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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี มี วตั ถุ ประสงค์เพือ 1) ศึกษาปั จจัยที มี อิทธิ พลต่อความรั บผิดชอบต่อสังคมในการใช้
พืนทีสาธารณะของจังหวัดระนอง และ 2) เพือหาแนวทางทีเหมาะสมในการสร้ างค่านิ ยมความรั บผิดชอบต่อ
สังคมในการใช้พืนที สาธารณะของจังหวัดระนอง เก็บข้อมูลเบื องต้นด้วยระเบี ยบวิธีวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทีอาศัยอยูใ่ นเขตจังหวัดระนอง จํานวน 400 คน และดําเนิ นการศึกษาวิจยั
เชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญคือ ผูบ้ ริ หารของส่ วนราชการของจังหวัด
ระนองและผูบ้ ริ หารท้องถิ นทีมีบทบาทต่อการบริ หารและพัฒนาจังหวัดระนอง จํานวน 8 คน สถิ ติทีใช้ในการ
วิเคราะห์ ขอ้ มูลคื อ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี ย ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ ถดถอยพหุ คูณแบบขันตอน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พืนทีสาธารณะของจังหวัดระนอง
ได้แก่ ด้านการตระหนักถึ งผลประโยชน์สาธารณะบนรากฐานการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน ด้านยึดหลักความ
เสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม มีประสิ ทธิ ภาพในการทํานาย คิดเป็ นร้อยละ 66.90 และ 2) แนวทางที
เหมาะสมในการสร้างค่านิ ยมความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พืนทีสาธารณะของจังหวัดระนอง ได้แก่
การส่ งเสริ มจิ ตสํานึ กทางสังคมทีสร้ างความตระหนักร่ วมของภาคส่ วนต่าง ๆ ได้แก่ ภาคราชการ เอกชน
และภาคประชาสังคม โดยการกระจายอํานาจให้แก่ ชุมชนและประชาชนร่ วมวางแผนและแก้ไขปั ญหา สร้ าง
ค่านิยม และการเรี ยนรู ้ร่วมกัน กําหนดกฎเกณฑ์และบรรทัดฐานทางสังคมทีเกิดจากการยอมรับร่ วมกันทีผ่าน
เวทีสาธารณะ การจัดการพืนทีตามหลักธรรมาภิบาล เปิ ดเวทีแสดงทางความคิดทีเปิ ดเผยต่อสาธารณะชน และ
การหาแนวร่ วมทีผ่านการแสดงความคิดเห็นจากทุกภาคส่ วน เพือการตัดสิ นใจบนพืนฐานการมีส่วนร่ วม
คําสํ าคัญ : ความรับผิดชอบต่อสังคม, การใช้พืนทีสาธารณะ
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Abstract
The purposes were to study: 1) study the responsibility influence for socials about public areas
uses, and 2) analysis the best way of making suitable value for social responsibility. The sample groups were
400 people are living or working in local areas by questionnaire and collected the database by quantitative
research methods, 10 director of division and local government in Ranong by structure questionnaire. The
statistics used in data analysis were percentage, average, standard deviation and stepwise multiple regression
analysis. The research result were as follows: 1) influence cause for social responsibility was Being aware of
the public interest on the basis of shared resources, The principles of equality and social equity and foretell
efficiency 66.90 %, and 2) the best method into value making for social responsibility was many agencies
participation both of government, organ and society. The government or some organ may spread the power into
people and community for planning, solving problems, value making and co-leaning about the social rule and
social norm that throughout opinion freedom public stage. The best value making, we should give the important
for public benefit.
Keywords: Social responsibility, Public areas uses

1.ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
พืนทีสาธารณะ (Public Space) คือพืนทีกลุ่มทางสังคมเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรม เชิ งพืนทีในด้าน
การแลกเปลี ยน และมี ก ารเปลี ยนแปลงหน้า ที การใช้งาน ไม่ไ ด้ถูก ใช้ตามหน้าที ที ควรเกิ ดขึ นหรื อ
องค์ประกอบของพืนทีเปลียนแปลงไปตามกายภาพแวดล้อม ชือของ “Public Space” และมีบทบาทแอบแฝง
ในพืนทีสาธารณะนี โดยไม่ได้ใช้พืนทีตามข้อกําหนดหรื อกิจกรรมทีควรจะเป็ นหรื อบางอย่างในพืนทีถูกใช้
งานแบบผิด ๆ และขอบเขตของ “Public Space” ยังดูเจือจางลงพืนทีถูกทับซ้อนกับพืนทีอืน ๆ ทีการเอือ
ประโยชน์ซึงกันและกัน จึงเกิดปั ญหาอืนๆ ตามมา อีกทังทีดินยังเป็ นพืนทีสาธารณะ และเป็ นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน อาทิ ทีรกร้างว่างเปล่า ทุ่งหญ้าเลียงสัตว์ ทางระบายนํา สวนสาธารณะ สถานทีพักผ่อนหย่อนใจ
เป็ นต้น เป็ นทรัพย์สินส่ วนกลางทีมีไว้เพือประชาชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ งเป็ นหน้าทีของรัฐทีต้อง
ควบคุม คุม้ ครองป้ องกันให้คงอยูอ่ ย่างยังยืน (ศุภยาดา ประดิษฐ์ไวทยากร, 2555: 1)
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ส่ วนปั ญหาที ตามมาพบได้ว่า การบุ กรุ ก ที สาธารณสมบัติของพืนที ในประเทศไทยนัน ใน
สถานการณ์ ปัจจุบนั ปรากฏว่าทีดิ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิ นมีจาํ นวนลดน้อยลงมากเนื องจากการบุกรุ ก
ทําลาย ทําให้เสื อมสภาพการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ปั ญหาทีเกิดขึนเนื องจากราษฎรจํานวนเข้ามาบุกรุ กทําให้
ทีสาธารณสมบัติของแผ่นดินกลายเป็ นทีอยูอ่ าศัยและทีทํามาหากินของราษฎรทําให้มีปัญหายากทีทําการขับ
ไล่ประชาชนดังกล่าวออกจากทีดินของรัฐ ซึ งสาเหตุของปั ญหาการบุกรุ กนัน เกิดจากความไม่ชดั เจนของที
สาธารณประโยชน์ นอกจากนี ยังเกิ ดจากการสํารวจและการจัดทาทะเบี ยนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และทาง
ราชการได้จดั ทําไว้นานแล้ว รวมทังสภาพพืนทีและแนวเขต มีการเปลียนแปลงไปตามธรรมชาติ ซึ งขาดการ
ดูแลรักษา ทาให้ขอ้ มูลทีมีอยูก่ บั สภาพความเป็ นจริ งคลาดเคลือนไม่ตรงกันทําให้เกิดปั ญหาการออกเอกสาร
สิ ทธิ# ทบั ทีสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ธิ ติ เอียมอาษาและศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน,2558)
ดังนันผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวความคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
แนวคิดค่านิ ยมทางการบริ หารแนวคิดการบริ การสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service : NPS) และ
งานวิจยั ทีเกียวข้องมาเป็ นกรอบแนวความคิดในการศึกษาวิจยั ครังนี โดยแนวคิดดังกล่าวเป็ นองค์ความรู ้ใหม่
เกียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมทีตระหนักถึงค่านิ ยมประชาธิ ปไตย โดยองค์กรจะพึงกระทําเพือรับมือกับ
ผลกระทบทีอาจเกิดขึนต่อสังคมและสิ งแวดล้อมจากการประกอบธุ รกิจหรื อการดําเนิ นการขององค์กร เริ ม
ตังแต่การป้ องกัน รักษา ปรับปรุ ง และพัฒนาอย่างต่อเนื อง โดยมุ่งเน้นการปฏิบตั ิจากองค์กรออกไปสู่ สังคม
เริ มจากการเคารพกติ ก า การปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมาย รวมไปถึ ง การปฏิ บ ตั ิ ตนให้มี ค วามสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล และมีจริ ยธรรมทางสังคม เป็ นต้น

2.วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั กําหนดวัตถุประสงค์ไว้ 2 ประการ ดังนี
1. เพือศึกษาปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พนที
ื สาธารณะของจังหวัด
ระนอง
2. เพือหาแนวทางทีเหมาะสมในการสร้างค่านิยมความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พนที
ื
สาธารณะของจังหวัดระนอง
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3.ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครังนีได้กาํ หนดขอบเขตเฉพาะการศึกษา ดังนี
1.ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี กําหนดเลือกจากประชาชนทีอาศัยอยูใ่ นเขตจังหวัดระนอง มี
จํานวนประชากรทังสิ น 181,000 คนโดยการสุ่ มด้วยสู ตรทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973 : 125 อ้างถึงใน ยุทธ
ไกยวรรณ์,2553 : 64) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน
ในส่ วนกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญโดยการสุ่ มแบบเจาะจงได้แก่
ผูบ้ ริ หารของส่ วนราชการทีมีความเกียวข้องในการวางแผนเชิงนโยบายของจังหวัดระนอง ประกอบด้วย ผูว้ า่
ราชการจังหวัด นายอําเภอ นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
2.ขอบเขตด้ านตัวแปรทีใ" ช้ ในการวิจัย
ตัวแปรทีใช้ในการศึกษาวิจยั ครังนี แบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี
2.1 ตัวแปรต้น คือ ปั จจัยความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พนที
ื สาธารณะของจังหวัดระนอง
ได้แก่ สํานึกความรับผิดชอบทางจริ ยธรรมและจิตสาธารณะ การตระหนักถึงผลประโยชน์สาธารณะบนฐาน
การใช้ทรัพยากรร่ วมกัน ยึดหลักความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม การตรวจสอบได้จากสังคม
สาธารณะและภาคพลเมือง และส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและประชาคม
2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลของความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พนที
ื สาธารณะของจังหวัดระนอง
ได้แก่ ด้านความร่ วมมือ ด้านการตระหนักต่อสังคมและด้านความรับผิดชอบในการตรวจสอบ
3. ขอบเขตพืนที"ทใี" ช้ ในการวิจัย
ความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พนที
ื สาธารณะ จังหวัดระนองครังนี ผูว้ จิ ยั จะดําเนิ นการศึกษา
เฉพาะประชากรทีมีภูมิลาํ เนาหรื อทํางานในเขตพืนทีจังหวัดระนองเท่านัน

4.การทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมทีนํามาสู่ การศึกษาในงานวิจยั เรื อง“ความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้
พืนทีสาธารณะจังหวัดระนอง” ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้อง เพือนํามาสู่ การ
สังเคราะห์เป็ นวรรณกรรมในการศึกษาวิจยั ดังแนวคิดทีสําคัญ คือ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม ค่านิยม
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ทางการบริ หารภาครัฐ แนวคิดการบริ หารงานทีดี แนวคิดการบริ การภาครัฐแนวใหม่ และงานวิจยั ทีเกียวข้อง
ทําให้ผวู ้ จิ ยั ค้นพบตัวแปร หรื อตัวปั จจัยความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พนที
ื สาธารณะ ซึ งผูว้ จิ ยั นําเสนอ
ให้เห็นด้วยประเด็นดังต่อไปนี
1.สํ านึกความรับผิดชอบทางจริยธรรมและจิตสาธารณะ
สอดคล้องกับแนวคิดของ มูนีร มูหะหมัด (2557) กล่าวว่า การทีบุคคลจะมีคุณธรรม มีจิตสํานึกทีดี
จําเป็ นต้องมีการอบรมสังสอน และสอดคล้องกับแนวคิดของ วิรัตน์ คําศรี จนั ทร์ (2544 : 6) กล่าวว่าจิตสํานึก
สาธารณะ กระบวนการคิดและลักษณะของบุคคล ทีมีการปฏิบตั ิโดยมีกระบวนการในระดับบุคคลไปสู่
สาธารณะมีความรักและรู ้สึกเป็ นเจ้าของสาธารณะ ต้องการทีจะทําประโยชน์มากกว่าทีจะรับจากสาธารณะ
2.การตระหนักถึงผลประโยชน์ สาธารณะบนรากฐานการใช้ ทรัพยากรร่ วมกัน
สอดคล้องกับแนวคิดของ Denhardt and Denhardt (2000) กล่าวว่าการมุ่งผลประโยชน์ทีเกิดแก่
สาธารณะเป็ นหลักมากกว่ามุ่งสร้างผลงาน การยึดถือผลประโยชน์ประโยชน์สาธารณะช่วยให้ผบู ้ ริ หารงาน
สามารถใช้ เ ป็ นเครื องนํา ทางในการบริ ห ารงานของตน และสอดกับ แนวคิ ด ของ คณิ น บุ ญ สุ ว รรณ
(2557)กล่าวว่าประโยชน์ต่อสาธารณะประโยชน์อนั เกิ ดแก่ประชาชนทังในระดับชาติและระดับท้องถิ น
ซึ งสอดคล้องกับผลวิจยั เชิ งคุ ณภาพทีพบว่า การสร้างค่านิยมเกียวกับผลประโยชน์สาธารณะ
3.ยึดหลักความเสมอภาคและความเท่ าเทียมทางสั งคม
แนวคิดของ Millet (1954 : 20) กล่าวว่าการให้บริ การอย่างเสมอภาค ความยุติธรรมในการบริ หารงาน
และสอดคล้องกับแนวคิดของ ปิ ยะนารถ สิ งห์ชู ( 2556) กล่าวว่าแนวคิดทฤษฎีความเสมอภาคในสังคม (Social
Equality) หลักความเสมอภาคนันมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับหลักเสรี ภาพ เนื องจากเป็ นหลักการทีจะทําให้
การใช้เสรี ภาพเป็ นไปอย่างเท่าเทียมกันทําให้มีการปฏิบตั ิต่อบุคคลทีเกียวข้องอย่างเท่าเทียมกัน
4.การตรวจสอบได้ จากสั งคมสาธารณะและภาคพลเมือง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Romzek and Dubnick (1987) กล่าวว่าการตรวจสอบได้ มีบทบาทสําคัญใน
การบริ หารรั ฐกิ จ การตรวจสอบได้ เกี ยวข้องกับแนวทางหรื อวิธีที ข้าราชการและหน่ วยงานจัดการกับความ
คาดหวังให้บรรลุ ผลตามเป้ าหมาย และสอดคล้องกับแนวคิ ดของ Denhardt and Denhardt (2000) กล่าวว่า
ข้าราชการไม่ เพี ยงแต่ต้องรั บผิดชอบของสังคมเท่านัน แต่ ตอ้ งรั บผิดชอบต่ อกฎหมายรั ฐธรรมนู ญ กฎหมาย
ค่านิยมของชุมชน และบรรทัดฐานทางการเมืองแบบประชาธิ ปไตย
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5.ส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยและประชาคม
สอดคล้องกับแนวคิดของ Bonelli and Simmons (2004) กล่าวว่า ทฤษฎีผมู ้ ีส่วนได้เสี ยขยายความเข้าใจ
ถึงธรรมชาติของบริ ษทั ทีควรพิจารณาสนใจดูแลผูม้ ีส่วนได้เสี ย เช่น บริ ษทั ควรให้ความสนใจและรับผิดชอบต่อ
บุคคลทีหลากหลายซึ งเป็ นผูม้ ีอิทธิ พลต่อผลลัพธ์ของบริ ษทั เช่นกัน
ในส่ วนของตัวแปรตามหรื อผลของความรับผิดชอบในการใช้พนที
ื สาธารณะจะประกอบด้วยด้านต่างๆดังนี
1.ด้ านความร่ วมมือ
สอดคล้องกับแนวคิดของ (เกรี ยงพล พัฒนรัฐ, 2550 : 71-75 อ้างถึงใน ธิ ติ เอียมอาษา,2558 : 41-42)
กล่าวว่าหน่วยงานท้องถินต้องช่วยสร้างและสนับสนุ น โดยการให้ความสนใจต่อความต้องการและผลประโยชน์
ของพลเมืองและสอดคล้องกับแนวคิดของ สถาบันพระปกเกล้า (2551 : 26-27) เสนอว่าการอาสาช่วยเหลือชุ มชน
เป็ นการสนับสนุนการทํางานให้แก่ชุมชนทีตอบสนองต่อประเด็นปั นหาทางสังคมและสร้างความร่ วมมือร่ วมกัน
รวมทัง สอดคล้องกับแนวคิดของ Denhardt and Denhardt (2000)กล่าวว่าการจัดการบริ การสาธารณะเป็ นการ
สร้างความร่ วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพือให้บรรลุผลข้อตกลงร่ วมกัน
2.ด้ านตระหนักของสั งคม
สอดคล้องกับแนวคิดของ Denhardt and Denhardt (2000)กล่าวว่าบริ การประชาชนในฐานะพลเมืองมิใช่
ลูกค้าด้วยตระหนักว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนต่างจากบริ ษทั ธุ รกิ จกับลูกค้าดังนันการให้บริ การ
ของภาครั ฐจึ งต้องมุ่ งเน้ นเรื องความเป็ นธรรมและความเท่ าเที ยมและสอดคล้องกับแนวคิ ดของ สถาบัน
พระปกเกล้า (2551 : 26-27) เสนอว่าการส่ งเสริ มการรับรู ้ประเด็นทางสังคมเพือขยายความรับรู ้และความห่ วงใย
ต่อประเด็นปั ญหาทางสังคมรวมทังสอดคล้องกับแนวคิดของ จินดาลักษณ์ วัฒนสิ นธุ์ (2552 : 14-15) กล่าวว่า
ผลประโยชน์สาธารณะเป็ นผลมาจากสังคมตระหนักถึงสิ ทธิ หน้าทีร่ วมกัน
3.ด้ านความรับผิดชอบในการตรวจสอบ
สอดคล้องกับแนวคิดของ คณิ น บุญสุ วรรณ (2557) กล่าวว่าสํานึ กของพลเมืองเป็ นสิ งทีกระตุน้ กันอย่าง
ต่อเนื องและสอดคล้องกับแนวคิดของ (เกรี ยงพล พัฒนรัฐ, 2550 : 71-75 อ้างถึงใน ธิ ติ เอียมอาษา,2558 : 41-42)
กล่าวว่าการรับรู ้เกียวกับกิ จการสาธารณะด้วยความรู ้สึกของความเป็ นเจ้าของและความผูกพันกับชุ มชนรวมทัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Denhardt and Denhardt (2000) เสนอว่าการบริ การสาธารณะแนวใหม่จงตระหนักว่า
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ความรั บผิดชอบ(Accountability) มิใช่ ของง่ายเจ้าหน้าทีของรั ฐควรมี ขอบเขตความสนใจไกลกว่าหรื อมากกว่า
ตลาดในกรอบจริ ยธรรม

5. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื"อง ความรับผิดชอบต่ อสั งคมในการใช้ พนที
ื ส" าธารณะจังหวัดระนอง ผู้วจิ ัยมีขันตอนดังต่ อไปนี
5.1 เครื"องมือทีใ" ช้ ในการวิจัย
ในการวิจัยครังนีผู้วจิ ัยได้ สร้ างเครื"องมือทังการวิจัยเชิ งปริมาณและการวิจัยเชิ งคุณภาพ
การวิจัยเชิ งปริมาณ
เครื องมื อที ใช้ในการวิ จยั เป็ นแบบสอบถามที ผูว้ ิจยั สร้ างและพัฒนาขึ นจากการศึ กษาเอกสารและ
งานวิจยั ทีเกี ยวข้อง แบ่งเป็ น 3 ส่ วน ประกอบด้วย ส่ วนที 1 แบบสอบถามข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที 2 แบบสอบถามเกี ยวกับปั จจัยความรั บผิดชอบต่อสังคมและส่ วนที 3 แบบสอบถามเกี ยวกับผลความ
รับผิดชอบต่อสังคม
การวิจัยเชิ งคุณภาพ
เครื องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ในขันตอนนี เป็ นแบบสัมภาษณ์ เจาะลึ ก (In-depth
Interview) แบบมีโครงสร้ าง (Structure Interview) ทีผูว้ ิจยั สร้ างขึนจากการสังเคราะห์แนวคิดปั จจัยทีมีอิทธิ พล
ต่อความรับผิดชอบต่อสังคม เพือให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึกครอบคลุมประเด็นปั ญหาความรับผิดชอบต่อสังคม ทีได้
ข้อเสนอแนะแนวทางทีเหมาะสมกับการสร้ างค่านิ ยมความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พืนที สาธารณะ ของ
จังหวัดระนอง
5.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการวิเคราะห์ตามลําดับขันตอน ดังนี
5.2.1 การวิเคราะห์ ผลของความรั บผิดชอบต่ อสังคมมี ผลต่ อการสร้ างค่านิ ยมความรั บผิดชอบต่ อ
สังคมในการใช้พนที
ื สาธารณะจังหวัดระนอง โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression
Analysis)
5.2.2 การหาแนวทางที เหมาะสมในการสร้ างค่ านิ ยมความรั บผิ ดชอบต่ อสั งคมในการใช้ พื นที
สาธารณะของจังหวัดระนอง ด้วยการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis)
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6. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเชิ งปริมาณ
ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พืนทีสาธารณะของจังหวัดระนอง ได้แก่ ด้านการ
ตระหนักถึงผลประโยชน์สาธารณะบนรากฐานการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน(X2) ด้านการยึดหลักความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางสังคม (X3)โดยมีค่านําหนักเท่ากับ 1.749 ประสิ ทธิ ภาพในการทํานาย ร้อยละ 66.90
และมีความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทํานาย ร้อยละ 43.20
ผลการวิจัยเชิ งคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญโดยเป็ นผูท้ ีมีประสบการณ์ ทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและผูท้ ีมี
ความเกี ยวข้องในการกําหนดนโยบายและวางแผนในการใช้พืนทีสาธารณะของจังหวัดระนอง จํานวน 8 ท่าน
ประกอบการวิเคราะห์ เอกสารทางราชการกับงานวิจยั ที เกี ยวข้องกับความรั บผิดชอบต่อสังคมในการใช้พืนที
สาธารณะสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี
1. แนวทางการสร้ างค่ านิยมเกี"ยวกับสํ านึกความรับผิดชอบทางจริยธรรมและจิตสาธารณะ
จากการวิเคราะห์เนือหาปรากฏว่า การทีสร้างสํานึกความรับผิดชอบทางจริ ยธรรมและจิตสาธารณะ
ให้แก่ประชาชน ผูบ้ ริ หาร ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พืนทีสาธารณะของจังหวัดระนอง หน่วยงาน
ภาครัฐต้องมีการร่ วมมือกับภาคส่ วนต่าง ๆ เพือให้บุคคลดังกล่าวเข้าใจ และร่ วมรับผิดชอบ
2. แนวทางการสร้ างค่ านิ ยมเกี"ยวกับการตระหนั ก ถึ งผลประโยชน์ สาธารณะบนรากฐานการใช้
ทรัพยากรร่ วมกัน
จากการวิเคราะห์เนื อหาผลปรากฏว่า แนวทางการสร้างค่านิ ยมเกี ยวกับการตระหนักถึ งผลประโยชน์
สาธารณะบนรากฐานการใช้ทรัพยากรร่ วมกันในการใช้พืนทีสาธารณะจังหวัดระนอง โดยเฉพาะหน่วยงาน
ของรัฐต้องมีโครงการกิจกรรมทีบรรจุอยูใ่ นแผนการบริ หารส่ วนราชการ ทีตระหนักถึงผลประโยชน์สาธารณะ
ตังแต่ การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ ความร่ วมมือของสถาบันต่าง ๆ อันได้แก่ สถาบันทางการเมือง สถาบัน
ทางราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
3. แนวทางการสร้ างค่ านิยมเกี"ยวกับยึดหลักความเสมอภาคและความเท่ าเทียมทางสั งคม
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จากการวิเคราะห์ เนื อหา ผลปรากฏว่า แนวทางการสร้ างค่านิ ยมเกี ยวกับยึดหลักความเสมอภาคและ
ความเท่ าเที ยมทางสั ง คมในความรั บผิดชอบต่ อสั งคม ทังส่ วนราชการที เกี ยวข้องและประชาชนให้ขอ้ มู ล
ตรงกันว่า การสร้างค่านิยมเกียวกับยึดหลักความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคมนัน ควรมีการอภิปราย
ถึ งค่ านิ ยมเรื องความเสมอภาคและความเท่ าเที ยมทางสั งคมมาใช้เพื อช่ วยเหลื อคนที เสี ยเปรี ยบทางสั งคม
โดยเฉพาะโอกาสของประชาชนส่ วนใหญ่ของสังคมทีเป็ นประชาชนระดับล่างบางพืนที
4. แนวทางการสร้ างค่ านิยมเกีย" วกับการตรวจสอบได้ จากสั งคมสาธารณะและภาคพลเมือง
จากการสังเคราะห์ เนื อหา ผลปรากฏว่าแนวทางการสร้ างค่านิ ยมเกี ยวกับการตรวจสอบได้จากสังคม
สาธารณะและภาคพลเมืองในความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พืนทีสาธารณะจังหวัดระนอง ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วน
ใหญ่ท งส่
ั วนราชการและพลเมื องให้ขอ้ มู ลตรงกันว่า การสร้ างค่านิ ยมเกี ยวกับการตรวจสอบได้จากสังคม
สาธารณะและภาคพลเมืองนันจะต้องดําเนิ นการภายใต้ความรับผิดชอบในการใช้พืนทีสาธารณะทีแสดงออก
ถึงความเป็ นเจ้าของร่ วมกัน
5. แนวทางการสร้ างค่ านิยมเกีย" วกับส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยและประชาคม
จากการวิเคราะห์เนือหา ผลปรากฏว่า แนวทางการสร้างค่านิ ยมเกียวกับการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและประชาคมในความรั บผิดชอบต่อสังคมในการใช้พืนทีสาธารณะของจังหวัด
ระนอง โดยเฉพาะการสื อสารของรัฐควรเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนรับรู ้ รับทราบให้ทวถึ
ั ง

7. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลของการวิจยั ผูว้ จิ ยั ขอนําเสนอประเด็นสําคัญทีค้นพบมีรายละเอียดดังนี
1. ด้านสํานึ กความรั บผิดชอบทางจริ ยธรรมและจิ ตสาธารณะพบว่า ปั จจัยความรั บผิดชอบต่อสังคม
เกียวกับสํานึกความรับผิดชอบทางจริ ยธรรมและจิตสาธารณะมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ มูนีร มูหะหมัด (2557) กล่าวว่า การทีบุคคลจะมีคุณธรรม มีจิตสํานึ กทีดี จําเป็ นต้องมีการอบรมสัง
สอนหรื อซึ มซับประสบการณ์จากศาสนา ครอบครัว และสังคมโดยรอบทีดี และสอดคล้องกับแนวคิดของ วิรัตน์
คําศรี จ ันทร์ (2544 : 6) จิ ตสํ านึ กสาธารณะ กระบวนการคิ ดและลักษณะของบุ คคล ที มี การปฏิ บ ัติ โดยมี
กระบวนการในระดับบุคคลไปสู่ สาธารณะมีความรักและรู ้ สึกเป็ นเจ้าของสาธารณะ ต้องการทีจะทําประโยชน์
มากกว่าทีจะรับจากสาธารณะ
2. ด้านการตระหนักถึงผลประโยชน์สาธารณะบนรากฐานการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน พบว่า ปั จจัยความ
รับผิดชอบต่อสังคมเกียวกับการตระหนักถึงผลประโยชน์สาธารณะบนรากฐานการใช้ทรัพยากรร่ วมกันอยูใ่ น
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ระดับมาก โดยนโยบาย/แผนงาน/โครงการของหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดระนองคํานึ งผลประโยชน์สาธารณะ
ของประชาชนเป็ นเป้ าหมายในการจัดทําแผนในการใช้พืนทีสาธารณะจังหวัดระนอง ทังนี เนื องจากการตัดสิ นใจ
และการปฏิ บ ตั ิ หน้าที โดยมุ่งตอบสนองต่ อความต้องการและยึดถื อผลประโยชน์ของประชาชนเป็ นหลักซึ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Denhardt and Denhardt (2000) มุ่งผลประโยชน์ทีเกิดแก่สาธารณะเป็ นหลัก
มากกว่ามุ่งสร้างผลงาน การยึดถื อผลประโยชน์ประโยชน์สาธารณะช่ วยให้ผูบ้ ริ หารงานสามารถใช้เป็ น
เครื องนําทางในการบริ หารงานของตน และสอดคล้องกับแนวคิดของ คณิ น บุญสุ วรรณ (2557) ประโยชน์
ต่อสาธารณะประโยชน์อนั เกิ ดแก่ประชาชนทังในระดับชาติและระดับท้องถิน
3. ด้านยึดหลักความเสมอภาคและความเท่าเที ยมทางสังคม พบว่า ปั จจัยความรั บผิดชอบต่อสังคม
เกี ยวกับยึดหลัก ความเสมอภาคและความเท่ าเที ยมทางสั งคมอยู่ในระดับมาก โดยหน่ วยงานภาครั ฐของ
จังหวัดระนองสร้างความเท่าเทียมตามหลักประชาธิ ปไตยและสร้างความสงบยังยืนให้กบั ประชาชน ทุกคน
ในสังคมจะต้องเคารพสิ ทธิ ส่วนบุ คคล ตามหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนและตามรั ฐธรรมนู ญ ยึดมันในหลักความ
เสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Millet ( 1954 : 20) การให้บริ การอย่างเสมอ
ภาค ความยุติธรรมในการบริ หารงานภาครัฐทีมีฐานคติทีว่าคนทุกคนเท่าเทียมกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ
ปิ ยะนารถ สิ งห์ ชู (2556) แนวคิดทฤษฎี ความเสมอภาคในสังคม (Social Equality) หลักความเสมอภาคนันมี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับหลักเสรี ภาพ
4. ด้านการตรวจสอบได้จากสั งคมสาธารณะและภาคพลเมื อง พบว่า ปั จจัยความรั บผิดชอบต่อสังคม
เกี ยวกับการตรวจสอบได้จากสังคมสาธารณะและภาคพลเมื อง อยู่ในระดับปานกลาง โดยประชาชนสามารถ
แสดงข้อคิดเห็นต่อนโยบาย/แผนงาน/โครงการ องค์กรภาครัฐของจังหวัดระนองด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ในการใช้พืนทีสาธารณะจังหวัดทุกคนมีสิทธิ ในการใช้พืนทีสาธารณะร่ วมกันและจะต้องมีความรับผิดชอบต่อ
ค่านิ ยมในสังคม บรรทัดฐาน ความเป็ นประชาธิ ปไตย ซึ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของ Denhardt and Denhardt
(2000) ข้าราชการไม่เพียงแต่ตอ้ งรับผิดชอบต่อสังคมเท่านัน แต่ตอ้ งรับผิดชอบต่อกฎหมายรั ฐธรรมนู ญ และ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ค่านิ ยมของชุ มชน บรรทัดฐานทางการเมืองแบบประชาธิ ปไตย และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Romzek and Dubnick (1987) การตรวจสอบได้ มีบทบาทสําคัญในการบริ หารรัฐกิจ การตรวจสอบ
ได้ เกียวข้องกับแนวทางหรื อวิธีทีข้าราชการและหน่วยงานจัดการกับความคาดหวังให้บรรลุผลตามเป้ าหมาย
5. ด้า นการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ วมของกลุ่ ม ผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย และประชาคม พบว่า ปั จจัยความ
รับผิดชอบต่อสังคมเกียวกับส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและประชาคม โดยหน่วยงาน
ภาครัฐของจังหวัดระนองให้ประชาชนในพืนทีทีได้รับผลกระทบมีส่วนร่ วมจากการปฏิบตั ิและร่ วมรับผิดชอบ
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ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Bonelli and Simmons (2004) ทฤษฎีผูม้ ีส่วนได้เสี ยขยายความเข้าใจถึงธรรมชาติ
ของบริ ษทั ทีควรพิจารณาสนใจดูแลผูม้ ีส่วนได้เสี ย

8. ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
ผลจากการวิเคราะห์วรรณกรรมและข้อค้นพบจากการวิจยั พบว่าแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้
พืนทีสาธารณะของจังหวัดระนองทีมีผลต่อ เชิงนโยบาย ได้แก่
1. บทบาทของส่ วนราชการจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายในการจัดการพืนทีสาธารณะทีมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเครื อข่าย อาทิ ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน จะต้องมี
ค่านิยมร่ วมกันและมีเป้ าหมายร่ วมกันในนโยบายการจัดการพืนทีสาธารณะ
2. การนําเสนอนโยบายและการวางแผนเชิ งนโยบาย ส่ วนราชการระดับจังหวัด ตังแต่การนําเสนอ
นโยบายและการนํานโยบายไปสู่ การปฏิ บตั ิ ควรคํานึ งถึ งหลักความรับผิดชอบทีตรวจสอบได้และคํานึ งถึ ง
ผลประโยชน์สาธารณะทีประชาชนจะได้รับเป็ นหลัก
ข้ อเสนอแนะเชิ งการบริหาร
ผลจากการวิเคราะห์ และข้อค้นพบจากการวิจยั พบว่าแนวทางความรั บผิดชอบต่ อสั งคมในการใช้พืนที
สาธารณะของจังหวัดระนอง ทีมีผลต่อการนํามาประยุกต์ใช้ในเชิงบริ หาร ได้แก่
1. ในการบริ หารการใช้พืนทีสาธารณะ องค์กรภาครัฐต้องมีกลยุทธ์และมีการสร้างให้ประชาชนทุกภาคส่ วน
มีจิตสํานึกในการใช้พนที
ื ร่ วมกันและปั ญหาทีเกิดจากการใช้พืนทีร่ วมกัน ทีเกิดความหวงแหนในภาพลักษณ์ของ
ชุมชนจังหวัดระนองทีชวนมอง น่าอยู่ น่าท่องเทียว และมีความภูมิใจในการเป็ นเจ้าของพืนที
2. ในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมสําหรับการใช้พืนทีสาธารณะ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคมและองค์กรทีเกี ยวข้อง ควรมีการกําหนดทิศทางการบริ หารและพัฒนาจังหวัด โดยผ่านกระบวนการทํา
ประชาคมของจังหวัดระนอง เพือนํามาสู่ การจัดทําวิสัยทัศน์ในการสร้ างความรั บผิดชอบต่อสังคมในการใช้
พืนทีสาธารณะจังหวัดระนอง
ข้ อเสนอแนะในการเปลีย" นแปลงค่ านิยม ส่ วนราชการทีเ" กีย" วข้ องและประชาชนในการใช้ พนที
ื ส" าธารณะ
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ผลจากการสังเคราะห์วรรณกรรมและข้อค้นพบจากการวิจยั เพือเสนอแนะเพิมเติมในการเปลี ยนกระบวน
ทัศน์ ที สร้ างความตระหนักในความรั บผิดชอบต่ อสั งคมในการใช้พื นที สาธารณะให้ แก่ ส่ วนราชการ และ
ประชาชนเจ้าของพืนทีเพือให้เกิดความยังยืนในอนาคต ได้แก่
1. เน้นค่านิ ยมในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางการบริ หารตามหลักปฏิ บตั ิแบบให้เกิ ดมี
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
2. ส่ งเสริ มการสร้ า งวัฒนธรรมแห่ งการมี วินัย และสร้ า งการมี ส่ วนร่ วมกับ ทุ กภาคส่ วนของสั ง คม
จังหวัดระนองมาช่วยร่ วมรับผิดชอบวางแผนพัฒนาการใช้พืนทีสาธารณะ
3. การสร้ างค่านิ ยมทีส่ งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้พืนทีสาธารณะ ทังภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนควรตระหนักและเคารพ กฎกติกาความเป็ นประชาธิ ปไตยและหลักธรรมาภิบาล
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