของเครือข่าย และการสื่อสาร
เพื่อกระตุ้นเครือข่ายและสังคมอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดการเรียนรู้คุณค่าของเกษตร
บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารเครือข่ายชุมชน : กรณีศึกษา
เครื อ ข่ า ยรณรงค์ ลด ละ เลิ ก การบริ โ ภคสุ ร า พบว่ า ได้ มี ก ารรณรงค์ ลด ละ เลิ ก การบริ โ ภค
แอลกอฮอล์ในพื้นที่ของแต่ละภาคีเครือข่ายต่างๆ ลงไปในระดับกลุ่ม ตาบล หมู่บ้านกระจายไปทั่ว
ประเทศ เช่น การรณรงค์ ลด ละ เลิกการบริโภคแอลกอฮอล์ขององค์กรเครือข่ายศาสนา เครือข่าย
ประชาคมสุขภาพจังหวัด วิทยาลัยจัดการทางสังคม เครือข่ ายพระสงฆ์นักพัฒนาภาคเหนือตอนบน
ในพื้นที่ชุมชนต่างๆ เป็นต้น การรณรงค์งดเหล้าหรือการรณรงค์ ลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในพื้นที่ต่างๆ ของบรรดาเครือข่ายทางสังคมทั้งหลายที่ผ่านมา สามารถดาเนินการได้
ประสบผลสาเร็จในหลายชุมชนนั้น มีปัจจัยหลายปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จ และปัจจัยส่วนหนึ่งมา
จากการบริหารเครือข่ายชุมชน โดยแกนนาเครือข่ายการรณรงค์สามารถยกระดับประเด็นปัญหา
ผลกระทบอันเกิดจากการบริโภคแอลกอฮอล์ให้เป็นประเด็นสาธารณะที่ชุมชนให้ความสนใจและ
ทาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันมีการบริหารจัดการเครือข่าย
ให้มี ค วามสัม พั นธ์ที่ ก ระชั บ แนบแน่นและมี ความเข้ มแข็ ง ในบางพื้ นที่ บ างชุมชนมีเ ครือ ข่ายที่
เข้มแข็งจนสามารถดาเนินการรณรงค์ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว และบางพื้นที่สามารถกระตุ้น
ความสนใจในวงกว้างมากขึ้นจนนาไปสู่การสร้างฐานและขับเคลื่อนการทางานด้านการควบคุมการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่ระดับจังหวัดและระดับภาคได้
เบญจลักษณ์ เข้มคุ้ม (2555) ได้ศึกษา การจัดการความรู้และการใช้เครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาสานงานสนับสนุน พบว่า ผลการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ทั้ง 4 ขั้นตอน
คือ (1) การแสวงหาความรู้ โดยมีก ารจัดกิจกรรมให้ความรู้โดยวิทยากรทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน การศึกษาดูงานภายนอก ตลอดจนมีการพบปะเพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างพนักงานสาย
งานสนับสนุนกลุ่มงานสารบัญ (2) การสร้างความรู้โดยการนาความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน และความรู้ที่
ชัดเจน ไปจัดทาเป็นหมวดหมู่ในรูปแบบตัวอักษรรูปภาพ วีดีทัศน์ตลอดจนแผนผังการปฏิบัติงาน
(3) การจัดเก็บความรู้ในรูปแบบเอกสารภาพถ่ายและขั้นตอน การปฏิบัติงาน ได้บันทึกไว้อย่างเป็น
ระบบในแผ่น ซีดี (4) การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ โดยจัดทาเป็นเว็บไซต์การจัดการ
ความรู้พนักงานสายสนับสนุนเพื่อ ใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งการสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสายสนับสนุน ผลการศึกษาการพัฒนากระบวนการ การจัดการความรู้
และการใช้เครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คือ เว็บไซต์การจัดการความรู้ พนักงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผลการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ โดยการใช้แบบสอบถาม การสังเกตและการสัมภาษณ์ พบว่า
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พนักงานสายสนับสนุนกลุ่มสายงานสารบรรณมีความพึงพอใจการใช้ เว็บไซต์ เฉลี่ยความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก รายการที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การแสดงขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือ
ที่มีมาถึง และสมาชิกได้เสนอแนะให้มีการพบปะกันเดือนละหนึ่งครั้งและควรให้มีความรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารและบททดสอบเกี่ยวกับระเบียบงาน สารบรรณ และพบว่าปัจจัยที่ทาให้
การพัฒนากระบวนการ การจัดการความรู้ประสบผลสาเร็จ คือการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
และได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมาย การได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรทั้งภายนอกและภายใน
หน่วยงานพนักงานสายสนับสนุนกลุ่มงานสารบรรณ เกิดความรู้ความสามารถของบุคลากรและ
ความพร้อมของอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพนักงานสายสนับสนุนได้ให้ความร่วมมือ
ในการสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์การจัดการความรู้เพื่อการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นุชนาฎ จันทร์วิเศษ (2543) ได้ศึกษาเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรแบบมีส่ วนร่วม :
กรณีศึกษาชุมชนคูขุด ทะเลสาบสงขลา พบว่า พัฒนาการของการเกิดเครือข่ายเริ่มจากการเกิ ดกลุ่ม
องค์ ก รในชุ ม ชนคู ขุ ด ขึ้ น แล้วมี ก ารเชื่อ มต่ อไปยั ง กลุ่มต่ างๆ จากภายนอกให้มี ก ารท างานเป็ น
เครือข่ายกันโดยมี เป้าหมายร่วมกันคือ การฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา และพบว่ากระบวนการที่เกิดขึ้น
อาศัยปัจจัยเงื่อนไขภายในชุมชนที่ก่อให้เกิดการรวมตัวกันในการแก้ไขปัญหาของชุมชนในระดับ
หนึ่ง ก่อน ซึ่ง ประกอบด้วยการมีจิตสานึกร่วมของคนในชุมชนจากการเผชิญปัญหาภาวะวิกฤต
ร่วมกัน
เพชรศรี นนท์ศิริ (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่อง รูปแบบการดาเนินงานของกลุ่มท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการดาเนินงานของ
กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่างจานวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านนาต้นจั่น
จังหวัดสุโขทัย ชุมชนบ้านหนองแม่นาจังหวัดเพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านใหม่ร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลก
และชุมชนบ้านแม่พูล จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบการดาเนินการแบบ
กระจายอานาจ ด้านเศรษฐกิจมีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ด้านการมีส่วนร่วม คนในชุมชนมี
ส่วนร่วมทั้งในการจัดตั้งวางแผน และดาเนินงาน อย่างไรก็ตามพบแนวโน้มของการรวมอานาจใน
การตัดสินใจของผู้นากลุ่ม ซึ่งเป็นสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในบางกลุ่ม นอกจากนี้ภูมิ
หลังการก่อตั้งองค์กรพี่เลี้ยงและภาวะความเป็นผู้นาของผู้นากลุ่ม มีอิทธิพลต่อการกาหนดรูปแบบ
การดาเนินงานของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนและความสาเร็จของกลุ่ม
Robert House (1974) ได้ศึกษาเรื่อง พัฒนาทฤษฎีผู้นาตามสถานการณ์ เรียกว่า “House’s
Path-Goal Theory” หรือทฤษฎีวิถีทางและเป้าหมาย มีสาระสาคัญ คือผู้นามีหน้าที่จะต้องช่วยให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคล ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
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ทฤษฎีนี้ชื่อว่า พฤติกรรมของผู้นาจะได้รับการยอมรับจากพนักงานมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับว่าผู้นา
คนนัน้ นาทางให้พนักงานไปสู่ความสาเร็จได้ดีเพียงใด มีการสอนงาน แนะแนวทาง สนับสนุนและ
ให้รางวัล มากน้อยเพียงใด และพฤติกรรมของผู้นาสามารถยืดหยุ่น หรือเปลี่ยนรูปแบบได้ ขึ้นอยู่
กับสถานการณ์ โดยแบ่งพฤติกรรมของผู้นาออกเป็น 4 แบบ คือ
1) ผู้นาแบบบงการ (Directive Leadership) เป็นผู้นาที่จะบอกพนักงานว่า ผู้นาคาดหวัง
อะไรจากพนักงาน ผู้นาจะกาหนดวิธีการทางานรายละเอียดของงาน ตารางการทางานตลอดจน
มาตรฐานการทางานให้แก่พนักงาน เป็นผู้นาประเภทเน้นงาน
2) ผู้นาแบบมีส่วนร่วม (Participative Leadership) เป็นผู้นาที่ให้พนักงานมีส่วนร่วม โดยจะ
เสนอความคิด ให้คาปรึกษา และให้โอกาสพนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
3) ผู้นาที่มุ่งความสาเร็จ (Achievement-Orient Leadership) เป็นผู้นาที่กาหนดเป้าหมายที่
ชัดเจน และท้าทายแก่พนักงาน มุ่งความสาเร็จเป็นสาคัญ ตลอดจนมีการปรับปรุงการทางานอย่าง
ต่อเนื่อง เน้นผลงานที่สูงกว่ามาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นว่าพนักงานจะทางานได้สาเร็จตาม
เป้าหมายที่กาหนด
4) ผู้นาที่ให้การสนับสนุน (Supportive Leadership) เป็นผู้นาที่มุ่งสร้างความเป็นอยู่ที่ให้แก่
พนักงาน รวมถึงสร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีแก่พนักงาน เป็นผู้นาที่เน้นด้าน
ความสัมพันธ์
Ramirez and Zamora (2014) ศึกษาสมรรถนะในการจัดการของผู้บริหารการศึกษาโดยใช้
หลัก การวางแผน การจัดการองค์ กร การชี้นาและการควบคุม (P-O-L-C) มาใช้ใ นการบริหาร
มหาวิทยาลัย MIMAROPA State Universities and Colleges (SUCs) 3 ด้านหลักๆ คือ ด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และการพัฒนา ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารมีความสามารถสูงในการใช้หลัก
P-O-L-C โดยให้ความสาคัญกับด้านการชี้นา(ภาวะผู้นา)มากที่สุด ส่วนด้านการจัดการองค์กรถูกให้
ความสาคัญน้อยที่สุด ในขณะที่พันธกิจหลักทั้ง 3 ด้านนั้น ด้านการเรียนการสอนมีความสาคัญเป็น
อัน ดั บ แรก รองลงมาคื อการพั ฒ นา และการวิ จั ย เป็ น อัน ดั บสุ ด ท้า ย ความรู้ ค วามสามารถของ
ผู้บ ริ ห ารในด้ า น P-O-L-C ส่ง ผลอย่ างมากกั บ การประสบความส าเร็ จ ของการด าเนิน งานของ
มหาวิทยาลัย
Six, Bakher, and Huberts (2007) ศึกษาเรื่อง “Judging a Corporate Leader’s Integrity: An
Illustrate three-Componemt Model” ปัจจุบันนี้ ความซื่อสัตย์ของผู้นาได้มีการกล่าวเป็นคาถามโดย
กล่าวถึงด้านการประพฤติผิดศีลธรรมหรือข้อสงสัยทางการตัดสินใจที่เคยกระทามา โดยลึกๆ แล้ว
ความซื่อสัตย์ ยั ง คงเป็ นพื้ นฐานที่ ส าคัญของการเป็นผู้นา การพั ฒนารูปแบบพื้ นฐานทางทฤษฏี
สาหรับการตัดสินถึงความซื่อสัตย์ของผู้นาในองค์กรและจากคาถามที่ว่าอะไรบ้างที่เป็นขอบเขตใน
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การพิจารณาตัดสินเมื่อไร ที่จะมีการพิจารณาถึงความสามารถทางคุณค่าทางศีลธรรม และบรรทัด
ฐานของผู้มีส่วนได้เสียที่มีผลกระทบต่อการพิจารณาดังเช่น : ทางกฎหมาย บรรษัทธรรมมาภิบาล
และคุณค่าในศีลธรรม และบรรทัดฐานที่สาคัญของผู้มีส่วนได้เสียที่คาดหวังของผู้นาทางองค์กร
ดังเช่นการพิจารณาความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตลอดระยะเวลาของการ
เปลี่ยนผ่าน เมื่อผู้นาในองค์กรมีการมอบหมาย และเมื่อมีการกล่าวถึงการประพฤติผิดศีลธรรมซึ่ง
เป็นการกระทาขึ้นมาโดยขณะที่จะเป็นส่วนของผู้นาในสานักงานหรือองค์กรนั้นๆ
Tohidi (2011) ศึกษาเรื่อง “Teamwork Productivity & Efffectiveness in an Organization
Base on Reward, Leadership, Trainning, Goals, Wage, Size Motivation, Measurement and
Information Technology” กิจกรรมต่างๆ ในองค์กรยังคงเรียกร้องอย่างมากในการมีปฏิสัมพันธ์และ
การติดต่อสื่อสารต่อกันระหว่างกัน ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง โดยมากแล้วกิจกรรมที่ดีต้องอาศัย
ความสามารถในการผสมผสานแต่ละหน้าที่ในทีมเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนความเข้าใจของงานต่อ
กัน กระบวนการและบทบาทแต่ละบุคคลที่เป็นสมาชิก สู่การดาเนินงานอย่างมีประสิ ทธิภาพในทีม
ผู้นาองค์จะต้องมีความรู้ถึงการทางาน การใช้ และการรักษาไว้ งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ
ในผลิตผลของการทางานเป็นทีม และพื้นฐานความมีประสิทธิผลจากรางวัล ของความเป็นผู้นา การ
ฝึกอบรม เป้าหมาย ค่าจ้าง ขนาด แรงจูงใจ มาตรฐาน และการติดต่อสื่อ สาร ข้อมูลข่าวสารทาง
เทคโนโลยี
Tan Thai Soon (2011) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการจัดการความรู้และผลการดาเนินงาน
ขององค์กร กรณีศึกษาขององค์กรรัฐวิสาหกิจในประเทศมาเลเซีย พบว่า การเรียนรู้นั้นจะต้องได้รับ
การสนับสนุนจากองค์กรในการสร้างความรู้ที่สอดคล้องกับหน่วยงาน ซึ่งหมายถึงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ของบุคลากรในองค์กรและยังต้องเน้นการเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางในกระบวนการสร้าง
ความรู้โดยผลการวิจัยให้การสนับสนุนเชิงประจักษ์ สาหรับความสาคัญของการเชื่อมโยงระหว่าง
การเรียนรู้ และกระบวนการสร้างความรู้ จากการศึกษา ในครั้งนี้ พบว่าองค์ประกอบของการจัดการ
ความรู้ประกอบไปด้วย (1) การให้ความสนใจที่จะเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร (2) ทักษะการ
เรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร (3) เกิดความคิดที่สร้างสรรค์ (4) ความมีประสิทธิภาพขององค์กร
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2.5 กรอบแนวความคิดการวิจัย
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ผู้ วิ จั ย ได้ น า ความรู้ ที่ ไ ด้ ม า
ทาการศึกษา มาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้

ผลสาเร็จการจัดการ
งานสงกรานต์
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ถนนตระกูลข้าว ในประเทศไทย

การวางแผน
(Planning)

การควบคุม
(Controlling)

เครือข่าย
(Network)
การมีส่วนร่วม
(Participation)

การจัดการองค์การ
(Organizing)

ผู้นา / การนา
(Leading)

แนวทางการจัดการทีเ่ หมาะสม
งานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
ถนนตระกูลข้าว ในประเทศไทย

ภาพที่ 2.8 กรอบแนวคิด การวิจัย
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากกรอบแนวคิดการวิจัย ผู้วิจัยได้ทาการเลือกทาการศึกษาวิธีการจัดการงานสงกรานต์
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีศึกษา ถนนตระกูลข้าวในประเทศไทย โดยนาแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการจัดการ (Management) ของ บาร์โทล และมาร์ติน (Bartol & Martin, 1997) ได้นาเสนอ
ว่ากระบวนการจัดการประกอบไปด้วยขั้นตอนที่สาคัญอยู่ 4 ประกาณ
การวางแผน (Planning) คือ การวางแผนหรือกาหนดการทางานขององค์การไว้ล่วงหน้าว่า
จะทาอะไรในการบริหารงานใดๆ ก็ตามผู้บริหารจะต้องทาหน้าที่ในการวางแผนเป็นกรอบและเป็น
แนวทางของการปฏิ บัติงานทั้งหมด การบริหารจัดการงานนั้นจะต้องจัดทาทั้งแผนระยะสั้นและ
แผนระยะยาวในการวางแผนนั้นผู้บริหารจะต้องคานึงอยู่เสมอว่าจะทาอะไร (What) จะทาอย่างไร
(How) จะใช้เงินเท่าไร (How Many) จะให้ใครเป็นผู้ทา (Who) และจะกระทาที่ไหน (Where) และ
ทาเมื่อไร (When)
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การจัดองค์การ (Organizing) คือ การจัดแบ่งงานขององค์การหรือของหน่วยงานย่อยพร้อม
ทั้งกาหนดวัตถุประสงค์ กาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน ตลอดจน
กาหนดสายการควบคุมและบังคับบัญชา พร้อมทั้งกาหนดขนาดของการควบคุมไว้ด้วย เพื่อให้เกิด
การสื่อความเข้าใจในองค์การเกี่ยวกับอานาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ สายการบังคับบัญชาและการ
ติดต่อสื่อสารการจัดหาทรัพยากร และมีการจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การนา (Leading) คือ การที่ผู้นาใช้การโน้มน้าวให้สมาชิกองค์การปฏิบัติตามคาสั่งของ
ตัวเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทางาน นอกจากนั้นยังรวมถึงการติดต่อสื่อสารการสั่งการและ
การจูงใจภายในองค์การอีกด้วย
การควบคุม (Controlling) คือ กระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การว่า
สมาชิกองค์การที่เป็นผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ โดยดูได้
จากการปฏิบัติงานจริง กระบวนการจัดการที่เริ่มต้นจากการวางแผนแล้วไปจบลงที่การควบคุมจะ
เป็นกระบวนการที่เป็ นพลวัตรที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตามสภาพแวดล้อมขององค์การทั้งที่เป็น
สภาพแวดล้อมภายในและสภาวะแวดล้อมภายนอก
สาหรับปั จจัยร่วมที่ทาให้แนวทางการจัดการงานสงกรานต์ปลอดเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ถนนตระกูลข้าวในประเทศไทยที่เหมาะสม มีดังนี้
1. การมีส่วนร่วม คือ การสร้างการยอมรับในทุกภาคส่วนและให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนา ควรเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่เริ่มต้น เช่น ร่วมริเริ่ม ร่วม
คิด ร่วมกาหนดเป้าหมาย ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมประเมินผล ร่วมรับผิดชอบ ฯลฯ เพื่อให้เกิด
ความเป็นเจ้าของและเกิดพลังในการขับเคลื่อนงานอย่างมีส่วนร่วม
2. เครือข่าย คือ การสร้างความสัมพันธ์ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีหลักการ
ข้อตกลง และแนวปฏิบั ติ ที่ ชัดเจนระหว่างคนกับคน คนกั บกลุ่ม กลุ่มกับกลุ่ม และเครือข่ายต่อ
เครือข่าย ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้จากหน่วยงานต่างๆ
โดยอาจผ่านเข้ามาทางผู้นากลุ่ม หรือสมาชิกของกลุ่มให้สมาชิกของกลุ่มที่ประกอบอาชีพเดียวกัน
หรือคล้ายคลึงกันและทางานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายเดียวกัน

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใต้ถนน
ตระกูลข้าวในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาหลักการและวิธีการ ปัจจัยแห่งความสาเร็จเพื่อ
เสนอแนวทางการจัดการที่เหมาะสม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยการเริ่มจากการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อวางแนวทางในการทางานเบื้องต้น โดยผู้วิจัยให้
ความสาคัญกับการศึกษาเฉพาะการจัดการและวิธีการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ด้านการจัดการประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดการองค์ การ (Organization) การนา
(Leading) การควบคุม (Controlling) การมีส่วนร่วม (Participation) และภาคีเครือข่าย (Network) ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานและเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ผู้ศึกษาวิจัยใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) กับผู้ให้ข้อมูล (Key Informants) บุคคลที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมในการร่วมการจัดการ
ผู้วิจัยได้กาหนดรายละเอียดของระเบียบและวิธีวิจัยในการศึกษาตามลาดับ และมีขั้นตอน
การดาเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้
3.1 รูปแบบและวิธีการศึกษาวิจัย
3.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants)
3.3 การดาเนินการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Field Data)
3.6 การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล
3.7 การนาเสนอผลการวิจัย
3.1 รูปแบบขั้นตอนในกำรวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยทางสังคมศาสตร์
แบบไม่มีการทดลอง (Non-experimental Design) โดยผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนในการดาเนินงาน
วิจัยไว้ ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary Research)โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ
บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ต่างๆ รวมทั้งรายงานการวิจัย ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ข่าว
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บทสัมภาษณ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลระดับทุติยภูมิ มาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เพื่อสร้างร่างกรอบแนวความคิด
2. ร่างกรอบแนวความคิด
3. สร้างแบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. ตรวจสอบเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญและได้ให้คาแนะนาในการปรับปรุงแก้ไข หลังจาก
นั้นผู้วิจัยได้ดาเนินการปรับแก้ไขตามคาแนะนาจนได้แบบสัมภาษณ์ที่มีความเหมาะสม
5. การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบบรายบุคคล (Personal
Interview) โดยผู้วิจัยจะใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบเชิง ลึกที่เป็นลักษณะของการสื่อสารแบบสอง
ทาง (Two-Way Communication) ระหว่างผู้ศึกษาวิจัย กับผู้ให้ข้อมูลโดยทาการสัมภาษณ์ เจ้าภาพ
จัดงานสงกรานต์ จานวน 8 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ จานวน 8 คน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือส่วนร่วมจานวน 20 คน
6. ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การดาเนินงานการจั ดงานเทศกาลสงกรานต์ปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถนนตระกูลข้าวทั้ง 8 พื้นที่
7. จัดการประชุมกลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อให้ได้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
แนวทางการจัดการ งานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถนนตระกูลข้าว โดยจัดการประชุม
กลุ่มย่อย (Focus Group) จานวน 16 คน ประกอบด้วย ผู้ประสานงาน เจ้าหน้าที่ เครือข่ายองค์กรงด
เหล้า ทั้ง 8 จังหวัด จังหวัดละ 2 คน
8. สังเคราะห์ข้อมูล เนื้อหา ทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและประชุมเวทีการจัดประชุมย่อย
(Focus Group)
9. ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้วนาไปเขียนเป็นแนวทางและรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป
ดังตารางภาพ 3.1 ขั้นตอนและวิธีการศึกษา

72

1. ศึกษา/ทบทวน เอกสาร
งานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างร่างกรอบแนวความคิด

3. สร้างแบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นเครื่องมือ
สาคัญที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

5. สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) แบบรายบุคคล (Interview)
จานวน 3 กลุ่ม

7. พัฒนาแนวทางการจัดการ
วิธีการทีเหมาะสม

2.ร่างกรอบแนวความคิด

4. ตรวจสอบเชิงเนื้อหา
โดยผู้เชี่ยวชาญและได้ให้คาแนะนา
ในการปรับปรุงแก้ไข

6. วิเคราะห์/สรุปแนวทางการจัดการ
งานสงกรานต์ ปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ถนนตระกูลข้าว

8. สังเคราะห์ข้อมูล เนื้อหาทั้งสัมภาษณ์
เชิงลึก และจากเวทีการจัดประชุมย่อย
(Focus Group)

9. ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้ว
นาไปเขียนเป็นแนวทาง
และรายงานฉบับสมบูรณ์

แนวทำงกำรจัดกำรงำนสงกรำนต์
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ถนนตระกูลข้ำว

ภำพที่ 3.1 ขั้นตอนและวิธีการศึกษา
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3.2 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในกำรวิจัย (Key Informants)
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ในการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ส าหรั บ การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การจั ด การงาน
สงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีศึกษาถนนตระกูลข้าวในประเทศไทย มีจานวน 36 คน
โดยแบ่งกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานภาครัฐ ผู้ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีความชานาญการ
เกี่ยวกับการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถนนตระกูลข้าว จานวน 8 คน มีรายชื่อ
ดังตารางที่ 3.1 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการ
ตำรำงที่ 3.1 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการ
ที่
1

2

3

4

5

6

ควำมรับผิดชอบและ
ควำมเป็นผู้ชำนำญกำร
นายบัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จดั การ สานักงานกองทุนสนับสนุน ร่วมกาหนดแนวคิดและนโยบายปลอด
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับมหภาคหรือ
ระดับพื้นที่
นายมานพ แย้มอุทัย
ประธานกรรมการ กากับทิศฯ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ สสส.ได้ รั บ มอบหมาย
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง ผู้ติดตาม ตรวจประเมิน การดาเนินงาน
เสริมสุขภาพ (สสส.)
ในพื้นที่ต่างๆ
นายสมาน ฟูตระกูล
อดีตผู้อานวยการสานักงาน
เจ้าพนักงานตามกฎหมายที่ร่วมทาการ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
เฝ้ าระวั ง ควบคุ ม การกระท าความผิ ด
แอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค
ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.2551ในงานสงกรานต์ ป ลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นายสงกรานต์ ภาค ผู้อานวยการ สานักงานเครือข่ายองค์กร ผู้ทางานการรณรงค์ด้านจริยธรรมด้าน
โชคดี
งดเหล้า (สคล.) (โดย สสส.)
สุขภาพ และเครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์ ใน
งานบุญประเพณีต่างๆ
นายวิษณุ ศรีทะวงษ์
ผู้จัดการ แผนนโยบายสาธารณะฯ
แกนน าในการขับ เคลื่ อ นแผนงานบุ ญ
มูลนิธิพลังสังคม (โดย สสส.)
ประเพณีปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่ง
รวมถึ ง งานสงกรานต์ ป ลอดเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์
นายคารณ ชูเดชา
ประธานประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวัง แกนนาเฝ้าระวัง ติดตามการกระทาผิด
ธุรกิจแอลกอฮอล์ (โดย สสส.)
พรบ.ควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 ในงานเทศกาล และงานบุญ
ประเพณีต่างๆ
ชื่อ-นำมสกุล

ตำแหน่ง
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ตำรำงที่ 3.1 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการ (ต่อ)
ที่

ชื่อ-นำมสกุล

7

นายนิรุจน์ อุทธา

8

นางสาวสุวรา แก้วนุ้ย

ตำแหน่ง
สานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
ภาคอีสานตอนบน (โดย สสส.)
นักวิชาการ เครือข่ายงดเหล้า
ภาคใต้ตอนล่าง (โดย สสส.)

ควำมรับผิดชอบและ
ควำมเป็นผู้ชำนำญกำร
ผู้ อ านวยการศู น ย์ แ ก้ ไ ขปั ญ หาการ
บริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ นงาน
เทศกาล และ งานบุญประเพณีต่างๆ
ที่ ป รึ ก ษาด้ า นการบริ ห ารจั ด การ การ
รณรงค์ งานบุ ญ ประเพณี รวมถึ ง งาน
เทศกาลสงกรานต์ ป ลอดเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

กลุ่มที่ 2 เจ้าภาพจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถนนตระกูลข้าวที่รับทุน
สนับสนุนจาก สานัก งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หมายถึง ผู้บริหาร
ระดับสูง ได้แก่ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือผู้ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการ
จัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถนนตระกูลข้าว จานวน 8 คน
1. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ถนนข้าวเหนียว
2. นายวัลลภ วรรณปะเถาว์
รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ถนนข้าวเม่า
3. นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ถนนข้าวยา
4. นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย
นายกเทศมนตรีตาบลวิเศษไชยชาญ ถนนข้าวสุก
5. นายอนิรุตติ์ ชัยกูล
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านไร่ ถนนข้าวไร่
6. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ถนนข้าวทิพย์
7. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ถนนข้าวหอมมะลิ
8. นายอนันท์ชัย ทวีเกื้อกูลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองตาก ถนนข้าวเกรียบงาดา
กลุ่มที่ 3 ผู้ประสานงานเครือข่ายต่างๆที่มีส่วนร่วม และเกี่ยวข้อง งานสงกรานต์ปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถนนตระกูลข้าว หมายถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน การรณรงค์ การ
ร่วมกิจกรรม รวมถึงให้การสนับสนุนบางประการ และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงานดังกล่าวมาไม่
น้อยกว่า 5 ปี จานวน 20 คน
1. นายบุญชอบ สิงห์คา
ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้า จังหวัดมหาสารคาม
2. นางกัลยา เอี่ยวสกุล
ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้า จังหวัดปัตตานี
3. นายสุธี ประเสริฐศรี
ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้า จังหวัดอ่างทอง
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

นางวรลักษณ์ พูดเพราะ
นายปรีชา แสนนะ
นางสาวเพ็ญนภา หัสรังค์
นายสุรเชษฐ์ บัวสาลี
นางศิวะพร คงทรัพย์
นางสาววรรณงาม ป้อมคา
นางสาววรากรณ์ มณฑาทิพย์
นายกาพล สุภาพ
นางศิวพร พรมทรัพย์
นางธนัทอร เพ็ชร์กุล
นายปรีชา อุทชภาพ
นายอนันต์ เมาะราษี
นางมะลิวัล ยาสิงห์ทอง
นายนคร สุพรรณศิลป์
นางมาริสา เกียรติศักดิ์โสภณ

19. นายณัฐพล พายบัว
20. นางทองบ่อ ทองจริญ

ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้า จังหวัดขอนแก่น
ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้า จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้า จังหวัดจันทบุรี
ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้า จังหวัดอุทัยธานี
ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้า จังหวัดตาก
แกนนาเยาวชน ถนนข้าวไร่ จังหวัดอุทัยธานี
เครือข่ายเยาวชน จังหวัดอ่างทอง
ประธานเครือข่ายเยาวชนนักรณรงค์ จังหวัดตาก
กรรมการหอการค้า จังหวัดตาก
ผู้ประกอบการ บริษัท Advise จังหวัดจันทบุรี
ผู้จัดการบริษัทหาดทิพย์ จากัด สาขาปัตตานี
รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
นักจัดรายการและสื่อมวลชน จังหวัดขอนแก่น
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
นักพัฒนาชุมชนชานาญการเทศบาล
ตาบลวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
เทศบาลมหาสารคามเมือง จังหวัดมหาสารคาม

3.3 กำรพัฒนำเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
กระบวนการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์และสังเคราะห์จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ทาการกาหนดประเด็นคาถามให้ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัย
3. จัดกลุ่มประเด็นคาถาม และลักษณะประเภทของข้อคาถาม ดังนี้
3.1 จัดกลุ่มประเด็นคาถามที่ใกล้เคียงกัน หรืออยู่ในกลุ่มเดียวกันไว้ด้วยกัน
3.2 กาหนดว่าข้อคาถามแต่ละข้อควรมีลักษณะคาถามแบบใด โดยประกอบด้วย
คาถามแบบปลายเปิด
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3.4 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเชิงคุณภาพ
ประเภทที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยที่ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ข้อคาถาม
กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานงาน
สงกรานต์ ป ลอดเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ถ นนตระกู ล ข้ า วจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู้ เ ชี่ ย วชาญจาก
หน่วยงานสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานภาครัฐ โดย
ข้อดีของการใช้แบบสอบถามแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) คือ ผู้สัมภาษณ์
สามารถปรับเปลี่ยนหรือยืดหยุ่นหัวข้อคาถามให้เหมาะสมกับเนื้อหาในการสัมภาษณ์ หรือเพิ่มเติม
ข้อคาถามในหัวข้อที่น่าสนใจในขณะทาการสัมภาษณ์ ซึ่งจะทาให้ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่มี
ความชัดเจนมากขึ้น โดยผู้ศึกษาแบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 สภาพ และบริบทพื้นที่ทั่วไปของการจัดงาน
ส่วนที่ 2 วิธีการในการจัดการ งานสงกรานต์ที่ปลอดเครื่องแอลกอฮอล์ พื้นที่ถนน
ตระกูลข้าว อย่างไร
ส่วนที่ 3 ถอดบทเรียนเพื่อหาปัจจัยแห่งความสาเร็จการจัดงานสงกรานต์ปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 8 พื้นที่ถนนตระกูลข้าว ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่นาไปสู่ความสาเร็จ
ส่วนที่ 4 แนวทางด้านการจัดการงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 8
พื้นที่ถนนตระกูลข้าว ว่าอย่างไร
ประเภทที่ 2 จัดเวทีประชุมกลุ่มรับฟังความคิดเห็นจาก นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มี
ส่วนที่เกี่ยวข้อง (Focus Group) จานวน 16 คน ประกอบด้วย
- ผู้ประสานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัด จานวน 8 คน
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีส่วนร่วมกิจกรรม จานวน 8 คน
3.5 กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัย
เพื่อให้เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้มีคุณภาพ ผู้ศึกษาจึงได้ดาเนินการศึกษาข้อมูล
จากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาหนดรูปแบบ และ
เนื้อหาของเครื่องมือ พร้อมทาการร่างแบบสัมภาษณ์ จากนั้นจึงนาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา
ความถูกต้อง ความชัดเจนของภาษา และให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด โดยหลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง 3 คน ดังตารางรายชื่อ ที่ 3.3 รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย

77

ตำรำงที่ 3.2 รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ที่
ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง
สถำบัน
1 รศ.สมภพ ฐิตะวสันต์
รองศาสตราจารย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ระดับ 9
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
2 ดร.วิญญู วีรยางกูร
อาจารย์ประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะวิทยาการจัดการ
3 ดร.พิสมัย เหล่าไทย
อาจารย์ประจาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยธนบุรี
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
เมื่อผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านได้ทาการตรวจสอบความชัดเจน ด้านเนื้อหาภาษาเพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้ศึกษาจึงนาบทสัมภาษณ์ไปปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
ถูกต้อง ก่อนนาแบบสัมภาษณ์ไปทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
3.6 วิธีกำรเก็บข้อมูล
กระบวนการเก็ บรวบรวมข้อมูล ที่ใ ช้ใ นการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็ บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ จากหน่วยงานสานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เจ้าภาพจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ถนนตระกูลข้าวที่รับทุนสนับสนุนจาก สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) และ ผู้ประสานงานเครือข่ายต่างๆ ที่มีส่วนร่วม และเกี่ยวข้อง งานสงกรานต์ปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถนนตระกูลข้าว โดยผู้วิจัยขอความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมลง
พื้นที่ในการเก็บข้อมูล เพื่อความสะดวก และการให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึกโดยใช้วิธีการเก็บข้อมูล ด้วยการซักถามพูดคุยกันระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ เป็น
การถามเจาะลึกเพื่อหาคาตอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน การถามนอกจากจะให้อธิบายแล้ว จะถามถึง
เหตุผลด้วย ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าภาพการจัดงาน เครือข่ายต่างๆ
และผู้นาชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ส่วนการทาการสนทนากลุ่ม (Focus Groups Discussion) ผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องทางผู้วิจัยทา
หนังสือเชิญไปยังเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมสนทนากลุ่ม และแบบ
สัมภาษณ์ จึงนามาทาการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
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3.7 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยทาการวิเคราะห์เนื้อหาที่ไ ด้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน หลักการและวิธีการในการจัดงาน
สงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จในการจัดงาน และแนวทางด้าน
การจั ด การงานสงกรานต์ ป ลอดเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ น 8 พื้ น ที่ ถ นนตระกู ล ข้ า วโดยในการ
วิเคราะห์เนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน
1) การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลตามวัตถุประสงค์
2) การจาแนกหัวข้อของเนื้อหาออกเป็นหัวข้อๆ
3) การจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล
4) ทาการสรุปข้อค้นพบที่จากการวิเคราะห์เนื้อหา
2. นาข้อมู ลที่ได้จากการศึกษาเชิงคุณภาพ มาทาการสังเคราะห์ร่วมกับแนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากนั้นจึงนาข้อมูลที่ได้ไปสร้าง
แนวทางการจัดการงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถนนตระกูลข้าวประเทศไทยและ
จัดทาเป็นหลักการและวิธีการจัดการงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถนนตระกูลข้าว
สาหรับองค์กร หน่วยงานที่มีความสนใจ และเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการงานสงกรานต์
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถนนตระกูลข้าวในประเทศไทย
3.8 กำรนำเสนอผลกำรวิจัย
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ หลักการและวิธีการจัดการงานสงกรานต์ปลอดเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ถนนตระกูลข้าวในประเทศไทย (1. ถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น 2. ถนนข้าวสุก
จังหวัดอ่างทอง 3. ถนนข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด 4. ถนนข้าวเม่า จังหวัดมหาสารคาม 5. ถนน
ข้าวเกรียบงาดา จังหวัดตาก 6. ถนนข้าวทิพย์ จังหวัดจันทบุรี 7. ถนนข้าวไร่ จังหวัดอุทัยธานี 8. ถนน
ข้าวยา จังหวัดปัตตานี) โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการงานสงกรานต์
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถนนตระกูลข้าว เพื่อนาเสนอผลการวิจัยดังนี้คือ
1. ผลการวิเคราะห์ข้ อมู ล วิธีก ารจัดการงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถ นน
ตระกูลข้าวในประเทศไทยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก แล้วเขียนบรรยาย
2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นในการจัดการปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของการจัดการ
งานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถนนตระกูลข้าว จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุม
กลุ่ม (Focus Group) แล้วอธิบายเป็นความเรียง
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3. ผลการวิเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมในการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่ม (Focus Group) แล้วอธิบายเป็นความเรียง

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การวิจัย เรื่อง “การจัดการงานสงกรานต์ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีศึก ษาถนน
ตระกูล ข้าวในประเทศไทย” เป็นการวิจัย เชิงคุณภา(Qualitative Research) การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) แบบกึ่งโครงสร้าง การจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) และการศึกษา
เอกสาร (Documentary Study) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าภาพการจัดงาน, ผู้ประสานงานเครือข่ายต่างๆ ที่มีส่วนร่วม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยงข้อง
ในการจัดงานสงกรานต์ที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถนนตระกูลข้าวในประทศไทย 8 พื้นที่
กรณีศึกษา ได้แก่ 1.ถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น 2.ถนนข้าวสุก จังหวัดอ่างทอง 3.ถนนข้าวเม่า
จังหวัดมหาสารคาม 4.ถนนข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด 5.ถนนข้าวไร่ จังหวัดอุทัยธานี 6.ถนน
ข้าวทิพย์ จังหวัดจันทบุรี 7.ถนนข้าวเกรียบงาดา จังหวัดตาก และ 8.ถนนข้าวยา จังหวัดปัตตานี เพื่อ
รวบรวมข้อมูลทั่วไปและบริบทการจัดงาน และศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีผลวิจัย
ดังนี้
4.1 ข้อมูลทั่วไปและบริบทพื้นที่ของการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผลจากการศึกษานี้เป็นการรวบรวมข้อมูลทั่วไป และบริบทพื้นที่ของการจัดงานเทศกาล
สงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีศึกษาถนนตระกูลข้าว 8 พื้นที่ในประเทศไทย มีด้งนี้
1. ถนนข้าวเหนียว จ.ขอนแก่น
จั ง ห วั ด ขอ นแก่ น เป็ นจั งหวั ดที่ มี ข นาด พื้ น ที่ ใ หญ่ เป็ น อั น ดั บ ที่ 6 ข อง ภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นจังหวัด
ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จังหวัดขอนแก่นมีเทศบาลนคร
ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ในจุดที่ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2)
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนสายเศรษฐกิ จตะวันออก-ตะวันตก) ตัดผ่าน ซึ่งเป็น
เส้นทางสาคัญอีกเส้นหนึ่งในการเดินทางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเข้าไปสู่ภาคเหนือ
ตอนล่างที่อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และเดินทางเข้าสู่ประเทศลาวทางด้านทิศใต้ของลาว
อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลาภู และจังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันออก
ติ ด กั บ จั ง หวั ด มหาสารคามและจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ทิ ศ ใต้ ติ ด กั บ จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ แ ละจั ง หวั ด
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นครราชสีม า ทิ ศตะวันตกติดกับ จังหวัดชัย ภูมิและจังหวัดเพชรบูรณ์ (เอกสารประกอบขอทุน
เครือข่ายงดเหล้า, 2560)
เทศกาลสงกรานต์ปลอดแอลกอฮอล์ ถนนข้าวเหนียว ถือเป็นต้นแบบงานสงกรานต์ปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตระกูลข้าวแห่งแรกที่เป็นตานานของประเทศไทยในปี พ.ศ.2557 ภาคประชา
สังคมได้เสนอให้คาว่า “ถนนข้าวเหนียว ถูกบรรจุให้เป็นหนึ่งคาขวัญของจังหวัดขอนแก่น โดย
กิจกรรมสงกรานต์ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 จนถึงปี พ.ศ.2560 จากระยะทางเดิม 800 เมตร ขยาย
กว้างเพิ่มเป็นระยะทาง 1.5 กิโลเมตรจุดเริ่มต้นอยู่ที่สี่แยกถนนศรีจันทร์ ตัดกับถนนหน้าเมือง ยาว
ไปตามถนนศรีจันทร์ถึงรางรถไฟจากจานวนที่ไม่มาก และขยายวงกว้างของการเล่นคลื่นมนุษย์ไร้
แอลกอฮอล์ที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี จนถึงในปี พ.ศ.2560 เนื่องจากเดิมนั้นถนนข้าวเหนียว
ในจังหวัดขอนแก่น ไม่มีจุดน่าสนใจอะไร เมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมา ดังคาให้ข้อมูลสัมภาษณ์ดังนี้
“ทางเทศบาลนครขอนแก่นมีแนวคิด ในการสร้างจุดท่องเที่ยว โดยผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรม
และให้การสนับสนุนคือ บริษัทธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีผลิตภัณฑ์หลัก คือ การจาหน่ายเบียร์
ได้กาหนดพื้นที่การจัดงานสงกรานต์ เป็นถนนยาว 800 เมตร ซึ่งอยู่บริเวณข้างๆ สานักงานเทศบาล
นครขอนแก่น เดิม เรีย กถนนสายนี้ว่า ถนนศรีจันทร์ ต่อมาปี พ.ศ. 2547 ภาคประชาสังคมโดย
นายนิรุจน์ อุทธา ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น และนายธีระศักดิ์ ทีฆายุพันธ์
รองนายกเทศมนตรี ได้ร่วมเสนอให้คาว่า ถนนข้าวเหนียว เป็นชื่อถนนเล่นน้าสงกรานต์ โดยมี
แนวคิ ด ว่ า เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ชื่ อ ถนนข้ า วสารในกรุ ง เทพมหานครที่ ไ ด้ ค วามนิ ย มเล่ น น้ า
สงกรานต์กันเป็นอย่างมาก บวกกับ ข้าวเหนียวเป็นที่นิยมบริโภคอย่างกว้างขวางในประเทศ และ
เป็นอาหารหลั กของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น
ถนนข้าวเหนียว และมีการจัดงานสงกรานต์แบบไม่ปลอดเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ในช่วงระยะเวลา
ประมาณ 3-4 ปี ประสบความสาเร็จ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและมาเที่ยว
มาร่วมเล่น สาดน้าสงกรานต์ มีการแสดงดนตรีที่สนุกสนาน แต่ว่าปัญหาที่เกิดตามมา สาหรับการ
จัดงานในรูปแบบเช่นนี้คือ เกิด การทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่างกาย และเกิดการสูญเสียต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ซึ่งแต่ละปีมีจานวนเพิ่มมากขึ้น จึงทาให้ในช่วงเวลา 3-4 ปีต่อมา จานวนประชาชนและ
นักท่องเที่ยวเริ่มมาเที่ยวงานสงกรานต์ลดน้อยลง ด้วยเหตุเพราะเนื่องจากพ่อแม่ ผู้ปกครองไม่อยาก
ให้ลูกหลานของตนเองเข้ามาเที่ยวในบริเวณการจัดงานสงกรานต์ที่มีการจาหน่ายและดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ การแสดงดนตรีก็มีความเร้าใจที่ปลุกเร้าอารมณ์เป็นปัจจัยให้เกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัย
ต่อเยาวชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานสงกรานต์ ” (ผู้อานวยการศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, สัมภาษณ์ มีนาคม 2561)
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นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ผู้ทรงคุณวุฒิ ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้เกิดแนวคิด จะมีการทากิจกรรมบางอย่าง ที่ดีงามของงานสงกรานต์ จึง
เข้ า มาร่ ว มหารื อ กั บ เครื อ ข่ า ยประชาคมงดเหล้ า จั ง หวั ด ขอนแก่ น โดยมี นายนิ รุ จ น์ อุ ท ธา
ผู้ ป ระสานงานเครื อ ข่ า ยงดเหล้ า ได้ เ ข้ า มาเป็ น ผู้ ป ระสานงาน ยื่ น ข้ อ เสนอ และแนะน าการ
ปรับเปลี่ย นพื้นที่ การจัดงานสงกรานต์ จากรูปแบบเดิม และด้วยนายกเทศมนตรี เทศบาลนคร
ขอนแก่น เห็นแล้วว่ามีคนเที่ยวจานวนลดน้อยลง มีปัญหามากมายติดตามมาจากการจัดงานที่มี
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงเริ่มแนวความคิดในการปรับเปลี่ยนงานสงกรานต์ ให้มีความปลอดภัย
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่งดงาม และทรงคุณค่า โดยได้ปฏิเสธ ขอรับการสนับสนุนทั้งทางตรง
และทางอ้อม จากธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในขณะเดียวกันแต่ทางสานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุข ภาพ (สสส.) และเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดขอนแก่ น พร้อมจะสนับสนุนทาง
เทศบาลนครขอนแก่นในการจัดงานสงกรานต์ที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังคาสัมภาษณ์ของ
ผู้ให้ข้อมูลดังนี้“คุณหมออุดมศิลป์ เป็นริเริ่มแนวคิดนี้ขึ้นโดยการหารือกับ ผู้ประสานงานเครือข่ายงด
เหล้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เพื่อเสนอการปรับเปลี่ยนงาน
สงกรานต์ที่ มี เครื่องแอลกอฮอล์เป็นงานปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดย สสส. จะเข้ามาสนับสนุน
งบประมาณ” (ประธานมูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม,สัมภาษณ์ มีนาคม 2561)
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงเริ่มจัดกระบวนการจัดการ
สร้างเครือข่า ย และระดมความคิ ดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยให้ทางนายกเทศมนตรี นคร
ขอนแก่น เป็นแกนนาหลักในการเชื่อมโยง และมีงบประมาณจาก หน่วยงาน สสส. สนับสนุนแทน
บริษัทธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เริ่มมีเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม โดยในช่วงระยะเวลาของปีแรกๆ
จะมีเครือข่ายประมาณ 200-300 คน มาช่วยรณรงค์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสร้างพื้นที่เล่น
น้าปลอดภัยพร้อมกับ มาช่วยทากิจกรรม ระดมเด็ก เยาวชน ทาคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ขึ้นมา ซึ่ง
กระบวนการนี้เกิดจากเด็ก เยาวชน จึงเกิดคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ขึ้น ที่มีจานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
และขยายวงกว้างของการเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี จนถึงในปี
พ.ศ.2560 คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ที่มาร่วมกิจกรรมมีมากถึง 106,251 คน ถือเป็นการทาลายสถิติ
ตัวเอง ที่ได้เล่นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 มีการบันทึกสถิติดังกล่าวโดย กินเนสส์บุ๊ค บันทึกสถิติ มี
นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานจานวนมาก จนแน่นถนนข้าวเหนียวระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร เพื่อเตรียม
เริ่มเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์เพื่อทาลายสถิติโลกที่เคยบันทึกไว้ คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ที่
ใหญ่ที่สุดในโลก
ทางเทศบาลนครขอนแก่น ได้พัฒนาศักยภาพบทบาทความสาคัญของเครือข่ายต่างๆ เด็ก
เยาวชน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ทาให้มีการจัดการงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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ถนนข้าวเหนียว ร่วมกับกลุ่ม / เครือข่าย/ องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการคัดกรองคนไร้แอลกอฮอล์
นับจานวนคนที่เข้ามา เพราะจานวนนักท่องเที่ยวแต่ละปีมีเพิ่มขึ้น โดยในช่วงระยะแรกๆ ต้องเชิญ
สื่อมวลชน สื่อช่องโทรทัศน์ต่างๆ มาทาข่าว ประชาสัมพันธ์ แต่ปัจจุบันตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนก็จะ
ถูก จับ จองพื้ นที่ ถ นนข้ า วเหนีย ว และตั้งรถถ่ายทอดสดโดยไม่ต้องเชิญ สื่อมวลชนแล้ว เพราะ
สื่ อมวลชน ผู้สื่อ ข่ า วจากต่า งประเทศ และประเทศไทยเองก็ จ ะมาเตรีย มการวางแผนงานเพื่ อ
นาเสนอข่า วงานสงกรานต์ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถนนข้าวเหนียว ในส่วนของประชาชน
นักท่องเที่ยวก็เตรียมความพร้อมที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน สถานที่พัก โรงแรมถูกจับจอง
เต็มก่อนงานสงกรานต์จะเริ่มต้น รวมทั้งศิลปินดัง จากหลายค่ายก็มีความต้องการอยากแสดงที่งาน
สงกรานต์ ถนนข้าวเหนียว ทาให้มีการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้นในการทางานสงกรานต์ปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลดังนี้
“ปีแรกๆ จะมีเครือข่ายประมาณ 200-300 คน มาช่วยรณรงค์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และสร้างพื้นที่เล่นน้าปลอดภัยพร้อมกับ มาช่วยทากิจกรรม ระดมเด็ก เยาวชน ทาคลื่นมนุษย์ไร้
แอลกอฮอล์ขึ้นมา มีจานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกๆ ปี จนถึงในปี พ.ศ. 2560 คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์
ที่มาร่วมกิจกรรมมีมากถึง 106,251 คน ถือเป็นการทาลายสถิติตัวเอง ที่ได้เล่นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546
มีการบันทึกสถิติดังกล่าวโดย กินเนสส์บุ๊ค” (ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน, สัมภาษณ์ มีนาคม 2561)
2. ถนนข้าวสุก จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่า งทองเป็นพื้นที่ ราบลุ่มภาคกลาง ห่างจากกรุงเทพมหานครมาตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 32 (บางปะอิน-พยุหะคีรี) ระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร และเส้นทางเรือตาม
แม่ น้าเจ้าพระยาถึงตลาดท่ า เตีย น ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร มีรูปร่างลัก ษณะคล้ายรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส มีส่วนกว้างตามแนวทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตก และส่วนยาวตามแนวทิศเหนือถึง
ทิศ ใต้ใกล้เคีย งกั น คือ ประมาณ 40 กิ โลเมตร มีพื้ นที่ทั้งหมด 968,372 ตารางกิโลเมตรหรือ
ประมาณ 605,323.5 ไร่ มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะคล้ายอ่าง ไม่มีภูเขา
ดินเป็นดินเหนียวปนทราย พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การปลูกข้าว ทาไร่ ทานา และทาสวน และมี
แม่น้าสายสาคัญไหลผ่าน 2 สาย คือแม่น้าเจ้าพระยาและแม่น้าน้อย แม่น้าเจ้าพระยาเป็นแม่น้าสาย
แขนงที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง ซึ่งไหล
ผ่า นอาเภอไชโย อาเภอเมื องอ่า งทอง อาเภอป่าโมก รวมระยะทางที่ไ หลผ่านจังหวัดอ่างทอง
ประมาณ 40 กิโลเมตร (เอกสารรายงานเครือข่ายงดเหล้า, 2561)
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“งานเทศกาลสงกรานต์ ป ลอดเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ถ นนข้ า วสุ ก เป็ น พื้ น ที่ เ ล่ น น้ า
สงกรานต์ยอดนิยมในจังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี ถนนข้าวสุกจะเต็ม
ไปด้วยหนุ่มสาวในจังหวัดอ่างทอง และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่นักท่องเที่ยวชวนพากันมาเล่นน้า
สงกรานต์ และร่วมกิจกรรมของทางเทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญที่จัดกิจกรรมขึ้นมากมาย เช่น การ
จัดขบวนแห่นางสงกรานต์ สรงน้าพระ รดน้าขอพรผู้สูงอายุ ประกวดนางสงกรานต์ 3 วัย โดยถนน
ข้าวสุก แห่งนี้เปิดให้เล่นน้าในเวลาตั้งแต่ เวลา 10.00 น. และจะหยุดเล่นทันทีเมื่อ เวลา 18.00 น.
เพื่ อความปลอดภัย ของผู้เล่ น ถนนข้า วสุก ได้มี ก ารเล่น น้าสงกรานต์กั นมายาวนานตั้งแต่ส มั ย
โบราณ แต่เพิ่งมาตั้งชื่อในภายหลังเนื่องจากมีการตั้งชื่อถนนเป็นข้าวกันมากมายในหลายจังหวัด
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมประเพณี ง านสงกรานต์ ข องชุ ม ชน และเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
สนั บ สนุ น นโยบายของภาครั ฐ ในการรณรงค์ เพื่ อ ลด ละ เลิ ก เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ นพื้ น ที่
สาธารณะ” (ปลัดเทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง,สัมภาษณ์ กุมภาพันธ์ 2561)
ถนนข้าวสุก ซึ่งมีต้นแบบมาจากถนนข้าวสารในกรุงเทพมหานคร และถนนข้าวเหนียว
จังหวัดขอนแก่น ถนนเล่นน้าสงกรานต์ ถนนข้าวสุก อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาล
ตาบลวิเศษไชยชาญ เป็นถนนที่ อยู่ เลียบขนานเส้นคลองชลประทาน มีแหล่งชุมชน และวัด อยู่
ร่วมกั นในชุม ชน สาหรับ การตั้ง ชื่อถนนข้าวสุก เนื่องจากจังหวัดอ่างทองเป็นแหล่งเพาะปลูก
การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ และได้ผลผลิตด้านการเกษตรดี โดยเฉพาะข้าว เพราะมีแหล่งน้าที่อุดม
สมบูรณ์ ดังนั้นในถนนเล่นน้าสงกรานต์หลายพื้นที่จะมีชื่อข้าวที่แตกต่างกันออกไป ทางเทศบาล
ต าบลวิ เ ศษไชยชาญจึ ง เกิ ด แนวความคิ ด ในการตั้ ง ชื่ อ ถนนตระกู ล ข้ า วให้ ส อดคล้ อ งกั บ งาน
สงกรานต์ที่มี บรรยากาศของถนนตระกูลข้าวเข้ามาช่วยการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว และให้
นักท่ องเที่ ยวได้เกิ ดการจดจาชื่อพื้ นที่เล่นน้าสงกรานต์ของจังหวัดอ่างทอง จึงได้ชัก ชวน ผู้นา
ชุมชน กลุ่มเครือข่ายต่า งๆในจังหวัด ประชาชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกั นแสดงความ
คิดเห็นและเสนอชื่อถนนเล่นน้าสงกรานต์เส้นนี้ จึง ได้ชื่อว่าถนนข้าวสุก การเล่นน้าจะเริ่มจาก
บริเวณถนนสายชั ณสูตร-เสนา ตั้งแต่สี่แยกวิเศษไชยชาญ จนถึงวั ดลาดเป็ด รวมเป็นระยะทาง
ทั้งหมด 2 กิโลเมตร เป็นงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม เอาไว้ เพราะว่า ประเพณีสงกรานต์จะเกี่ยวกับศาสนา ทาบุญตักบาตรเพื่อทาให้
จิตใจ แจ่มใส กิจกรรมที่สาคัญคือการรดน้าดาหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ของไทย
ทางเทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญ ได้ พ ยายามชวนเชิญให้ทุกคน ร่วมกั นรัก ษาขนบธรรมเนีย ม
ประเพณีอันดีงามของไทย มีการชักชวนเครือข่ายต่างๆในพื้นที่ และนอกพื้นที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
มาร่ว มแสดงความคิ ด เห็น ออกแบบทากิ จ กรรม (นายกเทศมนตีตาบลวิ เศษไชยชาญ จั งหวั ด
อ่างทอง,สัมภาษณ์ กุมภาพันธ์ 2561)
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3. ถนนข้าวเม่า เทศบาลเมือง จ.มหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีบรรยากาศ
ของเมืองที่สงบเงียบ และเรียบง่ายตามแบบฉบับของเมืองอีสาน ปัจจุบันมีความสาคัญในฐานะเป็น
ศูนย์กลางทางด้านการศึกษาแห่งหนึ่งของภูมิภาค เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาอยู่มากมาย จึงได้ชื่อ
ว่ า เป็ น "ตั ก ศิ ล าแห่ ง อี ส าน" จั ง หวั ด มหาสารคามมี ท รั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วที่ โ ดดเด่ น ในด้ า น
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณี และเนื่องจากยังมีความเจริญไม่มากนัก ผู้ที่มาเยี่ยมเยือน
เมืองนี้จึงได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวอีสานอันเรียบง่าย และบริสุทธิ์ เป็นเสน่ห์ที่นับวันจะหาได้ยากใน
สังคมเมืองปัจจุบัน มีเนื้อที่ประมาณ 5,291 ตารางกิโลเมตร หรือ 3.31 ล้านไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาด
ใหญ่เป็นอันดับ 42 ของประเทศ ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบสูงโคราช พื้นที่มีรูปร่างคล้ายนกอินทรีกลับ
หัว ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความสูง จาก
ระดับน้าทะเลปานกลางประมาณ 130-230 เมตร โดยทางด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือเป็นที่สูง
และค่อยๆ ลาดเทมาทางทิศตะวัน ออกและทิศใต้ มีแม่น้าสาคัญคือแม่น้าชีอยู่ใกล้กับ ถนนข้าวเม่า
จังหวัดมหาสารคาม (เอกสารรายงานเครือข่ายงดเหล้า, 2561)
“ความเป็นมาของถนนข้าวเม่าเริ่มจาก “ถนนข้าวเม่า” เป็นถนนที่มีชื่อเรียกอีกสายหนึ่งใน
การจัดงานสงกรานต์ โดยมีความเป็นมาของชื่อ ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลดังนี้ “เริ่มต้นภายใต้
แนวคิ ด ของ นายแพทย์ กิ ต ติ ศั ก ดิ์ คณาสวั ส ดิ์ นายกเทศมนตรี เ มื อ งมหาสารคาม ร่ ว ม ด้ ว ย
นายบุ ญชอบ สิง ห์ค า ผู้ป ระสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดมหาสารคาม ข้าวเม่าเป็นผลผลิต
การเกษตรที่มีการผลิตมากในบริเวณบ้านคุ้มวัดโพธิ์ศรี เป็นสินค้าทางเศรษฐกิจของชาวบ้านในย่าน
คุ้มวัดโพธิ์ศรี เพราะเป็นพื้นที่ที่มีการประกอบอาชีพหลักคือการทาข้าวเม่าเพราะในพื้นที่จะได้ผล
ผลิตตลอดทั้งปี โดนมีกระบวนการผลิตจากการนาเอาข้าวเปลือกไปแช่ น้า 1 คืน เพื่อให้คืนตัว แล้ว
นามาคั่ว และตาให้เมล็ดมีลักษณะแบน ใช้ใบเตยเป็นส่วนประกอบในการปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์ที่ได้
ชาวบ้านจะนาไปจาหน่ายตามแล่งชุมชนและสถานีขนส่งรถโดยสาร ได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็น
สินค้า OTOP ของระดับประเทศ เพราะมีความอร่อยมาก เป็นที่นิยมของนั กท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
สามารถท ารายได้ ทางเศรษฐกิ จ ให้ กั บ จั ง หวั ด มหาสารคามได้ อ ย่ า งมากทางเทศบาลเมื อ ง
มหาสารคามจึงได้เปลี่ยนชื่อจากถนนผดุงวิถีและถนนนครสวรรค์ บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาถึงสี่แยก
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ศูนย์ OTOP มาเป็นถนนข้าวเม่า เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เล่นน้าสงกรานต์กันอย่ างปลอดภัย โดย
ปราศจากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่ง ทางเทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดซุ้มเล่นน้าที่ ได้เตรียม
สารองน้าไว้ให้เล่นสงกรานต์กันอย่างเต็มที่ตลอดการจัดงาน” (ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้ า
จังหวัดมหาสารคาม, สัมภาษณ์ มิถุนายน 2561)
“การจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เริ่มจากต้องการรณรงค์ลด ละ เลิ ก การ
ดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลต่างๆ เนื่องจากในช่วงเทศกาลต่างๆ มัก จะดาเนินไปคู่กั นกับการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสังสรรค์ความสนุกในงานเทศกาลนั้นๆ แต่งานสงกรานต์เป็นงานหนึ่งที่
สื่อมวลชน ได้กล่าวถึงเรื่องของการละเล่นตามแบบวิถีท้องถิ่นเดิม และการมีเครื่องดื่มมึนเมาในการ
ดาเนินวิถีเดิม เทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้คิดโครงการสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ความจริง ก็มีชื่อเสีย งที่เป็ นที่ย อมรับว่าถ้าสงกรานต์มหาสารคามก็คือ “ถนนข้าวเม่าปลอดเหล้า
ปลอดภัย สนุกได้ ไร้แอลกอฮอล์ ” จัดร่วมกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) และได้ดาเนินการมาเป็นเวลาหลายปี กิจกรรมนี้ส่งผลให้มีการลดการดื่มแอลกอฮอล์เป็นที่
น่าพอใจ ทางเทศบาลเมืองมหาสารคามจะมีมาตรการป้องปรามห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ปราศจากการทะเลาะวิวาท และไม่มีสื่ออนาจารลามก เป็นสิ่งที่เทศบาลเมืองมหาสารคามผลักดันมา
โดยตลอด ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่องานว่า ตักศิลามหาสงกรานต์ถนนข้าวเม่า
“ตักสิลามหาสงกรานต์ สุดยอดถนนข้าวเม่า ปลอดเหล้าปลอดภัย สารคามร่วมใจ สืบสานประเพณี
ไทยดีงาม” วันงานสงกรานต์เป็นถนนปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากใครมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จะต้องนาไปทิ้ง แล้วแลกข้าวเม่าที่ซุ้ม ที่เรียกชื่อว่า “ข้าวเม่าแลกน้าเมา” จึงสามารถเข้า ร่วมงาน
สงกรานต์ ถนนข้าวเม่าได้” (รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม, สัมภาษณ์ กุมภาพันธ์ 2561)
4. ถนนข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ห่างจากกรุง เทพมหานคร
โดยทางรถยนต์ประมาณ 512 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 8,299.46 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,187,156 ไร่
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง สูงจากระดับน้าทะเลปานกลางประมาณ 120-160 เมตร
มีภูเขาทางตอนเหนือซึ่งติดต่อจากเทือกเขาภูพาน บริเวณตอนกลางของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบ
ลูก คลื่ น บริเวณตอนล่า งมี ลั ก ษณะเป็ นที่ร าบลุ่ มริม ฝั่งแม่น้ามูล และสาขา ได้ แก่ ล าน้ าชี ล าน้ า
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พลับพลา ลาน้าเตา เป็นต้น บริเวณที่ราบต่าอันกว้างขวาง เรียกว่า ทุ่งกุลาร้องไห้ มีพื้นที่ประมาณ
80,000 ไร่ มี ลั ก ษณะเป็ นที่ ร าบแอ่ ง กระทะ มี เ ขตแดนติ ด ต่อ กั บ จั งหวั ด อื่ น ดัง นี้ ทิ ศ เหนื อ และ
ตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ จรดจัง หวัด กาฬสินธุ์ ทิศตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ จรดจั งหวัด มุ ก ดาหาร ทิ ศ
ตะวันออก จรดจัง หวัดยโสธรทิ ศ ตะวันออกเฉีย งใต้ จรด จังหวัดศรีส ะเกษ ทิศใต้ จรดจังหวั ด
สุรินทร์ และทิศตะวันตก จรดจังหวัดมหาสารคาม ( เอกสารรายงานเครือขายงดเหล้า, 2561)
“จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิดีที่สุดโดยเฉพาะข้าว
หอมมะลิจากทุ่ง กุ ลาร้องไห้ซึ่ง ถือว่าพื้ นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิชั้นดีที่สุดและมี
เอกลักษณ์ความหอมเฉพาะตัวเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ สามารถที่จะพัฒนา
และส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและจาหน่ายข้าวหอมมะลิสู่ตลาดโลก ดังนั้นเหตุผลที่ตั้งชื่อ
ถนนเล่นน้าสงกรานต์ว่า ถนนข้าวหอมมะลิ เนื่องจากจังหวัดร้อยเอ็ดมีพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียง
เป็นอย่างมาก ถนนข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด หรือ ถนนเพลินจิต ตั้งอยู่บริเวณสวนสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ กลางเมืองร้อยเอ็ด เริ่มตั้งชื่อถนนเล่นน้าสงกรานต์เมื่อปี พ.ศ. 2540 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่ง เสริม ประเพณี วัฒนธรรมท้ องถิ่นกั บบรรยากาศประเพณีส งกรานต์ ที่ส นุก สนาน เป็นงาน
วัฒนธรรม สร้ างสุข ปลอดภัยในสถานที่เล่นน้า และลดการสูญเสียอันเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ
ในช่วงเล่นน้าสงกรานต์ รวมไปถึงเหตุอนาจารต่างๆ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ประกาศเป็นพื้นที่โซน
นิ่ง (Zoning) โดยไม่อนุญาตให้มีการจาหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นสถานที่ที่กฎหมาย
ระบุ ว่าเป็นที่สาธารณะ เครือข่ายประชาคมงดเหล้าร่วมกับทางเครือข่ายเยาวชนปลอดเหล้าจังหวัด
ร้อยเอ็ด ช่วยกันรณรงค์ กระตุ้น เตือน ช่วยทางเทศบาลเป็นระยะเวลาสามวัน ช่วงรณรงค์ 13-15
เมษายน” (ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้า จ.ร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์ กุมภาพันธ์ 2561)
5. ถนนข้าวไร่ จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานีตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและ
ภูเขาสูง สภาพป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ประมาณ 6,730 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น
8 อาเภอคือ อาเภอเมืองอุทัยธานี อาเภอลานสัก อาเภอหนองขาหย่าง อาเภอหนองฉาง อาเภอทัพทัน
อาเภอบ้านไร่ อาเภอสว่างอารมณ์ และอาเภอห้วยคต เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้
และสัตว์ป่ามีความหลากหลายทางธรรมชาติจนทาให้พื้นที่ป่า "เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง"
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนและสัตว์
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หายากที่ใกล้สูญพันธุ์จานวนมาก เนื่องจากสภาพแวดล้อม โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เขียวขจีจึงทาให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมมากมาย (เอกสารรายงาน
เครือข่ายงดเหล้า, 2561)
“การจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถนนข้าวไร่ ของเทศบาลตาบลบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี มีการจัดงานสงกรานต์ในรูปแบบงานปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2553พื้นที่การจัดงานคือพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านไร่ ณ.บริเวณถนนเทศบาล 2 (ถนนข้าวไร่) โดยจัด
กิจกรรมเล่นน้าสงกรานต์ในช่วงเวลาตั้งแต่ 11.00 น.-18.00 น. ถนนข้าวไร่ เป็นชื่อเรียกหนึ่งในถนน
เล่นน้าสงกรานต์ของเทศบาลตาบลบ้านไร่ เป็นการตั้งชื่อถนนเพื่อให้สอดคล้องกับชื่ออาเภอบ้านไร่
ภายใต้แนวความคิดของผู้นาท้องถิ่น ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ โดยในพื้นที่มีบริบทของการปลูก
ข้าวในรูปแบบเป็นไร่ ปีละหนึ่งครั้ง งานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถนนข้าวไร่ เพื่อ
รณรงค์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทย ใช้น้าคุ้มค่า ชีวิตปลอดภัย เชิญชวนประชาชนแต่ง
กายชุ ด ไทย ผ้ า ท้ อ งถิ่ นเล่ นน้ า เข้ า วัด ท าบุ ญสรงน้ าพระ เพื่ อ ลดอุบัติ เหตุทางถนนช่ วงเทศกาล
สงกรานต์ และกาหนดเล่นน้าสงกรานต์ ที่มีการจัดพื้นที่โซนนิ่ง (Zoning) โดยบูรณาการร่วมกับ
ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ย วข้อง เพื่อลดปัญหา
ความรุนแรง หรือความขัดแย้ง ที่ จะส่งผลถึงการสูญเสีย ชีวิตและทรัพ ย์สิน ของประชาชนจาก
อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น และเพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสานึกด้านความปลอดภัย และรณรงค์สืบสาน
คุ ณค่ า ประเพณี วัฒนธรรมสงกรานต์แบบดั้ง เดิ ม งานสงกรานต์ ถ นนข้ าวไร่ จะจั ดในวันที่ 13
เมษายนของทุกปี เป็นวันเล่นสาดน้าสงกรานต์ รื่นเริงสนุกสนาน มีขบวนแห่ค้างดอกไม้ คือการนา
ดอกไม้ไปบูชาพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในท้องถิ่น เป็นประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาวลาว
เวียงจันทร์ ที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ และวันที่ 18 เมษายนของทุกปี ได้จัดงานวันไหลสงกรานต์
ถนนข้าวไร่ วันไหลสงกรานต์ แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า ประเพณีก่อพระทรายน้าไหล คือ เป็นวันทาบุญ
ขึ้นปีใหม่ที่นิยมปฏิบัติต่อๆ กันมาในภาคตะวันออก และเขตภาคกลางบางจังหวัด ของประเทศไทย
พิธีกรรมดังกล่าวจะกาหนดหลังวันสงกรานต์ประมาณ 5-6 วัน ชาวบ้านจะนิยมก่อพระเจดีย์ทราย
ถวายเป็นพุทธบูชา
การก่อเจดีย์ทราย คือ การขนทราย หาบทรายมากองสูงแล้วรดน้าเอาไม้ปั้นกลึ งเป็นรูปทรง
เจดีย์ ปักธงทิวต่างๆ ตกแต่งกันอย่างงดงามวิจิตบรรจง มีขนาดองค์ใหญ่บ้าง เล็กบ้างซึ่งเป็นกิจกรรม
งานเทศกาลสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันสุดท้าย โดยประชาชน หนุ่มสาวจะออกมา
เล่นน้าสงกรานต์เพื่อคลายร้อนกันอย่างสนุกสนาน การจัดงานจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม
และพัฒนาทุกปี เช่น การให้เยาวชนได้มีพื้นที่การแสดงโชว์ความสามารถ (Street Dance) ตามจุด
ต่างๆ ในถนนข้าวไร่” (นายกเทศมนตรีตาบลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี, สัมภาษณ์ กุมภาพันธ์ 2561)
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6. ถนนข้าวทิพย์ จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นเมืองที่อุดม
สมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งในดิน และในน้ามีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอื้ออานวย
ต่อการทาการเกษตรโดยเฉพาะการเพาะปลูกผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด
ลางสาด จังหวัดจันทบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 245 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ
6,338 ตารางกิ โ ลเมตร แบ่ ง เขตการปกครองออกเป็ น 10 อ าเภอ ได้ แ ก่ อ าเภอเมื อ งจั น ทบุ รี
อาเภอขลุง อาเภอท่าใหม่ อาเภอแหลมสิงห์ อาเภอโป่งน้าร้อน อาเภอมะขาม อาเภอสอยดาว อาเภอ
นายายอาม อาเภอแก่ งหางแมว และอาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี มีประวัติความเป็นมาที่
ยาวนาน ทาให้มีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ส่วนใหญ่เกิดจากวิถีชีวิตและความเชื่อของคนใน
จังหวัด เช่น งานสงกรานต์ กวนข้าวทิพย์ วัดใหม่เมืองจันทบุรี เป็นการสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีงานสงกรานต์กวนข้าวทิพย์ และส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีงานสงกรานต์ ที่เป็นงานปี
ใหม่ไทยให้ลูกหลานได้เรียนรู้ ประเพณีกวนข้าวทิพย์ เป็นประเพณีที่สร้างความสามัคคีในกลุ่มชน
ในอันที่จะร่วมกันนาเอาวัสดุข้าวของต่างๆ มาร่วมทาบุญ เมื่อ กวนเสร็จและถวายเป็นพุทธบูชาก็
แบ่งปันกันไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล ความเชื่อ ข้าวทิพย์เป็นอาหารที่รวมโอชารสต่างๆ
ไว้พร้อม บริโภคแล้วจะได้รับประโยชน์ มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน ตามหลักโภชนาการ ด้วย
ความเชื่อว่าการกวนข้าวทิพย์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นสิริมงคลในการดาเนินชีวิต จึงนามาสู่ชื่อ
ของถนนข้าวทิพย์ จังหวัดจันทบุรี หรือที่ชาวจันทบุรีรู้จักในชื่อ ถนนท่าแฉลบ ตั้งอยู่ระหว่างบริเวณ
ถนนหน้าวัดใหม่ จนถึงสามแยกทุ่งนาเชย แต่ละปีจะมีประชาชนหลั่งไหลมาเล่นสงกรานต์กันเป็น
จานวนมาก ในทุกปีจะมีพิธีการกวนข้าวทิพย์ในช่วงเวลากลางวัน และจะมีการละเล่นน้าสงกรานต์
ในช่วงเวลากลางคืนในคืนวันที่ 12 เมษายน ซึ่งถือเป็นจังหวัดแรกที่มีการเล่นน้าสงกรานต์ในตอน
กลางคืน เป็นประเพณีสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง (เอกสารรายงานเครือข่ายงดเหล้า, 2561)
“สงกรานต์ถ นนข้ า วทิ พ ย์ ข องจั งหวั ดจันทบุรี เป็นงานประเพณีส งกรานต์ ใ นช่วงเวลา
กลางคืน เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งมีการริเริ่มมาจากกลุ่มวัยรุ่นมารวมตัวกันเพื่อเล่นสาดน้า
ในวันสงกรานต์ มีพฤติกรรมเสี่ยงค่อนข้างสูงต่อการเกิดการทะเลาะวิวาท และความไม่เหมาะสมใน
การเล่นน้าสงกรานต์ของกลุ่มวัยรุ่น เนื่องมาจากมีการดื่มสุรา เกิดอาการมึนเมา ขาดสติ ทุกภาคส่วน
ได้มองเห็นถึงปัญหา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ป้องกัน จึงเกิดการจัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้า
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ถนนข้าวทิพย์ขึ้น โดยมีเครือข่ายต่างๆ และหน่วยงานเครือข่ายงดเหล้าได้มีส่วนร่วมในการจัดงาน
เทศกาลสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดทุกปี” (ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้า ภาค
ตะวันออก, สัมภาษณ์ มีนาคม 2561)
7. ถนนข้าวเกรียบงาดา จังหวัดตาก
จั ง หวั ด ตาก ตั้ ง อยู่ ภ าคเหนื อ ตอนล่ า งของประเทศ มี พื้ น ที่ ทั้ ง หมด 16,406.65 ตาราง
กิ โ ลเมตร เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ข นาดเป็ น อั น ดั บ 4 ของประเทศและเป็ น อั น ดั บ 2 ของภาคเหนื อ มี
ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร เป็นระยะทาง 426 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของ
จังหวัดตากเป็น ภูเขา และป่าไม้ เป็นจังหวัดที่มีอุทยานแห่งชาติที่ยังคงความสมบูรณ์ของป่า และ
ธรรมชาติ ถึง 5 อุทยาน คือ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช อุทยานแห่งชาติแม่เมย อุทยานแห่งชาติ
ลานสาง และอุท ยานแห่ง ชาติ น้าตกพาเจริ ญ มีเ ขตรั ก ษาพั น ธุ์ สัต ว์ ป่า อยู่ 5 แห่ง และป่ า สงวน
แห่งชาติ 15 ป่า อันเป็นสิ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื ชพรรณธรรมชาติ ตลอดจนมีน้าตกที่
นักท่องเที่ยวรักการผจญภัย และนิยมการล่องแก่งต้องมาเยือนสักครั้ง คือ น้าตกทีลอซู และน้าตก
ทีลอเร นอกจากความสวยงามตามธรรมชาติแล้ว ยังเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อทั้ง
ข้าว งาดา ดอกไม้ และผลไม้ โดยเฉพาะทับทิม ซึ่งเป็นพันธุ์ ที่มีผลใหญ่ และกาลังได้รับความนิยม
มากของประชาชน อาชีพส่วนใหญ่ของชาวจังหวัดตาก คือ ทานา ซึ่งผลผลิตที่ได้จากการทานา คือ
ข้าว นอกจากข้า วเป็ นอาหารหลัก แล้วยั งสามารถแปรรูปได้หลายอย่ าง เช่น ข้าวแคบ หรือ ข้าว
เกรียบ เป็นของกินทาด้วยแป้งข้าวเจ้า หรือแป้งข้าวเหนียว เป็นแผ่นตากให้แห้ง แล้วปิ้ง หรือทอด
มีหลายชนิดซึ่งแล้วแต่ผสมเข้าไป เช่น ข้าวเกรียบว่าว ข้าวเกรียบงา ข้าวเกรียบกุ้ง เป็นต้น ข้าวแคบ
คือข้าวเกรียบพื้นเมืองชนิดหนึ่งซึ่งชาวล้านนา ถือว่า ข้าวแคบ เป็นอาหารยอดนิยมโดยเป็นอาหาร
พื้นเมืองของชาวเมืองตาก เป็นอาหารว่างชนิดหนึ่ง และเป็นลักษณะของการถนอมอาหาร ที่มีวิธี
ทาคล้ายข้าวเกรียบปากหม้อ แต่การทาข้าวเกรียบ หรือข้าวแคบ เริ่มจากการไล้แผ่นแป้งพร้อมโรยงา
ดา เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนาเอาแผ่นแป้งไปตากแดดให้แห้ง จึงทาให้มีงาดาเกาะติดอยู่บนแผ่น
ข้าวเกรียบ การรับประทาน สามารถทาได้หลายรูปแบบ เช่น เมี่ยงคา ยาข้าวเกรียบ การปิ้งหรือการ
ทอด สามารถรับประทานได้ในทุกเทศกาลและโอกาสต่างๆ (ที่มา : http://www.mculture.in.th/
moc_ new/2011/01)
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“ข้าวเกรียบงาดา เป็นชื่อของถนนงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดตาก
เริ่มตั้งแต่บริเวณด้านหน้าสวนสาธารณะสราญรมย์ หน้าสานักงานเทศบาลเมืองตาก ไปตามถนน
ตากสิน จนถึงสามแยกธนาคารกรุงศรีอยุธยา รวมระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นถนนเล่นน้า
สงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พื้นที่เล่นน้าปลอดภัย และได้จัดพื้นที่โซนนิ่งตั้งแต่บริเวณ
หน้าสานักงานเทศบาลเมืองตากจนถึงพิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตาก เป็นพื้นที่ห้ามมี
การจาหน่ายและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด โดยเทศบาลเมืองตาก มุ่งเน้นในเรื่อง
ของการเล่นน้าอย่างปลอดภัย และสนุกสนาน การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม การอานวย
ความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่เข้ามาเล่นสงกรานต์ในพื้นที่ให้สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้
อย่างสนุกสุขใจปลอดภัยไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วัตถุประสงค์ในการจัดงานของถนนข้าวเกรียบ
งาดา จังหวัดตาก เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย เช่น รดน้าดาหัวผู้หลักผู้ใหญ่
และผลักดันให้เกิ ดงานสงกรานต์ปลอดเหล้า ปลอดภัย ลดการเกิ ดอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท”
(รองนายกเทศมนตรีเมืองตาก, สัมภาษณ์ กุมภาพันธ์ 2561)
งานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถนนข้าวเกรียบงาดา จังหวัดตาก ภายใต้ชื่องาน
“เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ วิถีชุมชน วิถีถิ่น สืบสานประเพณีไทย ถนนข้าวเกรียบงาดาปลอดเหล้า
สนุกสุขใจไร้แอลกอฮอล์ ” จัดให้มีทุกวันที่ 13 เมษายนของทุกปี นายกเทศมนตรีเมืองตาก ผู้นา
ท้องถิ่น พร้อมด้วยชาวชุมชน จานวน 16 ชุมชน ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์สามเณร 99 รูป พร้อมเหล่าข้าราชการ ทหาร ตารวจ พ่อค้า ประชาชนชาว
จังหวัดตาก ร่วมกันท าบุญตัก บาตรจานวนมาก เพื่ อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว
รวมทั้งส่งเสริมความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว และสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขพร้อมกัน
นี้ยังมีกิจกรรม สรงน้าพระ (พระพุทธรูปแสนทอง) สาหรับพระพุทธรูปแสนทอง หรือหลวงพ่อ
แสนทอง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านนา สิงห์สาม นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมรดน้าขอพร
ผู้สูงอายุ พร้อมกับปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้าปิง จานวน 100,000 ตัว ณ ท่าน้าหลังโรงแรมเวียงตาก
ริเวอร์ไซด์ อาเภอเมือง จังหวัดตาก (ที่มา : http://www.stopdrink.com/content/view/13835)
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8. ถนนข้าวยา จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้สุด ติดกับอ่าวไทย เป็นจังหวัดขนาด
เล็กทางชายแดนภาคใต้ มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลเป็นระยะทางยาวประมาณ 170 กิโลเมตร มีแม่น้าที่
สาคัญ 2 สาย คือ แม่น้าปัตตานีและแม่น้าสายบุรี ทิศตะวันตกติดต่อกับ อ่าวไทย ทิศใต้ติดต่อกับ
จัง หวัด นราธิ วาส และจัง หวัด ยะลา ทิศตะวั นออก ติด ต่อ กั บ จัง หวัด ยะลา และจั งหวัด สงขลา
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ชาวปัตตานีมีอาชีพหลักคือการทานา สวนยาง นอกจากนี้
ประชาชนที่อาศัยอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด เช่น อาเภอเมืองปัตตานี อาเภอปะนาเระ และ
อาเภอสายบุรี ยังประกอบอาชีพประมง ซึ่งส่งผลให้เกิดผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งได้มีการเปิด
ศูนย์บ ริก ารเบ็ดเสร็จแบบครบวงจรอาหารฮาลาล เป็นนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล สู่ตลาด
ผู้บริโภคชาวมุสลิมทั่วโลก (เอกสารรายงานเครือข่ายงดเหล้า, 2561)
“วัฒนธรรมอาหารจังหวัดปัตตานี คือ ข้าวยาปักษ์ใต้ เป็น อาหารการกินอย่างหนึ่งของคน
ไทยในภาคใต้ สามารถหารับประทานได้ตั้งแต่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนถึง จังหวัดนราธิวาส
แม้แต่ในเขตรัฐต่างๆ ของประเทศมาเลเซียบริเวณแหลมมลายู ตลอดไปจนถึงเกาะสุมาตราและเกาะ
ชวาของอินโดนิเซีย แต่อาจมีหน้าตาเครื่องปรุ งแตกต่างกันไปบ้างตามแต่ละท้องถิ่น ข้าวยาอาหาร
เอกลักษณ์ประจาท้องถิ่นภาคใต้ โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างนิยมรับประทานเป็นอาหารเช้า หรือ
อาหารกลางวัน เรียกกันในภาษามลายูท้องถิ่นว่า “นาซิเกอราบู” (Nasi kerabu) ซึ่ง “นาซิ” แปลว่า
“ข้าว” ส่วน “เกอราบู” แปลว่า “ยา” หมายถึงข้าวสุกที่คลุกกับ น้าปรุงที่ทาจากน้าบูดู ซึ่งเป็นภูมิ
ปัญญาการถนอมอาหารของคนภาคใต้จากการหมักปลากับเกลือ เพื่อให้จุลินทรีย์ ในเนื้อปลาทา
ปฏิกิริยากับเกลือ จึงทาให้ไม่เน่าเสีย และเกิดรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ น้าบูดูที่นิยมกันมาก
เป็นของอาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี น้าบูดูไม่ใช่น้ายาที่นามาคลุกกับข้าว แต่จะต้องนามาปรุงรส
โดยกรองน้าบูดูมาตั้งไฟกับเครื่องเทศและสมุนไพร ได้แก่ ตะไคร้ ข่าใบมะกรูด เพื่อดับกลิ่นคาว
และให้ได้กลิ่นหอม ตัดรสชาติด้วยน้าตาลจนได้รสกลมกล่อม หากอยากได้รสชาติเข้มข้นมากขึ้นก็
สามารถใส่เนื้อปลาที่กรองมาจากน้าบูดู ข้าวยาเป็นมากกว่าอาหารประจาท้องถิ่นของคนใต้ แต่ข้าว
ยายั งมี ก ลิ่นอายของวิถีชี วิตรวมถึงวัฒนธรรมที่ ฝังลึกมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่น สะท้อนชีวิตผู้ คน
พืชผัก และทรัพยากรพื้นถิ่น วัฒนธรรมการบริโภคข้าวยาในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันตาม
บริบทของท้องถิ่น” (นายกสมาคมธุรกิจอาหารจังหวัดปัตตานี, มีนาคม 2561)
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“ถนนข้าวยาหรือถนนมะกรูด จังหวัดปัตตานี เดิมทีเป็นตลาดสด มีประชาชนมาจับจ่ายซื้อ
ของจานวนมาก แต่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีประชาชนขับรถหรือเตรียมตัวมาเล่นน้ากันบน
ถนนสายนี้ จนเป็นที่มาของ ถนนแห่งการเล่นน้าสงกรานต์ โดยได้มีการตั้งชื่อถนนว่า “ถนนข้าวยา”
เพื่อให้คล้ายคลึงกับ ถนนข้าวสาร ถนนข้าวเหนียว เป็นถนนที่เปิดให้สาดน้าประแป้งกันได้อย่าง
สนุกสนาน เป็นถนนสายตรงยาว อยู่ในเขตเทศบาลเมืองปั ตตานี ประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยและ
ร้านค้าที่เป็นอาคารพาณิชย์ริมถนนสายนี้ จะปิดบ้านและร้านค้าเพื่อร่วมกิจกรรม บางบ้านถือโอกาส
ขายอาหาร และปืนฉีดน้าให้กับ นักเที่ยว ถนนข้าวยาตลอดสายถูกจัดให้เป็นรูปแบบในลักษณะ
อุโมงค์เล่นน้า ระยะทางประมาณ 100-200 เมตร ถือว่าเป็นการเล่นน้าสงกรานต์ในลักษณะอุโมงค์
แห่งแรกของประเทศไทย ที่จัดสร้างขึ้นโดยเทศบาลเมืองปัตตานี (นักวิชาการกองการศึกษาเทศบาล
เมืองปัตตานี, สัมภาษณ์ กุมภาพันธ์ 2561)
“การจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถนนข้าวยา เป็นการส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย เนื่องจากจังหวัดปัตตานีตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่มีความหลากหลายในเรื่อง
ของวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา ในช่วงวันสงกรานต์ ผู้ที่มาเล่นน้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทย
พุ ท ธ ที่ เ ล่ นน้ าปะปนกั บ พี่ น้ องชาวมุ ส ลิ ม พี่ น้ องมุ ส ลิ ม บางคนไม่ ไ ด้ มีปั ญ หากั บ ประเพณี ง าน
สงกรานต์ ถื อ ว่ า เป็ น ประเพณี ข องเพื่ อ นต่ า งวั ฒ นธรรม แต่ มี ก ลุ่ ม คนบางคนที่ เ ห็ น ว่ า การเล่ น
สงกรานต์นั้นอาจจะมีผลที่ไปทาให้ต้องเดือดร้อนจากการสัญจรไปมา เช่น แต่งกายจะไปทางาน
หรือไปปฏิบัติศาสนกิจก็ต้องมาเปียกน้า ก็จะเกิดความไม่พอใจ ความขัดแย้งในความรู้สึก การที่ไป
จับเนื้อต้องตัว มีการเอาแป้งไปทาหรือปะหน้า บางกรณีเกิดเหตุรุนแรงทาร้ายร่างกายจนถึงเสียชีวิต
ดังนั้นผู้บริหารท้องถิ่นที่รับผิดชอบการจัดงานสงกรานต์ได้เล็งเห็นปัญหา และความเดือดร้อนของ
ประชาชน จึงได้มีแนวความคิดในการจัดงานสงกรานต์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การทาบุญตักบาตร
ตอนเช้า รดน้าขอพรผู้สูงอายุ สงฆ์น้าพระพุทธรูป จัดพื้นที่ให้ประชาชนเล่นน้าสงกรานต์ บริการน้า
โดยสูบน้าจากแม่น้าปัตตานี มาให้บริการ” (นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี , สัมภาษณ์ กุมภาพันธ์
2561)
จากการศึกษาบริบทการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถนนตระกูลข้าวทั้ง 8
พื้ น ที่ ในแต่ ล ะพื้ น มี บ ริ บ ทที่ ค ล้ า ยคลึ ง พอสรุ ป ได้ ว่ า การจั ด งานสงกรานต์ ป ลอดเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย ส่งเสริมความรัก ความอบอุ่นใน
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ครอบครัว ทาบุญตักบาตร สรงน้าพระ รดน้าขอพรผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นการรณรงค์
ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานเทศกาลต่างๆ และ เป็นพื้นที่เล่นน้าปลอดภัย ต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน
4.2 หลักการและวิธีการในการจัด งานสงกรานต์ที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายใต้ ถนนตระกูล
ข้าว ในประเทศไทย
ผลการศึ กษาหลักการและวิธีการในการจัด งานสงกรานต์ที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ภายใต้ ถนนตระกูลข้าว 8 พื้นที่ ในประเทศไทย ได้แก่ 1. ถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น 2. ถนน
ข้าวสุก จังหวัดอ่างทอง 3. ถนนข้าวเม่า จังหวัดมหาสารคาม 4. ถนนข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด
5. ถนนข้าวไร่ จังหวัดอุทัยธานี 6. ถนนข้าวทิพย์ จังหวัดจันทบุรี 7. ถนนข้าวเกรียบงาดา จังหวัด
ตาก และ 8. ถนนข้าวยา จังหวัดปัตตานี โดยใช้กรอบการศึกษาประกอบด้วยการวางแผน (Planning)
การจั ด องค์ ก าร (Organizing) การน า (Leading) การควบคุ ม (Controlling) การมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participation) และเครือข่าย (Network) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.2.1 ด้านการวางแผน (Planning)
หลักการและวิธีการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใ นถนนตระกูลข้าวทั้ง 8
พื้นที่ มีความคล้ายคลึงกัน ในด้านการวางแผน แต่จะมีความแตกต่างในรายละเอียด และรูปแบบ
ลักษณะของการวางแผน เช่น ระยะเวลาของแผน หรือการวางแผนให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่
ดาเนินการ
การวางแผนเป็นกระบวนการทาหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดเป้าหมายและตัดสินใจเลือกทาง
ที่ดีที่สุด เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้โดยหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็
คือ เทศบาล หรือ องค์ก ารบริหารส่วนตาบล (อบต.) ได้รับทุนสนับสนุน จากส านัก งานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุก
พื้นที่ มีการวางแผนการจัดงานล่วงหน้าร่วมกับหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย เจ้าหน้าที่ เป็นการวางแผน
ปฏิบัติการ (Operation Plan) เป็นการวางแผนระยะสั้นใช้ระยะเวลาในการวางแผนก่อนการจัดงาน
ประมาณ 2-3 เดือน เพื่อที่กาหนดการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยการประชุมหารือเป็นการภายในองค์กร
แต่มีเทศบาลนครขอนแก่นมีการวางแผนล่วงหน้า 6-8 เดือน เนื่องจากเป็นพื้นที่จัดงานที่ มี
ขนาดใหญ่ มีจานวนคนมาเที่ย วงานนับแสนคน รวมถึงมีกิจกรรมเป็นจานวนมาก และเพื่ อการ
เตรียมความพร้อมในการบันทึก คลื่นมนุษย์ในกินเนสส์บุ๊ค ส่วนใหญ่การจัดงานเทศกาลสงกรานต์
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ทุกพื้นที่ผู้บริหารระดับสูงมอบหมายให้กองการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ เมื่อมีผู้รับผิดชอบหลัก เจ้าภาพจัดงานได้ออกจดหมายเชิญหน่วยงานภาคีต่างๆจากภายนอก
เช่น วัฒนธรรมจังหวัด การท่องเที่ยว (ททท.) เครือข่ายงดเหล้าปลอดภัยประจาจังหวัด เครือข่ายงด
เหล้าส่วนกลาง สสส. สรรพสามิต ตารวจ ชุมชน อาเภอ สคล. เพื่อเป็นการประชุมหารือในการ
วางแผนดาเนินงาน รวมถึงการแบ่งงานกันรับผิดชอบในส่วนต่างๆ อย่างน้อย 3-5 ครั้ง ก่อนการ
ดาเนินงาน มีการศึกษาพื้นที่ก่อนลงปฏิบัติงานจริง โดยให้มีตัวแทนลงสารวจพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล
เบื้องต้น เช่น จานวนสถานประกอบการในพื้นที่เป้าหมาย เส้นทาง การจราจร แผนที่ช่วงเวลาที่
เหมาะสมในการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตารวจ สรรพสามิต อพปร. ประชุม
ทีมเฝ้าระวังในบริเวณและรอบๆ บริเวณสถานที่การจัดงาน เพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวลักลอบนา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้ามาบริเวณงานและป้องกันเหตุทะเลาะวิวาท โดยมีการหนุนเสริมด้านการ
เฝ้ า ระวั ง โดยที ม งานเครื อข่ า ยงดเหล้า เป็ นที ม รณรงค์ มีก ารจัด กิ จ กรรมดึง ให้ นัก ท่อ งเที่ย ว ท า
กิจกรรมร่วมกัน เช่น ซุ้มวาดภาพ ซุ้มการละเล่นท้องถิ่น โดยมีการกาหนดนโยบายให้งานสงกรานต์
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจัดสถานที่ที่มีพื้นที่แบบจากัดหรือจัด พื้นที่โซนนิ่ง (Zoning) ให้
ชัดเจนเพื่อให้การดาเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
กระบวนการวางแผน ในการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถนนตระกูลข้าว
ในประเทศไทย สามารถสรุป กระบวนการวางแผน (Basic Planning Process) มีขั้นตอนคือ
1. การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis)
ในพื้นที่การจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถนนตระกูลข้าว ทุกพื้นที่จะมี
การรวบรวม และสรุปข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานข้อมูลสถานการณ์และการวิเคราะห์
ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลจะทาในลักษณะคล้ายๆ กับการถอดบทเรียน มีการประชุมร่วมกันกับ
ทุกภาคีเครือข่าย เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคต่างๆ ของงานสงกรานต์ ที่ผ่านมา ก่อนที่จะร่วมกัน
กับทุกภาคส่วนเครือข่ายในการวางแผนงานใหม่ เช่น การวิเคราะห์สถานการณ์ การลดลงจากเหตุ
ทะเลาะวิวาท ที่ไม่เห็นร่วมกับปัญหาบ้าง แต่ว่าพอยืนยันด้วยข้อมูลหรือด้วยภาพที่ปรากฏให้เห็ น
เป็นรูปธรรมว่า พอลดเรื่องของการดื่มในพื้นที่จริง ก็ลดเรื่องการสูญเสียได้จริง เหมือนกับว่ามีสถิติ
ของสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนข้าวหอมมะลิ พื้นที่เข้ามาเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการ
เก็บข้อมูล เมื่อถูกยืนยันว่าจานวน นอกจากอุบัติเหตุแล้วก็ยังมีจานวน การลวนลาม ลดน้อยลง ของ
การจัดงานสงกรานต์ป ลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถนาไปสู่ค่านิยมใหม่ในสังคม เป็น
เหมือนภาพใหญ่ของกระบวนการวางแผนการทางานโดยการเก็บข้อมูลบางพื้นที่ใช้เครื่องมือทาง
เว็บบอร์ด หน้ากระดานออนไลน์ ดังนั้นหากพื้นที่หนึ่งถูกยอมรับแล้วไม่ใช่แค่ยอมรับในประเทศ
ไทย แต่เหมือนเป็นการโปรโมท และยอมรับระดับโลก ซึ่งจะนาไปสู่เรื่องของการขยายตัว ในงาน
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ประเพณีต่างๆ ได้อีกด้วย ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลว่า “ความสาคัญกับงาน อันนี้สิ่งที่เราเห็น
ผล ผลที่มันเกิดขึ้น ปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ส่ วนข้อมูลตัวเลขที่ทาให้คนเสียชีวิต
ไม่ได้เสียชีวิตจากที่เราจัดงาน ไปเสียชีวิตจากข้างนอก เช่น ในชุมชน ซึ่งไม่ได้จัดงานปลอดเหล้ามี
แผนงานอยู่ มีการ เตรียมวางแผนวิเคราะห์สถานการณ์บทบาทแต่ละคนจะเข้าไปช่วยอะไร หลัก ๆ
คือ ไปช่วยทางเทศบาล เป็นนักรณรงค์ นักประสัมพันธ์ ร่วมกับทางคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จังหวัดร้อยเอ็ด ทางสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ทางตารวจ ทางสรรพสามิต ช่วยออก
ตรวจเตือน เฝ้า ระวังและเก็บข้ อมูล ในงานอยู่แล้วทั้งสามวัน ” (ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้า
จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์ กุมภาพันธ์ 2561) และสอดคล้องกับคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลว่า
“ถ้าในระดับพื้นที่ส่วนตัวคิดว่าควรบรรจุเข้าไปในแผนงานข้อมูลจังหวัด ถ้าไม่ใช่จังหวัดก็
คือข้อมูลของทางเทศบาลหรือพื้นที่นั้นๆ รับเรื่องไป ถ้าเสนอแนะได้ก็คือ การมีระบบข้อมูลที่ดี จะ
ได้แลกเปลี่ยนด้วยอีกอันหนึ่ง เหมื อนหน้าเว็บบอร์ด หน้ากระดานออนไลน์ ที่คนสามารถเข้าถึงได้
เพราะว่าข้อมูลทางไอเดียก็ดีหมด” (นักวิชาการ เครือข่ายงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง, สัมภาษณ์ มีนาคม
2561)
2. การประเมินเป้าหมายและทางเลือก (Goal and Plan Evaluating)
งานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถนนตระกูลข้าว ทุกพื้นที่การจัดงาน ได้มีการ
วางแผนการสาหรับการประเมินเป้าหมายและทางเลือก ทุกพื้นที่มีกระบวนการวางแผนงานโดย
ผู้บริหารระดับสูง ผู้นาชุมชน พยายามเน้นย้าให้โทษพิษภัยต่างๆ ตลอดจนประโยชน์ที่ได้รับในด้าน
สุขภาพมากขึ้น และหัวหน้าหน่วยงานราชการและผู้ร่ว มปฏิบัติงานเองก็ต้องเป็นตัวอย่างทีดี โดย
ผู้บริหารระดับสูง จะติดตามสอบถามความคืบหน้าต่า งๆ ของการรณรงค์งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เช่นในสถานที่ทางานของเครือข่าย เป็นต้น หากพบว่ายังไม่สามารถเป็นกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างที่
เป็นต้นแบบได้นั้น ก็จะถูกตาหนิและถูกเร่งให้รณรงค์ ซึ่งในระยะแรกทั้งผู้บริหารระดับสูง รวมถึง
เครือข่ายรณรงค์งดเหล้าเองก็จะถูก คัดค้านบ้างซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาและการเป็นตัวอย่างทีดี ต่อมา
ในช่วงปี พ.ศ. 2556 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสานักงานเครือข่ายองค์กร งด
เหล้า (สคล.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เห็นความสาคัญต่อการ
สร้างพื้นที่ การจัดงานสงกรานต์ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสร้างสิ่งแวดล้อมในชุมชนและ
สังคมเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะทียั่งยืนโดยใช้โอกาสการรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษาและ
เทศกาลอื่นๆ ตลอดทั้งปี ได้จัดทาโครงการความร่วมมือ นักรณรงค์งดเหล้ากับประชาคม งดเหล้า
เพื่ อ หนุ น เสริ ม นโยบายลดอบายมุ ข สร้ า งสุข ให้ สัง คม ท าให้ ง านสงกรานต์ป ลอดเครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ถนนตระกูลข้าวดาเนินการ ไปได้อย่างดีประเพณี ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลว่า
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“ทุกหน่วยงาน เช่นเทศบาล มีรายงานเป้าหมายต้นแบบ ที่จะต้องรับผิดชอบความจริงเรื่อง
การเป็นตัวอย่างที่ดีในการไม่ดื่มเหล้าในหน่วยงานตนเอง แล้วในพื้นที่ของจังหวัดแต่ละท้องถิ่น
ท้องที่เค้าก็ทากันอยู่ สาหรับเทศบาลเมืองมหาสารคามถือว่าตรงนี้เป็นศูนย์กลางจะทาเป็นแม่บท
แบบอย่าง และปีนี้น่าจะมีการประชุมกันและวางแผนร่วมกันกับทางจังหวัดเพื่อจัดรูปแบบตาม
นโยบายของจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่เราคาดหวัง ถ้าถามว่าอยากเห็นอะไรไหม เราก็
ตอบว่าอยากเห็นเป้าหมายของเทศกาลนี้เป็นเทศกาลที่ทุกคนยอมรับและเป็นทางเลือกที่ทุกคนต้อง
เคารพกติกาที่น่าจะเป็นสิ่งที่ เตือนก่อให้เกิดการห้ามหรือการปรามอบายมุขที่เกิดขึ้นจากรากเหง้า
ของเหล้า ยาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ ” (ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดมหา
วารคาม, สัมภาษณ์ กุมภาพันธ์ 2561)
การกาหนดสถานที่และวันเวลาในการจัดงาน ผู้บริหารระดับสูงได้กาหนดล่วงหน้ า มีการ
นาเข้าเสนอในที่ประชุมอีกครั้งเพื่อให้คณะกรรมการในที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกันก่อนจะมีการ
ดาเนินการขั้นตอนต่อไป ซึ่งจะจัดอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจาก
สามารถควบคุมได้ง่ายและทั่วถึง สาหรับบุคลากร มีคาสั่งจากผู้บริหารระดับสูง เป็นไปในลักษณะ
ของการแบ่ ง งานกั น ท า ตามความสามารถหรื อความช านาญของแต่ล ะกองงาน เช่น กองช่ า ง
รับ ผิด ชอบ สถานที่ ระบบน้ า ระบบไฟฟ้ า กองการศึก ษาซึ่ งรั บผิ ดชอบภาพรวมทั้ งหมด กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบด้านความสะอาด เป็นต้น ในส่วนของ เครือข่ายที่เข้ามาร่วม
ดาเนินงาน เช่ น เครือข่ ายงดเหล้า มีหน้าที่ รณรงค์โดยการดาเนินกิ จกรรมต่างๆ เช่นการละเล่น
พื้ น บ้ า นในซุ้ ม การเดิ น ถื อ ป้ า ยรณรงค์ ที ม สรรพสามิ ต ต ารวจ เป็ น ที ม เฝ้ า ระวั ง ด้ ว ยการใช้
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เป็นตัวกาหนดแผนในการทางาน ในแต่ละ
พื้นที่เจ้าภาพจัดงานได้ใช้ระบบแบบประนีประนอม ใช้กระบวนการฝากเหล้าไว้กับตารวจ หรือมี
สิ่งของแลกเหล้า เช่น ถนนข้าวเม่า จังหวัดมหาสารคามใช้วิธีการข้าวเม่าแลกเหล้า และถนนข้าว
หอมมะลิใช้วิธีการน้าสมุนไพรแลกเหล้า เป็นต้น ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลว่า
“...การก าหนดสถานที่ วั น เวลา น าเข้ า ที่ป ระชุ ม เพื่ อ เสนอลงมติ เ ห็ น ชอบจากทุ ก ฝ่ า ย
หลังจากนั้นมีการแบ่งงานกันทาตามความชานาญการของแต่กอง แต่กองการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักเนื่องเป็นกองที่รับผิดชอบด้านงานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ...” (นายกเทศมนตรีตาบลบ้านไร่,
สัมภาษณ์ กุมภาพันธ์ 2561) และสอดคล้องดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลว่า
“ทุกหน่วยงาน เช่นเทศบาล มีรายงานเป้าหมายต้นแบบ ที่จะต้องรับผิดชอบความจริงเรื่อง
การเป็นตัวอย่างที่ดีในการไม่ดื่มเหล้าในหน่วยงานตนเอง แล้วในพื้นที่ของจังหวัดแต่ละท้องถิ่น
ท้องที่เค้าก็ทากันอยู่ สาหรับเทศบาลเมืองมหาสารคามถือว่าตรงนี้เป็นศูนย์กลางจะทาเป็นแม่บท
แบบอย่าง และปีนี้น่าจะมีการประชุมกันและวางแผนร่วมกันกับทางจังหวัดเพื่อจัดรูปแบบตาม
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นโยบายของจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่เราคาดหวัง ถ้าถามว่าอยากเห็นอะไรไหม เราก็
ตอบว่าอยากเห็นเป้าหมายของเทศกาลนี้เป็นเทศกาลที่ทุกคนยอมรับและเป็นทางเลือกที่ทุกคนต้อง
เคารพกติกาที่น่าจะเป็นสิ่งที่เตือนก่อให้เกิดการห้ามหรือการปรามอบายมุขที่เกิดขึ้นจากรากเหง้า
ของเหล้า ยาเสพติดทั้ง หลายทั้งปวงที่มีอยู่ ” (ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัด
มหาสารคาม, สัมภาษณ์ กุมภาพันธ์ 2561)
3. การเลือกพื้นที่เป้าหมายและแผนงาน (Goal and Pan Selection )
การเลือกพื้นที่เป้าหมายที่เหมาะสมในขั้นตอนของการวางแผน จาเป็นต้องใช้ข้อมูลจาก
การศึกษาและวิเคราะห์อย่างแยบยล มิเช่นนั้นจะทาให้การเลือกทางเลือกขาดความรอบคอบ ดังนั้น
ในส่วนนี้ทั้งแนวคิดและแนวทางในการศึกษาความเป็นไปได้ของ การเลือกพื้นที่เป้าหมายและการ
วางแผนงาน เป้าหมายหลัก หรือวัตถุประสงค์ คือ การเปลี่ยนแปลงค่านิยมทางสังคม โดยปกติการ
จัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถนนตระกูลข้าว ซึ่งถือว่าเป็น รื่นเริงย่อมหนีไม่ พ้น
การดื่ม เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ บรรยากาศงานสงกรานต์ ทีมีม าก่ อ นการรณรงค์ปลอดเครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ในถนนตระกูลข้าว ในการวางแผนด้านการเลือกพื้นที่เป้าหมายและแผนงาน ต้องมี
เครื อข่ า ยต่ า งๆ เช่ น เครื อ ข่ า ยเยาวชน เครื อ ข่า ยอาสาสมั ค ร ภาคประชาสัง คม และหน่ วยงาน
ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนในการทางาน และผู้บริหารในท้องถิ่นต้องมีนโยบายที่
ชัดเจนการเลือกพื้นที่เป้าหมายและแผนงาน เพราะเนื่องจากงานสงกรานต์ จัดขึ้นเป็นประจาทุกปี
ส่วนใหญ่ในแต่ละปี งานจะเริ่มมีความสนุกสนานและเข้มข้นมาก จะมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ
และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่เป้าหมายเป็นจานวนมาก ในส่วนของแผนงานด้านการเฝ้าระวัง
การรักษาความปลอดภัย และกิจกรรมการแสดงบนเวทีจะมีในช่วงเย็นถึงค่า การประกวด ของ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งโรงเรียน ชุมชน ขบวนแห่ มีการจาหน่ายอาหาร ของพื้นเมือง เป็นที่นิยมของทั้ง
ผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่และวัยรุ่น ชายหญิง ในบางพื้นที่ก่อนจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานเป็นสงกรานต์
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะมีการชกต่อยกทะเลาะวิวาทกันเป็นประจา พ่อแม่ ผู้ปกครองก็ไม่
อยากจะให้ลูกหลานไปเทียวกลั วว่าจะโดนลูกหลงเวลาทีมีคนเมา ทะเลาะวิวาทกันแต่ภายหลังที่
พื้นที่เป้าหมาย ได้ดาเนินการวางแผนงาน จัดพื้นที่ โซนนิ่ง จัดงานสงกรานต์ เป็นเขตห้ามจาหน่าย
และห้ามดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ในงาน ทาให้ประชาชนที่ไปเที่ยวงานมีความสบายใจมากขึ้น
สามารถพาลูกหลานไปเที่ยวกันทั้งครอบครัวได้ ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลว่า
“หลักๆ คือ หนึ่ง เปลี่ยนแปลงค่านิยมในทางสังคม เราจะพบว่านอกจากเรื่องของคนเจ็บ
คนตายในช่วงเทศกาล ส่วนหนึ่งที่จะได้เห็นทุ กปี คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในเรื่องจริงผ่านจอ ทาง
ช่อง 7 จะมีคลิปที่คนตีกัน ยิงกัน จากเทศกาลแห่งความสุข ปีใหม่เทศกาลแห่งความสดใส รดน้า
อวยพรผู้สูงอายุ มีแต่ภาพความสุข ความดีงาม มันกลายเป็นสงกรานต์ที่มีแต่ความสูญเสีย มีแต่เรื่อง
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อันตราย มีแต่ความเสี่ยง กระทบกับเด็กและเยาวชนที่กาลังเติบโตมา เรื่องสงกรานต์เราต้องทาให้
ทาอะไรบางอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงค่านิยมทางสังคมที่ มันเต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ให้กลายเป็น
สงกรานต์ที่ปลอดภัย ดีงาม เป็นปีใหม่ ที่ควรเริ่มต้นอะไรที่เป็นมงคล ต้องวางแผนงานในการที่จะ
ทาให้นอกจากไม่มีเหล้าแล้ว มันต้องไปรีโนเวทประเพณีวัฒนธรรม ไปตกแต่งประเพณีวัฒนธรรม
ที่กาลังเสื่อม ถอยลง ถ้าไม่มีเหล้าอย่างเดียวไม่พอ แต่มันต้องทาให้ประเพณีวัฒนธรรมนั้นรับใช้ยุค
สมัยด้วย ทาให้เด็กเยาวชน เป็นภาพทรงจาใหม่ของเด็กและเยาวชนที่ มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไป
ในทิศทางที่ดีขึ้น (ผู้จัดการแผนโยบายสาธารณะฯ มูลนิธิพลังสังคม , สัมภาษณ์มิถุนายน 2561) และ
สอดคล้องกับคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลว่า “...ต้องมีเครือข่ายเยาวชน ภาคประชาสังคมเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผนในการทางาน และผู้บริหารในท้องถิ่น ต้องมีนโยบายที่ชัดเจน...” (รอง
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม, สัมภาษณ์ มีนาคม 2561)
4. การดาเนินตามแผนงาน (Implementation)
การจัดการงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถนนตระกู ลข้าว การดาเนินตาม
แผนงาน ไปสู่การปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการจัดการเพื่อให้เกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายของแผน
อันเกิดจากความร่วมมื อของ หน่วยงานเทศบาล เครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ เช่น เครือข่ายงดเหล้า
เครือข่ า ยเยาวชน สื่อมวลชน ภาคเอกชน เป็นต้น โดยในแต่ล ะพื้ นที่ก ารจัดงานสงกรานต์จะมี
เครือข่ายเข้าร่วมดาเนินการตามแผน คล้ายคลึงกันคือ งานสงกรานต์ที่มีขนาดใหญ่ จะมีเครือข่ายเข้า
ร่วมกิจกรรมและดาเนินตามแผนงานจานวนมาก เช่น ถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น ถนนข้าวไร่
จังหวัดอุทัยธานี ถนนข้าวยา จังหวัดปัตตานี โดยเฉพาะในจังหวัดพื้นที่ถนนข้าวยาจังหวัดปัตตานี
จะมีความเข้มข้นในเรื่องการดาเนินการตามแผนมากกว่าพื้นที่อื่น เนื่ องจากเป็นพื้นที่ที่ต้องมีความ
เฝ้าระวังและดูแลเรื่องความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในขั้นสูง ดังนั้นถนนข้าวยาจึงเป็นพื้นที่การ
จัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ผู้ให้นโยบายจะต้องให้
ความส าคั ญต่อ การด าเนินตามแผนงาน ซึ่ง การดาเนิ นตามแผนงานสงกรานต์ป ลอดเครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์นับเป็นขั้นตอนสาคัญของทุกพื้นที่ ที่เชื่อมระหว่างการวางแผนกับการปฏิบัติงาน และ
ประเมินผล เพราะสามารถบ่งชี้ถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวของแผนได้
เป้าหมายสาคัญของการจัดงานเพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป
อีก ทั้ งยั ง ส่ง เสริม ให้ค รอบครัว ชุ มชน ได้ทากิ จกรรมร่วมกัน เนื่องจากคนไทยนับถือว่าในช่วง
สงกรานต์เป็นช่วงวันขึ้นปีใหม่ของไทย ลูกหลายที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ห่างไกลได้มาร่วมทาบุญ ทา
กิจกรรมร่วมกับครอบครัว และการสร้างพื้นที่เล่นน้าปลอดภัยในช่วงสงกรานต์ ดังคาสัมภาษณ์ของ
ผู้ให้ข้อมูลว่า

100

“...ทางผู้ บ ริ ห ารมี น โยบายในทิ ศ ทางเดี ย วในการจั ด งานสงกรานต์ ป ลอดเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์เพื่อต้องการให้คนในชุมชนมีความสุข สนุกสนาน มีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว เพื่อ
ส่ง เสริ ม ประเพณี ส งกรานต์ที่ ดี ง ามให้ ค งอยู่ สืบ ไป และเป็ น การส่ง เสริ ม การท่อ งเที่ ย วท าให้
เศรษฐกิจหมุนเวียนชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น....” (นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น, สัมภาษณ์ มีนาคม
2561)
ดังนั้นหากผู้บริหาร และเครือข่าย ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ให้ความสนใจในกระบวนการดาเนิน
ตามแผนงานไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลผล อาจเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงานให้
เป็นพื้นที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บรรลุตามเป้าหมายได้ ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลว่า
“พอเทศบาลมาริเริ่มมีการวางแผนงาน คิดแก้ปัญหาอุปสรรคตรงนี้ ก็ปรากฏว่าเมื่อทุกคน
ได้ยินแล้วก็บอกว่าสมควรแล้วที่เราจะต้องจัด กาหนดพื้นที่ รูปแบบ ให้มีความชัดเจนและปลอดภัย
ไม่สร้างความขัดแย้งในพื้นที่ที่ มีเหตุการณ์พื้นที่เรื่องของความรุนแรง มีการปล่อยข่าวออกข่า วว่า
ถ้าเล่นน้ารุนแรงปีนี้อาจจะโดนสาดน้ากรดและหรืออาจจะโดนกราดยิง ไปสาดตรงไหนอาจจะโดน
กราดยิงด้วยอาวุธสงคราม สิ่งเหล่านี้มันออกเป็นข่าวตลอดเวลาทาให้คนเล่นสงกรานต์กลัวหมด
บางคนพ่อแม่ก็ห้ามลูกบอกว่าอย่าออกไปนะลูก เพราะจะเห็นว่าในช่วงขณะนั้นเด็กลูกหลานของ
คนชาวบ้าน เด็กที่หน้าตาเป็นเด็กเรียนหนังสือ เด็กเรียบร้อยจะไม่ค่อยเห็นกัน ก็จ ะทาให้การเล่นน้า
สงกรานต์ ดูแล้วน่ากลัว พอข่าวต่างๆ ที่มันออกไปแล้วทาให้คนกลัว ลูกหลานชาวบ้านที่มีศักยภาพ
เค้าก็ไม่ส่งเสริมให้ลูกมาเล่นน้ากัน เราก็มาทาโครงการนี้ เพราะฉะนั้นความร่วมมือ ร่วมกันทางาน
แบบมี แ ผนหรื อ การด าเนิ น งานตามแผนงานตรงนี้ จึ ง ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ อย่ า งเป็ น พลั ง ”
(นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี, สัมภาษณ์ กุมภาพันธ์ 2561)
“สาหรับล่าคิดว่าการดาเนินตามแผนงาน สาคัญค่ะ ทุกภาคส่วนนะคะ ในส่วนของภาครัฐ
เทศบาล ทหาร ตารวจ เค้าก็มีส่วนร่วมในการจัดงานอยู่แล้ว แล้วก็ในส่วนของเยาวชนของเรา ถ้าเรา
ให้ความร่วมมือที่ดี การจัดงานของภาครัฐ ทางเทศบาลก็จะผ่านไปด้วยดี ถ้าเค้าตั้งกฎแบบไหนเราก็
ควรปฏิบัติตามแผนงานที่ได้รับมาปฏิบัติอย่างตั้งใจ รักษากฎของเค้าไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ...” (แกน
นาเยาวชนถนนข้าวไร่ จังหวัดอุทัยธานี, สัมภาษณ์ มีนาคม 2561) และสอดคล้องดังคาสัมภาษณ์ของ
ผู้ให้ข้อมูลว่า
“...มีประชุมการวางแผนร่วมกับทีมงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อกาหนดสถานที่
กระบวนการทางาน กาหนดแผนงานต่าง ๆ เป้าหมายให้ชัดเจน...” (ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น,
สัมภาษณ์ มีนาคม 2561)
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5. การติดตามความคืบหน้าและการควบคุม (Monitor and Control)
การติดตามประเมินผลงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถนนตระกูลข้าวจานวน 5
พื้นที่ จะมีหน่วยงานหลัก คือ กองการศึกษามีบทบาท ติดตามและประเมินผล และจะมีจานวน 3
พื้นที่ คือ ถนนข้ า วสุก จัง หวัดอ่า งทอง ถนนข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนข้าวย า จังหวัด
ปัตตานี ที่ จะมี หน่วยงานหลัก คือ กองการศึก ษาร่วมกั บหน่วยงาน ด้านยุ ทธศาสตร์ เช่น สานัก
ปลัดเทศบาล กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม จะมีบทบาท การติดตามความคืบหน้าและการ
ควบคุม และแผนงาน โดยจะร่วมดาเนิน การคู่ขนานไปกับกระบวนการบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้น ในขั้นตอนต่างๆ ของการาเนินงานตามแผน แล้ว
นามาศึกษาและวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน ซึ่งจะสะท้อนให้ เห็นถึงความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการดาเนินงานโดยจะนาไปสู่การปรับปรุงหรือการ เปลี่ยนแปลงวิธีการหรือ
กระบวนการดาเนินงานที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิด การตื่นตัว
พร้อมที่ จะผลัก ดันแผนให้ป ระสบผลส าเร็จ อย่ างเป็นรูปธรรมโดยการรวบรวมข้อมูล และให้
ผู้รับผิดชอบโครงการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด และตามแผนงานที่ กาหนดไว้ในแต่ละ
ขั้นตอนของ แผนปฏิบัติการประจาปี
การติดตามความคืบหน้าและการควบคุม ด้านงบประมาณทางเจ้าภาพรับทุนหรือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณในงบประมาณประจาปีข องงานบุญประเพณี โดย
ผู้บริหารระดับสูงได้มอบหมายให้ทางกองการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการโดยเฉพาะโครงการ
สงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีการวางแผนเพื่อเขียนโครงการในการขอรับสนับสนุน
งบประมาณจาก สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส. ) หน่วยงานภาตคเอกชน เช่น
ถนนข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีหน่วยงานภาคเอกชน บริษัท โคบอลเฮ้าท์ จากัด ถนนข้าวยา
จัง หวัด ปั ตตานี มี บริษั ท หาดทิพ ย์ จากั ด สนับสนุนในรูปแบบกิ จกรรม งบประมาณ และวัส ดุ
อุปกรณ์ ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลว่า
“...งบประมาณทางเทศบาลได้มีได้จัดสรรไว้บางส่วนโดยกองการศึกษารับผิดชอบ และ
ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสสส. นอกจากนี้ก็มีบริษั ทหาดทิพย์เข้ามากิ จกรรมสร้างความ
บันเทิงให้กับผู้มาเที่ยวงาน เป็นเป้าหมายการวางแผนงานชัดเจน...” (นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี,
สัมภาษณ์, กุมภาพันธ์ 2561)
สรุป การวางแผนดาเนินงานสงกรานต์ปลอดเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ถนนตระกูลข้าว ให้ได้
ผลสาเร็จที่ดีนั้น ผู้บริหารต้องมีก ารวางแผนงานล่วงหน้า โดยอาศัย การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเป็นพื้นฐานการกาหนดงานในแผนงาน การเขียนแผนงานการจัดการงานสงกรานต์ปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องชัดเจน กาหนดจุดประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนขั้นตอนการวางแผน
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ด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้รับผิดชอบ เวลา สถานที่
งบประมาณและค่าใช้จ่ายที่ได้วางแผนไว้ให้ชัดเจน จะช่วยให้การปฏิบัติตามแผนงานเป็นไปตามที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นต้องรู้จักวัฒนธรรมพื้นที่ ความเป็นอยู่ของประชาชนใน
พื้นที่ มีเป้าหมายชัดเจน วัดผลได้ การกาหนด แผนงานไว้ให้ชัดเจน ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการ
กาหนดกระบวนการวางแผนดาเนินงานระยะยาว หรือระยะสั้น และแผนงานประจาปีที่เหมาะสม
ด้วย เพื่อเป็นแนวทางให้ไปถึงเป้าหมายที่มุ่งหวังได้ แผนงานจะรวมถึงข้อความที่กาหนดนิยามของ
คุณค่าที่จะให้เกิดกับประโยชน์ส่วนรวมและสิ่งสาคัญที่ต้องตระหนักคือการทางานคนเดียวย่อมไม่
ลุล่วงต้องมีการทางานเป็นทีม เป็นกลุ่มเครือข่าย ทาหน้าที่ ของตนในทีมให้สาเร็จ โดยการให้ความ
ร่วมมื อในการท างานกั บทุ ฝ่า ย ทุ ก ภาคส่วน ร่วมงาน ประสานความร่วมมือของสมาชิก ในทีม
สนับสนุนช่วยเหลือเพื่อนร่วมปฏิบัติงานเพื่อให้งานสาเร็จจนสามารถปฏิบัติภารกิจให้ได้ผลสาเร็จ
ได้อย่างเป็นอย่างดี
4.2.2 ด้านการจัดองค์การ (Organizing)
หลักการและวิธีการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในถนนตระกูลข้าวทั้ง 8
พื้นที่ เพื่อให้เป้า มายของการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่วางแผนไว้ประสบ
ผลสาเร็จผู้บริหารจะมีการจัดโครงสร้างองค์การ มีการแบ่งงาน มอบหมายงาน จัดบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ในตาแหน่งต่างๆ ขององค์การ เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยผู้บริหารระดับสูงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ทุนสนับสนุนจาก สสส. มีการ
มอบหมายให้ผู้อานวยการกองการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และมีหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วม ใน
การจัดกิจกรรม มีทีมศูนย์ภาคเครือข่ายประชาคมงดเหล้าร่วมกับเครือข่ายประชาคมงดเหล้าระดับ
จังหวัด กลุ่มเครือข่ายเยาวชน หน่วยงานประชาสัมพันธ์จังหวัด มีบทบาทในการช่วยประชาสัมพันธ์
ติ ด ตามสถานการณ์ เช่ น พื้ น ที่ ถ นนข้ า วเม่ า จั ง หวั ด มหาสารคาม เครื อ ข่ า ยงดเหล้ า จั ง หวั ด
มหาสารคามเครือข่ายเยาวชน ถนนข้าวไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผู้ประกอบการจันทบุรี เข้ามามีส่วนร่วม
โดยนาพนักงานในบริษัทมาช่วยประชาสัมพันธ์ รณรงค์การไม่ดื่มเหล้าในช่วงสงกรานต์และเล่นน้า
ปลอดภัย จะเข้ามาร่วมทากิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้การหนุนเสริม และมีการรณรงค์เฝ้า
ระวังในเรื่องความร่วมมือในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากติดขัดหรือเกิดปัญหาจะแจ้ง
เจ้าภาพหลักดาเนินการให้ในฐานะเจ้าของพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับร้านค้า และผู้ประกอบการ ซึ่งจะมีการ
ลงพื้นที่ร่วมกัน ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า
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“..จริงๆ ต้องบอกว่า การทางานประชาสัมพันธ์ สื่อสารข้อมู ลข่าวสารว่างานสงกรานต์
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นกิจกรรมประโยชน์ มีองค์กร หน่วยงานหลายๆ เครือข่ายร่วมกัน
ทางาน ถ้าประชาชนรับทราบถึงสถานการณ์ แล้วมีการส่งต่อ ไม่ได้มองแค่ว่าเป็น บทบาทหน้าที่
เฉพาะที่ ได้รับ มอบหมายของเจ้า หน้าที่เทศบาล จังหวัด หรือหน่วยงานราชการ หรือเฉพาะแค่
องค์กร ชมรมใดชมรมหนึ่ง การสร้างแนวคิดสร้างวัฒนธรรมที่ดี ทุกคนโดยเฉพาะประชาชนมีส่วน
สาคั ญที่จะผลักดันให้กิจกรรม โครงการต่างๆ หรือท้องถิ่นของเรามีป ระสิทธิภาพหรือประสบ
ความสาเร็จได้....” (นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ เทศบาลเมืองมหาสารคาม, สัมภาษณ์ กุมภาพันธ์
2561) และสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ กล่าวว่า
“...มีกองการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก เครือข่ายประชาคมงดเหล้า และทีมรักษาความ
ปลอดภั ย มี ต ารวจ เทศกิ จ อปพร.รั บ ผิด ชอบด้ า นการรณรงค์ ประชาสั ม พั น ธ์ เฝ้ า ระวั ง ไม่ ใ ห้
นักท่องเที่ยวนาเหล้า เบียร์เข้ามาในบริเวณงาน...” (รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม, สัมภาษณ์
กุมภาพันธ์ 2561) และสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ กล่าวว่า
“คิดว่าเครือข่ายสาคัญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน คิดว่าสาคัญมาก
ที่สุดที่จะทางานเรื่องงดเหล้าในวันสงกรานต์และลดอุบัติเหตุลงได้ เพราะอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดมา
จากเหล้ า นะคะ ถ้ า หากว่ า เราไม่ มี เ หล้ า ในวั น สงกรานต์ จ ะลดอุ บั ติ เ หตุ ไ ด้ เ ยอะมากเลยค่ ะ
(ผู้ประกอบการธุรกิจจังหวัดจันทบุรี, สัมภาษณ์ กุมภาพันธ์ 2561)
ในแต่ล ะพื้ นที่ มี ก าร แบ่ ง หน้าที่กั นตามภารกิ จหลั ก ที่ไ ด้รับมอบหมาย มีเ ยาวชนที่เ ป็ น
จิตอาสาเข้ามาร่วมกิจกรรมโดยมีการประชุมแบ่งบทบาทหน้าที่ มีการลงพื้นที่ และภาคีเครือข่ายเข้า
มาร่วมทางานกันด้วยความเข้มแข็ง ทั้งสรรพสามิตจังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย กู้ภัย
สาธารณสุขจังหวัด นักข่าวสื่อมวลชน เยาวชน ทาหน้าที่ในการเป็นทีมทางาน ร่วมถึงลงพื้นที่ออก
ตรวจเตือนเฝ้าระวังฯ กิจกรรมการฝากเหล้าไว้กับตารวจ ซึ่งเจ้าภาพหลักดึงความร่วมมือที่มีอยู่จาก
หน่วยงานต่างๆ เข้ามาเป็นพลังในการขับเคลื่อนงานร่วมกันเพื่อให้งานได้บรรลุเป้าหมาย ทุกคนมี
ความสุข สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลจากการจัดทาประชุมกลุ่ม (Focus Group) ให้ความคิดเห็นว่า
“...เครือข่ายประชาคมงดเหล้า ตารวจ เทศกิจ สรรพสามิต อาสาสมัคร ร่วมกันเฝ้าระวัง
หากมีนักท่องเที่ยวมีก ารนาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในงานทางทีมงานจะให้ฝากเหล้าไว้กั บ
ทีมงาน...” (ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดจันทบุรี, ประชุมกลุ่ม มิถุนายน 2561)
สาหรับงบประมาณในการจัดงานเจ้าภาพจัดงานหรือเทศบาลมีการจัดสรรงบประมาณไว้
บางส่วนและมีการขอสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ผ่ า นเครื อ ข่ า ยองค์ ก รงดเหล้ า เงื่ อ นไขของการรั บ ทุ น มี ดั ง นี้ การจั ด งานจะต้ อ งปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จัดพื้นที่ (Zoning) ที่สามารถควบคุมการเข้า-ออกของนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกัน
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การกระทาผิดทางกฎหมาย โดยมีเครือข่ายประชาคมงดเหล้าประจาจังหวัดเป็นผู้ติดตามรายงานให้
ผู้ให้ทุนรับทราบ ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า
“...สสส. สนับสนุนงบประมาณในการนาไปจัดกิจกรรมให้แก่เทศบาลผ่านเครือข่ายงด
เหล้าจังหวัด ซึ่งเรามีประชาคมงดเหล้าเป็นผู้ติดตามรายงานผลให้ ทางสสส.ได้ทราบข้อมูล เพราะ
การให้ ทุ นมี เ งื่ อนไขก็ คื อ ต้องปลอดการดื่มและการขายเหล้า เบีย ร์ ใ นการจัดงาน...” (ประธาน
กรรมการก ากั บ ทิ ศ ฯ ส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.), สั มภาษณ์
กุมภาพันธ์ 2561)
สาหรับปัญหา อุปสรรคมีหลายประเด็นด้วยกันเช่นในเรื่องของการจัดการเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ทีมีความรู้ด้านกฎหมายมีน้อยเนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาว บางส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่ขาดการเอาใจ
ใส่ ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลดังนี้
“ในช่วงสงกรานต์วันหยุดยาวเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบจะหยุดงาน จะมีเจ้าหน้าเหลือ
ทางานน้อยมาก บางคนอยู่แต่ไม่ค่อยสนใจ ส่วนใหญ่เครือข่ายงดเหล้าจะลงพื้นที่แต่ไม่มีอานาจทาง
กฎหมาย” (ผู้แทนเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดตาก, สัมภาษณ์ มีนาคม 2561) และ (ผู้แทน
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดมหาสารคาม, สัมภาษณ์ มีนาคม 2561) “บางพื้นที่มีการเปลี่ยนตัว
เจ้าพนักงานทาให้การประสานในการลงพื้นที่ เฝ้าระวังขาดการคล่องตัว ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความ
ชานาญในการจัดการกับบุคคลที่อยู่ในอาการมึนเมา” (ผู้บริหารแผนเฝ้าระวังการดาเนินงานของ
ธุรกิจแอลกอฮอล์, สัมภาษณ์ มีนาคม 2561) “ ร้านค้าบางร้านไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เช่น ร้านหาบเร่ ไม่มีใบอนุญาต ขายเกิน
เวลาที่กฎหมายกาหนด บางร้านข่มขู่เจ้าพนักงานในขณะออกตรวจ” (นักวิชาการเครือข่ายองค์กรงด
เหล้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น, สัมภาษณ์ มีนาคม 2561)
สรุป ด้านการจัดการองค์กร คือการใช้บุคคลอื่นซึ่งในที่นี้หมายถึงเครือข่ายต่างๆ ทางาน
ให้แก่องค์กร โดยการสนองตอบความต้องการความคาดหวัง และเปิดโอกาสให้เขาเหล่านั้นมีความ
เจริญก้าวหน้าในการทางาน จากความหมายนี้ จะมองเห็นว่าเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจในการ
ทางาน ทาให้สมาชิกเครือข่ายได้ทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ ร่วมแรงร่วมใจการช่วยเหลือกิจกรรมใน
ในการจั ด งานสงกรานต์ ป ลอดเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ เ ป็ น อย่ า งดี การที่ ผู้ บ ริ ห ารจะน าพางาน
สงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถนนตระกูลข้าว ไปสู่ความสาเร็จได้นั้น ต้องมีเคล็ดลับใน
การจัดการองค์กรด้วย ผู้บริหารต้องสร้างความสัมพันธ์กับ สมาชิก เครือข่ายกลุ่มต่างๆ มีการพัฒนา
ศั ก ยภาพเพิ่ ม เติม ความสามารถ แบ่ งบทบาทหน้าความรับ ผิดชอบงาน และส่งเสริมสนับสนุ น
เครื่องมือ อุปกรณ์ งบประมาณ ให้เหมาะกับสมาชิกเครือข่ายต่างๆ
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4.2.3 ด้านการนา (Leading)
หลักการและวิธีการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใ นถนนตระกูลข้าวทั้ง 8
พื้นที่ มี ความคล้า ยคลึงในด้า นการนา/ชี้นา เพื่ อให้การทางานได้ รับมอบหมายสาเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ ดังนั้นภาวะผู้นา การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การสั่งการ การชี้แนะ ของ
ผู้บริหาร จึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่ผู้บริหารจะต้องคานึงถึง
ผู้บ ริหารระดับ สูง ขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น หรือ ผู้นา มีก ารเชิญชวน สมาชิ ก
เครือข่ายต่างๆ มาร่วมแนวทางในการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แม้ว่าจะดู เป็น
เรื่ อ งที่ เ ป็ น ไปได้ ย าก บทบาทของผู้ น าคื อ การชี้ น าให้ เ ห็ น ถึ ง ประเด็ น ปั ญ หาจากเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ การการกาหนดนโยบายแผนงานโดยการตัดสินใจร่วมกัน การนาแผนงาน นโยบายไป
ปฏิบัติในรูปแบบ ของการแบ่งงานกันทา แลกเปลี่ยนทรัพยากรและสนับสนุนซึ่งกันและกัน การ
ประเมินผลโดยการ สรุป ถอดบทเรียนและขยายผล และการทบทวนเปลี่ยนแปลงแผนงาน นโยบาย
เพื่ อให้สอดคล้องกั บสถานการณ์ตลอดเวลา ขณะเดียวกั น ผู้นายังให้ความสาคัญกั บการเรีย นรู้
เพิ่มเติมในการอบรมต่างๆ
ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล กล่าวว่า “...ผู้นาหรือผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ อย่างที่หนึ่งคือ
ต้องเห็นทุกข์ก่อน หมายถึงว่า ชี้ให้เห็นผลกระทบ หนึ่งเห็นทุกข์ ร่วมกัน ได้ข้อมูลมาก็ไปป้อน
ข้อมูลไม่ว่าจะระดับพื้นที่หรือระดับประเทศ สอง พยายามหารือกัน ว่าเราควรทาอะไรกันดีเพื่อ
แก้ปัญหานี้ ถ้าไม่หารือการมีส่วนร่วม ไปสั่งเค้าทาหรือภาคประชาชนไปกดดันภาคราชการเค้าก็จะ
รู้สึกว่า อยากจะถอยห่าง แต่ถ้าหารือกันว่าจะช่วยแก้ปัญหากันยังไงแล้วคิดอะไรออกแล้วต่างคนต่าง
ทาหน้าที่ของตัวเอง สาม คือ win win situation หรือ win win solution ถ้าการแก้ปัญหามันไม่ win
win มันจะมี ฝ่าย lost ฝ่ ายเสียหาย ฝ่ายเสียผลประโยชน์ ฝ่ายเสีย หน้า เค้าก็ จะไม่ยอมร่วมมือ
เพราะฉะนั้น ก็ต้องพยายามคิดหา win win solution ให้ได้ ทุกฝ่ายก็จะเข้ามาช่วยกัน....” (รอง
ผู้จัดการสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สัมภาษณ์ มีนาคม 2561)
ผู้บ ริหารระดับ สูง ในองค์ ก รส่วนใหญ่มีนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรวมถึงภาคี
เครือข่ายที่เข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม และมาตรการที่ชัดเจนในการดาเนินการจัดงาน
สงกรานต์ปลอดเครื่องดื่ม เครื่องแอลกอฮอล์ไ ด้แก่ การจราจรได้มีก ารก าหนดพื้ นที่ที่ชัดเจน มี
ทางเข้า-ออกในการเข้ามาเล่นน้าในพื้นที่ที่ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตัวอย่างเช่นถนน
ข้าวทิพย์ จังหวัดจันทบุรี ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า
“...พื้นที่บริเวณถนนข้าวทิพย์ (ถนนท่าแฉลบ) เริ่มตั้งแต่หน้าวัด ใหม่เมืองจันทบุรีสถานที่
ในการกวนข้าวทิพย์ ธนาคารกรุงเทพ ลานเทศบาลเมืองจันทบุรี - บริเวณถนนท่าแฉลบ 7 จนถึง
บริเวณร้านโซนเอ็กซ์ ทั้งนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมบริเวณงาน ลดการจราจร
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ที่ติดขัดหากปิดถนน โดยจะทาการเปิดถนนให้รถผ่านได้ทั้งสองช่องทาง และจะมีตารวจ ตารวจ
อาสาและทีม สรรพสามิต ดูแลความเรีย บร้อย สกัดคนเมาไม่ให้เข้าในบริเวณถนนข้าวทิพย์ ...”
(ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดจันทบุรี, สัมภาษณ์ กุมภาพันธ์ 2561)
โครงการฝากเหล้าไว้กับตารวจ ถือ ได้ว่าเป็นกุศโลบายที่เป็นเครื่องมือในการจัดการกับ
นักท่องเที่ยวที่นาเหล้า เบียร์เข้ามาในบริเวณพื้นที่จัดงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สามารถทางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งโครงการฝากเหล้าไว้กับตารวจได้กลายเป็นนโยบาย
ที่กรมทางหลวงนาไปใช้กับทุกพื้นที่ทั่วประเทศ สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลจากการจัดทาประชุมกลุ่ม
(Focus Group) ให้ความคิดเห็นว่า
“...โครงการฝากเหล้ า ไว้ กั บ ต ารวจเป็ น กุ ศ โลบายอย่ า งหนึ่ ง ที่ เ ครื่ อ งมื อ ในการไม่ ใ ห้
นักท่องเที่ยวนาเครื่องแอลกอฮอล์เข้ามาในบริเวณงาน ถือได้ว่าประสบความส าเร็จจนกรมทาง
หลวงนาวิธีนี้ไปใช้กับพื้นที่อื่นๆ...” (ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดมหาสารคาม,
ประชุมกลุ่ม มิถุนายน 2561)
มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการดูแลความปลอดภัยและ
ความเรียบร้อยบริเวณการจัดงาน เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดภายในบริเวณจัดงาน ซึ่งกล้องวงจร
ปิด จะเป็นอุปกรณ์ เครื่องมือที่ช่วยให้ เจ้าหน้าที่ตารวจ สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้สะดวกและ
รวดเร็ว และมีการบันทึกภาพและถ่ายทอดสดบริเวณเวทีใหญ่ ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล กล่าว
ว่า
“...ในบริเวณงานบริเวณทางเข้างานและหน้าเวที ทางเราได้ติดตั้ง กล้อง CCTV เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ได้เข้าถึงที่เกิดและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ...” (นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์
กุมภาพันธ์ 2561)
จั ด ให้ มี ก องอ านวยการ และมี ชุ ด ออกตรวจ เฝ้ า ระวั ง การกระท าผิ ด กฎหมายควบคุ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจะมีตัวแทนจากตารวจภูธร สาธารณสุขจังหวัด สรรพสามิต ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย และเครื อ ข่ า ยเฝ้ า ระวั ง ภั ย แอลกอฮอล์ ฯ ดู แ ลความเรี ย บร้ อ ยตลอดงาน
ปฏิบัติการตามโครงการฝากเหล้าไว้กับตารวจ และจัดให้มีรถประชาสัมพันธ์งานสงกรานต์ปลอด
เหล้าและขบวนรณรงค์ของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเด็กและเยาวชน ประชาสัมพันธ์งานผ่านสื่อรถ
ประชาสัมพันธ์เทศบาล เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมและนักท่องเที่ยวรับรู้ในเรื่องของมาตรการ
และการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล
กล่าวว่า
“...ทางเทศบาลได้จัดให้มีรถแห่ประชาสัมพันธ์ก่อนจัดงานว่างานนี้เป็นงานที่ปลอดเหล้า
ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามพรบ.ควบคุ ม เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ ปี 5 1 เพื่ อ ความสุ ข ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว และได้
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เครื อ ข่ า ยงดเหล้ า มาช่ ว ยการรณรงค์ เ ฝ้ า ระวั ง อี ก ด้ ว ย...” (นายกเทศมนตรี เมื องตาก, สั มภาษณ์
กุมภาพันธ์ 2561)
สรุป ผู้นาหรือผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่ รับผิดชอบในบทบาท
ดังกล่าว นอกจากจะต้องเผชิญปัญหาในการบริหารอย่างมากแล้ว การดาเนินงานกั บคน ซึ่งแตกต่าง
ไปด้วยความคิดย่อมล้วนแต่เป็นแรงกดดันที่ทาให้การดาเนินงานของผู้นาเป็นไปอย่างลาบาก และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้นาซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของเทศบาล ที่ต้องมาดาเนินการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ในรูปแบบของการทวนกระแสค่านิยมทางสังคม ในเรื่องงานสงกรานต์ที่ปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ย่อมจะมีผลกระทบไม่มากก็น้อยในฐานเสียงทางการเมือง แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่ดีเพื่อ
สร้างความสุขให้แก่ชุมชนและสังคม สิ่งที่เกิดขึ้น ได้พิสูจน์ว่า เป็นผลกระทบไปในทางที่ดี ผู้ร่วม
ปฏิบั ติง าน เครือข่ า ยทุ ก กลุ่ม ประชาชนในท้องถิ่น เกิ ดความศรัทธาและชื่นชมผู้นาสูงมากขึ้น
กว่าเดิม
4.2.4 ด้านการควบคุม (Controlling)
หลักการและวิธีการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในถนนตระกูลข้าวทั้ง 8
พื้นที่ การควบคุม เป็นกิจกรรมขั้นสุดท้ายของกระบวนการจัดการงานสงกรานต์ เพื่อประเมินผล
การปฏิบั ติงานว่าเป็ นไปตามแผนงานที่ไ ด้กาหนดไว้หรือไม่ซึ่งผู้บริหารได้มีก ารกาหนดเกณฑ์
มาตรฐาน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน โดยทุกพื้น มีความคล้ายคลึงในด้านการควบคุมมีแนว
ทางการจัดการ มีวิธีออกแบบโครงสร้างการทางาน ดังนี้
ขั้ นตอนที่ 1 การออกหนัง สื อ เชิ ญและก าหนดวาระการประชุม คือ การแจ้ง ให้ ส มาชิ ก
เครือข่ายได้รับ ทราบถึง วาระเรื่องการออกแบบโครงสร้างของทีมคณะทางานและปฏิบัติการ โดยมี
การเชิญประชุมเครือข่ายและผู้ที่มีส่ วนเกี่ยวข้องในการจัดงานทั้งหมดให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
กาหนดโครงสร้าง โดยพิจารณาว่าจะมีใครทาหน้าที่ บทบาทส่วนใดบ้าง และควรให้มีการเพิ่มเติม
ฝ่ายใดขึ้นมาหรือไม่ซึ่งการดาเนินงานเช่นนี้ จะสามารถสร้างสภาวะการบริหารงานแบบธรรมมาภิ
บาลให้เกิดขึ้นกับเครือข่ายที่เข้าร่วมการดาเนินงานได้ อีกด้วย ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล กล่าว
ว่า
“...ทางเทศบาลได้ออกหนังสือเชิญและก าหนดวาระการประชุม เพื่ อสร้างความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกระบวนการทางานของการจัดงานสงกรานต์ให้ทุกคนทราบเพื่อให้
สาเร็จตามเป้าหมาย...” (นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี, สัมภาษณ์ กุมภาพันธ์ 2561)
ขั้นตอนที่ 2 การกาหนดฝ่ายงานมีการพิจารณาวาระการดาเนินงานประจาปีนั้นๆ เพื่อจะ
กาหนดฝ่ายงานออกเป็นกี่ฝ่ายซึ่งการจัดแบ่งงาน ให้อยู่ในรูปแบบของกลุ่มงานเครือข่ายต่างๆ ซึ่งที่
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ผ่า นมาแต่ ล ะกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยงานจะใช้ ก าลัง คนหนึ่ง คนในการรั บ ผิ ดชอบเป็ น หั วหน้ า ของกลุ่ ม
เครือข่ายนั้นๆ นอกจากนี้ ถึงแม้ว่า หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็ น ผู้สนับสนุนการ
ก่อตั้งให้กลุ่มเครือข่ายให้เกิดขึ้น แต่ถึงกระนั้น การวางรากฐาน ระเบียบแบบแผนและกลไกการ
ดาเนินงานจะเป็นสิ่งที่ทางสมาชิกของเครือข่ายกลุ่ม เป็นผู้บริหารขับเคลื่ อนงานและกิจกรรมตาม
ความถนัดและความสามารถด้วยตนเอง ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล กล่าวว่า
“...ทางเทศบาลได้มีการจัดแบ่งงานให้กลุ่มงานและเครือข่ายมีหัวหน้าทีมเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการควบคุมดูแลกระบวนการทางาน...” (นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี, สัมภาษณ์ กุมภาพันธ์ 2561)
ขั้ น ตอนที่ 3 การคั ด เลื อ กสมาชิ ก ให้ ด าเนิ น การเมื่ อ มี ก ารก าหนดโครงสร้ า งของที ม
คณะท างานและที ม ปฏิบั ติก ารแล้ว จะมีก ารคัดเลือกสมาชิก ให้เข้ามาทางานในโครงสร้างที่ไ ด้
ออกแบบไว้ โ ดยใช้ ก ารคั ด เลื อ กตั ว แทนจากสมาชิ ก ในกลุ่ ม ที่ ทุ ก คนต่ า งเห็ น ต้ อ งกั น ว่ า มี
ความสามารถในการเป็นผู้นา หรือหัวหน้าทีม ในการดาเนินงาน รับผิดชอบ ในส่วนนั้นๆ ได้ดี ไม่มี
ประวั ติ อั น ท าให้ เ สื่ อ มเสี ย เนื่ อ งจากการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ หรื อ สิ่ ง เสพติ ด สามารถ
ประสานงานกับสมาชิกในกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ได้และเคยเป็นผู้มีประสบการณ์หรือชานาญการใน
เรื่องที่ได้รับมอบหมาย ในขณะเดียวกันเมื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทางานในส่วนต่างๆ
ของการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประจาปีนั้น ๆ ทางเทศบาลหรือจังหวัด จะมี
หนังสือแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน
นั้นเอง ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล กล่าวว่า
“...ทางเทศบาลได้มีการจัดแบ่งงานให้กลุ่มงานและเครือข่ายมีหัวหน้าทีมเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการควบคุมดูแลกระบวนการทางานเคยเป็นผู้มีประสบการณ์หรือชานาญการ...” (นายกเทศมนตรี
ตาบลวิเศษไชยชาญ, สัมภาษณ์ กุมภาพันธ์ 2561)
ขั้ นตอนที่ 4 การก าหนดบทบาทหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ คือ การก าหนดความรับผิดชอบ
ส าหรั บ งานต่ า งๆ พร้ อ มทั้ ง มอบหมายหน้ า ที่ ที่ ต้ อ งใช้ ใ นการท างานดั ง กล่ า วให้ กั บ บุ ค คลที่
รับผิดชอบ โดยในที่ประชุม จะมีการระบุถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย เพื่อป้องกันปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตจากการทางาน โดยการกาหนดบทบาทหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ จะเริ่มต้นเกิดขึ้นจาก
การลงความเห็นของหัวหน้าฝ่ายและให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันลงความเห็นอีกครั้ง เพื่อสร้างรูปแบบ
การดาเนินงานที่เกิดขึ้นให้ไปในทิศทางเดียวกัน ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล กล่าวว่า
“...ทางเทศบาลได้มีการระบุถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น
สร้างรูปแบบการดาเนินงานที่เกิดขึ้นให้ไปในทิศทางเดียวกัน ...” (นายกเทศมนตรีตาบลบ้านไร่ ,
สัมภาษณ์ กุมภาพันธ์ 2561)
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ด้านการควบคุมเชิงนโยบายและมาตรการทางสังคม ทางผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น ได้มี ก ารควบคุ ม โดยใช้ ม าตรการในการป้องกั นและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่าน
ช่องทางเชิงนโยบายมาตรการทางกฎหมาย และมาตรการทางสังคม มีการเริ่มประชาสัมพันธ์ลง
พื้นที่สร้างความรับรู้และความเข้าใจให้กับชุมชน ร้านค้า ผู้ประกอบการเพื่อให้รู้ว่าในช่วงการจัด
งานสงกรานต์ต้องปลอดเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ งดดื่มและจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณ
สถานที่จัดงาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในวัดจัดงาน มีการจัดงานแถลงข่าวเพื่อชี้แจงรูปแบบกิจกรรม
และนาเสนอข้อมูลการจัด กิจกรรมให้คนในพื้นที่รับทราบก่อนช่วงวันงาน มีการเดินขบวนรณรงค์
เพื่อสร้างความตระหนัก ตื่นตัวและการรับรู้ของชุมชน นักท่องเที่ยวในระหว่างการจัดงานมีชุด
ประชาสัมพันธ์และชุดออกตรวจโดยตารวจ เทศกิจ อาสาสมัคร อปพร. เตือนเฝ้าระวังและการนา
กฎหมายเข้ามาบังคับใช้ในการควบคุม เช่น เจ้าหน้าที่ตารวจมีการนารถดาห้องขัง หรือที่เรียกว่า
“ที่พักนักเลง ” มาจอดรออยู่บริเวณงาน ซึ่ง หากมีเหตุการณ์ การทะเลาะวิวาทหรือมีปัญหาเกิดขึ้นที่
ไม่สามารถควบคุมได้ ทางเจ้าหน้าที่จะดาเนินทางกฎหมายทันทีเพื่อควบคุมป้องกันการจัดงานให้มี
ความปลอดภัย ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล กล่าวว่า
“...ทางนายกเทศมนตรีให้ ทีมงานจัดรถแห่เพื่อประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า ให้คนในชุมชน
ร้านค้า ได้รู้ก่อนล่วงหน้าว่าทางเทศบาลจะมีการจัดงานสงกรานต์งดการจาหน่ายและดื่มเหล้าเบียร์
ในบริเวณงาน นอกจากนี้ทางเราได้ขอความร่วมมือเจ้าหน้าภาครัฐเช่น ตารวจ เทศกิจ สรรพสามิต
และเครือข่ายงดเหล้าเข้ามาในการเฝ้าระวัง หากมีการฝ่าฝืนกฎหมายทางเรามีการจับปรับ หรือถ้าเมา
ทะเลาะวิวาทจับขังทันที...” (นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น, สัมภาษณ์ มีนาคม 2561)
มีการจัดเวทีสาธารณะในจังหวัด เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในจังหวัด และทาให้ทุก คน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของกิจกรรมที่ทาร่วมกัน ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลว่า
“...มีการกาหนดกิจกรรมเช่นการรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ เช่น การแถลงข่าว สื่อไวนิว
ต่างๆ การเดินรณรงค์...”(นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี, สัมภาษณ์ มีนาคม 2561) และสอดคล้องกับคา
สัม ภาษณ์ข องผู้ใ ห้ ข้ อมู ล ว่า “...เครือข่า ยงดเหล้าแต่ล ะพื้ นที่ร่วมเดินรณรงค์ และการจัดเวที
สาธารณะเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนว่างานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้
มีกิจกรรมรดน้าดาหัวผู้ใหญ่ก่อนการละเล่นสงกรานต์ ...” (ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้ าจังหวัด
ขอนแก่น, สัมภาษณ์ มีนาคม 2561) สอดคล้องกับ ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลว่า “.ในการจัดงาน
สงกรานต์แต่ละจังหวัดจะมีการเฝ้าระวังผู้กระทาความผิดโดยการนาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาใน
บริเวณงาน หากมีพบผู้กระทาผิดทางทีมจะแจ้งกรรมการจัดงานและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อ
เตือนผู้กระทาความผิดต่อไป..” (ผู้บริหารแผนเฝ้าระวังการดาเนินของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์,
สัมภาษณ์ กุมภาพันธ์ 2561)

110

นอกจากนี้ทางผู้บริหารได้จัดทีมประเมินติดตาม บางพื้นที่มีการเก็บแบบสอบถามความพึง
พอใจของการจัดงานจากนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงาน เช่นเทศบาลเมืองตาก เทศบาลเมืองจันทบุรี
เทศบาลเมืองอุทัยธานี และมีการรายงานตามสถานการณ์จริงเพื่อควบคุม และสะท้อนภาพการจัด
งานในการประชุมสรุปงานเพื่อหาแนวทางการแก้ไขหรือป้องกันในการจัดงานครั้งต่อไป ดังคา
สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลว่า
“...มีก ารเก็ บแบบสอบถามโดยทีมงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเพื่อเป็นข้อมูลสะท้อน
ข้อเท็จจริง ปัญหาต่างๆ ในการจัดงานในมี่ประชุมหลังจากการจัดงานประมาณ 20 วันและหาวิธีการ
แก้ไขในปีต่อไป...” (นายกเทศมนตรีตาบลวิเศษไชยชาญ, สัมภาษณ์ มีนาคม 2561)
สรุป สาหรับด้านการควบคุม งานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถนนตระกูลข้าว
ผู้บริหารระดับสูงของเทศบาลทั้ง 8 พื้นที่จะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
ภายใต้ เ งื่ อ นไขข้ อ ตกตั้ ง แต่ เ ริ่ ม กระบวนการวางแผนแล้ ว ที่ ไ ด้ มี ก ารแบ่ ง บทบาทหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบงานเพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กาหนด
เอาไว้หรือไม่ และการปฏิบัติงานนั้นมีมาตรฐานในการทางานหรือไม่ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยสร้าง
มาตรฐานของงาน ช่วยสร้างมาตรฐานในการควบคุม วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบวิธีการทางานของ
สมาชิกเครือข่ายผู้ร่วมดาเนินงานและกิ จกรรมต่างๆ ให้สามารถรักษาคุณภาพของงานให้ได้ตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ว่างานสงกรานต์ ถนนตระกูลข้าวต้องปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นพื้นที่
ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม การควบคุมในการจัดการงานสงกรานต์ เป็นการตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของงาน และยังสามารถใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย
4.2.5 การมีส่วนร่วม (Participation)
หลักการและวิธีการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใ นถนนตระกูล
ข้าวทั้ง 8 พื้นที่ มีความแตกต่างในด้านการมีส่วนร่วม
บางพื้นที่มีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมไม่กี่องค์กร เช่น จังหวัดปัตตานี จังหวัดอุทัยธานี
โดยมีเครือข่ายงดเหล้าจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด และตารวจ ทหาร บางพื้นที่มีเครือข่ายเข้ามาส่วน
ร่วมมากกว่า ที่ ก ล่า ว เช่ น จัง หวัดขอนแก่ น จัง หวัด ตาก จั งหวั ดมหาสารคาม ซึ่ง มีส รรพสามิ ต
หัวหน้าชุมชน ภาคเอกชน บริษัท เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ บริษัทสายการบิน โดยทางเจ้าภาพจัด
งานได้ออกหนังสือเชิญหน่วยงานต่างๆ เช่น สรรพสามิตจังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
อาสาสมัคร สาธารณสุขจังหวัด สื่อมวลชน เครือข่ายองค์กรงดเหล้า เครือข่ายเยาวชน เชิญเครือข่าย
ด้านการประชาสัมพันธ์มาช่วยในการประชาสัมพันธ์ทั้งก่อนการจัดงาน ระหว่างการจัดงาน และ
หลังการจัดงาน ตัวอย่างเช่น ถนนข้าวเหนี่ยวจะเน้นในเรื่องการประชาสัมพันธ์ลักษณะเช่นนี้ และ
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ภาคเอกชนที่เป็นธุรกิจกลุ่มน้าดื่ม น้าอัดลม เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ สายการบิน ร่วมหารือในการ
วางแผนเชิงปฏิบัติการการจัดงานล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน มีการแบ่งงานกันทาตามบทบาทหน้าที่
ความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน ในส่วนภาคธุรกิจ ได้เข้ามาร่วมรณรงค์ในรูปแบบกิจกรรมการ
ให้ ค วามบั น เทิ ง ต่ า งๆ เช่ น การน ากิ จ กรรมเกมส์ ต่ า งๆ สนั บ สนุ น นั ก ร้ อ ง และดนตรี เพื่ อ ให้
นักท่องเที่ยวมีความสุขสนุกสนานในการมาเที่ยวงานสงกรานต์ที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังคา
สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลว่า
“...เราเป็นส่วนหนึ่งที่เรารู้ สึกมีส่วนร่วมในการจัดงานของทุก ๆ ปี ถึงแม้เราจะเป็นส่วน
น้อย ๆนะคะ แต่เราจะช่วยประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นทางสื่อวิทยุที่เราทาอยู่ หรือสื่อ
หนังสือพิมพ์ที่เราทาอยู่ ในการที่บอกต่อเพื่อนๆ บอกประชาสัมพันธ์ปากต่อปาก บอกไปในไลน์
กลุ่ม บอกไปในเฟสบุ๊ค เราทาทุกทางในการที่จะประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นของเราที่จะมีอะไร
ดีๆ เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเทศกาลที่ทุกคนกลับมา เพื่อจะมาบ้านเกิด มาหาบรรพบุรุษ มาหาพ่อแม่ เป็น
วันหยุดยาว ซึ่งสามารถที่จะมาสร้างความสนุก มาสร้างกิจกรรมของครอบครัว พาพ่อแม่พาลูกๆมา
เล่นได้ค่ะ เรารู้สึกว่าเราดีใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประชาสัมพันธ์...” (นักจัดรายการและ
สื่อมวลชน จังหวัดขอนแก่น, สัมภาษณ์ กุมภาพันธ์ 2561) “ และสอดคล้องกับคาสัมภาษณ์ของผู้ให้
ข้อมูลว่า
“...มีการประชุมทีมเพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเตรียมข้อมูล เกี่ยวกับสถานการณ์ใน
พื้นที่จัดงาน จัดสรร วัสดุอุปกรณ์ที่มีความจาเป็นและกาหนดงบประมาณในการดาเนินงาน...”
(นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี, สัมภาษณ์ กุมภาพันธ์ 2561) และสอดคล้องกับคาสัมภาษณ์ของผู้ให้
ข้อมู ล ว่า “...เครือข่ า ยงดเหล้า แต่ล ะพื้ นที่เข้าร่วมประชุมกั บเจ้าภาพรับทุนเพื่ อก าหนดสถานที่
กระบวนการดาเนินกิจกรรมที่ต้องเข้าไปรณรงค์ งบประมาณที่ต้องสนับสนุนให้กับเจ้าภาพรับทุน
...” (ผูอ้ านวยการเครือข่ายองค์กรงดเหล้า, สัมภาษณ์ มีนาคม 2561) “กิจกรรมโดยภาพรวมของการ
จัดงาน เน้นความสนุกสนานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ถือเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ ทั้งการประกวด
อาหารอีสาน การประกวดผู้สูงอายุ การแข่งขันกีฬามวยบึงพลาญชัย การประกวดทูตสงกรานต์
ร้อยเอ็ด Boy And Girl การแสดงของศิลปิน นับเป็นการให้ความสาคัญและเปิดพื้นที่ให้เยาวชนหนุ่ม
สาวเป็นอันดับแรก เพื่อการมีส่วนร่วม แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ” (นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ,
สัมภาษณ์ มีนาคม 2561)
สรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมต้องให้สังคมทุกระดับเป็นเจ้าของปัญหา ในเรื่องความปลอดภัย
และความไม่ปลอดภัย ในการวางแผนการดาเนินกิจกรรม การปฏิบัติงาน การแก้ไข ปัญหา การ
ร่วมรับผลประโยชน์และการติดตามประเมินผล โดยสิ่งที่เข้ามาเป็นกลไกที่ช่วยให้คนในชุมชนเกิด
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การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงคือ การจัดเวทีประชาคม หรือเวทีสาธารณะ ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และเป็นเวทีของการกาหนดแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน
4.2.6 เครือข่าย (Network)
หลักการและวิธีการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในถนนตระกูลข้าวทั้ง 8
พื้นที่ มีความคล้ายคลึงในด้านการเชิญเครือข่ายต่างๆ และสมาชิก กลุ่มเครือข่าย เข้าร่วมดาเนินงาน
และกิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถและศักยภาพ ของเครือข่าย แต่จะมีความแตกต่างของแต่ละ
พื้นที่ในจานวนเครือข่าย ที่ วางแผนงาน เพื่อแสดงความประสงค์เข้าร่วมกับการจัดงานสงกรานต์
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถนนตระกูลข้าว ซึ่งโดยรูปแบบของการจัดงานที่มีขนาด ใหญ่ หรือเล็ก
เช่น ถนนข้าวเหนียว มีเครือข่ายแสดงความประสงค์ขอเข้าร่วมดาเนินกิจกรรมด้วยกัน เป็นจานวน
มาก และจะแสดงเจตนาไว้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานก่อนการจัดงาน หรือในบางพื้นที่ เช่น ถนนข้าว
ยา จังหวัดปัตตานี ก็จะมีเครือข่าย แสดงความประสงค์ขอเข้าร่วมการจัดกิจกรรมประจาทุกๆ ปี เช่น
บริษัท หาดทิพย์ จากัด เนื่องจากได้นาเครื่องดื่มที่ไร้แอลกอฮอล์ มาร่วมสนับสนุนการจัดงาน ให้
เป็ น งานสงกรานต์ ที่ ป ลอดเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ แต่ มี เ ครื่ อ งดื่ ม ชนิ ด อื่ น ๆ ทดแทนเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลว่า
“...เราจะมีแผนงานก่อนล่วงหน้า เช่น สงกรานต์ เราจะมีประเพณีหยุดอยู่แล้ว ส่วนหนึ่ง
ขั้นแรกเราต้องขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ นั่นก็คือ ทางเทศบาลว่าขออนุญาต ขอร่วมสร้างสีสัน เช่น
สร้า งสื่อโฆษณาในพื้ นที่ ป้ายข้า งถนน แล้วก็ เราขอเข้าไปร่วมทากิ จกรรมกั บทางเทศบาล แจก
เครื่องดื่มบ้าง นอกจากที่เราเข้าไปขอมีส่วนร่วมในการให้บริการแจกเครื่องดื่มของโค้กแล้ว เข้าไป
ร่วมสนับสนุนกิจกรรม คือ ถนนข้าวยา เพราะพื้นที่เรามันถูกบังคับ เป็นพื้น ที่จุดนั่นจุดเดียว มัน
ไม่ ไ ด้ ก ระจายไปพื้ น ที่ อื่ น ส่ ว นร่ ว ม คื อ เราสร้ า งสื่ อ สร้ า งสี สั น สร้ า งความเป็ น สงกรานต์ ที่
สนุกสนาน ปลอดภัย ให้กั บประเพณีของไทย..” (ผู้จัดการบริษัทหาดทิพ ย์ จากัด สาขาปัตตานี ,
สัมภาษณ์ กุมภาพันธ์ 2561)
ในแต่ล ะพื้ นที่ จะมี เครือข่ ายเข้าร่วมจัดงานสงกรานต์ที่มีบทบาทหน้าที่แ ตกต่างกั นไป
กล่าวคือ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนงบประมาณผ่าน
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าส่วนกลาง มีผู้ประสานงานหลัก อานวยความสะดวกในการให้ทางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่งโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งเป็นสนับสนุนงบประมาณปีต่อ
ปี มีการสนับสนุนมากกว่า 5 ปี ส่วนใหญ่เริ่มสนับสนุนงบประมาณในช่วงปี 2555 โดยมีเครือข่าย
องค์กรงดเหล้าประจาจังหวัด เครือข่ายเยาวชนมีหน้าที่รณรงค์ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ความรู้แก่
นัก ท่ องเที่ ย วได้ส นุก สนานกั บ กิ จกรรม ส าหรับในพื้ นที่ ก ารจัดงานทุก ถนนตระกู ล ข้าว จะให้
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ความสาคัญกั บเครือข่ ายในการมี ส่วนร่วมทากิ จกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรม มากกว่าการมุ่งเน้น
ทางานเชิงธุรกิจ และแสวงหาผลประโยชน์ ในพื้ นที่จะมี นโยบายที่ชัดเจน มีก ระบวนการ และ
หลักการทางานที่มุ่งเน้นสู่การมีส่วนร่วมของส่วนรวมและผลประโยชน์ ที่ได้รับร่วมกันเป็นสาคัญ
ในขณะที่ ก ารท างานแบบเครื อข่ า ยโดยเชิงมาตรการทางสังคมก็ มี ก ารเฝ้าระวังร่ว มกั บต ารวจ
สรรพสามิต สานักงานสาธารณสุข อาสาสมัคร โดยตารวจ สรรพสามิต สานักงานสาธารณสุข ใช้
อานาจทางกฎหมายในการเข้ามาช่วยเฝ้าระวังและควบคุมให้งานได้ดาเนินได้ตามเป้าหมาย สาหรับ
บริษัท ธุรกิ จเครื่องดื่ม เครือข่ายมือถือ สายการบิน ส่วนใหญ่จะเข้ามาในรูปแบบการสนับสนุ น
กิจกรรมให้ความบันเทิงสร้างสีสันให้งานเกิดความน่าสนใจมากขึ้น กลุ่มเหล่านี้ได้เข้ามาสนับสนุน
ในช่วงที่การจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านมา 2-3 ปี ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้
ข้อมูลว่า
“...ทางเรามีสสส.เป็นหลักในการสนับสนุนงบประมาณ มีน้องๆ จากเครือข่ายงดเหล้าเข้า
มาช่วยออกแบบกิจกรรมบ้าง การเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์บ้าง ส่วนหนึ่งก็ ออกบูธจัดกิจกรรม
และทางานเฝ้าระวังร่วมกับตารวจ...” (นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม, สัมภาษณ์ กุมภาพันธ์ 2561)
และ(นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์ มีนาคม 2561) และสอดคล้องกับคาสัมภาษณ์ของผู้ให้
ข้อมูลว่า “...ทางเทศบาลเรามีบริษัทโค้ก เอไอเอส และสายการบิน มาช่วยกันออกบูธ กิจกรรมสร้าง
ความสนุกสนานให้นักท่องเที่ยวและได้ช่วยงบประมาณทางเราแค่นิดหน่อย...” (นายกเทศมนตรี
นครขอนแก่น, สัมภาษณ์ กุมภาพันธ์ 2561) และสอดคล้องกับคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลว่า
“...เนื่องจากงานสงกรานต์เป็นงานใหญ่ เราไปทางานร่วมกับชุมชนกับนโยบาย เป็นการไป
ท างานในเชิ ง การขายนโยบายกั บ การสร้ า งเครือ ข่ า ยให้ มี ส่ ว นร่ว ม เราไม่ ไ ด้ ไ ปท างานในเชิ ง
สนุกสนานบันเทิงจะแตกต่างกับธุรกิจ ธุรกิจไปคุยกับนโยบายท้องถิ่นเป็นเรื่องของการให้เงิน ไป
ให้ประโยชน์ แต่ที่เราทางานเราไม่ได้ให้ผลประโยชน์อย่างนั้น แต่เราไปแชร์ถึงการทางานร่วมกัน
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง” (ประธานประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจแอลกอฮอล์ , สัมภาษณ์
มีนาคม 2561)
สรุปได้ว่า การมีเครือข่ายเข้ามาร่วมการจัดงานสงกรานต์เป็นสิ่งที่ดีแต่จะต้องเข้ามี บทบาท
หน้าที่ที่ได้รับหมอบหมายหรือมีความชานาญการ และมีส่วนร่วมในการประชุม หารือ วางแผน
ดาเนินกิจกรรมเพื่อให้การจัดงานสงกรานต์บรรลุเป้าหมาย
ผลการศึกษาสรุปได้ว่าหลักการและวิธีการในการจัดการงานสงกรานต์ ที่ปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ถนนตระกูล ข้า ว ทั้ง 8 พื้ นที่ ในประเทศไทย พบว่า เจ้าภาพจัดงานหรือองค์ก ร
ปกครองท้องถิ่น ก็คือ เทศบาล ทั้ง 8 พื้นที่มีหลักการและวิธีการในการจัดการงานสงกรานต์ที่ปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีความคล้ายคลึงกัน มีการวางแผนการจัดงานล่วงหน้าประมาณ 3-4 เดือน
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โดยทางผู้บริหารได้มอบหมายงานให้กองการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดาเนินกิจกรรมและ
ประสานหน่วยงานต่างๆ ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันวางแผนทุกขั้นตอน มีการ
แบ่งงานกันทาตามบทบาทหน้าที่และการชานาญการของแต่ละหน่วยงาน เทศบาลมีการจัดสรร
งบประมาณในการจัดงาน และมีงบประมาณสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้บริหารมีนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนในการดาเนินการจัดงานสงกรานต์
ปลอดเครื่ อ งดื่ ม เครื่ อ งแอลกอฮอล์ มี ก ารควบคุ ม โดยผู้ บ ริ ห ารติ ด ตามการด าเนิ น งานและให้
ข้อเสนอแนะจากผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มงาน สาหรับควบคุมไม่ให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาใน
งาน มีการประชาสัมพันธ์ล่างหน้า จัดทีมเฝ้าระวัง ใช้มาตรการทางสังคม และการใช้มาตรการทาง
กฎหมาย มีเครือข่ายจากหลายภาคส่วน เช่น ตารวจ เทศกิจ สรรพสามิต อาสาสมัคร เครือข่ายองค์กร
งดเหล้า และเอกชนภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตลอดจนการดาเนินจนเสร็จสิ้น การ
จัดงาน
สรุป การเรีย นรู้คุ ณค่ า ความส าเร็จ อุปสรรคและเผยแพร่สู่สังคม การใช้ก ระบวนการ
เครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานจัดการสงกรานต์ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถนน
ตระกู ล ข้ า ว ทั้ ง 8 พื้ น ที่ ในประเทศไทย ของเครื อข่ า ย นอกจากจะท าเพื่ อการประเมิน ผลการ
ดาเนินงานและทบทวนนโยบายแล้ว จุดแข็งของการใช้กระบวนการกลุ่มในรูปแบบการทางานเป็น
เครือข่ายและมีส่วนร่วมด้วยกัน ก็ คือ ทาให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของเครื อข่าย ทั้งในเชิ งคุณค่า
ปัจจัยความสาเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการทางาน บุญประเพณีที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่ง
เป็นมิติใหม่ของสังคมนาไปสู่การเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อขยายการรั บรู้คุณค่าสู่สังคมต่อไป เพื่อ
กระตุน้ ให้เกิด ความตระหนักในการรับรูค้ ณ
ุ ค่าประเพณีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ควรรักษาไว้ โดย
การนาเสนอกรณีตัวอย่างที่มีความสาเร็จในการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการเผยแพร่ ใ น
รูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ การใช้สื่อทางเลือกผ่านเว็บไซต์ของเครือข่าย และเผยแพร่ผ่านสื่อสารกับ
สังคมในวงกว้างต่อไป
4.3 ถอดบทเรียนเพื่อหาปัจจัยแห่งความสาเร็จในการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ใน 8 พื้นที่ถนนตระกูลข้าว
ผลการศึกษาปัจจัยแห่งความสาเร็จในการจัดการงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ใน 8 พื้นที่ถนนตระกูลข้าวโดยศึกษาปัจจัยภายในเรื่องการจัดการ ซึ่งประกอบด้วย 1) การวางแผน
(Planning) 2) การจัดองค์การ (Organizing) 3) การนา (Leading) 4) การควบคุม (Controlling) ส่วน
ปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วม (Participation) 2) เครือข่าย (Network) มีผลการศึกษาดังนี้
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4.3.1 ด้านการวางแผน (Planning)
การจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในถนนตระกูลข้าวทั้ง 8 พื้นที่ มีปัจจัยด้าน
การวางแผนที่สาคัญกล่าวคือ การวางแผนเป็นกระบวนการทาหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดเป้าหมาย
และตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ดั้งนั้นเจ้าภาพจัดงานก็
คือเทศบาลมีการเตรียมการที่ดี เอาจริงเอาจังกับการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มี
การวางแผนเชิงปฏิบัติการล่วงหน้าอย่างน้อย 3-4 เดือน มีบางพื้นที่ได้มีการวางแผนล่วงหน้า
มากกว่า 3 เดือน เช่นเทศบาลนครขอนแก่นได้มีการวางแผน อย่างเป็นระบบอย่างน้อย 6-8 เดือน
เนื่องจากเป็นพื้นที่ ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจานวนมาก พื้นที่จัดงานมีขนาดเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี
มีการเล่นคลื่นมนุษย์บันทึกในกินเนสส์บุ๊ค มีสื่อมวลชนในประเทศไทยและต่างประเทศให้ความ
สนใจเป็นจานวนมาก และมีกิจกรรมมากมาย ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลว่า
“...ทางเทศบาลนครขอนแก่นมีการเชิญภาคีเครือข่ายมาร่วมกันวางแผนเพื่อกาหนดวันที่
การประชาสัมพันธ์ กิจกรรม การเฝ้าระวังและมาตรการควบคุมการจัดงานให้ตามเป้าหมายล่วงหน้า
ประมาณ 6 เดือน เนื่องงานเรามีขนาดใหญ่ขึ้นทุกปี มีการเล่นคลื่นมนุษย์ที่ยาวที่สุด บันทึกสถิติลง
ในกินเนสส์บุ๊ค ดังนั้นต้องมีการประชุมวางแผนหลายหน่วยงานและหลายครั้ง ภายใต้สโลแกน
สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ...” (นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น, สัมภาษณ์ กุมภาพันธ์ 2561)
ปัจจัยที่สาคัญของการวางแผนที่ทาให้การจัดงานประสบความสาเร็จ มี 4 ส่วนคือ คน งาน
สถานที่และเวลา โดยผู้บริหารเทศบาลออกเป็นนโยบายกาหนดให้ผู้อานวยการกองการศึกษาเป็น
ผู้รับผิดชอบหลัก กองงานอื่นๆ มีการกาหนดงานตามบทบาทและความชานาญของงาน นอกจากนี้
มีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน กาหนดสถานที่จะจัดใน
พื้นที่สาธารณะที่เทศบาลรับผิดชอบ (ไม่ใช้พื้นที่ของเอกชนเนื่องจากกฎหมายไม่สามารถควบคุม
ได้) และมีการกาหนดพื้นที่โซนนิ่ง (Zoning) ที่ชัดเจนสามารถควบคุมการนาเข้ามาจาหน่ายและดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ มีการกาหนดจะจัดงานในช่วงวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี เพราะถือได้
ว่าเป็นช่วงวันปีใหม่ไทยที่ลูกหลานได้กลับบ้าน มาร่วมพบปะสังสรรค์กับครอบครัว
สรุปได้ว่าการวางแผน เทศบาลมีการเตรียมการที่ดี เอาจริงเอาจังกับการจัดงานสงกรานต์
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีการวางแผนเชิงปฏิบัติการล่วงหน้าอย่างน้อย 3-4 เดือน ปัจจัยที่สาคัญ
ของการวางแผนที่ทาให้การจัดงานประสบความสาเร็จ มี 4 ส่วนคือ คน งาน สถานที่และเวลา โดย
ผู้บริหารเทศบาลมอบหมายให้ผู้อานวยการกองการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ในกาหนดสถานที่จะจัดในพื้นที่สาธารณะที่
เทศบาลรับผิดชอบ และมีการกาหนดพื้นที่โซนนิ่ง (Zoning) ที่ชัดเจนสามารถควบคุมการนาเข้ามา
ในพื้นที่ เพื่อจาหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
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4.3.2 ด้านการจัดองค์การ (Organizing)
การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในถนนตระกูลข้าวทั้ง 8 พื้นที่ มี
ปัจจัยด้านการจัดองค์การเป็นปัจจัยสาคัญ การจัดองค์การเป็นกระบวนการ การทาหน้าที่เกี่ยวกับ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละทรั พ ยากรการผลิ ต และการใช้ บ ริ ก ารเพื่ อ ให้ แ ผนงานที่ ตั้ ง ไว้ ส ามารถ
ด าเนิ น การให้ บ รรลุ ผ ลส าเร็ จ ได้ กล่ า วคื อ การจั ด องค์ ก ารมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นการ
ดาเนิน งานมี ก ารวางแผนก าหนดที มงาน ผู้ประสานงาน ผู้ด าเนินงานในส่ วนต่า งๆ แบ่งที ม
ปฏิบัติงาน ประสานงาน และระบุชื่อทีมงานตามพื้นที่ที่กาหนดที่ชัดเจน ทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่
และที่ รับ ผิ ด ชอบงานชั ด เจนบรรลุ เ ป้า หมายที่ ว างไว้ อี ก ทั้ งเทศบาลเป็น องค์ก รที่ มีโ ครงสร้ า ง
หน่วยงานราชการที่ภาระหน้าที่งานที่กาหนดจะต้องปฏิบัติตาม เช่น กองการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ หน้าที่ในการเขียนโครงการนาเสนอต่อผู้บริหารเทศบาล และนาเสนอสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และประสานงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ดังคาสัมภาษณ์ของ
ผู้ให้ข้อมูลว่า
“...ทางเทศบาลมอบหมายให้กองศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการจัดงานสงกรานต์ เป็นผู้เขียน
โครงการนาเสนอต่อสภาเทศบาลและนาส่งเสนอต่อสสส. รวมถึงประสานงานภาคีเครือข่ายต่างๆ
...” (นายกเทศมนตรีเมืองตาก, สัมภาษณ์ มีนาคม 2561) และสอดคล้องกับคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล
ว่า “...มีเตรียมความพร้อมในการแบ่งหน้าที่กันชัดเจน กองการศึกษามีหน้าที่เขียนโครงการส่งทั้ง
ทางเทศบาลและ สสส.และประสานงานภาคีเครือข่ายทั้งทางภาคีรัฐและเอกชนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดงาน...” (นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม, สัมภาษณ์ มีนาคม 2561)
กองคลังมีหน้าที่รับผิดชอบงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆหลังจากที่ทางกองการศึกษาจัดทา
โครงการเรียบร้อยแล้ว กองช่างมีหน้าที่ในการจัดสถานที่ และจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่
สร้างการรับรู้ก่อนการจัดงาน ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลว่า
“...เมื่อโครงการผ่านเรีย บร้อยแล้วกองคลังมีหน้าที่ในการจัดสรรค่าใช้จ่ายรวมถึงการ
ควบคุมการเบิกจ่าย กองช่างมีหน้าที่ในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดตกแต่งสถานที่รวมถึงการ
จั ด ท าสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ . ..” (นายกเทศมนตรี นครขอนแก่ น, สั มภาษณ์ มี นาคม 2561) และ
(นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี, สัมภาษณ์ มีนาคม 2561)
ศึกษาพื้นที่ก่อนลงปฏิบัติงานจริง โดยให้มีเจ้าหน้าที่ลงสารวจพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล เบื้องต้น
เช่น จานวนสถานประกอบการในพื้นที่เป้าหมาย เส้นทาง การจราจร แผนที่ช่วงเวลาที่ เหมาะสมใน
การจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทากรณีศึกษาและทาความเข้าใจ ผู้ประกอบการใน
การปฏิบั ติตามกฎหมาย การติดต่อประสานงานต้องดาเนินการทั้งภายในองค์กรเครือข่ายต่างๆ
บุคคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ประสานงานภายในภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนกลาง
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ที่เป็นทีมสนับสนุน เช่น ชุดข้อมูล องค์ความรู้ เอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ งบประมาณ และอุปกรณ์
ที่ต้องใช้และเครือข่ายภายในจังหวัดเพื่อเตรียมการดาเนินงาน ตามแผนที่มีการกาหนดไว้ ดังคา
สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลว่า
“...มีการประชุมทีมเพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเตรียมข้อมูล เกี่ยวกับสถานการณ์ใน
พื้นที่จัดงาน จัดสรร วัสดุ อุปกรณ์ที่มีความจาเป็นและกาหนดงบประมาณในการดาเนินงาน...”
(นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี, สัมภาษณ์ กุมภาพันธ์ 2561) และ(นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์
มีนาคม 2561) และสอดคล้องกับคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลว่า “...เครือข่ายงดเหล้าแต่ละพื้นที่เข้า
ร่วมประชุมกับเจ้าภาพรับทุนเพื่อกาหนดสถานที่ กระบวนการดาเนินกิจกรรมที่ต้องเข้าไปรณรงค์
งบประมาณที่ ต้ อ งสนั บ สนุ น ให้ กั บ เจ้ า ภาพรั บ ทุ น ...” (ผู้ อ านวยการเครื อ ข่ า ยองค์ ก รงดเหล้ า ,
สัมภาษณ์ มีนาคม 2561)
สรุปได้ว่าการจัดองค์การมีการเตรียมความพร้อมมีการประสานงานภายในภาคีเครือข่าย
ก่อนการดาเนินงานมีการกาหนดทีมงานโดยกองการศึกษาเป็นรับผิดชอบหลัก เป็นผู้ป ระสานงาน
ผู้ดาเนินงานในส่วนต่างๆ แบ่งทีมปฏิบัติงาน เช่น กองคลังมีหน้าที่ในการรับผิดชอบการจัดสรร
งบประมาณและควบคุมค่ าใช้ จ่าย และกองช่างมีหน้าที่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และการจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์และมีการประชุมทีม เพื่อเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จัดงาน การเตรียม
และจัดสรร วัสดุอุปกรณ์ที่มีความจาเป็นต่อการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
พื้นที่ได้เหมาะสม และการกาหนดงบประมาณที่เพียงพอในการดาเนินงาน มีการศึกษาพื้นที่ก่อนลง
ปฏิ บั ติ ง านจริ ง โดยให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ล งส ารวจพื้ น ที่ เ พื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เช่ น จ านวนสถาน
ประกอบการในพื้นที่เป้าหมาย เส้นทาง การจราจร ช่วงเวลาที่ เหมาะสมในการจัดงานสงกรานต์
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4.3.3 ด้านการนา (Leading)
การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในถนนตระกูลข้าวทั้ง 8 พื้นที่ มี
การนา เป็นปัจจัยสาคัญ การเป็นผู้นาเป็นกระบวนการทาหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่น
ทางานมุ่งสู่เป้าหมายขององค์การเป็นสาคัญ กล่าวคือ มีนโยบายที่ชัดเจน ในระดับพื้นที่ตั้งแต่ระดับ
ท้องถิ่นไปสู่ระดับจังหวัด ที่มีเป้าหมายในการสนับสนุน และผลักดันเรื่องงานสงกรานต์ต้องปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปลอดภัย อย่างจริงจัง เมื่อนโยบายชัดเจน มีความมุ่งมั่น จริงจัง ในการ
ชี้ น าให้ สั ง คม ชุ ม ชน ให้ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ในการสร้ า งพื้ น ที่ ป ลอดภั ย ปลอดเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์มีมาตรการต่างๆ ในการบังคับใช้
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ในการดาเนินงานการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มีการร่วมกัน
กาหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน ผู้บริหารระดับสูงของเทศบาลต้องเป็นแกนหลัก เป็นผู้นาที่เป็น
ทางการมี หน้า ที่ ใ ห้ค าปรึก ษาแก่ ทีมผู้ปฏิบัติงานในการดาเนิน งานตามแนวทางของนโยบายที่
กาหนดไว้ สามารถชี้ให้เห็นถึงความสาเร็จ ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจากัดและต้องชี้แนะวิธีการ
แก้ไขที่ถูกวิธีในการดาเนินนโยบาย การดาเนินงานในช่วงการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์ จะต้องทาให้คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวยอมรับกฎ กติกาที่ถูกกาหนดไว้รวมถึงการ
ทาให้การบังคับใช้กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องมีผลในการนาไปปฏิบัติให้ เกิดเป็นรูปธรรม ดัง
คาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลว่า
“...นอกจากเราจะเป็นผู้ออกนโยบายที่ชัดเจน เราต้องเป็นคนคอยชี้แนะ เป็นที่ปรึกษาใน
การแก้ ปัญหาในยามที่ ฝ่า ยปฏิบัติงานต้องการความช่วยเหลือ...” (นายกเทศมนตรีตาบลบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี, สัมภาษณ์ มีนาคม 2561)
ในการจัดงานสงกรานต์ผู้บริหารมีความสามารถในการสร้างกระแสทางสังคม มีการลง
พื้นที่ ช่ วยเหลือ ดูแลเจ้า หน้า ที่ ทุ ก ฝ่ายอย่ างใกล้ชิด มี ทัก ษะในการสื่อสารโดยการจัดตั้งหน่วย
ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังร่วมภาคประชาสังคม ใช้วิธีการสื่อสารแบบนุ่มนวล ประนีประนอม บอก
กล่าวให้ประชาชน นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานสงกรานต์ได้เข้าใจและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเข้า
เที่ยวงานในพื้นที่ที่ปลอดเครื่องแอลกอฮอล์ แต่ยังคงมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าตารวจ ทหาร
คอยเป็นกองหนุนในกรณีที่เกิ ดเหตุร้ายแรงหรือไม่ส ามารถควบคุมได้ ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ใ ห้
ข้อมูลว่า
“...นายกหรือรองนายกจะลงพื้นที่ไปคลุกคลีกับเจ้าหน้าที่ทุกวัน เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้
เค้าได้อุ่นใจ ช่วยเป็นที่ปรึกษา แต่เราก็ได้ขอกาลังเจ้าหน้าที่ตารวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มาช่วย...”
(นายกเทศมนตรีเมืองตาก, สัมภาษณ์ มีนาคม 2561)
สรุปได้ว่า การนาผู้บริหารเทศบาลโดยนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเป็นผู้นาการจัดงาน
สงกรานต์มีนโยบายที่ชัดเจน และมอบหมายให้กองการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีเป้าหมายใน
การสนับสนุน และผลักดันเรื่องงานสงกรานต์ต้องปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปลอดภัย อย่าง
จริงจัง มีความมุ่งมั่น จริงจัง ในการชี้นาให้สังคม ชุมชน ให้ไปในทิศทางเดียวกันในการสร้างพื้นที่
ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีมาตรการต่างๆ ในการบังคับใช้ ได้มีการร่วมกันกาหนด
เป้าหมายไว้อย่างชัดเจน นายกเทศมนตรีเป็นแกนหลักในการให้คาปรึกษาแก่ทีมผู้ปฏิบัติงานในการ
ดาเนินงานตามแนวทางของนโยบายที่กาหนดไว้ มีการลงพื้นที่ ช่วยเหลือ ดูแลเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
อย่างใกล้ชิด มีทักษะในการสื่อสาร ใช้วิธีการสื่อสารแบบนุ่มนวล ประนีประนอม ให้ประชาชน

119

นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานสงกรานต์ได้เข้าใจและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเข้าเที่ยวงานในพื้นที่ที่
ปลอดเครื่องแอลกอฮอล์
4.3.4 ด้านการควบคุม (Controlling)
การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในถนนตระกูลข้าวทั้ง 8 พื้นที่ มี
ด้านการควบคุมที่เป็นปัจจัยสาคัญ การควบคุมเป็นกระบวนการที่มุ่งไปสู่การออกกฎระเบียบวิธี
ปฏิบัติในการทากิจกรรมขององค์การให้ได้ผลลัพธ์ตามมาตรฐานงานและเป้าหมายที่องค์การพึง
ประสงค์ กล่า วคื อ ทางผู้บริหารเจ้าภาพจัดงานใช้วิธีก ารแต่งตั้งคณะทางาน แบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามงานความชานาญของแต่ละหน่วยงานหรือบุคคล หลังจากนั้นใช้วิธีการติดตามจาก
ผู้นาแต่ละที ม เพื่อให้ไ ด้ท ราบผลการดาเนินงาน เพื่อแนวทางแก้ ไขหากมีข้อผิดพลาด โดยการ
สังเกตการณ์ สอบถามจากคณะทางานแบบไม่เป็นทางการดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล กล่าวว่า
“...มีการแต่งตั้งคณะทางาน แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบกันชัดเจน กองงานไหนรับผิดชอบ
อะไรก็จะมารายงานผมโดยตรงเช่นกองคลังถ้าเงินไม่พอก็จะมาแจ้ง หรือกองการศึกษาถ้าหากใน
ภาพรวมของการจัดงานมีปัญหาผอ.กองการศึกษาจะมาหารือ บางครั้งผมลงดูหน้างานเองก็จะเห็น
ปัญหาก็จะช่วยกันแก้ไข...” (นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี, สัมภาษณ์ มีนาคม 2561)
การควบคุมการจัดงานไม่ให้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางเทศบาลที่ใช้มาตรการทางสังคม
และมาตรการทางกฎหมาย การใช้มาตรการทางสังคม การบูรณาการ การทางานระหว่างภาครัฐและ
ภาคประชาสังคม มีการจัดเวทีสาธารณะในจังหวัด เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในจังหวัด และทาให้
ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของกิจกรรมที่ทาร่วมกัน ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล กล่าว
ว่า
“...มีการทางานร่วมกันระหว่างเทศบาล ตารวจ เครือข่ายงดเหล้า มีการกาหนดกิจกรรมเช่น
การรณรงค์ การประชาสั ม พั น ธ์ เช่ น การแถลงข่ า ว สื่ อ ไวนิ ล ต่ า งๆ การเดิ น รณรงค์ . ..”
(นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี, สัมภาษณ์ มีนาคม 2561) และสอดคล้องกับสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลจาก
การจัดทาประชุมกลุ่ม (Focus Group) ให้ความคิดเห็นว่า “...เครือข่ายงดเหล้า น้องๆ เยาวชนแต่ละ
พื้นที่ร่วมเดินรณรงค์ และการจัดเวทีสาธารณะเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนว่างานสงกรานต์
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้มีกิจกรรมรดน้าดาหัวผู้ใหญ่ก่อนการละเล่นสงกรานต์ ...”
(ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น, ประชุมกลุ่ม มิถุนายน 2561)
ถึ ง แม้ น ว่ า ทางเจ้ า ภาพจั ด งานจะมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ แ ต่ ก็ ยั ง ปั ญ หาและอุ ป สรรคใน
บางส่วนเช่นผู้ประกอบการร้านค้า ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว ไม่ทราบและขาดการรับรู้
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ถึงรายละเอียดของการจัดงาน / กิจกรรม และข้อกฎหมายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังคา
สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลว่า
“...มีการประชาสัมพันธ์ก่อนจัดงานก็จริงแต่ผู้ประกอบการร้านบางรายยังไม่เข้าใจยังมีการ
แอบขายเหล้าเบียร์ และนักท่องเที่ยวยังถือเหล้าเบียร์เข้ามาดื่มในงานอ้างว่าไม่รู้ ...” (ประธาน
ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจแอลกอฮอล์, สัมภาษณ์ มีนาคม 2561)
สาหรับมาตรการทางกฎหมายโดยมีเจ้าหน้าหน่วยงานภาครัฐเช่น ตารวจ สรรพสามิต และ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการจัดงาน
สงกรานต์ให้ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้สาเร็จ มีการแสดงบริเวณหรืออาณาเขตของการจัดพื้นที่
เล่นน้าปลอดเหล้าอย่างชัดเจน บางพื้นที่อาจจะมีการแสดงบริเวณในการจัดงานด้วยการทาซุ้มประตู
ทางเข้า-ออก เพื่อให้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่เล่นน้าปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปฏิบัติตาม
กติกาที่มีการกาหนดไว้ มีทีมงานประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวัง ผู้ที่จะกระทาผิด กฎ กติกา มีการลง
ตรวจเตือน ตรวจจับผู้กระทาความผิดในพื้นที่ทั้งในส่วนของ ประชาชน ที่อาจจะฝ่าฝืนนาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มาในพื้นที่เล่นน้าสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถนน ตระกูลข้าว และร้านค้า
ผู้ประกอบการที่ทาผิดกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 การสร้าง
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่เล่นน้าปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความหลากหลาย และทุกช่วง
วัย สามารถเข้าถึงกิจกรรมเหล่านั้นได้ง่ายสะดวก รวดเร็ว ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล กล่าวว่า
“...ในการจัดงานสงกรานต์แต่ละจังหวัดจะมีการเฝ้าระวังผู้กระทาความผิดโดยการนา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในบริเวณงาน หากมีพบผู้กระทาผิดทางทีมจะแจ้งกรรมการจัดงานและ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อเตือนผู้กระทาความผิดต่อไป...” (ผู้บริหารแผนเฝ้าระวังการดาเนินของ
ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, สัมภาษณ์ กุมภาพันธ์ 2561)
มีทีม งานลงพื้นที่เก็ บข้ อมูลโดยใช้วิถีการเก็บแบบสอบถามและสังเกตการณ์เพื่ อให้ไ ด้
ฐานข้อมูลผลการดาเนินการจัดงานและนาไปปรับใช้ในครั้งต่อไป
สรุปได้ว่า การควบคุมทางผู้บริหารเจ้าภาพจัดงานใช้วิธีการแต่งตั้งคณะทางาน แบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบตามงานความชานาญของแต่ละหน่วยงานหรือบุคคล หลังจากนั้นใช้วิธีการติดตาม
จากผู้นาแต่ละทีมเพื่อให้ได้ทราบผลการดาเนินงาน เพื่อแนวทางแก้ไขหากมีข้อผิดพลาด สาหรับ
การควบคุมผู้กระทาผิดตาม พรบ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได้มีการใช้มาตรการทาง
สังคมควบคู่กับมาตรการทางกฎหมาย ในการเฝ้าระวังไม่ให้นักท่องเที่ยว ร้านค้า กระทาความผิด
กฎหมายตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
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4.3.5 การมีส่วนร่วม (Participation)
การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในถนนตระกูลข้าวทั้ง 8 พื้นที่
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย กล่าวคือการมีส่วนร่วมเป็น ปัจจัยสาคัญของความสาเร็จในการ
ดาเนินงาน การสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มุ่งการดาเนินงานอาจจะ
ไม่มั่นคงและเสี่ยงภัยเพราะเป็น วัฒนธรรม ที่ขึ้นอยู่กับผู้ก่อตั้งเพียงคนเดียวซึ่งคนในชุมชนจะต้อง
เข้ามามี ส่วนร่วมในทุก ขั้นตอนของการทางาน ตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการวางแผนการดาเนิน
กิจกรรม การปฏิบัติงาน การแก้ไข ปัญหา การร่วมรับผลประโยชน์และการติดตามประเมินผล โดย
สิ่งที่เข้ามาเป็นกลไกที่ช่วยให้คนในชุมชนเกิด การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงคือ การจัดเวทีประชาคม
หรือเวทีสาธารณะ เวทีนี้ได้เข้ามาช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทั้งการให้และรับข้อมูลจาก
ชาวบ้าน และเป็นเวทีของการกาหนดแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันการมีส่วนร่วมของประชาชนคื อ
กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงาน พัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
แก้ปัญหาของชุมชนตนเอง ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ความรู้และความชานาญร่วมกับทรัพยากรที่
เหมาะสมในพื้นที่ และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กร เครือข่าย หน่วยงานที่ร่วมกัน
ทางานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีการจัดทามาตรการทางสังคม ควบคู่กับมาตรการทาง
กฎหมาย
พื้นที่ที่ประสบความสาเร็จส่วนใหญ่จะมีการกาหนดมาตรการทางสังคมร่วมกับการดาเนิน
มาตรการทางกฎหมาย ในการกาหนดมาตรการทางสั งคมเปรียบได้กับการกาหนดระเบียบ หรือ
ข้อตกลงในการทางานของพื้นที่ซึ่งอาจมีการกาหนดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นเพียงการ
ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ร่วมกันในเวทีการประชุมก็เป็นได้ แต่สิ่งสาคัญคือมาตรการเหล่านี้
ต้องเป็นที่ยอมรับและมาจากเสียงส่วนใหญ่ของคนในชุมชนให้บูรณาการงานอย่างหลากหลาย การ
ดาเนินงานสงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่จัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถนนตระกูลข้าว
ในประเทศไทย จะสาเร็จได้ด้วยดีและมีความต่อเนื่องต้องอาศัยวิธีการทางานแบบเชิงบูรณาการ ซึ่ง
ต้องมีการผสมสานงานและสร้างความเชื่อมโยงการแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กับหน่วยงาน
อื่นๆ ในพื้ นที่ ด้วย ในการดาเนินงานสามารถบู รณาการร่วมกั บงานอื่นๆ ได้มากมาย เช่น การ
เชื่อมโยงกับ การทางานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน, การส่งเสริม
และพัฒนาสุขภาพของคนใน ชุมชน, การทางานเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและประเพณีในชุมชน, การ
รณรงค์ ลด ละ เลิกอบายมุขในชุมชน, การทางานร่วมกับการศึกษาและเยาวชน เป็นต้น ดังคา
สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลว่า
“...การจะทางานสงกรานต์ปลอดเหล้าให้สาเร็จจะต้องมีภาคีร่วมมาจากชุมชน ภาคประชา
สังคม และหน่วยงานภาครัฐที่ช่วยเหลือกัน...” (นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น, สัมภาษณ์ มีนาคม
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2561) และสอดคล้องกับคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลว่า “...การทางานสงกรานต์ปลอดเหล้าเบียร์มี
การ บู ร ณาการทั้ ง หน่ว ยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยการใช้ม าตรการทางสั งคมควบคู่กั บ
มาตรการทางกฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน...” (ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจัง หวัด
ขอนแก่น, สัมภาษณ์ มีนาคม 2561)
สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมปัจจัยสาคัญของความสาเร็จกล่าวคือ สังคมทุกระดับเป็นเจ้าของ
ปัญหา ในเรื่องความปลอดภัย และความไม่ปลอดภัย คนในชุมชนจะต้องเข้ามามี ส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนของการทางาน ตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการวางแผนการดาเนินกิจกรรม การปฏิบัติงาน การ
แก้ไข ปัญหา การร่วมรับผลประโยชน์และการติดตามประเมินผล
4.3.6 เครือข่าย (Network)
การจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในถนนตระกูลข้าวทั้ง 8 พื้น มีเครือข่าย
ร่วมกันจัดงานทุกพื้นที่ กล่าวคือ สังคมทุกระดับเป็นเจ้าของปัญหา ในเรื่องความปลอดภัย ความไม่
ปลอดภั ย มี แ นวร่ ว มผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ มวลชน อย่ า งเช่ น Thai PBSได้ ร่ ว มในการเผยแพร่
ประชาสั ม พั น ธ์ ขยายผลสู่ ว งกว้ า งมาหลายปี สู่ ค วามเป็ น รู ป ธรรม ผลั ก เข้ า สู่ ก ลไกหลั ก ศู น ย์
อานวยการความปลอดภัยทางถนน กระทรวงมหาดไทย และมีบุคคล องค์กร หน่วยงานทั้งในและ
นอกพื้นที่นับเป็นภาคีเครือข่ายที่ทาให้การดาเนินงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถนน
ตระกูลข้าว สามารถ ขับเคลื่อนดาเนินงานและกิจกรรมไปได้ ดีโดยเครือข่ายต่างๆ ที่เข้ามาช่วยให้
เกิ ด การขั บ เคลื่ อ นส่ ว นใหญ่ จ ะมาจากภายในชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น เป็ น หลั ก เช่ น กลุ่ ม อาสาสมั ค ร
สาธารณสุข (อสม.) ประชาคมงด เหล้าในพื้นที่ ประจาหมู่บ้าน พระสงฆ์ กลุ่มผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่
จากส่วนปกครอง ตารวจ สานักงานสาธารณสุขอาเภอและจังหวัดมีหน้าที่ใช้อานาจทางกฎหมายใน
การเฝ้าระวังหากพบว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญั ติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.
2551 หรือ มี ก ารทะเลาะวิ วาททางเจ้า หน้ า จะมีก ารด าเนิ น การตั ก เตื อ นหรือ ส่ ง ด าเนิน การทาง
กฎหมาย ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลว่า
“...หน่วยงานภาครัฐเช่นตารวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ส่งบุคลากรในการเฝ้าระวัง ตรวจ
ตรา ใช้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นการทาผิดกฎหมาย การดื่ม
และจ าหน่ า ยเหล้ า เบี ย ร์ ใ นพื้ น ที่ จั ด งานซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ต้ อ งห้ า ม และมี ก ารทะเลาะ วิ ว าท ซึ่ ง ทาง
เจ้าหน้าที่จะดาเนินการตักเตือนหรือ เปรียบเทียบปรับแล้วแต่กรณี...” (อดีตผู้อานวยการสานักงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , สัมภาษณ์
มีนาคม 2561)
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ส าหรั บ สถาบั น การศึ ก ษาเข้ า มามี บ ทบาทในด้ า นการเสริ ม กิ จ กรรมสั น ทนาการให้
นักท่องเที่ยวได้รับความสนุกสนาน เป็นต้น นอกจากนี้ยัง มีทีมงานหรือเครือข่ายต่า งๆ จากนอก
พื้นที่เข้ามาให้การสนับสนุนการดาเนินงานและเป็นที่ปรึกษาให้ชุมชน สามารถดาเนินงานได้อย่าง
เป็นระบบ เช่น ทีมงานส่วนกลางของ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เป็ นองค์ก รที่ส นับสนุนงบประมาณ ส านัก งานเครือข่ายองค์ก รงดเหล้า เป็น ภาคประชาสังคมมี
บทบาทเป็นผูเ้ อื้ออานวย (Facility) ความสะดวกออกแบบทางสังคม ให้เกิดวงคุยกัน วงแลกเปลี่ยน
เอื้ออานวยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปกระตุ้น (Activate) ให้สังคมเกิดตระหนัก ทาหน้าที่เฝ้าระวัง
กระตุ้นกลไกต่างๆ สร้างกระบวนการนโยบายสาธารณะ สร้างความเป็นเจ้าของเชื่อมโยงหน่วยงาน
ภาคีต่างๆ ผนึกกาลังภาคส่วนต่างๆ ให้มาเปลี่ยนแปลง สื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรู้สังคม ไปเปิดพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์ (Creative Activity )ให้เด็ก เยาวชน สอดคล้องกับคา
สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า
“...สานักงานเครือข่ายงดเหล้าเป็ นภาคประชาสังคมที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
การจะทางานสงกรานต์ปลอดเหล้ามีหน้าที่สร้างกิจกรรม สื่อสารทางให้สังคมได้รับรู้และมีส่วน
ร่วมในด้านมาตรการทางสังคมในการเฝ้าระวังไม่ให้มีเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในงานสงกรานต์
...” (ผู้จัดการแผนโยบายสาธารณะฯ มูลนิธิพลังสังคม, สัมภาษณ์ มิถุนายน 2561)
สรุปได้ว่าการมีเครือข่ายเป็นสิ่งสาคัญเนื่องจากเครือข่ายสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ
มองเห็นถึงปัญหาความปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย และสามารถแบ่งเบาภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
เทศบาลที่ มี ภารกิ จหลัก อยู่ เป็ นจานวนมาก และในบางเครือข่ายมีความสามารถในการช่วยจั ด
กิจกรรมตามที่แต่ละกลุ่มมีความชานาญก็จะสามารถทาให้งานบรรลุเป้าหมายได้ดี
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การถอดบทเรียนเพื่อหาปัจจัยแห่งความสาเร็จในการจัดการงาน
สงกรานต์ที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถนนตระกูลข้าว ในประเทศไทย ทั้ง 8 พื้นที่พบว่า เจ้าภาพ
จัดงานหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นก็คือ เทศบาลจะต้องมีเตรียมการวางแผนดี มีเป้าหมายที่ชัดเจนมี
สถานที่ พื้นที่ (Zoning) ระยะเวลา ในการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีการจัดสรรงบประมาณ มีการ
แบ่งหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอ ผู้บริหารเทศบาลมี
นโยบายที่ชัดเจน มีความมุ่งมั่น จริงจัง ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะแก่ทีมงาน ในการควบคุมจะต้อง
ใช้มาตรการทางสังคม ในการเฝ้าระวังและมาตรการทางกฎหมายควบคู่กันรวมทั้งการเก็บข้อมูล
เพื่อติดตามผลการดาเนิน งานในการปรับปรุงใช้ในครั้งต่อไป และมีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของการจัดงานสงกรานต์ที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

124

4.4 แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผลการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยศึกษาปัจจัยภายในเรื่องการจัดการ ซึ่งประกอบด้วย 1) การวางแผน (Planning) 2) การจัด
องค์การ (Organizing) 3) การนา (Leading) 4) การควบคุม (Controlling) ส่วนปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ 1)
การมีส่วนร่วม (Participation) 2) เครือข่าย (Network) มีผลการศึกษาดังนี้
4.4.1 ด้านการวางแผน (Planning)
การวางแผนในการจั ด งานสงกรานต์ ป ลอดเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ การวางแผนเป็ น
กระบวนการท าหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การก าหนดเป้ าหมายและตั ดสิ น ใจเลื อ กทางที่ ดี ที่สุ ด เพื่ อ มุ่ ง สู่
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ดังนี้
- ต้องมีการวางแผนระยะปานกลาง (Intermediate Range Planning) จะครอบคลุมเวลาใน
การดาเนินงานตามแผนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เพื่ อให้การปฏิบัติงานภายในองค์กรเป็น ไปตามตาม
เป้าหมายที่วางไว้และการวางแผนอย่างเป็นระบบนาเข้าสู่แผนการปฏิบัติงานของเทศบาล เนื่องจาก
การจัดงานสงกรานต์ถือได้ว่าเป็นงานบุญประเพณี เป็นวันที่ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้า
- กาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เช่นวันเวลาจัดงาน สถานที่การจัดโซนนิ่ง( Zoning) ที่แน่นอน
มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการทางานล่าช้าหรือทาให้เกิดความ
ผิดพลาดน้อย เนื่องจากจะเกิดความชานาญการในการจัดการ
- มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าประมาณ 2-3 เดือน และควรมีความหลากหลายของสื่อสาร
สร้างการรับรู้สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางเพื่อป้องกันการกระทาที่ผิดต่อกฎหมาย ดังคาสัมภาษณ์
ของผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า
“...เทศบาลต้องนาการจัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้าเบียร์เข้าสู่แผนงานระยะยาวล่วงหน้า
ประมาณ 1 ปีหรือบรรจุเป็นปฏิทินการท่องเที่ยวที่ต้องปฏิบัติกันอย่างต่ อเนื่อง และมีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าชุมชน ชาวบ้าน ร้านค้าจะได้รู้เพื่อปรับตัวในช่วงกันจัดงาน...” (รอง
ผู้จัดการสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สัมภาษณ์ มีนาคม 2561)
- การวางแผนควรมีการเชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ชุมชน เข้ามาเป็นเครือข่าย
และมี ส่ ว นร่ ว มทุ ก กระบวนการของการจั ด งานสงกรานต์ ป ลอดเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ดั ง ค า
สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลว่า
“...ถนนข้าวเหนียวเป็นพื้นที่กลางของคนขอนแก่น ทาหน้าที่เสมือนเป็นแม่เหล็กดึงดูด
ความร่ว มมื อจากทุ ก ภาคส่ ว นมาร่ว มเป็นเจ้ าของ เจ้าภาพหลัก คือ หน่วยงานเทศบาล จะเป็น ผู้
วางแผนนัดหมายการประชุม หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ ย วข้อง เครือข่ายที่ร่วมทางาน ทุก ภาคส่ วน
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โดยเฉพาะกาลังสาคัญ คือเยาวชนเป็นกาลังที่สาคัญ ในการเฝ้าระวัง การทากิจกรรมที่สร้างสรรค์ มี
สรรพสามิต ตารวจ กรมควบคุมโรคที่ช่วยดูแล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้ามาสนับสนุน
สื่อมวลชนช่วยในการประชาสัมพันธ์ข่าว... (นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น , สัมภาษณ์ มีนาคม
2561)
- ต้องมีการใช้ฐานข้อมูลเดิมมาประกอบการวางแผนในการวางแผนการจัดงานครั้งต่อไป
และมีการประเมินแผนการจัดงานก่อนนาไปใช้จริง โดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ และปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลว่า
“...การทาแผนการดาเนินการจัดงานจะต้องผ่านการประเมิน และแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
จากผู้ เ ชี่ ย วชาญก่ อ นน าไปใช้ จ ริ ง และน าข้ อ มู ล จากปี ก่ อ นมาประกอบการวางแผนด้ ว ย...”
(นักวิชาการ เครือข่ายงดเหล้า ภาคใต้ตอนล่าง,สัมภาษณ์ มีนาคม 2561)
- มีการวางแผนด้านการประสัมพันธ์งานล่วงหน้า ด้วยเครื่องมือ ที่มีความหลากหลาย ของ
ช่องทาง และกระบวนการสื่อสาร พอจะสรุปได้ว่า การประชาสัมพันธ์ เป็นการสื่อสารเพื่อจัดการ
ขององค์ กรให้เกิ ดสัมพั นธภาพอันดีกั บผู้รับข่าวสารเครือข่ายกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจ
เกี่ยวกับความคิดเห็น (Opinion) ทัศนคติ (Attitude) และค่านิยม (Value) หรือเป็นการติดต่อสื่อสาร
กับชุมชนทั้งภายในภายนอกเพื่อสร้างภาพพจน์ขององค์กรกับสาธารณะชน อีกทั้งยังได้วางแผน
อย่ า งต่อ เนื่ องที่ จ ะสร้ า งและรั ก ษาไว้ ซึ่ง ความปรารถนาดีแ ละความเข้ า ใจกั น ระหว่ า งองค์ ก าร
เครือข่าย และสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานสงกรานต์ปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันจะทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ดังนั้นหัวใจสาคัญของการประชาสัมพันธ์
จึงหนีไม่พ้นการสร้างความตระหนักความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดงานสงกรานต์ที่ปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งในที่นี้หมายรวมถึง นักท่องเที่ยว ประชาชน
ชุมชน หน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่ พนักงานทุกระดับในองค์กร
ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ ที่ดีและแข็งแกร่งนั้น ไม่ว่าจะเป็นทีมภายในองค์กร หรือ ที่ ทีม
ภายนอกมีบทบาทสาคัญในการเชื่อมระหว่างองค์กรกับสาธารณชน ทั้งนี้การประชาสัมพันธ์ งาน
สงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถนนตระกูลข้าว ที่ดียังขึ้นอยู่กับสถานการณ์ คุณสมบัติของ
นักประชาสัมพันธ์ ลักษณะของนักประชาสัมพันธ์ที่ดีต้องมีใจรักงาน ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล
ว่า
“..ในการทางานของเราเมื่อทราบกาหนดการการจัดงาน ก็จ ะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่างๆ ของเทศบาลไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์และเฟสบุ๊ค รวมไปถึงกลุ่มไลน์ ต่างๆ ที่เราเป็นสมาชิกใน
เครือข่าย ซึ่งก็จะมีทั้งในกลุ่มของสื่อมวลชน กลุ่มของภาคประชาชน หรือผู้ประกอบการในหลาย
ส่วนที่เราเป็นสมาชิกอยู่ คือใช้ทุกช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ และวัตถุประสงค์ของงาน
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กับถนนข้าวเม่า คือ ปลอดที่ปลอดเหล้า ปลอดแอลกอฮอล์ สนับสนุนนโยบายของเทศบาลเต็มที่
บทบาทเราคือเป็ นผู้ส่งต่อข้อมูลในการรณรงค์ เพิ่มเติมอีกนิดในส่วนของการประชาสัมพันธ์
นอกจากเรื่องของงานแล้ว โดยตลอดก็จะมีการประชาสัมพันธ์และย้าให้ทราบอย่างต่อเนื่อง เพราะ
จาเป็นจะต้องซ้าให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ เป็นการตอกย้า...”(นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม นักวิชาการและจัดการข้อมูล สัมภาษณ์ มีนาคม 2561)
- มีการเชิญเครือข่ายเข้ามามีส่วนในการวางแผนและปฏิบัติการทุกขั้นตอน ได้จัดประชุม
ผู้บ ริหารและบุค ลากรเพื่ อแจ้ง ให้ทราบนโยบาย/แนวทางดาเนินงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์ ร่ วมกั นหารือแนวทางการพั ฒนาปรับปรุง กิ จกรรม การเฝ้าระวัง และควบคุมดูแ ล
สถานที่ และเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรคตลอดจนแนวทางแก้ไขจากเครือข่าย ทุก
หน่วยงาน
- เปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรทุก เครื อข่ายมี ส่ว นร่วมในการตัด สินใจและวางแผน ก าหนด
ทิ ศ ทางในการจัดการงานสงกรานต์ปลอดเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ถนนตระกู ล ข้าว โดยมีผู้แทน
เครือข่าย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นกรรมการ คณะทางานในส่วนต่างๆ ของงาน
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า แนวทางการวางแผนต้องมีการนาเข้าแผนการทางานของเทศบาลที่
มีการวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีการวางแผน และกาหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น วัน
เวลา พื้นที่ สถานที่ บุคลากร วิธีการและกระบวนการ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหลักอย่างต่อเนื่อง ต้อง
มีการจัดสรรงบประมาณประจาปี มีการประสัมพันธ์ล่วงหน้ามีความหลากหลายของการสื่อสาร
องค์กรต้องมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและเลือกใช้เทคโนโลยีสื่อ
ใหม่ (NEWS MEDIA) ได้อย่างเหมาะสมโดยความสาคัญของการรู้เทคโนโลยีการ ในยุคสังคมที่ต้องมี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นฐาน (knowledge – based society) เสริมสร้างทักษะการ
สื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ในหลายระดับ มีการเชิญเครือข่ายเข้ามามีส่วนในการวางแผนและ
ปฏิบัติการทุกขั้นตอน ใช้ฐานข้อมูลเดิมมาประกอบการวางแผนในการวางแผนการจัดงานครั้ง
ต่อไปและมีการประเมินแผนการจัดงานก่อนนาไปใช้จริง
4.4.2 ด้านการจัดองค์การ (Organizing)
การจัดองค์การในการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การจัดองค์การเป็น
กระบวนการทาหน้าที่เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรการผลิต และการให้บริการเพื่อให้
แผนงานที่ตั้งไว้สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จได้ กล่าวคือ
- ผู้บริหารระดับสูง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าภาพจัดงานสงกรานต์จะต้องมีการ
ประสานความร่ วมมื อ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสั งคม และภาคเอกชนในการร่ว มกั น
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วางแผนเพื่อนาไปสู่การจัดตั้งคณะทางานประกาศเป็นลายลัก ษณ์อักษร มีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ชุมชน หรือการจัดตั้งคณะทางานเฉพาะกิจให้ภาครัฐและภาคประชาสังคม อาสาสมัคร เข้ามามี
บทบาทในการท างาน ดัง ค าสัม ภาษณ์ของผู้ใ ห้ข้อมูล กล่าวว่า “...การทางานสงกรานต์ปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นความร่วมมือที่สาคัญระหว่างกลไกรัฐ กลุ่มความร่วมมือภาคประชาสังคม
ประชาชน และนโยบาย กลไกนโยบายในพื้นที่ด้วย ทาถนนให้ปลอดแอลกอฮอล์ ถนนตระกูลข้าว
ขึ้นมา มันต้องขายความคิด กลไกนโยบายรัฐ กลไกนโยบายในท้องถิ่นในพื้นที่ การสร้างการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย มีการจัดตั้งคณะทางาน ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นตัว
สาคัญที่ทาให้เราสามารถขยายพื้นถนนตระกูลข้าวที่ดีๆ เพิ่มมากขึ้น…” (ผู้ประสานงานเครือข่ายงด
เหล้า จังหวัดอุทัยธานี ประชุมกลุ่ม มิถุนายน 2561)
- กาหนดบทบาทแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนทุกๆ กระบวนของการจัดงาน มีการอบรมสร้าง
ความเข้าใจแนวทางการทางานแก่บุคคลากรทั้งภายในองค์กรและจากภาคีเครือข่ายอื่นๆ เช่น กอง
การศึกษาเป็นรับผิดชอบหลักในการเขียนโครงการ จัดแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
จัดงานสงกรานต์ ติดต่อประสานงานภาคีต่างๆ ออกหนังสือ เชิญหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์
อักษรในการร่วมประชุม วางแผน ร่วมคิด ร่วมกันดาเนินกิจกรรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รับผิดชอบดูแลด้านสถานที่ พื้นที่ ความสะอาด และผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้า มาจาหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่มในบริเวณงาน สาหรับภาคีภาคประชาสังคมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ และสาธารณสุข
จะมีหน้าที่ดูแลด้านการเฝ้าระวังไม่ให้นักท่องเที่ยวกระทาผิดกฎหมาย ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้
ข้อมูล กล่าวว่า
“...กาหนดบทบาทหน้าที่แต่ละหน่วยงานในองค์กรโดยการประกาศเป็นนโยบาย มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการในการดาเนินงาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามา
เป็นคณะกรรมการ...” (นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี, สัมภาษณ์ มีนาคม 2561)
- ด้านงบประมาณต้องมีการจัดสรรงบประมาณเข้าอยู่ในแผนงบประมาณประจาปีเกี่ยวกับ
บุญประเพณีเพื่อความสะดวกในการดาเนินกิจกรรม และควรจัดหางบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ
หรือการขอสนับสนุนจากภาคเอกชน เพื่ อป้องกันการขาดสภาพคล่องของการจัดงานในกรณีที่
หน่วยงานที่เคยสนับสนุนมีอุปสรรคในการสนับสนุนต่อเนื่อง สอดคล้องกับคาสัมภาษณ์ของผู้ให้
ข้อมูล กล่าวว่า
“...เทศบาลควรจะจัดสรรงบประมาณให้อยู่ในแผนงานประจาปีและควรหางบประมาณ
จากภาคเอกชนบ้าง ปัจจุบัน สสส. สนับสนุนงบประมาณบางส่วนอยู่แต่หากวันใดที่ สสส. ไม่มี
งบประมาณก็จะทาให้ขาดสภาพคล่องได้...” (ประธานกรรมการ กากับทิศฯสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สัมภาษณ์ มิถุนายน 2561)
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- ต้องมีการสารวจพื้นที่เสี่ยงและประสานงานผู้บริหารระดับจังหวัดเพื่อกาหนดนโยบาย
และมาตรการในการจัดงานร่วมกันป้องกันการเกิดทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุ มีพื้นที่ปลอดภัยให้แก่
นั ก ท่ องเที่ ย ว ควรมี ก ารก าหนดร่วมแบบการจั ดกิ จกรรมร่ว มกั บ ภาคีเครือ ข่า ย เพื่ อ สร้า งความ
สนุกสนาน ความสุขให้แก่นักท่องเที่ยว และควรมีกิจกรรมสร้างสรรค์สอดแทรกความรู้ที่มีความ
หลากหลาย สอดคล้องกับคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลว่า
“...ต้องสารวจพื้นที่เสี่ยง ส่งข้อมูลให้จังหวัดเพื่อได้กาหนดนโยบายที่ชัดเจนเพื่อป้องกัน
เรื่องอุบัติเหตุหรือทะเลาะวิวาท ให้นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกว่าปลอดภัย...” (ประธานประสานงาน
เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจแอลกอฮอล์ , สัมภาษณ์ มิถุนายน 2561) สอดคล้องกับคาสัมภาษณ์ของผู้ให้
ข้อมูลว่า “...ต้องมีการกาหนดรูปแบบ กิจกรรมที่หลากหลายสร้างความสุขให้แก่นัก ท่องเที่ยวแต่
ควรแทรกความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงหรือโทษของเหล้าเบียร์ ...” (ผู้จัดการแผนนโยบายสาธารณะฯ
มูลนิธิพลังสังคม, สัมภาษณ์ มีนาคม 2561)
- ผู้บริหารระดับสูง ต้องมีการกาหนดขอบข่ายของงานและภารกิจรับผิดชอบในงานด้าน
การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและการวางแผนการสื่อสารจาเป็นต้องมีการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่ อน สถานการณ์ข องโอกาส ปั ญหาที่เ ป็น อุปสรรค เพื่ อ นาข้อมู ล ดั งกล่าวมาใช้ ใ นการวาง
แผนการประชาสัมพันธ์สาหรับสถานการณ์งานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถนนตระกูล
ข้าว สอดคล้องกับคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลว่า “...การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา การจัด
โซนนิ่งทั้งโซนนิ่งของการขายการดื่ม การจากัดการเข้าถึงประเด็นเยาวชน และแคมเป็นการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การให้การศึกษา จริงๆ ถ้าใน Effective อันนี้ก็ค่อนข้างจะมาแบบปลายๆละ แต่ว่าอัน
ที่จะเกี่ ย วกั บ ประเด็นงานสงกรานต์จะเชื่อมของเรื่องของการจากั ดโซนนิ่งการส่งต่อข้อมูล ให้
ประชาชนได้ รับ รู้ ใ นเรื่ อ งของปั ญ หา และสถานการณ์ ค วามไม่ ปลอดภั ย จากการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์แล้วมาเล่นน้าสงกรานต์จะเกิดอันตรายมากมาย ดังนั้นเราต้องทาปัญหา อุปสรรคเปลี่ ยน
มาเป็ น จุ ด แข็ ง และโอกาสในการรณรงค์ ใ ห้ ง านสงกรานต์ ป ลอดเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ . .. ”
(ผู้อานวยการศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานเทศกาลและงานบุญประเพณี
ต่างๆ, ประชุมกลุ่ม มิถุนายน 2561)
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า แนวทางการจัดองค์การต้องมีการออกประกาศจัดตั้งคณะกรรมการ
ในการทางานทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ที่
ชัดเจน จัดตั้งคณะทางานเฉพาะกิจโดยภาครัฐและภาคประชาสังคม อาสาสมัครเข้ามามีบทบาทใน
การทางาน มีการสารวจพื้นที่เสี่ยง กาหนดรูปแบบจัดงานที่หลากหลายและสอดแทรกองค์ความรู้
ต่าง ๆ และมีการนาเสนอบรรจุงบประมาณการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้าสู่
แผนงานบุญประจาปี และประสานหน่วยงานอื่นๆ ในการสนับสนุนงบประมาณ กิจกรรม หรือวัสดุ
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อุปการณ์ต่างๆ มีการวางแผนการสื่อสาร เพื่อสร้างให้บุคคลภายนอกได้รู้จักงานสงกรานต์ที่ปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มากขึ้น พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้คนในองค์กรมีจิตสานึกเดียวกัน
เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ในภาพรวมขององค์กรเครือข่ายต่างๆ ร่วมกัน ดังนั้นการวางแผนการ
สื่อสารจึงเป็นกระบวนการที่มีความสาคัญ ที่ต้องการวิเคราะห์และการตัดสินใจเพื่อกาหนดวิธีการ
และแนวทางปฏิบัติงานโดยใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่เพื่อให้การสื่อสารดาเนินไปตามวัตถุประสงค์
และบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ซึ่งจะช่วยให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกัน อันเป็นผลดีต่อส่วนร่วม
4.4.3 ด้านการนา (Leading)
การนาในการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเป็นผู้นาเป็นกระบวนการ
ทาหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นทางานมุ่งสู่เป้าหมายขององค์การเป็นสาคัญ
- จะต้องสร้างผู้นาที่ไม่เป็นทางการ ที่มาจากภาคประชาสังคม ผู้นาชุมชนเข้ามาเป็นแกนนา
หลักในการขับเคลื่อนการจัดงาน เนื่องจากผู้นาที่มาจากภาครัฐหรือเป็นทางการมีภารกิจหลักหน้าที่
ต้องรับผิดชอบเป็นจานวนมากจาเป็นต้องสร้างผู้นาจากภาคประชาสังคม
- ต้องมี ก ารเปิ ดเวที รับ ฟั งความคิด เห็น ข้อเสนอแนะจากเจ้ าหน้าที่ ภายในองค์ก ร ภาคี
เครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนายกระดับการจัดงาน
สงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีประสิทธิภาพ ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน นักท่องเที่ยว มี
เวทีสาธารณะในการสร้างการมีส่วนร่ วม ในการเรียนรู้ในทุกระดับทุกพื้นที่ในการสร้างข้อตกลง
ระหว่าง เจ้าภาพจัดงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษากฎหมายเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ชุมชน และร้านค้า ให้ทุกฝ่าย
ได้รับรู้ปัญหามีการแก้ปัญหาร่วมกันนาไปสู่การเป็นเจ้าของงานที่ต้องจัดร่วมกัน ดังคาสัมภาษณ์
ของผู้ให้ข้อมูลว่า
“...ทาให้สังคมทุกระดับเป็นเจ้าของปัญหา ในเรื่องความปลอดภัย ความไม่ปลอดภัย เป็น
เรื่องของบ้านเค้าด้วย ในการจัดงานให้นึกถึงความปลอดภัย ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของใครก็ไม่รู้ สุดท้าย
ประเด็นปัญหาก็ตกอยู่เป็นของคนในพื้นที่ หรือสร้างผู้นาในการทางานบางประเด็นที่มาจากภาค
ประชาสังคมเท่านั้น...” (ผู้จัดการแผนนโยบายสาธารณะฯมูลนิธิพลังสังคม, สัมภาษณ์ มิถุนายน
2561) สอดคล้องกับคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลว่า “...คนในสังคมเริ่มยอมรับที่จะไม่ดื่มในพื้นที่
ห้ามดื่ม การที่คนในสังคมเริ่มยอมรับว่าต้องมีการห้ามขายในพื้นที่ที่มีคนจานวนมากๆ และเป็น
ค่ า นิย มใหม่ ใ นลัก ษณะของสงกรานต์ป ลอดเหล้า ที่เ ริ่ม มีค าพู ดติ ดปากแบบนี้ …” (นัก วิช าการ
เครือข่ายงดเหล้า ภาคใต้ตอนล่าง, สัมภาษณ์ มีนาคม 2561)
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- ต้องชี้นาสร้างกระแสให้สังคมยอมรับงานสงกรานต์ที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เปิด
พื้นที่ปลอดภัยให้โอกาสเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุแสดงออกถึงประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
เพื่อสร้างความสุขให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยว ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลว่า
“...เทศบาลต้อ งสร้า งกระแสให้คนในชุม ชนยอมรับว่ าสงกรานต์ต้องปลอดเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ และให้คนในชุมชน เด็กหรือผู้สูงอายุมีเวทีแสดงออก สร้างความสุขให้กับครอบครัว
…” (ผู้จัดการแผนนโยบายสาธารณะฯมูลนิธิพลังสังคม, สัมภาษณ์ มีนาคม 2561)
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า แนวทางการนา ควรมีการเปิดเวทีสาธารณะในการสร้างการมีส่วน
ร่วม ในการเรียนรู้ในทุกระดับทุกพื้นที่ในการสร้างข้อตกลงระหว่าง ให้ทุกหน่วยงาน ชุมชนได้เห็น
ปัญหา มีการแก้ปัญหาร่วมกันและ เป็นเจ้าของงาน สร้างการยอมรับงานปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และเปิดพื้นที่ให้โอกาสคนในชุมชนได้มีเวทีในการแสดงออก
4.4.4 ด้านการควบคุม (Controlling)
การควบคุ ม ในการจั ด งานสงกรานต์ ปลอดเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ การควบคุ ม เป็ น
กระบวนการที่มุ่งไปสู่การออกกฎระเบียบวิธีปฏิบัติในการทากิจกรรมขององค์การให้ได้ผลลัพธ์
ตามมาตรฐานงานและเป้าหมายที่องค์การพึงประสงค์ กล่าวคือ
- ต้องมีการติดตามประสานงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลอย่างสม่าเสมอ การติดตาม
ดาเนินงานของทีมงาน ผู้ปฏิบัติงาน และเครือข่าย ในทุกพื้นที่การจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ถนนตระกูลข้าว จะใช้กระบวนการจัดการเป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดการติดตาม การ
ดาเนินงาน การประสานงานและทาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ไปพร้อมกันด้วย โดยมีการ
ประชุมทีมท างาน เครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการดาเนินงานและประสานงานอย่าง
สม่าเสมอ
- ต้องมีกลไกประสานงานและติดตามการดาเนินงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างสม่าเสมอ ใน
การทางานของพื้นที่งานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถนนตระกูลข้าว เน้นการใช้รูปแบบ
การทางานที่ยืดหยุ่นใช้คุณธรรมเป็นหลัก เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการทางานซึ่งกันและกัน การ
ปรับวิธีการทางานของแกนนาหลัก เพื่อให้สามารถสนับสนุนการทางานของทีมงานและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เป็นการจัด การด้านการควบคุมทางานแบบเพื่อนช่วยเพื่อน และทาให้การทางานของ
ทีมงานและเครือข่ายมีการพัฒนา ปรับตัวอย่างต่อเนื่อง
- ต้องมีการควบคุมโดยใช้ การประกาศนโยบาย มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการทาง
สังคมควบคู่กัน การประกาศนโยบายควรออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดที่ต้องประกาศออกมาให้ชัดเจนมีการประชาสัมพันธ์ออกสู่สาธารณะเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่
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ประชาชน ชุมชน ร้านค้าได้ปรับตัวให้สอดคล้องกับนโยบาย สาหรับการใช้มาตรการทางกฎหมาย
ทางหน่ ว ยงานภาครั ฐ โดยเจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ส านั ก งานคณะกรรมการควบคุ ม เครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค (สคร.) ร่วมกับเจ้าหน้าตารวจในการออกปฏิบัติงานลงพื้นที่สารวจใน
พื้ น ที่ จั ด งานสงกรานต์ ป ลอดเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ หากพบนั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ ร้ า นค้ า สามารถ
ดาเนินการทางกฎหมายได้ทันทีโดยใช้วิธีตักเตือน จับ ปรับแล้วแต่กรณี และการใช้มาตรการทาง
สังคม
- ต้องมีการควบคุมการดื่มและจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่รอบๆ สถานที่จัดงาน
โซนนิ่ง (Zoning) เช่น ทางเท้า รถเข็น หาบเร่ การเฝ้าระวัง ตักเตือน ดูแลสอดส่องการแลกเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ก่อนเข้าพื้นที่การจัดงานโดยเครือข่ายภาคประสังคม เช่น อาสาสมัคร เครือข่ายงดเหล้า
ที่มีอยู่ทุกจังหวัด ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ได้ทางานควบคู่ไปกับเจ้าหน้าสาธารณสุขประจาอาเภอหรือจังหวัด
แล้วในพื้นที่นั้นๆ จะกาหนด ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล กล่าวว่า
“...มีการปรึกษาหารือว่าจะมีการดาเนินการควบคุมอย่างไรบ้าง ซึ่งใน core group มีการคุย
กัน 3 มิติ เช่น มิติของภาคประชาสังคม มีการรณรงค์ มีการผลักดัน มิติเชิงนโยบาย มิติของกฎหมาย
ต่างๆ ที่ต้องนามาใช้ในการควบคุมแบบควบคู่กันไป...” (อดีตผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, สัมภาษณ์ มีนาคม 2561)
- ต้องมีการสร้างการรับรู้ ความร่วมมือ ประกาศพื้นที่โซนนิ่ง (Zoning) สถานที่จัดงานที่
ชัดเจน ควรประกาศการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นวาระจังหวัดและวาระ
แห่งชาติโดยรัฐมนตรีออกเป็นนโยบายและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ควรมีการลดหรือ
ควบคุมการนาอาวุธ เหล้า เบียร์ และการเล่นแป้งในบริเวณพื้นที่จัดงานพื้นป้องกันการลวนลาม
ผู้หญิง ควบคุมการเล่นน้าไม่เกิน 21.00 นาฬิกา ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล กล่าวว่า
“...จะต้ อ งประกาศเป็ น วาระแห่ ง ชาติ ใ ห้ รั ฐ มนตรี อ อกประกาศนโยบาย...” (อดี ต
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข, สัมภาษณ์ มีนาคม 2561)
- ต้องมีการประเมินผลโดยการเก็บข้อมูลเชิงวิชาการหรือการทางานวิจัยให้มีฐานข้อมูล
รองรับผลการดาเนินการจัดงานและนาไปพัฒนายกระดับการดาเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป ดังคา
สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลว่า
“...ต้องมี ก ารสรุป ผลวิจัย ภาควิชาการต้องเข้ามาช่วย ต้อ งสรุปผลว่า จริง ๆ แล้วมัน ดี
ผลลัพ ธ์ใ นภาพรวมดี และมั นดีในระยะยาวด้วย ไม่ใ ช่ดีเฉพาะต่อหน้าในปีนี้ …” (นัก วิชาการ
เครือข่ายงดเหล้า ภาคใต้ตอนล่าง, สัมภาษณ์ มีนาคม 2561)
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ผลการศึกษาสรุปได้ว่า แนวทางการควบคุม มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความ
ร่วมมือ ประกาศพื้นที่โซนนิ่ง (Zoning) สถานที่จัดงานที่ชัดเจน มีการประกาศนโยบาย มาตรการ
ทางกฎหมาย และมาตรการทางสังคมควบคู่กัน รัฐมนตรีออกเป็นนโยบายประกาศเรื่องการจัดงาน
สงกรานต์ ป ลอดเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ เ ป็ น วาระจัง หวั ด และวาระแห่ ง ชาติ แ ละมี ก ารบัง คั บ ใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง และมีการประเมินผลจัดทาข้อมูลเชิงวิชาการหรืองานวิจัยรองรับ ในการนาไป
พัฒนาใช้ในครั้งต่อไป
4.4.5 การมีส่วนร่วม (Participation) และเครือข่าย (Network)
การมีส่วนร่วมในการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้
การจัดงานประสบความสาเร็จ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ การมีส่วนร่วม โดยมีความเหมาะสมดังนี้
- ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในทุกขั้นตอนของการทางาน ตั้งแต่การมีส่วน
ร่วมในการวางแผนการดาเนินกิจกรรม การปฏิบัติงาน การแก้ไข ปัญหา การร่วมรับผลประโยชน์
และการติดตามประเมินผล โดยสิ่งที่เข้ามา เป็นกลไกที่ช่วยให้คนในชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง ให้ทุกคนในสังคมนั้น ๆ ได้มองเห็นปัญหาที่กระทบต่อสังคมในชุมชน หรือบุตรหลานของ
ตนเอง และคนกลุ่มเหล่านี้เป็นเจ้าของปัญหา นาไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกัน ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้
ข้อมูล กล่าวว่า
“...ต้องให้ทุกหน่วยงาน ชุมชน และร้านค้า เห็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อบุตรหลานหรือคน
ในชุมชนจึงนาไปสู่การแก้ไขปัญหาด้วยการร่วมกันวางแผนการดาเนินการทุกขั้นตอนเพื่อให้เค้า
รู้สึกว่าเป็นเจ้าของงาน...” (รองผู้จัดการ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.),
สัมภาษณ์ มีนาคม 2561) สอดคล้องกับคาสัมภาษณ์ ของผู้ให้ข้อมูลว่า “...งานจะสาเร็จต้องอาศัย
ความร่วมมือของหลายภาคส่วน สิ่งที่สาคัญก็คือว่า อยากจะให้มีการร่วมกันคิด ร่วมกันทา คือเชิญ
เขามาร่วมกันคิดตั้งแต่ต้น เขาจะได้รู้สึกว่าเขาร่วมเป็นเจ้าเข้าเจ้าของงาน เป็นเจ้าภาพร่วมกันในการ
ทางาน งานใหญ่เหล่านี้ถ้าจะทาสาเร็จ ต้องบริหารจัดการแบบ เราร่วมกันดาเนินการตั้งแต่แรกเริ่ม
อาจจะมี ค วามเห็นแตกต่า งกั นไปบ้าง แต่เราก็ ต้องหาจุดร่วมว่าอะไรที่เราเห็นพ้ องต้องกั น ... ”
(ผู้จัดการแผนนโยบายสาธารณะฯ มูลนิธิพลังสังคม, สัมภาษณ์ มีนาคม 2561)
- ต้องอาศัยวิธีการทางานแบบเชิงบูรณาการที่หลากหลายจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ดังนั้นจะต้องมีการขยายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายภาคพันธมิตรให้มากขึ้น ต้องมีการ
ผสมผสานงานและสร้างความเชื่อมโยงการแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กับหน่วยงานอื่นๆ ใน
พื้นที่ ในการดาเนินงาน สามารถบูรณาการร่วมกับงานอื่นๆ ได้มากมาย เช่น การเชื่อมโยงกับ การ
ทางานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ
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ของคนใน ชุมชน การทางานเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและประเพณีในชุมชน การรณรงค์ ลด ละ เลิก
อบายมุขในชุมชน การทางานร่วมกับการศึกษาและเยาวชน เป็นต้น
- การสร้างการเปลี่ยนแปลง จะเปลี่ยนแปลงได้จริงต้องยั่งยืน จะยั่งยืนได้ต้องสร้างความ
เป็นเจ้าของ มีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางร่วม สร้า งเป้าหมายร่วม สร้างวิสัยทัศน์ (Vision) ร่วม
โดยประเด็นที่ใช้ในการทางาน คือ อนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน วัฒนธรรมที่ ดีที่จะกลับมาให้
พื้ นที่ มี ค วามปลอดภัย ต้ องใช้ ใ จในการทางาน นั่นคื อ ท างานอย่ า งพี่ น้ อง จริงใจด้ว ยกั น เป็ น
ความสัมพันธ์แนวราบ ไม่ใช่การสั่งการ การทางานไม่ใช่ประเด็นแค่แอลกอฮอล์อย่างเดียว งานภาค
สังคมมี เป้าหมายใหญ่ คือการเคลื่อนขบวนใหญ่ของสังคมร่วมกั น ดังนั้น ความต่อเนื่องในการ
เชื่อมโยงกับประเด็นอื่นที่ทา สาคัญที่จะสร้างความเป็นภาวะผู้นาแบบรวม (Collective Leadership)
ผลัดกันนา ผลัดกันตาม ดังคาสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล กล่าวว่า
“...การจะทางานสงกรานต์ปลอดเหล้าให้สาเร็จจะต้องมีภาคีร่วมมาจากชุมชน ภาคประชา
สังคม และหน่วยงานภาครัฐที่ช่วยเหลือกัน ...” (นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น, สัมภาษณ์ มีนาคม
2561) และสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลจากการจัดทาประชุมกลุ่ม (Focus Group) ให้ความคิดเห็นว่า “...
การทางานสงกรานต์ปลอดเหล้าเบียร์มีการบูรณาการทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยการ
ใช้ ม าตรการทางสั ง คมควบคู่ กั บ มาตรการทางกฎหมายสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มในชุ ม ชน... ”
(ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดปัตตานี, ประชุมกลุ่ม มิถุนายน 2561)
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า แนวทางการมีส่วนร่วมและเครือข่าย จะต้องให้ทุกภาคส่วนเป็น
เจ้าของงานร่วมกันมีการวางแผน ออกแบบกิจกรรม การดาเนินกิจกรรม การปฏิบัติงาน การแก้ไข
ปัญหา การร่วมรับผลประโยชน์และการติดตามประเมินผล มีการสร้างกิจกรรมความผูกพันของคน
ในครอบครัว ตลอดจนสร้า งความสามัคคีของคนในชุมชนผ่านงานบุญประเพณี การสร้างการ
เปลี่ยนแปลง ได้จริงต้องยั่งยืน จะยั่ง ยืนได้ต้องสร้างความเป็นเจ้าของงาน ในลักษณะรูปแบบการมี
ส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางร่วม สร้างเป้าหมายร่วม สร้างวิสัยทัศน์ ร่วม (Shared Vision) ทางาน
อย่างพี่น้อง จริงใจด้วยกัน เป็นความสัมพันธ์แนวราบ ไม่ใช่การสั่งการ ต้องอาศัยวิธีการทางานแบบ
เชิงบูรณาการที่ หลากหลายหน่วยงาน จากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีก ารขยาย
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ดังตารางที่ 4.1 ผลการสังเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมการจัดงานสงกรานต์
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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ตารางที่ 4.1 แนวทางที่เหมาะสมการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประเด็น
การวางแผน
(Planning)

การจัดองค์การ
(Organizing)

แนวทางที่เหมาะสม
- มีการวางแผนงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- มีการวางแผนงานเชิงปฏิบัติการ อย่างน้อย 3-4 เดือน
- กาหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น วันเวลา พื้นที่ สถานที่ บุคลากร วิธีการ
และกระบวนการ
- กาหนดให้ผู้อานวยการกองการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
- มีการกาหนดงานตามบทบาทและความชานาญของงาน
- มีการวางแผนจัดสรรงบประมาณประจาปี
- มีการวางแผนด้านการประสัม พันธ์งานล่วงหน้า ด้วยเครื่องมือ ที่มีความ
หลากหลาย ของช่องทาง และกระบวนการสื่อสาร
- มีการเชิญเครือข่ายเข้ามามีส่วนในการวางแผนและปฏิบัติการทุกขั้นตอน
- มีการประเมินแผนการจัดงานก่อนนาไปใช้จริง
- ใช้ฐานข้อมูลเดิมมาประกอบการวางแผนการจัดงานครั้งต่อไป
- จัดประชุมหารือคณะกรรมการการดาเนินงานโครงการสงกรานต์ปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ โดยทางเจ้าภาพหลักได้มีการ
จัดทาหนังสือคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานรวมทั้งแจ้งกาหนดการ
จัดกิจกรรมและมอบหมายงานแก่คณะกรรมการดาเนินงาน
- จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้างานที่
ได้รับมอบหมาย ได้แก่การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
- หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ประกาศจัดตั้งคณะกรรมการในการทางานทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน
- การแบ่งบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน
- จัดตั้งคณะทางานเฉพาะกิจโดยภาครัฐและภาคประชาสังคม อาสาสมัคร
เข้ามามีบทบาทในการทางาน
- การสารวจพื้นที่เสี่ยง
- กาหนดรูปแบบจัดงานที่หลากหลายและสอดแทรกองค์ความรู้ต่างๆ
- การจัดสรรงบประมาณการจัดงานสงกรานต์ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เข้าสู่แผนงานบุญประเพณีประจาปี

135

ตารางที่ 4.1 แนวทางที่เหมาะสมการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ต่อ)
ประเด็น

การนา
(Leading)

การควบคุม
(Controlling)

การมีส่วนร่วม
(Participation)
เครือข่าย
(Network)

แนวทางที่เหมาะสม
- การประสานหน่วยงานอื่นๆ ในการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรม หรือ
วัสดุต่างๆ
- มีการเปิดเวทีสาธารณะในการสร้างการมี ส่วนร่วม ในการเรียนรู้ในทุก
ระดับทุกพื้นที่
- การสร้างข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน ชุมชนได้เห็นปัญหา มีการแก้ปัญหา
และ เป็นเจ้าของงาน ร่วมกัน
- สร้างกระแสให้สังคมยอมรับงานปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- เปิดพื้นที่ให้โอกาสคนในชุมชนได้มีเวทีในการแสดงออก
- ประกาศพื้นที่โซนนิ่ง (Zoning) สถานที่จัดงานที่ชัดเจน
- การประกาศนโยบาย มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการทางสังคม
ควบคู่กัน
- จะต้องออกเป็นนโยบายประกาศการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นวาระจังหวัดและวาระแห่งชาติและมีการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างจริงจัง
- จัดทาข้อมูลเชิงวิชาการหรืองานวิจัยรองรับ
- การประเมินผล
- ทุกภาคส่วนเป็นเจ้าของปัญหา และเจ้าของงาน
- มีการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม ชุมชน
- ขยายภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์
- พัฒนาไปสู่การวางแผนร่วมกัน

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการจัดการงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีศึกษาถนนตระกูล
ข้าว ในประเทศไทย (Management for The Non-Alcoholic Songkran Festival : A Case Study of
Rice Family Roads In Thailand) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาหลักการและวิธีการในการจัดการ
งานสงกรานต์ที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายใต้ถนนตระกูลข้าวในประเทศไทย ถอดบทเรียน
เพื่อหาปัจจัยแห่งความสาเร็จในการจัดการงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประกอบด้วย
การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ(Organizing) การนา (Leading) การควบคุม (Controlling)
การมีส่วนร่วมของเครือข่าย (Participation Network) และการทางานในรูปแบบเครือข่าย (Network)
เพื่อให้ได้แนวทางการจัดการที่เหมาะสมในการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) ข้อคาถามกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) เจ้าภาพจัดงานสงกรานต์ จานวน 8
คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ จานวน 8 คน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนร่วมจานวน 20 คน
2) จัดเวทีประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) จานวน 16 คน ประกอบด้วย ผู้ประสานงาน เจ้าหน้าที่
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ทั้ง 8 จังหวัด จังหวัดละ 2 คน เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปและบริบทพื้นที่
ถอดบทเรียนเพื่อหาปัจจัยแห่งความสาเร็จ และแนวทางที่เหมาะสมในการจัดงานสงกรานต์ปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จากนั้นนาผลการวิจัยที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) นาเสนอข้อมูลตามกรอบ
แนวคิด และนาเสนอผลการวิจัยในรูปแบบรายงานเชิงพรรณนา (Descriptive) ซึ่งผู้วิจัยจะนาเสนอ
รายละเอียดตามลาดับดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 อภิปรายผล
5.3 ข้อเสนอแนะ
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5.1 สรุปผลการวิจยั
5.1.1 หลักการและวิธีการในการจัดการงานสงกรานต์ที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายใต้
ถนนตระกูลข้าว ในประเทศไทย มีคุณลักษณะมีวิธีการและหลักการจัดการที่ชัดเจนประกอบด้วย
การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การนา (Leading) การควบคุม (Controlling)
การมีส่วนร่วมของเครือข่าย (Participation Network) และการทางานในรูปแบบเครือข่าย (Network)
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1.1.1 การวางแผนเป็นกระบวนการทาหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดเป้าหมายและ
ตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้โดยองค์กร เจ้าภาพจัดงาน
หมายถึงเทศบาลมีการวางแผนการจัดงานล่วงหน้าร่ วมกับภาคีเครือข่าย เจ้าหน้าที่ เป็นการวางแผน
ปฎิบัติการ (Operation Plan) เป็นการวางแผนระยะสั้นใช้ระยะเวลาในการวางแผนก่อนการจัดงาน
ประมาณ 2-3 เดือน มอบหมายให้กองการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ มี
การประสานงานออกจดหมายเชิญหน่วยงานภาคีต่างๆ เพื่อเป็นการประชุมหารือในการวางแผน
ดาเนินงาน รวมถึงการแบ่งงานกันรับผิดชอบในส่วนต่างๆ มีการศึกษาพื้นที่ก่อนลงปฏิบัติงานจริง
จัดให้มีตัวแทนลงสารวจพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น โดยการจัดสถานที่ที่มีพื้นที่แบบจากัดหรือจัด
โซนนิ่ง (Zoning) ด้านงบประมาณเป็นงบประมาณประจาปีของงานบุญประเพณี และงบสนับสนุน
จาก ส านัก งานกองทุ น สนับ สนุนการสร้า งสุขภาพ (สสส.) มีภ าคเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุ น
กิจกรรม
5.1.1.2 การจั ดองค์ ก ารผู้บ ริ ห ารระดับ สู งของเทศบาล มีก ารมอบหมายให้
ผู้อานวยการกองการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการจัดกิจกรรม มีเครือข่ายประชาคมงดเหล้า
และเจ้า หน้า ที่ ด้า นกฎหมาย หนุนเสริม และมีก ารรณรงค์เฝ้าระวังในเรื่องความร่วมมือในการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการใช้มาตรการทางกฎหมาย แบ่งหน้าที่กันตามภารกิจหลักที่
ได้รับมอบหมาย มีเครือข่ายเยาวชนที่เป็นจิตอาสาเข้ามาร่วมกิจกรรมโดยมีการประชุมแบ่งบทบาท
หน้ า ที่ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ส ร้ า งการรั บ รู้ ง บประมาณในการจั ด งานเทศบาลมี ก ารจั ด จั ด สรร
งบประมาณไว้บางส่วน และขอสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ผ่านเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เงื่อนไขของการรับทุนจะต้องปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จัด
พื้นที่โซนนิ่ง (Zoning) ที่สามารถควบคุมการเข้า -ออกของนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการกระทาผิด
ทางกฎหมาย โดยมีเครือข่ายประชาคมงดเหล้าประจาจังหวัดเป็นผู้ติดตามรายงานให้ผู้ให้ทุน
5.1.1.3 การนา ผู้บริหารระดับสูงในองค์กรส่วนใหญ่มอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานรวมถึงภาคีเครือข่ายที่เข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม และมาตรการที่ชัดเจน และมี
การลงพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรม มีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นขวัญกาลังให้แก่ ผู้
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ปฎิบัติงาน และช่วยในการให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ปัญหาได้ทัน มีวิธีการแก้ปัญหาโดยการจัดให้มี
โครงการฝากเหล้าไว้กับตารวจก่อนเข้าพื้นที่จัดงาน จัดให้มีรถประชาสัมพันธ์งานสงกรานต์ปลอด
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ แ ละขบวนรณรงค์ ข องเครื อ ข่ า ยองค์ ก รงดเหล้ า เด็ ก และเยาวชน
ประชาสัมพันธ์งานผ่านสื่อรถประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
5.1.1.4 การควบคุม ได้มีการควบคุมโดยใช้มาตรการในการป้องกันและควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางเชิงนโยบายมาตรการทางกฎหมาย และมาตรการทางสังคม สร้าง
ความรั บ รู้ แ ละความเข้ า ใจให้ กั บ ชุ ม ชน ร้ า นค้ า ผู้ ป ระกอบการเพื่ อ ให้ รู้ ว่ า ในช่ ว งการจั ด งาน
สงกรานต์ต้องปลอดเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ งดดื่มและจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใ นบริเวณ
สถานที่จัดงาน มีการจัดโซนนิ่งที่ชัดเจน มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย รถแห่และการ
แถลงข่าว จัดทีมเฝ้าระวังการกระทาผิดกฎหมายโดย ภาคประชาสังคม อาสาสมัคร ตารวจ เทศกิจ
บางพื้นที่มีสรรพสามิตหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่ร่วมด้วย และมีการจัดทีมประเมินติดตาม
มีการเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจของการจัดงานจากนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงาน
5.1.1.5 การมีส่วนร่วมและเครือข่าย ในแต่ละพื้นที่จะมีเครือข่ายเข้าร่วมจัดงาน
สงกรานต์ที่มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปกล่าวคือ โดยมีเครือข่ายองค์กรงดเหล้าประจาจังหวัด
เครือข่ายเยาวชนมีหน้าที่รณรงค์ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานกับ
กิจกรรม และมีการเฝ้าระวังร่วมกับตารวจ สรรพสามิต สานักงานสาธารณสุข อาสาสมัคร โดย
ตารวจ สรรพสามิต สานักงานสาธารณสุข ใช้อานาจทางกฎหมายในการเข้ามาช่วยเฝ้าระวังและ
ควบคุมให้งานได้ดาเนินได้ตามเป้าหมาย ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมออกาลังกาย มีบทบาทในการช่วย
ส่งเสริม สนับสนุนการแสดงในกิจกรรมด้านการออกกาลังกาย เครือข่ายกลุ่ม สมาชิก ผู้สื่อข่าว จะมี
ส่วนร่วมในการประชาสัม พันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดงาน เครือข่านผู้นาท้องถิ่น เช่น
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีการจัดเตรียมทีมเฝ้าระวัง ดูแล ความปลอดภัยตลอดการจัดงาน สาหรับบริษัท
ธุรกิจเครื่องดื่ม เครือข่ายมือถือ สายการบิน ส่วนใหญ่จะเข้ามาในรูปแบบการสนับสนุนกิจกรรมให้
ความบันเทิงสร้างสีสันให้งานเกิดความน่าสนใจมากขึ้น โดยสรุปหลักการและวิธีการในการจัดการ
งานสงกรานต์ที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายใต้ ถนนตระกูลข้าว ในประเทศไทย ดังแผนภาพที่
5.1
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หลักการและวิธีการในการจัดการงานสงกรานต์ที่ปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายใต้ถนนตระกูลข้าว ในประเทศไทย
ไทย

ปัจจัยด้านการจัดการ

ปัจจัยด้านอื่นๆ

การวางแผน
- การวางแผนระยะสั้น ใช้เวลา ประมาณ 2-3 เดือน
-เขียนแผนงาน
- มอบหมายให้กองการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
-ประสานงานออกจดหมายเชิญหน่วยงานภาคีต่าง ๆ
- ประชุมหารือในการวางแผนดาเนินงานและแบ่งหน้ารับผิดชอบ
- สารวจพื้นที่จัดโซนนิ่ง/เขียนโครงการของบสนับสนุนจาก
สสส.

การจัดองค์การ
- ผู้อานวยการกองการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
- ออกหนังสือแต่งตั้งคณะทางานในสานักงาน
- เครือข่ายประชาคมงดเหล้าและเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย หนุน
เสริม และมีการรณรงค์เฝ้าระวังนักท่องเที่ยวกระทาผิดกฎหมาย
- งบประมาณจากเทศบาลและขอสนับสนุนจาก สสส.
- ออกหนังสือเชิญภาคีหารือในการเข้ามามีส่วนร่วม

ด้านการนา
- ผู้นามีการสื่อสารไปยังเจ้าหน้าที่ชี้ให้เห็นปัญหาร่วมกัน
- มอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
- เชิญชวน เครือข่ายต่างๆ มาร่วมแนวทางในการจัดงานสงกรานต์
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ติดตามผลการดาเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ข้อเสนอแนะ

ด้านการควบคุม
- ประกาศแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน
- ติดตามผลการดาเนินงานจากผู้รับผิดชอบหลักแต่กลุ่มงาน
- ใช้มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการทางสังคม ควบคู่กัน

การมีส่วนร่วม
- ร่วมการประชุมวางแผน
- ร่วมกาหนดสถานที่
- ร่วมในการจัดกิจกรรม
- ร่วมการเฝ้าระวังผู้กระทาผิดในการดื่มปละจาหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงาน
- ร่วมในการติดตามผลการดาเนินงาน
- ร่วมแก้ไขปัญหา

เครือข่าย
- เชิญเครือข่ายร่วมหารือในการวางแผนกาหนดทิศทาง
ของการจัดงาน และจัดกิจกรรมร่วมกัน
- ขอความร่วมมือสื่อมวลชน เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารวัตถุประสงค์การจัดงาน
- เชิญเครือข่าย ชมรม ผู้สงู อายุ ชมรมออกกาลังกายร่วม
กิจกรรมตามศักยภาพและความสามารถ
- เครือข่ายภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และสิ่งของต่าง ๆ
- เครือข่ายผู้นาท้องถิ่น มีการจัดเตรียมทีมเฝ้าระวัง
ดูแล ความปลอดภัยตลอดการจัดงาน

ภาพที่ 5.1 หลักการและวิธีการในการจัดการงานสงกรานต์ที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ภายใต้ถนนตระกูลข้าวในประเทศไทย
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5.1.2 การถอดบทเรียนเพื่อหาปัจจัยแห่งความสาเร็จในการจัดการงานสงกรานต์ปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 8 พื้นที่ถนนตระกูลข้าว
มีส่วนสาคัญ ประกอบไปด้วยข้อมูล ทางด้าน การวางแผน การจัดองค์การ การนา การ
ควบคุม การมีส่วนร่วม และเครือข่ายต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้
5.1.2.1 ด้านการวางแผน (Planning) การวางแผนเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการ
กาหนดเป้าหมาย และตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ดั้งนั้น
เจ้ า ภาพจัด งานก็ คื อ เทศบาลมี ก ารเตรี ย มการที่ ดี เอาจริง เอาจั งกั บการจัด งานสงกรานต์ ปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีการวางแผนเชิงปฏิบัติการล่วงหน้าอย่างน้อย 3-4 เดือน ปัจจัยที่สาคัญของ
การวางแผนที่ทาให้การจัดงานประสบความสาเร็จ มี 4 ส่วนคือ คน งาน สถานที่และเวลา โดย
ผู้บริหารเทศบาลมอบหมายให้ผู้อานวยการกองการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ในกาหนดสถานที่จะจัดในพื้นที่ส าธารณะที่
เทศบาลรับผิดชอบ และมีการกาหนดพื้นที่ โซนนิ่ง (Zoning) ที่ชัดเจนสามารถควบคุมการนาเข้ามา
ในพื้นที่ เพื่อจาหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
5.1.2.2 การจัดองค์การ (Organizing) สรุปได้ว่าการจัดองค์การมีการเตรียมความ
พร้อมมีการประสานงานภายในภาคีเครือข่าย ก่อนการดาเนินงานมีการกาหนดทีมงานโดยกอง
การศึกษาเป็นรับผิดชอบหลัก เป็นผู้ประสานงาน ผู้ดาเนินงานในส่วนต่างๆ แบ่งทีมปฏิบัติงาน เช่น
กองคลังมี หน้าที่ ในการรับผิดชอบการจัดสรรงบประมาณและควบคุมค่าใช้ จ่าย และกองช่างมี
หน้าที่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ และ มีการประชุมทีม เพื่อเตรียม
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จัดงาน การเตรียมและจัดสรร วัสดุอุปกรณ์ที่มีความจาเป็นต่อ
การจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ได้เหมาะสม และการกาหนดงบประมาณ
ที่เพียงพอในการดาเนินงาน มีการศึกษาพื้นที่ก่อนลงปฏิบัติงานจริง โดยให้มีเจ้าหน้าที่ลงสารวจ
พื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล เบื้องต้น เช่น จานวนสถานประกอบการในพื้นที่เป้าหมาย เส้นทาง การจราจร
ช่วงเวลาที่ เหมาะสมในการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
5.1.2.3 การนา (Leading) การเป็นผู้นาเป็นกระบวนการทาหน้าที่เกี่ยวกับการสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้อื่นทางานมุ่งสู่เป้าหมายขององค์การเป็นสาคัญ ผู้บริหารเทศบาลโดยนายกเทศมนตรี
หรือรองนายกเป็นผู้นามีนโยบายที่ชัดเจน และมอบหมายให้กองการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ที่มี
เป้าหมายในการสนับสนุน และผลักดันเรื่องงานสงกรานต์ต้องปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
ปลอดภัย อย่างจริงจัง มีความมุ่งมั่น จริงจัง ในการชี้นาให้สังคม ชุมชน ให้ไปในทิศทางเดียวกันใน
การสร้างพื้นที่ปลอดภัย ปลอดเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ มีมาตรการต่างๆ ในการบังคับใช้ ได้มีการ
ร่วมกันกาหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน เป็นแกนหลักในการให้คาปรึกษาแก่ทีมผู้ปฏิบัติงานในการ
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ดาเนินงานตามแนวทางของนโยบายที่กาหนดไว้ สร้างกระแสทางสังคม มีการลงพื้นที่ ช่วยเหลือ
ดู แ ลเจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ฝ่ า ยอย่ า งใกล้ ชิ ด มี ทั ก ษะในการสื่ อ สาร ใช้ วิ ธี ก ารสื่ อ สารแบบนุ่ ม นวล
ประนีประนอม ให้ประชาชน นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานสงกรานต์ได้เข้าใจและปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของการเข้าเที่ยวงานในพื้นที่ที่ปลอดเครื่องแอลกอฮอล์
5.1.2.4 ด้า นการควบคุม (Controlling) ทางผู้บริหารเจ้าภาพจัดงานใช้วิธีการ
แต่งตั้งคณะทางาน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามงานความชานาญของแต่ละหน่วยงานหรือบุคคล
หลังจากนั้นใช้วิธีการติดตามจากผู้นาแต่ละทีมเพื่อให้ได้ทราบผลการดาเนินงาน เพื่อแนวทางแก้ไข
หากมีข้อผิดพลาด โดยการสังเกตุการณ์ สอบถามจากคณะทางานแบบไม่เป็นทางการ สาหรับการ
ควบคุมผู้กระทาผิดตาม พรบ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได้มีการใช้มาตรการทาง
สังคมและมาตรการทางกฎหมาย การใช้มาตรการทางสังคม การบูรณาการ การทางานระหว่าง
ภาครัฐและภาคประชาสังคม มีการจัดเวทีสาธารณะ เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในจังหวัดและทาให้
ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของกิจกรรมที่ทาร่วมกัน สาหรับมาตรการทางกฎหมายโดยมี
เจ้าหน้าหน่วยงานภาครัฐ เช่น ตารวจ สรรพสามิต และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบในการเฝ้าระวังไม่ให้นักท่องเที่ยว ร้านค้า
กระทาความผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีการสร้าง
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่เล่นน้าปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความหลากหลาย สามารถ
เข้าถึงกิจกรรมเหล่านั้นได้ง่ายสะดวก รวดเร็ว และมีการเก็บข้อมูลโดยใช้วิถีการเก็บแบบสอบถาม
และสังเกตการณ์เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลผลการดาเนินการจัดงานและนาไปปรับใช้ในครั้งต่อไป
5.1.2.5 การมีส่วนร่วม (Participation) และ เครือข่าย (Network) การมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นปัจจัยสาคัญของ
ความส าเร็จ กล่ า วคื อ สั ง คมทุ ก ระดั บ เป็ นเจ้ า ของปั ญหา ในเรื่อ งความปลอดภั ย และความไม่
ปลอดภัย คนในชุมชนจะต้องเข้ามามี ส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการทางาน ตั้งแต่การมีส่วนร่วม
ในการวางแผนการดาเนินกิจกรรม การปฏิบัติงาน การแก้ไข ปัญหา การร่วมรับผลประโยชน์และ
การติดตามประเมินผล โดยสิ่ง ที่เข้ามาเป็นกลไกที่ช่วยให้คนในชุมชนเกิด การมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริงคือ การจัดเวทีประชาคม หรือเวทีสาธารณะ ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเป็นเวที
ของการกาหนดแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน โดยสรุปผลของการการถอดบทเรียนเพื่อหาปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จในการจัดการงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 8 พื้นที่ถนนตระกูลข้าวดัง
แผนภาพที่ 5.2
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ถอดบทเรียนเพื่อหาปัจจัยแห่งความสาเร็จในการจัดการงาน
สงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 8 พื้นที่
ถนนตระกูลข้าว ในประเทศไทย

ปัจจัยด้านการจัดการ

ปัจจัยด้านอื่น ๆ

การวางแผน
- มีการวางแผนเชิงปฏิบัติการล่วงหน้าอย่างน้อย 3-4 เดือน
-ปัจจัยที่สาคัญของการวางแผนคือ คน งาน สถานที่และเวลา
- มอบหมายให้กองการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
-ประสานงานออกจดหมายเชิญหน่วยงานภาคีต่าง ๆ
-ประชุมหารือในการวางแผนดาเนินงานและแบ่งหน้ารับผิดชอบ
-สารวจพื้นที่ มีการกาหนดพื้นที่ (Zoning) ที่ชัดเจน

การจัดองค์การ
- กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของทีมงานตามความชานาญ
- ผู้อานวยการกองการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
-กองคลังมีหน้าที่ในการรับผิดชอบการจัดสรรงบประมาณและ
ควบคุมค่าใช้จ่าย
- เครือข่ายประชาคมงดเหล้าและเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย หนุน
เสริม และมีการรณรงค์เฝ้าระวังนักท่องเที่ยวกระทาผิดกฎหมาย
- จัดงบสรรประมาณที่เพียงพอในการดาเนินกิจกรรม
-มีการศึกษาพื้นที่ก่อนลงปฏิบัติงานจริง

ด้านการนา
- ผู้นามีการสื่อสารไม่เป็นทางการไปยังเจ้าหน้าที่ชี้ให้เห็นปัญหา
ร่วมกัน
-มอบหมายให้กองการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
-เชิญชวนให้ ชุมชน ภาคีเครือข่ายร่วมเป็นเจ้าของงาน
-ติดตามผลการดาเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ข้อเสนอแนะ

การมีส่วนร่วม
- มี ส่ ว นร่ ว มการประชุ ม วางแผน และการก าหนด
เป้าหมาย
- มีส่วนร่วมกาหนดสถานที่ จัดสรรพื้นที่(Zoning)
- มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
- มี ส่ ว นร่ ว มการเฝ้ า ระวั ง ผู้ ก ระท าผิ ด ในการดื่ ม ปละ
จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงาน
- มีส่วนร่วมในการติดตามผลการดาเนินงาน
- ร่วมแก้ไขปัญหา

เครือข่าย
-เครือข่ายต้องมีส่วนร่วมหารือในการวางแผนกาหนด
ทิศทางของการจัดงาน จัดกิจกรรมร่วมกัน การติดตาม
ประผลนาไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกัน และช่วยจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้ในครั้งต่อไป

ด้านการควบคุม
-มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานตามกลุ่มงานที่ชานาญ
- มีการติดตามผลการดาเนินงานจากผู้รับผิดชอบหลักแต่กลุ่มงาน
- มีการใช้มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการทางสังคม ควบคู่
กัน

ภาพที่ 5.2 ผลของการการถอดบทเรียนเพื่อหาปัจจัยแห่งความสาเร็จในการจัดการงานสงกรานต์
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 8 พื้นที่ถนนตระกูลข้าว
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5.1.3 แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มีส่วนสาคัญ ประกอบไปด้วยข้อมูล ทางด้าน การวางแผน การจัดองค์การ การนา การ
ควบคุม และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่างๆ รายละเอียดดังนี้
5.1.3.1 การวางแผน (Planning) ในการจั ด งานสงกรานต์ ป ลอดเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ การวางแผนเป็นกระบวนการทาหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดเป้าหมายและตัดสินใจเลือก
ทางที่ดีที่สุด เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ดังนี้ ต้องมีการวางแผนระยะปานกลาง
(Intermediate Range Planning) จะครอบคลุมเวลาในการดาเนินงานตามแผนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในองค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ กาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เช่นวัน
เวลาจัดงาน สถานที่การจัดโซนนิ่ง (Zoning) ที่แน่นอน มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับผิดชอบอย่าง
ต่อเนื่อง มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าประมาณ 2-3 เดือน และควรมีความหลากหลายของสื่อสาร
สร้างการรับรู้สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางเพื่อป้องกันการกระทาผิดกฎหมาย การวางแผนควรมี
การเชิ ญ หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน ชุ ม ชน เข้ า มาเป็ น เครื อ ข่ า ยและมี ส่ ว นร่ ว มทุ ก
กระบวนการของการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องมีการใช้ฐานข้อมูล เดิมมา
ประกอบการวางแผนในการจัดงานครั้งต่อไปและมีการประเมินแผนการจัดงานก่อนนาไปใช้จริง
5.1.3.2 การจัดองค์ก าร (Organizing) ในการจัดงานสงกรานต์ป ลอดเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์ การจัดองค์การเป็นกระบวนการทาหน้าที่เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรการ
ผลิต และการใช้บริการเพื่อให้แผนงานที่ตั้งไว้สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จได้ กล่าวคือ
แนวทางการจัดองค์ การต้องมี การออกประกาศจัดตั้งคณะกรรมการในการทางานทั้งหน่วยงา น
ภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน จัดตั้งคณะทางานเฉพาะ
กิจโดยภาครัฐและภาคประชาสังคม อาสาสมัครเข้ามามีบทบาทในการทางาน มีการสารวจพื้นที่
เสี่ ย ง ก าหนดรู ป แบบจั ด งานที่ ห ลากหลายและสอดแทรกองค์ ค วามรู้ ต่ า งๆ และมี ก ารบรรจุ
งบประมาณการจัด งานสงกรานต์ป ลอดเครื่ องดื่ม แอลกอฮอล์ เข้า สู่แ ผนงานบุ ญประจาปี และ
ประสานหน่วยงานอื่นๆในการสนับสนุนงบประมาณ กิจกรรม หรือวัสดุต่างๆ
5.1.3.3 การนา (Leading) ในการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การ
เป็นผู้นาเป็ นกระบวนการทาหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นทางานมุ่งสู่เป้าหมายของ
องค์การเป็นสาคัญ จะต้องสร้างผู้นาที่ไม่เป็นทางการ ที่มาจากภาคประชาสังคม ผู้นาชุมชนเข้ามา
เป็นแกนนาหลักในการขับเคลื่อนการจัดงาน เนื่องจากผู้นาที่มาจากภาครัฐหรือเป็นทางการมีภารกิจ
หน้าที่หลักที่ต้องรับผิดชอบเป็นจานวนมากจาเป็นต้องสร้างผู้นาจากภาคประชาสังคม ต้องมีการ
เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนายกระดับการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่ องดื่ม
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แอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิภาพ ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน นักท่องเที่ยว มีเวทีสาธารณะในการสร้าง
การมีส่วนร่วม ในการเรียนรู้ในทุกระดับทุกพื้นที่ในการสร้างข้อตกลงระหว่าง เจ้าภาพจัดงาน เจ้า
หน้ า ฝ่ า ยรั ก ษากฎหมายเจ้ า หน้ า ที่ เ ฝ้ า ระวั ง ชุ ม ชน และร้ า นค้ า ให้ ทุ ก ฝ่ า ยได้ รั บ รู้ ปั ญ หามี ก าร
แก้ปัญหาร่วมกันนาไปสู่การเป็นเจ้าของงานที่ต้องจัดร่วมกัน ต้องชี้นาสร้างกระแสให้สังคมยอมรับ
งานสงกรานต์ที่ ปลอดเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ เปิดพื้ นที่ปลอดภัย ให้โอกาสเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ
แสดงออกถึง ประเพณี วั ฒนธรรมอัน ดีงามของท้อ งถิ่นเพื่ อสร้ างความสุข ให้คนในชุม ชนและ
นักท่องเที่ยว
5.1.3.4 การควบคุ ม (Controlling) ในการจั ด งานสงกรานต์ ป ลอดเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ การควบคุมเป็นกระบวนการที่มุ่งไปสู่การออกกฎระเบียบวิธีปฏิบัติในการทากิจกรรม
ขององค์การให้ได้ผลลัพธ์ตามมาตรฐานงานและเป้าหมายที่องค์การพึงประสงค์ กล่าวคือ ต้องมีการ
ติดตามประสานงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลอย่างสม่าเสมอ การติดตามดาเนินงานของทีมงาน
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน และเครื อ ข่ า ย ใช้ ก ระบวนการจั ด การเป็ น เครื่ อ งมื อ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การติ ด ตาม การ
ดาเนินงาน การประสานงานและทาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ไปพร้อมกันด้วย โดยมีการ
ประชุมทีมท างาน เครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการดาเนินงานและประสานงานอย่าง
สม่าเสมอ ต้องมีการควบคุมโดยใช้ การประกาศนโยบาย มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการทาง
สังคมควบคู่กัน มีการประชาสัมพันธ์ออกสู่สาธารณะเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ชุมชน
ร้ า นค้ า ได้ ป รั บ ตั ว ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย ต้ อ งมี ก ารควบคุ ม การดื่ ม และจ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ที่อยู่รอบๆ สถานที่จัดงาน (Zoning) เช่นทางเท้า รถเข็น หาบเร่ การเฝ้าระวัง สอดส่อง
ดูแลตักเตือนการแลกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้าพื้นที่การจัดงานโดยเครือข่ายภาคประสังคม ได้
ทางานควบคู่ไปกับเจ้าหน้าสาธารณสุขประจาอาเภอหรือจังหวัดต้องมีการประชาสัมพันธ์สร้างการ
รั บ รู้ ความร่ ว มมื อ ประกาศพื้ น ที่ (Zoning) สถานที่ จั ด งานที่ ชั ด เจน ควรประกาศการจั ด งาน
สงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นวาระจังหวัดและวาระแห่งชาติ ต้องมีการเก็บข้อมูลเชิง
วิช าการหรือ การท างานวิ จั ย ให้ มี ฐานข้ อ มู ล รองรั บ ผลการด าเนิ น การจั ด งานและน าไปพั ฒ นา
ยกระดับการดาเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป
5.1.3.5 การมีส่วนร่วม (Participation) การมีส่วนร่วมในการจัดงานสงกรานต์
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้การจัดงานประสบความสาเร็จบรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ แนวทางการมีส่วนร่วม จะต้องให้ทุกภาคส่วนเป็นเจ้าของงานร่วมกันมี การวางแผนการ
ด าเนิ น กิ จ กรรม การปฏิ บั ติ ง าน การแก้ ไ ข ปั ญ หา การร่ ว มรั บ ผลประโยชน์ แ ละการติ ด ตาม
ประเมินผล และมีการสร้างกิจกรรมความผูกพันของคนในครอบครัว ตลอดจนสร้างความสามัคคี
ของคนในชุมชนผ่านงานบุญประเพณีการสร้างการเปลี่ยนแปลง จะเปลี่ยนแปลงได้จริงต้องยั่งยืน
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จะยั่งยืนได้ต้องสร้างความเป็นเจ้า ของ มีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางร่วม สร้างเป้าหมายร่วม
สร้างวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) ทางานอย่างพี่น้อง จริงใจด้วยกัน เป็นความสัมพันธ์แนวราบ
ไม่ใช่การสั่งการ ต้องอาศัยวิธีการทางานแบบเชิงบูรณาการที่หลากหลายจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ทั้งนี้การมีส่วนร่วมต้องมีปัจจัยในเรื่องการให้ความสาคัญกับการเข้มงวดในการใช้
มาตรการทางกฎหมาย อย่างจริงจัง มาเป็นเครื่องมือ เช่น หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบ
ร่วมกันออกตรวจตรา ตักเตือน จับกุมผู้กระทาความผิด ที่ไม่ปฎิบัติตามข้อกฎหมาย พรบ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
5.1.3.6 เครือข่าย (Network) เป็นการรวมตัวของกลุ่มที่มีการประสานงานหรือทางาน
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีระยะเวลานานพอควรมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารประสบการณ์ แล้วพัฒนาไปสู่การวางแผนร่วมกัน ดังนั้นการจัด
งานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะต้องมีการขยายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น และมี
องค์ประกอบของกลไกการทางานที่สาคัญ คือ เครือข่ายภาคประชาสังคมควรเป็นอิสระจากภาครัฐ
กลไกที่เคลื่อนไหวควรเชื่อมโยงระหว่างภาคประชาสังคมและภาครัฐ โดยมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน
ซึ่งกันและกัน มีการบริหารจัดการที่หลากหลายรูปแบบตามสถานการณ์ ตามตารางที่ 5.1 ผลการ
สังเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตารางที่ 5.1 แนวทางที่เหมาะสมการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประเด็น
การวางแผน
(Planning)

แนวทางที่เหมาะสม
- วางแผนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- ก าหนดเป้า หมายให้ชัดเจน เช่ น วัน เวลา พื้ นที่ ส ถานที่ บุคลากรการ
วิธีการและกระบวนการ
- มีการวางแผนจัดสรรงบประมาณประจาปี
- มีการประสัมพันธ์ล่วงหน้ามีความหลากหลาย ของการสื่อสาร
- มี ก ารเชิ ญ เครื อ ข่ า ยเข้ า มามี ส่ ว นในการวางแผน และปฏิ บั ติ ก ารทุ ก
ขั้นตอน
- มีการประเมินแผนการจัดงานก่อนนาไปใช้จริง
- ใช้ฐานข้อมูลเดิมมาประกอบการวางแผนในการวางแผนการจัดงานครั้ง
ต่อไป
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ตารางที่ 5.1 แนวทางที่เหมาะสมการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ต่อ)
ประเด็น
การจัดองค์การ
(Organizing)

ผู้นา
(Leading)

การควบคุม
(Controlling)

แนวทางที่เหมาะสม
- ประกาศจัดตั้งคณะกรรมการในการทางานทั้ง หน่วยงานภาครัฐ ภาค
ประชาสังคมและภาคเอกชน
- มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน
- จัดตั้งคณะทางานเฉพาะกิจโดยภาครัฐและภาคประชาสังคม อาสาสมัคร
เข้ามามีบทบาทในการทางาน
- มีการสารวจพื้นที่เสี่ยง
- กาหนดรูปแบบจัดงานที่หลากหลายและ สอดแทรกองค์ความรู้ต่าง ๆ
- มี ก ารจั ด สรรงบประมาณการจั ด งานสงกรานต์ ป ลอด เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์เข้าสู่แผนงานบุญประจาปี
- มีการประสานหน่วยงานอื่นๆในการสนับสนุ นงบประมาณ กิจกรรม
หรือวัสดุต่างๆ
- ควรมีการเปิดเวทีสาธารณะในการสร้างการมี ส่วนร่วม ในการเรียนรู้ใน
ทุกระดับทุกพื้นที่
- การสร้ า งข้ อ ตกลงระหว่ า งหน่ ว ยงาน ชุ ม ชนได้ เ ห็ น ปั ญ หา มี ก าร
แก้ปัญหาร่วมกันและเป็นเจ้าของงาน
- สร้างกระแสให้สังคมยอมรับงานปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- เปิดพื้นที่ให้โอกาสคนในชุมชนได้มีเวทีในการแสดงออก
- ประกาศพื้นที่โซนนิ่ง (Zoning) สถานที่จัดงานที่ชัดเจน
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน และติดตามผลการดาเนินงานจากผู้รับผิดชอบ
- การประกาศนโยบาย มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการทางสังคม
เป็นการเฝ้าระวังควบคู่กัน
- รัฐมนตรีจะต้องออกเป็นนโยบายประกาศการจัดงาน สงกรานต์ปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นวาระจังหวัดและวาระแห่งชาติและมีการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
- จัดทาข้อมูลเชิงวิชาการหรืองานวิจัยรองรับ
- การประเมินผล
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)
ประเด็น
การมีส่วนร่วม
(Participation)

เครือข่าย
(Network)

แนวทางที่เหมาะสม
- ทุกภาคส่วนเป็นเจ้าของปัญหา / เจ้าของงาน
- มีการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม
- มีการรณรงค์เชิงมาตรการการบังคับใช้กฎหมายและให้ความสาคัญกับ
การเข้มงวดในการใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
- เริ่ ม ต้ น การท างานใช้ ก ระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มโดยผู้ น าชุ ม ชน เช่ น
ผู้ใหญ่บ้าน กานัน ไปสู่การปลูกจิตสานึกกับชุมชน ชาวบ้านในท้องถิ่น
- จัดตั้งคณะทางานในการเฝ้าระวังและติดตามการกระทาผิดตาม พรบ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย สรรพสามิตร สา
ธารณสุจ ตารวจ เทศกิจ เครือข่ายงดเหล้าจังหวัด เป็นต้น
- ขยายภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารประสบการณ์
- พั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ ไ ปสู่ ก ารวางแผนร่ ว มกั น ขยายการท างานใน
รูปแบบงานบุญประเพณีที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ

5.2 อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การจัดการสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮฮล์ กรณี ศึ ก ษาถนนตระกู ล
ข้ า ว ในประเทศไทย มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการวิจัย ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การนา การ
ควบคุม การมีส่วนร่วม และเครื่อข่าย ซึ่งผู้วิจัยอภิปรายผลตามปัจจัยดังต่อไปนี้
5.2.1 การวางแผน
ผลการศึกษาปัจจัยแห่งความสาเร็จในการจัดการงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ใน 8 พื้นที่ถนนตระกูลข้าว พบว่า เจ้าภาพจัดงานมีการเตรียมการที่ดี เอาจริงเอาจังกับการจัดงาน
สงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีการวางแผนเชิงปฏิบัติการล่วงหน้าอย่างน้อย 3-4 เดือน
ปัจจัยที่สาคัญของการวางแผนที่ทาให้การจัดงานประสบความสาเร็จ มี 4 ส่วนคือ คน งาน สถานที่
และเวลา โดยผู้บริหารเทศบาลมอบหมายให้ผู้อานวยการกองการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ในการกาหนดสถานที่จะจัด ใน
พื้ น ที่ ส าธารณะที่ เ ทศบาลรั บ ผิ ด ชอบ และมี ก ารก าหนดพื้ น ที่ โ ซนนิ่ ง (Zoning) ที่ ชั ด เจน และ
แนวทางที่ เ หมาะสมในการจั ด งานสงกรานต์ ป ลอดเครื่ อ งดื่ ม แอลกฮอล์ พบว่ า มี ก ารวางแผน
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ครอบคลุมเวลาในการดาเนินงานตามแผนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในองค์กร
เป็นไปตามตามเป้าหมายที่วางไว้ กาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เช่นวันเวลาจัดงาน สถานที่การจัด
โซนนิ่ง (Zoning) ที่แน่นอน มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง มีการประชาสัมพันธ์
ล่วงหน้าประมาณ 2-3 เดือน และควรมีความหลากหลายของสื่อสารสร้างการรับรู้สู่สาธารณชน
อย่างกว้างขวางเพื่อป้องกันการกระทาผิดกฎหมาย การวางแผนควรมีการเชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ชุมชน เข้ามาเป็นเครือข่ายและมีส่วนร่วมทุกกระบวนการของการจัดงานสงกรานต์
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องมีการใช้ ฐานข้อมูลเดิมมาประกอบการวางแผนในการจัดงานครั้ง
ต่อไปและมีการประเมินแผนการจัดงานก่อนนาไปใช้จริง สอดคล้องกับ วรานิษฐ์ ลาใย และเชษฐ
รัชดาพรรณาธิกุล (2560) การวิจัยเรื่อง รูปแบบการแข่งเรือปลอดเหล้า ในจังหวัดน่าน ผลการศึกษา
พบว่า กระบวนการแข่งเรือโดยปลอดเหล้าในจังหวัดน่าน มีการวางระบบงานที่ชัดเจน ก่อนการ
ดาเนินกิจกรรมงานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา คณะกรรมการหมู่บ้านจะออกประกาศคาสั่ง
แต่ง ตั้ง คณะกรรมการในฝ่า ยงานต่างๆ เพื่ อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ โดยแบ่งกระบวนการ
ออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะการเตรียมงาน ระยะการปฏิบัติตามแผน ระยะการแข่งขัน และระยะหลัง
การแข่งขัน ปัจจัยแห่งความสาเร็จของการจัดงานประเพณีแข่งเรือปลอดเหล้าในจังหวัดน่าน ได้แก่
วิสัยทัศน์ของผู้ดาเนินการ ชุมชนเข้มแข็ง เครือข่ายในการรณรงค์ ความเป็นอัตลักษณ์ของเรือน่าน
และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งเรือปลอดเหล้า
5.2.2 การจัดองค์การ
ผลการศึกษาปัจจัยแห่งความสาเร็จในการจัดการงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ใน 8พื้นที่ถนนตระกูลข้าว พบว่า การจัดองค์การมีการเตรียมความพร้อมมีการประสานงานภายใน
ภาคีเครือข่าย ก่อนการดาเนินงานมีการกาหนดทีมงาน ผู้ประสานงาน ผู้ดาเนินงานในส่วนต่างๆ
แบ่งทีมปฏิบัติงาน อย่างชัดเจน มีการประชุมทีม เพื่อเตรียมข้อมูลเกี่ ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จัด
งาน การเตรียมและจัดสรร วัสดุอุปกรณ์ที่มีความจาเป็นต่อการจัดงาน และการกาหนดงบประมาณ
ที่เพียงพอในการดาเนินงาน มีการศึกษาพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูล ก่อนลงปฏิบัติงานจริง และแนวทางที่
เหมาะสมในการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกฮอล์ พบว่า มีก ารออกประกาศจัดตั้ง
คณะกรรมการในการท างานทั้ ง หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน มีก ารแบ่ง
บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน จัดตั้งคณะทางานเฉพาะกิจโดยภาครัฐและภาคประชาสังคม อาสาสมัครเข้า
มามี บ ทบาทในการท างาน มี ก ารส ารวจพื้ น ที่ เ สี่ ย ง ก าหนดรู ป แบบจั ด งานที่ ห ล ากหลายและ
สอดแทรกองค์ ค วามรู้ต่า งๆ และมีก ารบรรจุง บประมาณการจั ดงานสงกรานต์ ปลอดเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์เข้าสู่แผนงานบุญประจาปี และประสานหน่วยงานอื่นๆในการสนับสนุนงบประมาณ
กิจกรรม หรือวัสดุต่างๆ สอดคล้องกับ ปัณณทัต นอขุนทด (2556) ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
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การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อาเภอ
ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา พบว่าปัจจัยด้านส่วนงานที่ปฏิบัติ ความรู้ความเข้าใจในการ
วางแผนงาน และภาวะความเป็นผู้นา มีผลต่อการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้าน
การวางแผน บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ วิธีปฏิบัติงาน ประเมินผล และภาวะผู้นา ส่วนใน
ปัจจัยอื่นๆ ไม่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด
5.2.3 ผู้นา
ผลการศึกษาปัจจัยแห่งความสาเร็จในการจัดการงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ใน 8 พื้นที่ถนนตระกูลข้าว พบว่าการเป็นผู้นา ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปสู่
ระดับจังหวัด ที่มีเป้าหมายในการสนับสนุน และผลักดัน การจัดงานสงกรานต์ต้องปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และปลอดภัย อย่างจริงจัง มีความมุ่งมั่น จริงจัง ในการชี้นาให้สังคม ชุมชน ให้ไปใน
ทิศทางเดียวกันในการสร้างพื้นที่ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีมาตรการต่างๆ ในการ
บังคับใช้ ได้มีการร่วมกันกาหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน เป็นแกนหลักในการให้คาปรึกษาแก่ทีม
ผู้ปฏิบัติงาน มีทักษะในการสื่อสาร ใช้วิธีการสื่อสารแบบนุ่มนวล ประนีประนอม และแนวทางที่
เหมาะสมในการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกฮอล์ พบว่า จะต้องสร้างผู้นาที่ไม่เป็น
ทางการ ที่มาจากภาคประชาสังคม ผู้นาชุมชนเข้ามาเป็นแกนนาหลักในการขับเคลื่อนการจัดงาน
ต้องมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ภาคีเครือข่ายทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ภาคประชาสังคม มีเวทีสาธารณะในการสร้างการมีส่วนร่วม ให้
ทุกฝ่ายได้รับรู้ปัญหามีการแก้ปัญหาร่วมกันนาไปสู่การเป็นเจ้า ของงานที่ต้องจัดร่วมกัน สอดคล้อง
กับ พชรศรี นนท์ศิริ (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่อง รูปแบบการดาเนินงานของกลุ่มท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบการดาเนินการแบบกระจายอานาจ
ด้านเศรษฐกิจมีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ด้านการมีส่วนร่วม คนในชุมชนมีส่วนร่วมทั้งในการ
จัดตั้งวางแผน และดาเนินงาน อย่ างไรก็ตาม พบแนวโน้ม ของการรวมอานาจในการตัดสินใจของ
ผู้นากลุ่ม ซึ่งเป็นสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในบางกลุ่ม
นอกจากนี้ภูมิหลังการก่อตั้งองค์กรพี่เลี้ยงและภาวะความเป็นผู้นาของผู้นากลุ่ม มีอิทธิพล
ต่อการกาหนดรูปแบบการดาเนินงานของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุม ชนและความสาเร็จของกลุ่ม
และสอดคล้องกับ Robert House (1974) ได้ศึกษาเรื่อง พัฒนาทฤษฎีผู้นาตามสถานการณ์ เรียกว่า
“House’s Path-Goal Theory” หรือทฤษฎีวิถีทางและเป้าหมาย มีสาระสาคัญ คือผู้นามีหน้าที่จะต้อง
ช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคล ซึ่งเป็น เป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ
องค์กร ทฤษฎีนี้ชื่อว่า พฤติกรรมของผู้นาจะได้รับการยอมรับจากพนักงานมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่
กับว่าผู้นาคนนั้นนาทางให้พ นัก งานไปสู่ความสาเร็จได้ดีเพีย งใด มีการสอนงาน แนะแนวทาง

150

สนับสนุนและให้รางวัล มากน้อยเพียงใด และพฤติกรรมของผู้ นาสามารถยืดหยุ่ น หรือเปลี่ย น
รูปแบบได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
5.2.4 การควบคุม
ผลการศึกษาปัจจัยแห่งความสาเร็จในการจัดการงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ใน 8 พื้ นที่ถ นนตระกู ลข้ าว พบว่า การควบคุมมีก ารใช้มาตรการทางสังคมและมาตรการทาง
กฎหมาย การใช้มาตรการทางสังคม เป็นการบูรณาการ การทางานระหว่างภาครัฐและภาคประชา
สังคม มีการจัดเวทีสาธารณะ เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในจังหวัด สาหรับมาตรการทางกฎหมาย
โดยมี เจ้ า หน้า หน่ ว ยงานภาครั ฐเช่น ตารวจ สรรพสามิ ต และคณะกรรมการควบคุ มเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการเฝ้ า ระวั ง ไม่ ใ ห้
นักท่องเที่ยว ร้านค้า กระทาความผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติ ควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 มีการสร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่เล่นน้าปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความ
หลากหลาย สามารถเข้าถึงกิจกรรมเหล่านั้นได้ง่ายสะดวก รวดเร็ว และ มีการเก็บข้อมูลโดยใช้วิถี
การเก็บแบบสอบถาม และสังเกตการณ์เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลผลการดาเนินการจัดงานและนาไปปรับ
ใช้ในครั้งต่อไป และแนวทางที่เหมาะสมในการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกฮอล์ พบว่า
ต้องมีการประกาศพื้นที่โซนนิ่ง (Zoning) สถานที่จัดงานที่ชัดเจน มีการประกาศนโยบาย มาตรการ
ทางกฎหมาย และมาตรการทางสังคมควบคู่กัน รัฐมนตรีออกเป็นนโยบายประกาศการจัดงาน
สงกรานต์ ป ลอดเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ เ ป็ น วาระจัง หวั ด และวาระแห่ ง ชาติ แ ละมี ก าร บัง คั บ ใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง
มีการประเมินผลจัดทาข้อมูลเชิงวิชาการหรืองานวิจัยรองรับในการนาไปพัฒนาใช้ในครั้ง
ต่อไป สอดคล้องกับ ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์ ธรรมสรณ์ โมราวรรณ และ วิวัลย์ดา
สิริชีวานันท์ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง งานบุญไร้แอลกอฮอล์ กรณีศึกษางานประเพณีแค่หลวง จังหวัด
ลาพูนหนึ่งเดียวในโลก ผลการศึกษา พบว่า อาเภอบ้านโฮ่งได้เข้าร่วมเป็นอาเภอต้นแบบรณรงค์งด
เหล้า จึงได้นาประเพณีแห่แค่หลวงซึ่งเป็นประเพณีสาคัญในงบประมาณ มาตรการและกิจกรรม
รณรงค์ การประชาสัมพันธ์เป็นปัจจัยการขับเคลื่อน ซึ่งกระบวนการขับเคลื่อนโครงการแค่หลวง
ปลอดเหล้าอาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน ประกอบด้วย 1)การรับทราบปัญหาและมีความตระหนัก
ร่วมในผลของการดื่ม 2)การทาให้เกิดการมีส่วนร่วมซึ่งจะทาให้เกิดเครือข่ายการรณรงค์งดเหล้า 3)
การดาเนินกิจกรรมในการรณรงค์งดเหล้าของอาเภอบ้านโฮ่ง 4) การเกิดสานึกร่วมของคนในชุมชน
ในการธารงไว้ซึ่งประเพณีเก่าแก่ที่เป็นหนึ่งเดียวในโลก
ทั้ ง นี้ผลของการจั ดโครงการแค่ห ลวงปลอดเหล้าในระดับพื้ นที่ทาให้ประชาชนได้รั บ
ความรู้เกี่ยวกับโทษของเหล้าทั้งในด้านสุขภาพและความสิ้นเปลือง ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ
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เหล้ า และสุ ร า มี ผู้ ที่ ต้ อ งการเลิ ก เหล้ า เพิ่ ม ขึ้ น เกิ ด แนวคิ ด การจั ด งานบุ ญ ประเพณี โ ดยไม่ รั บ
สปอนเซอร์ที่เป็นธุรกิจแอลกอฮอล์ สร้างแบบอย่างในการจัดงานบุญประเพณีปลอดเหล้าให้แก่
พื้นที่อื่น การนาผลการวิจัยไปใช้ ควรกระบวนการขับเคลื่อนโครงการแค่หลวงปลอดเหล้าไปใช้กับ
พื้ น ที่ ที่ มี ง านบุ ญประเพณี ที่ ส าคั ญ ของประเทศ โดยพิ จ ารณาถึ ง 1) การเลือ กพื้ น ที่ข ยายผลที่ มี
หน่วยงานราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้การสนับสนุนในการรณรงค์งดเหล้าใน
การบุญ 2) ด้านการจัดการกิจกรรมปลอดเหล้าที่หลากหลายแก่เด็กและเยาวชน 3) การบูรณาการการ
ทางานหน่วยงานที่มีการทางานรณรงค์ในกลุ่มสาระเดียวกัน เช่น การรณรงค์งดสูบบุหรี่หรือสาร
เสพติด การบาบัดผู้ติดสุรา
5.2.5 การมีส่วนร่วม และเครือข่าย
ผลการศึกษาปัจจัยแห่งความสาเร็จในการจัดการงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ใน 8 พื้นที่ถนนตระกูลข้าว พบว่าการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย การจัดงานเทศกาลสงกรานต์
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นปัจจัยสาคัญของความสาเร็จกล่าวคือ สังคมทุกระดับเป็นเจ้าของ
ปัญหา ในเรื่องความปลอดภัย และความไม่ปลอดภัย คนในชุมชนจะต้องเข้ามามี ส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนของการทางาน ตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการวางแผนการดาเนินกิจกรรม การปฏิบัติงาน การ
แก้ไข ปัญหา การร่วมรับผลประโยชน์และการติดตามประเมินผล โดยสิ่งที่เข้ามาเป็นกลไกที่ช่วย
ให้คนในชุมชนเกิด การมีส่ วนร่วมอย่างแท้จริงคือ การจัดเวทีประชาคม หรือเวทีสาธารณะ ทาให้
เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเป็นเวทีของการกาหนดแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน สอดคล้องกับ
วิทยาภรณ์ จรัสดวง (2544) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ทะเลน้อย อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบว่าในภาคปฏิบัติ ชุมชนยังไม่มี
โอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากนักแนวทางในการ พัฒนาการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสรุปได้ว่าเกิดขึ้นได้จากปัจจัยที่ช่วย ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งประกอบด้วย 1) ศักยภาพความพร้อมของชุมชน 2) สิ่งจูงใจ 3) การ
จัดการ 4) นโยบายของรัฐ 5) อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมและแนวทางการสร้างความร่วมมือ ซึ่ง
แนวทางการมีส่วนร่วม อาจใช้รูปไตรภาค คือการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และองค์กร
ชุมชน โดยกลุ่มที่เป็นตัวกลาง ได้แก่ องค์กรหรือเอกชน หรือนักวิชาการ ซึ่งในกรณีนี้ควรมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินการระดมความคิดและร่วมกันตัดสินใจ
ดัง นั้นถ้า คนในกลุ่มเครือข่าย และชุมชนในพื้ นที่ก ารจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ถนนตระกู ลข้า ว ขาดจิตส านึก ขาดจิตสาธารณะ ต่างคนต่างอยู่ไม่มีใครสนใจใคร
ชุมชนเริ่มจะอ่อนแอ ยิ่งนานไปก็มีแต่จะเกิดความเสื่อมโทรมลงไป เพราะขาดการพัฒนาขาดศูนย์
รวมทางจิตใจ ขาดผู้นาที่ดีและเข้มแข็ง สมาชิกเครือข่ายขาดการมีส่วนร่วม เนื่องจากการเห็นแก่ตัว
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ไม่ยอมเสียสละ กลัวเสียทรัพย์ รวมทั้งการอ้างเรื่อ งเสียเวลา ที่ต้องมาช่วยเหลืองานสงกรานต์ของ
พื้นที่ ขาดการพัฒนา ปัญหาต่างๆ และอาชญากรรมเหตุจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จะตามมา อันจะ
ส่งผลให้กิจกรรมงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกิดการล่มสลายในอนาคต
แนวทางที่เหมาะสมในการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกฮอล์ พบว่า แนวทางการ
มีส่วนร่วมและเครือข่าย จะต้องให้ทุกภาคส่วนเป็นเจ้าของงานร่วมกันมี การวางแผนการดาเนิน
กิจกรรม การปฏิบัติงาน การแก้ไข ปัญหา การร่วมรับผลประโยชน์และการติดตามประเมินผล และ
มีการสร้างกิจกรรมความผูกพันของคนในครอบครัว ตลอดจนสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน
ผ่านงานบุญประเพณีการสร้างการเปลี่ยนแปลง จะเปลี่ยนแปลงได้จริงต้องยั่งยืน จะยั่งยืนได้ต้อง
สร้างความเป็นเจ้าของ มีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางร่วม สร้างเป้าหมายร่วม สร้างวิสัยทัศน์ร่วม
(Shared Vision) ทางานอย่างพี่น้อง จริงใจด้วยกัน เป็นความสัมพันธ์แนวราบ ไม่ใช่การสั่งการ ต้อง
อาศัยวิธีการทางานแบบเชิงบูรณาการที่หลากหลายจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีการ
ขยายเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับ บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหาร
เครือข่ายชุมชน กรณีศึกษาเครือข่ายรณรงค์ลด ละ เลิกการบริโภคสุรา พบว่า ได้มีการรณรงค์ลด ละ
เลิกการบริโภคแอลกอฮอล์ในพื้นที่ของแต่ละภาคีเครือข่ายต่างๆ ลงไปในระดับกลุ่ม ตาบล หมู่บ้าน
กระจายไปทั่วประเทศ เช่น การรณรงค์ลด ละ เลิกการบริโภคแอลกอฮอล์ขององค์ก รเครือข่าย
ศาสนา เครือข่ายประชาคมสุขภาพจังหวัด วิทยาลัยจั ดการทางสังคม เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา
ภาคเหนือตอนบนในพื้นที่ชุมชนต่างๆ เป็นต้น
การรณรงค์งดเหล้าหรือการรณรงค์ลด ละ เลิก การบริโภคแอลกอฮอล์ในพื้นที่ต่างๆ ของ
บรรดาเครือข่ายทางสังคมทั้งหลายที่ผ่านมา สามารถดาเนินการได้ประสบผลสาเร็จในหลายชุมชน
นั้น มีปัจจัยหลายปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จ และปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากการบริหารเครือข่ายชุมชน
โดยแกนนาเครือข่ายการรณรงค์สามารถยกระดับประเด็นปัญหาผลกระทบอันเกิดจากการบริโภค
แอลกอฮอล์ให้เป็นประเด็นสาธารณะ ที่ชุมชนให้ความสนใจ และทาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีการบริหารจัดการเครือข่ายให้มีความสัมพันธ์ที่กระชับ
แนบแน่น และมีความเข้มแข็ง ในบางพื้นที่บางชุมชนมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง จนสามารถดาเนินการ
รณรงค์ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว และบางพื้นที่สามารถกระตุ้นความสนใจในวงกว้างมากขึ้นจน
นาไปสู่การสร้างฐาน และขับ เคลื่อนการทางานด้านการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ไปสู่ระดับ
จังหวัด และระดับภาคได้ และสอดคล้องกับ นุชนาฎ จันทร์วิเศษ (2543) ได้ศึกษาเครือข่ายในการ
จัดการทรัพยากรแบบมีส่วน ร่วม : กรณีศึกษาชุมชนคูขุด ทะเลสาบสงขลา พบว่า พัฒนาการของ
การเกิดเครือข่ายเริ่มจากการเกิด กลุ่มองค์กรในชุมชนคูขุดขึ้น แล้วมีการเชื่อมต่อไปยังกลุ่มต่าง ๆ
จากภายนอกให้มีการทางานเป็น เครือข่ายกันโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ การฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา
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และพบว่ากระบวนการที่เกิดขึ้น อาศัยปัจจัยเงื่อนไขภายในชุมชนที่ก่อให้เกิดการรวมตัวกัน ในการ
แก้ไขปัญหาของชุมชนในระดับหนึ่งก่อน ซึ่งประกอบด้วยการมีจิตสานึกร่วมของคนในชุมชนจาก
การเผชิญปัญหาภาวะวิกฤตร่วมกัน
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 เชิงนโยบาย
5.3.1.1 คณะกรรมการนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แห่งชาติ กระทรวง
สาธารณสุข หรือกระทรวงมหาดไทยควรออกเป็นกฎกระทรวงประกาศให้การจัดงานสงกรานต์
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นวาระจังหวัดและวาระแห่งชาติและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจัง เนื่องจากปัจจุบันการจัดงานบุญประเพณีต่างๆ มักจะมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็น
จานวนมาก ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท จนทาให้เกิดการเสียชีวิตและทรัพย์สิน
5.3.1.2 ควรมีการใช้มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการทางสังคมควบคู่กันใน
การควบคุ ม ผู้ ก ระท าผิ ด เรื่ อ งจ าหน่ า ยหรื อ ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ นงานสงกรานต์ เพื่ อ ให้
ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความรู้สึกว่ามาเที่ยวงานแล้วปลอดภัยและทาให้คณะทางาน มีความ
มั่นใจในการดาเนินการเฝ้าระวังผู้กระทาความผิด
5.3.1.3 เนื่องจากพื้นที่การจัดงานสงกรานต์ ถนนตระกูล ข้าวในประเทศไทยมี
จานวน มากกว่า 54 พื้นทั่วประเทศไทย และมีแนวโน้มที่จะขยายพื้นที่งานสงกรานต์ถนนตระกู ล
ข้ า วเพิ่ ม มากขึ้ น ดั ง นั้ น ในเชิ ง นโยบายหน่ ว ยงานภาครั ฐ หน่ ว ยงานที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง และ
คณะกรรมการนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮลล์ควรจะร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน ขยายพื้นที่
การจัดการงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถนนตระกูลข้ าว ทั่วประเทศไทยให้เป็นการ
จัดงานสงกรานต์ที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมดังเช่นตัวอย่าง 8 พื้นที่ กรณีศึกษาในครั้ง
นี้
5.3.2 เชิงปฏิบัติการ
5.3.2.1 ควรมีก ารสื ่อ สารสร้า งความเข้า ใจ เผยแพร่ข ้อ มูล ข่า วสารและ
ประชาสัมพันธ์ การจัดงานสงกรานต์ที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านหลากหลายช่องทางและ
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากชุมชนหรือนักท่องเที่ยวยังขาดความรู้ความเข้าใจ พระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และการบังคับใช้กฏหมายยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร
5.3.2.2 ควรมี ก ารจัดตั้งคณะทางานเฉพาะกิ จโดยภาครัฐและภาคประชาสังคม
อาสาสมัครเข้ามามีบทบาทในการทางาน เนื่องจากทางเทศบาลจะภาระหน้าที่หลักที่ต้องดาเนินการ
อาจจะทาให้การจัดงานสงกรานต์ไม่สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
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5.3.2.3 เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ภาคี
เครือข่ า ยทั้ง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ภาคประชาสังคมเพื่อพั ฒนายกระดับการจัดงาน
สงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิภาพ ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน นักท่องเที่ยว
สร้างข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน ชุมชนได้ เห็นปัญหา มีการแก้ปัญหาร่วมกันและ เป็น เจ้าของงาน
5.3.2.4 ควรนาแนวทางการจัดงานที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไปประยุกต์ใช้กับ
งานบุญประเพณีหรือรื่นเริงอื่นๆ เนื่องจากในปัจจุบันการจัดงานบุญประเพณีหรืองานรื่นเริงมักจะมี
การดื่ม เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ท าให้มีการทะเลาะวิวาท เกิ ดอุบัติเหตุ สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล
5.3.3 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
5.3.3.1 ควรมีก ารศึก ษาการจัด การงานบุญ ประเพณีอื่น ๆ ที่ป ลอดเครื่อ งดื่ม
แอลกอฮอล์ในประเทศไทย
5.3.3.2 ควรมีการประเมินผลการดาเนินการจัดงานสงกรานต์ที่ปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์โดยการลงพื้นที่สังเกตการณ์ สัมภาษณ์และเก็บแบบสอบถามเพื่อนามาจัดทาฐานข้อมูล
เชิงวิชาการในการจัดงานครั้งต่อๆไป
5.3.3.3 ควรมีก ารวิจัย ในรูป แบบการวิจัย เชิง ปริมาณโดยอาจนาไปศึก ษาจาก
กลุ่ม ตัว อย่างที่เป็น การจัดงานสงกรานต์ ทุก จังหวัดทั่วประเทศ หรือการจัดงานในรูปแบบที่มี
เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ เชิง ประเด็นอื่นๆ เช่น ความเข้า ใจในรูป แบบการจัด งานสงกรานต์ที่
ปลอดเครื ่อ งดื ่ม แอลกอฮฮล์ ทัศ นคติ ความคาดหวัง เพื ่อ ให้ สามารถน าข้อ สรุ ป ของความ
แตกต่าง ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้อ ย่างกว้างขวางมากขึ้น เนื่อ งจากงานวิจัย เรื่อ งการจัด การงาน
สงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถนนตระกูลข้าวในประเทศไทย เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ
โดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวนไม่มากนัก และเป็นการศึกษาเฉพาะกรณี
5.3.3.4 งานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถนนตระกูลข้าวที่สามารถบรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้นั้น ต้องมีการนาการพัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแบ่งงานกันทา
ตามถนัดนาการมีส่วนร่วม มาใช้เป็นส่วนประกอบแบบผสมผสานเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายที่
เข้ ม แข็ ง โดยเชิ ญ ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในกระบวนการการจั ด การงานทุ ก ภาคส่ ว น และการน า
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาใช้เชิงนโยบาย โดยมีหน่วยงาน เช่น
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นกลไกในการเชื่อมโยงให้ทุกภาค
ส่วน มีส่วนร่วมใช้เป็นช่องทางในกระบวนการเชิงนโยบายสาธารณะระดับชาติ และนโยบายที่มีอยู่
ได้เกิดการขับเคลื่อนและปฏิบัติตามอย่างเป็นรูปธรรมเชิงประจัก ษ์ต่อสาธารณะชน มีความชัดเจน
ในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสืบต่อไป
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณ์ และบทสัมภาษณ์
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สาหรับผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ
ชื่องานวิจัย การจัดการงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถนนตระกูลข้าวในประเทศไทย
โดย
นายวิฑูร อินทจันท์
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม
ความเห็นของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
ที่
2.1
2.1.1

2.1.2

2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3

ข้อความถามบทสัมภาษณ์
ด้านการวางแผนการจัดการงานสงกรานต์ปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ท่ า นมี ส่ วนร่ ว มในการวางแผนงานสงกรานต์
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ อย่างไร (เช่น
งบประมาณ สถานที่ วัน เวลา บุค ลากร วิ ธีการ
และกระบวนการ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ / ก าหนด
นโยบาย การกาหนดแนวทางการจัดงานอย่างไร
บ้าง) ช่วยอธิบายรายละเอียด
ท่านมีเป้าหมายสาคัญ/มีนโยบายอย่างไรบ้างใน
การสนั บ สนุ น ในจั ด การงานสงกรานต์ ป ลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วยอธิบายรายละเอียดให้
ทราบด้วย
ด้ า นการจั ด องค์ ก ารในการจั ด งานสงกรานต์
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ท่ า นมี ก ารจั ด โครงสร้ า ง/ระบบบั ง คั บ บั ญ ชา
หรือไม่/อย่างไรในการสนับสนุนจัดกิจกรรม/ มี
วิธีการ การติดต่อสื่อสารกันอย่างไรบ้าง
ท่านมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบหรือไม่ อย่างไร/
มีการคัดสรรบุคคลเข้ามาร่วมทางานหรือไม่/มี
การอบรมหรื อ ประชุ ม ชี้ แ จงบทบาทหน้ า ที่
หรือไม่ อย่างไร / ช่วยอธิบาย
ด้านงบประมาณ ท่านมีวิธีการจัดการอย่างไร มี
ปั ญ หาใดบ้ า งหรื อ ไม่ แ ละท่ า นมี วิ ธี ก ารแก้ ไ ข
อย่างไร

ตรงตาม
วัตถุประสงค์

ไม่แน่ใจ

ไม่ตรงตาม ข้อเสนอแนะ /
วัตถุประสงค์ ข้อปรับปรุง
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ความเห็นของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
ที่

ข้อความถามบทสัมภาษณ์

2.2.4

ด้านวัสดุ อุป กรณ์ ใ นการจั ด กิจ กรรมหน่ วยงาน
ของท่านได้มีการสนับสนุนในการจัดงานหรือไม่
อย่างไร ช่วยอธิบายรายละเอียด
ด้ า นการน าในการจั ด งานสงกรานต์ ป ลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ท่านมีวิธีการอย่างไรในการให้ค าแนะน า หรื อ
ข้ อ เสนอแนะแก่ เ จ้ า ภาพรั บ ทุ น /มี ก ารสร้ า ง
แรงจูงใจ หรือไม่อย่างไรที่ทาให้บุคลากรทุกคน
ได้งานบรรลุเป้าหมาย ช่วยอธิบายรายละเอียด
ด้านการควบคุม ในการจัดงานสงกรานต์ปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ท่านมีแนวทางและวิธีการควบคุมในการจัดงาน
สงกรานต์ให้ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือไม่
อย่างไรบ้าง ช่วยอธิบาย
ท่านมีวิธีการอย่างไร ในการติดตามผลการจัดงาน
สงกรานต์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามแผนงาน/ ใครเป็ น
ผู้ติดตาม / มีหน่วยใดบ้างที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การติ ด ตาม ควบคุ ม ให้ ง านปลอดเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ถ้ามี มีวิธีการควบคุมอย่างไร
ท่านมีวิธีการอย่างไร ในการติดตามผลการจัดงาน
สงกรานต์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามแผนงาน/ ใครเป็ น
ผู้ติดตาม / มีหน่วยใดบ้างที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การติ ด ตาม ควบคุ ม ให้ ง านปลอดเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ถ้ามี มีวิธีการควบคุมอย่างไร
การมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด งานสงกรานต์ ป ลอด
เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์
หน่ ว ยงานของท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด งาน
หรื อ ไม่ อย่ า งไร เช่ น ร่ ว มการวางแผน / ร่ ว ม
ประชุม /จัดกิจกรรม /รณรงค์ หรืออื่นๆในการจัด
งาน ช่วยอธิบายรายละเอียด

2.3
2.3.1

2.4
2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.5
2.5.1

ตรงตาม
วัตถุประสงค์

ไม่แน่ใจ

ไม่ตรงตาม ข้อเสนอแนะ /
วัตถุประสงค์ ข้อปรับปรุง
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ความเห็นของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
ที่
2.6
2.6.1

2.7

2.8

ข้อความถามบทสัมภาษณ์

ตรงตาม
วัตถุประสงค์

ไม่แน่ใจ

เครื อ ข่ า ยในการร่ ว มจั ด งานสงกรานต์ ป ลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มีเครือข่ายใดบ้างเข้ามาสนับสนุนงาน/เข้ามากี่ปี
แล้ว/ ท่านมีการติดต่อสื่อสารกันหรือไม่ อย่างไร
/มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบอะไรบ้ า งช่ ว ยอธิ บ าย
รายละเอียด วัตถุประสงค์
มีปัจจัยใดบ้างที่ทาให้การจัดงานสงกรานต์ปลอด
เครื่อ งดื่ มแอลกอฮอล์ป ระสบความส าเร็จ ช่ ว ย
อธิบายรายละเอียด
ในอนาคตท่ า นอยากเห็น การจัด งานสงกรานต์
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พัฒนารูปแบบไปใน
ทิศทางใด (ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น)

ลงชื่อ....................................................อาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญ
(.....................................................................)
ตาแหน่ง.............................................................................

ไม่ตรงตาม ข้อเสนอแนะ /
วัตถุประสงค์ ข้อปรับปรุง
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สาหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ชื่องานวิจัย การจัดการงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถนนตระกูลข้าวในประเทศไทย
โดย
นายวิฑูร อินทจันท์
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม
ความเห็นของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
ที่
2.1
2.1.1

2.2

ข้อความถามบทสัมภาษณ์
ด้านการวางแผนการจัดการงานสงกรานต์ปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก ที่มีความสาคัญ
ในการเข้ า ร่ ว มการจั ด งานสงกรานต์ ป ลอด
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องท่ า นคื อ อะไร ช่ ว ย
อธิบายรายละเอียดให้ทราบด้วยและท่านมีส่วน
ร่ ว มในการวางแผนงานหรื อ ไม่ อย่ า งไร เช่ น
(งบประมาณ สถานที่ วันเวลา บุคลากร วิธีการ
และกระบวนการ)
ด้ า นการจั ด องค์ ก ารในการจั ด งานสงกรานต์
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2.2.1

หน่วยงานของท่านมีการจัดเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
จัด กิ จกรรมงานสงกรานต์หรื อไม่/ ใครเป็น
ผู้ดาเนินการ/มีวิธีการติดต่อสื่อสารกันหรือไม่
อย่างไรบ้าง

2.2.2

มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบหรือไม่ อย่างไร หรือ
มีการคัดสรรบุคคลเข้ามาร่วมทางานหรือไม่/มี
การอบรมหรื อ ประชุ ม ชี้ แ จงบทบาทหน้ า ที่
หรือไม่ อย่างไร ในการเข้ามาร่วมกิจกรรมงาน
สงกรานต์ ช่วยอธิบายรายละเอียด
ด้ า นงบประมาณ ท่ า นได้ มี ก ารสนั บ สนุ น
งบประมาณให้กับเจ้าภาพจัดงานหรือไม่ อย่างไร
และ มี ปั ญ หาใดบ้ า งหรื อ ไม่ แ ละท่ า นมี วิธี ก าร
แก้ไขอย่างไร

2.2.3

ตรงตาม
วัตถุประสงค์

ไม่แน่ใจ

ไม่ตรงตาม ข้อเสนอแนะ /
วัตถุประสงค์ ข้อปรับปรุง
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ความเห็นของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
ที่

ข้อความถามบทสัมภาษณ์

2.2.4

ด้านวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม หน่วยงาน
ของท่านมีการสนับสนุนหรือไม่ ใครเป็นผู้จัดหา/
มี อ ะไรบ้ า ง มี ห ลั ก การในการจั ด การเรื่ อ งนี้
อย่างไรบ้าง
ด้ า นการน าในการจั ด งานสงกรานต์ ป ลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ท่านมีวิธีการอย่างไรในการให้ค าแนะน า หรื อ
เสนอแนะแก่ผู้ปฏิบัติงาน /ทีมงาน /มีการสร้าง
แรงจูงใจ หรือไม่อย่างไรที่ทาให้บุคลากรทุกคน
ได้งานบรรลุเป้าหมาย ช่วยอธิบายรายละเอียด
ท่านจัดการกระบวนการรณรงค์ในบริเวณงานให้
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือไม่ อย่างไรบ้าง
อาศั ย หลักการใดในการจั ด การ / มี การสื่ อ สาร
อย่างไรให้งานปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วย
อธิบายรายละเอียด
ด้านการควบคุม ในการจัดงานสงกรานต์ปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ท่ านมี ส่วนในการกาหนดแนวทางและวิ ธีการ
ควบคุ ม ในการจั ด งานสงกรานต์ ใ ห้ ป ลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือไม่ อย่างไรบ้าง ช่วย
อธิบาย
ท่านมีวิธีการอย่างไร ในการติดตามผลการจัดงาน
สงกรานต์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามแผนงาน/ ใครเป็ น
ผู้ติดตาม / มีหน่วยใดบ้างที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การติ ด ตาม ควบคุ ม ให้ ง านปลอดเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ถ้ามี มีวิธีการควบคุมอย่างไร
การมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด งานสงกรานต์ ป ลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มีห น่วยงานของท่าน มี ส่วนร่วมในการจั ดการ
งานสงกรานต์หรือไม่ ถ้ามี เข้ามาส่วนร่วมใน
การท าอะไรบ้ า ง เช่ น ร่ ว มการวางแผน / ร่ ว ม

2.3
2.3.1

2.3.2

2.4
2.4.1

2.4.2

2.5
2.5.1

ตรงตาม
วัตถุประสงค์

ไม่แน่ใจ

ไม่ตรงตาม ข้อเสนอแนะ /
วัตถุประสงค์ ข้อปรับปรุง
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ความเห็นของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
ที่

2.6
2.6.1

2.7

2.8

ข้อความถามบทสัมภาษณ์

ตรงตาม
วัตถุประสงค์

ไม่แน่ใจ

ประชุม /จัดกิจกรรม /รณรงค์ หรืออื่นๆในการจัด
งาน ช่วยอธิบายรายละเอียด
เครื อ ข่ า ยในการร่ ว มจั ด งานสงกรานต์ ป ลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เครือข่าย และการสร้างเครือข่าย มีความสาคัญต่อ
ความสาเร็จของเป้าหมายในการจัดงานหรือไม่
ถ้ ามี ท่ านมี วิธีการหรื อ หลั ก การบริ ห ารจั ด การ
เครื อ ข่ าย เพื่ อ ร่ วมการจั ด งานสงกรานต์ ป ลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างไรบ้าง เพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
มีปัจจัยใดบ้างที่ทาให้การจัดงานสงกรานต์ปลอด
เครื่อ งดื่ มแอลกอฮอล์ป ระสบความส าเร็จ ช่ ว ย
อธิบายรายละเอียด
ในอนาคตท่ า นอยากเห็น การจัด งานสงกรานต์
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พัฒนารูปแบบไปใน
ทิศทางใด (ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น)

ลงชื่อ....................................................อาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญ
(.....................................................................)
ตาแหน่ง.............................................................................

ไม่ตรงตาม ข้อเสนอแนะ /
วัตถุประสงค์ ข้อปรับปรุง
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สาหรับผู้รับทุน
ชื่องานวิจัย การจัดการงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถนนตระกูลข้าวในประเทศไทย
โดย
นายวิฑูร อินทจันท์
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม
ความเห็นของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
ที่
2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2
2.2.1

2.2.2

ข้อความถามบทสัมภาษณ์
ด้านการวางแผนการจัดการงานสงกรานต์ปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ท่ า นมี ก ารวางแผนงานหรื อ ไม่ อย่ า งไร มี
หลั ก การและวิ ธี ก ารอย่ างไรบ้ า ง /การกาหนด
วัตถุประสงค์/กาหนดนโยบาย การกาหนดแนว
ทางการจั ด งาน/ใครเป็ น ผู้ ร่ ว มวางแผนและ
ผู้ ป ฎิ บั ติ มี ห น่ ว ยงานอื่ น ๆมาร่ ว มกั น วางแผน
หรือไม่ อย่างไร ช่วยอธิบายรายละเอียด
เป้าหมายสาคัญในการจัดการงานสงกรานต์ของ
ท่านเป็นอย่างไร ช่วยอธิบายรายละเอียดให้ทราบ
ด้วย
ในการวางแผนงาน ด้ านใดบ้ าง ( งบประมาณ
สถ า น ที่ วั น เ ว ลา บุ ค ล า กร วิ ธี ก า ร แ ล ะ
กระบวนการ)
ด้ า นการจั ด องค์ ก ารในการจั ด งานสงกรานต์
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มีการจัดโครงสร้าง/ระบบบังคับบัญชาหรือไม่/
อย่างไรในการจัดกิจกรรม/ ใครเป็นผู้จัดการ/มี
วิธีการการติดต่อสื่อสารกันอย่างไรบ้าง
มีการแบ่งกันหน้าที่รับผิดชอบหรือไม่ อย่างไร/มี
การคัดสรรบุคคลเข้ามาร่วมทางานหรือไม่/มีการ
อบรมหรือ ประชุม ชี้ แจงบทบาทหน้ าที่ ห รือ ไม่
อย่างไร / มีเครือข่ายอื่นเข้ามาช่วยในการทางาน
หรื อไม่ ถ้ามีเ ป็น หน่ วยงานใดบ้าง มี หน้ าที่ ท า

ตรงตาม
วัตถุประสงค์

ไม่แน่ใจ

ไม่ตรงตาม ข้อเสนอแนะ /
วัตถุประสงค์ ข้อปรับปรุง
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ความเห็นของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
ที่

ข้อความถามบทสัมภาษณ์
อะไร ช่วยอธิบาย

2.2.3

2.2.4

2.3
2.3.1

2.3.2

2.4
2.4.1

2.4.2

ด้ า นงบประมาณ ท่ า นได้ รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจาก สสส.ในนามองค์ กรอะไร มี
เงื่อนไขอย่างไรบ้าง มีตัวชี้วัดที่ถูกประเมินจาก
การรับ ทุน หรื อไม่ อย่ างไร และท่ านได้ รับ การ
สนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานอื่ น หรื อ ไม่ อย่ า งไร
ท่ า นมี วิ ธี ก ารจั ด การอย่ า งไร มี ปั ญ หาใดบ้ า ง
หรือไม่และท่านมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
ด้ านวั สดุ อุ ป กรณ์ ใ นการจั ด กิ จ กรรมใครเป็ น ผู้
จัดหา/ มีอะไรบ้าง มีหลักการในการจัดการเรื่อง
นี้อย่างไรบ้าง
ด้ า นการน าในการจั ด งานสงกรานต์ ป ลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ท่านมีวิธีการอย่างไรในการให้ค าแนะน า หรื อ
เสนอแนะแก่ผู้ปฏิบัติงาน /มีการสร้างแรงจูงใจ
หรื อ ไม่ อ ย่ างไรที่ ท าให้ บุ ค ลากรทุ ก คนได้ ง าน
บรรลุเป้าหมาย ช่วยอธิบายรายละเอียด
ท่านจัดการกระบวนการรณรงค์ในบริเวณงานให้
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือไม่ อย่างไรบ้าง
อาศั ย หลั กการใดในการจั ด การ /มี การสื่ อ สาร
อย่างไรให้งานปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วย
อธิบายรายละเอียด
ด้านการควบคุม ในการจัดงานสงกรานต์ปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ท่านมีแนวทางและวิธีการควบคุมในการจัดงาน
เทศกาลสงกรานต์ให้ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือไม่ อย่างไรบ้าง ช่วยอธิบาย
มี วิธี การอย่ างไร ในการติ ด ตามผลการจั ด งาน
สงกรานต์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามแผนงาน/ ใครเป็ น
ผู้ติดตาม / มีหน่วยใดบ้างที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การติ ด ตาม ควบคุ ม ให้ ง านปลอดเครื่ อ งดื่ ม

ตรงตาม
วัตถุประสงค์

ไม่แน่ใจ

ไม่ตรงตาม ข้อเสนอแนะ /
วัตถุประสงค์ ข้อปรับปรุง
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ความเห็นของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
ที่

ข้อความถามบทสัมภาษณ์

ตรงตาม
วัตถุประสงค์

ไม่แน่ใจ

แอลกอฮอล์ ถ้ามี มีวิธีการควบคุมอย่างไร
2.5
2.5.1

2.6
2.6.1

2.7

2.8

การมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด งานสงกรานต์ ป ลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มีหน่วยงานใดเข้ามามีส่วนร่วม ถ้ามี เข้ามาส่วน
ร่วมในการทาอะไรบ้าง เช่นร่วมการวางแผน /
ร่วมประชุม /จัดกิจกรรม /รณรงค์ หรืออื่นๆใน
การจัดงาน ช่วยอธิบายรายละเอียด
เครื อ ข่ า ยในการร่ ว มจั ด งานสงกรานต์ ป ลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มี เ ครื อ ข่ า ยใด ช่ ว ยอธิ บ ายรายละเอี ย ดของ
เครือข่าย /เข้ามาร่วมจัดงานหรือเข้ามาสนับสนุน
งาน /เข้ า มากี่ ปี แ ล้ ว / มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั น
หรื อไม่ อย่ างไร /มีห น้ าที่ รับ ผิด ชอบอะไรบ้ าง
ช่วยอธิบายรายละเอียด
มีปัจจัยใดบ้างที่ทาให้การจัดงานสงกรานต์ปลอด
เครื่อ งดื่ มแอลกอฮอล์ป ระสบความส าเร็จ ช่ ว ย
อธิบายรายละเอียด
ในอนาคตท่านอยากเห็นการจัดงานสงกรานต์ฯ
พัฒนารูป แบบไปในทิศทางใด(ระดั บชาติ และ
ระดับท้องถิ่น)

ลงชื่อ....................................................อาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญ
(.....................................................................)
ตาแหน่ง.............................................................................

ไม่ตรงตาม ข้อเสนอแนะ /
วัตถุประสงค์ ข้อปรับปรุง
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ภาคผนวก ข
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
บุคลากรผู้ที่มีส่วนเกีย่ วข้องกับการจัดงานสงกรานต์
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

180

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ / ผู้ชานาญการ/ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการสัมภาษณ์เชิงลึก
1. นพ.ดร.บัณฑิต ศรไพศาล

รองผู้จัดการ

2. นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล

สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
อดีตผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

3. อาจารย์มานพ แย้มอุทัย

แอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ

4. ดร.นิรุจน์ อุทธา

สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ผู้อานวยการศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

5. ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี

สานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน
ผู้อานวยการ

6. นายวิษณุ ศรีทะวงษ์

สานักงานเครือข่าย องค์กรงดเหล้า (สคล.)
ผู้จัดการ แผนนโยบายสาธารณะฯมูลนิธิพลังสังคม

7. นายคารณ ชูเดชา

นักวิชาการ ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจแอลกอฮอล์

8. นางสาวสุวรา แก้วนุ้ย

นักวิชาการ ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าภาคใต้ ตอนล่าง

9. นายสาธิต จาดเรียบร้อย

ปลัดเทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง

10. นายบุญชอบ สิงห์คา

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดมหาสารคาม

181

ภาพตัวอย่างการสัมภาษณ์
นายแพทย์ ดร.บัณฑิต ศรไพศาล
รองผู้จัดการสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

182

ภาพตัวอย่างการสัมภาษณ์
ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี
ผู้อานวยการสานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

183

ภาพตัวอย่างการสัมภาษณ์
นายคารณ ชูเดชา นักวิชาการ
ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจแอลกอฮอล์

184

ภาพตัวอย่างการสัมภาษณ์
อาจารย์วิษณุ ศรีทะวงศ์ ผู้จดั การ แผนนโยบายสาธารณะฯ มูลนิธิพลังสังคม

185

ภาพตัวอย่างการสัมภาษณ์
นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล อดีตผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

186

ภาพตัวอย่างการสัมภาษณ์
นางสาวสุวรา แก้วนุ้ย อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นักวิชาการ ประจาภาคใต้ล่าง เครือข่ายองค์กรงดเหล้า

187

ภาพตัวอย่างเวทีถอดบทเรียน
การจัดการงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ ถนนตระกูลข้าว
ในประเทศไทยภายใต้กระบวนการของสานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

188

ภาคผนวก ค
หนังสือขอความอนุเคราะห์

189

190

191

192

193

194

ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ-สกุล
วัน/เดือน/ปีเกิด
สถานที่เกิด
ที่อยู่

นายวิฑูร อินทจันท์
21 เมษายน 2511
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
273/21 ซอยศรีย่าน 3 ถนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

การศึกษา

บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, 2551
บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 2554
ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสยาม, 2562

ตาแหน่ง

- ผู้บริหารโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ
ภายใต้ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัทรัชดาภรณ์ 1996 จากัด)
- เลขาธิการ สมาคมธุรกิจอาหารและสปาไทย
- อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สถานที่ทางาน บริเวณห้องโถงชั้น 1 ภายในอาคารสนามบินนานาชาติหาดใหญ่
ตาบลคลองหลา อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
การเผยแพร่งานวิจัย
วิฑูร อินทจันท์ และ ไชยนันท์ ปัญญาศิริ. เรื่องการบริหารจัดการเครือข่ายที่ส่งผลต่อการจัดงานสงกรานต์
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีศึกษา ถนนตระกูลข้าว ในประเทศไทย. ใน รายงานการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3. 24-25 พฤษภาคม 2561 ณ ลอฟท์ มาเนีย บูทีคโฮเทล
อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร.
วิฑูร อินทจันท์ และ ไชยนันท์ ปัญญาศิริ. แนวทางการจัดการงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กรณีศึกษา ถนนตระกูลข้าว ในประเทศไทย. วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ. ปีที่ 29 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2562): หน้า 104-119. (วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2)
วิฑูร อินทจันท์ และ ไชยนันท์ ปัญญาศิริ. การจัดการงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีศึกษา
ถนนตระกูลข้าว ในประเทศไทย. วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ. ปีที่ 7
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564). (วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1)

