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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน ศึกษาปัญหา อุปสรรค แนวทางการในแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการพัฒนา   
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม 
ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน  
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นลักษณะของ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายของภาครัฐ ภารกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กรที่ก าหนดไว้ ซึ่งยังไม่ใช่ลักษณะของ
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่ต้องมีระบบการบริหารราชการ กลไกการท างาน การจัดโครงสร้างที่เอ้ือให้
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ อันเป็นลักษณะของการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นการสั่งการจากบนลงล่าง (Top-Down) เพ่ือให้หน่วยงานในพ้ืนที่เป็นผู้ขับเคลื่อน 
โดยระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร และการปรึกษาหารือในระดับพ้ืนที่ 
ปัญหาอุปสรรคที่พบเกิดจากการไม่มีระบบกลไกที่เอ้ือต่อการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และผู้บริหารมี
บทบาทน้อยในการร่วมขับเคลื่อน อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานและประชาชนยังไม่เห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
ซึ่งปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยการวางระบบกลไกให้เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริหารปรับ
บทบาทมาเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อน และมีการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วม ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนควร
พัฒนาระบบงานการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมให้เป็นระบบ ถอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงานและ
น าเข้าองค์ความรู้ใหม่เพ่ือรวบรวมให้เป็นองค์ความรู้ขององค์กร ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมการบริหารราชการแบบ
มีส่วนร่วมจนกลายเป็นข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงานของทุกคนในองค์กร 
 

ค าส าคัญ : การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของประชาชน กรมพินิจและคุ้มครอง
เดก็และเยาวชน

                                                           
 *บทความน้ีเรยีบเรยีงมาจากการค้นควา้อิสระเรื่อง การบรหิารราชการแบบมีสว่นรว่มของกรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน  
 

**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
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บทน า 
 การบริหารราชการแบบมีสว่นรว่ม (Participatory Governance)  เป็นหลักการในการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งจะน าไปสู่ระบบราชการที่มีความสุจริต
โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล เที่ยงธรรม และมีการบริหารงานที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งมุ่งประโยชน์สุข 
ของประชาชนเป็นส าคัญ โดยทีห่น่วยงานภาครัฐจะมีกลไกการบริหารราชการแบบมีสว่นรว่มที่ต่อเนื่องและ
สร้างสรรค์เป็นองค์การที่เปิดให้ประชาชนหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้สว่นเสียสามารถเข้าถึงได้ (Accessibility) มีการ
ติดต่อสื่อสารสองทางกับประชาชน (Dialogue) ทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และน าข้อคิดเห็นของ
ประชาชนมาประกอบการตัดสินใจขององค์การ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล รวมไปถึงการจัดกระบวนการการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทันท่วงที ถูกต้อง โปร่งใส และจริงใจ 
 การบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการ เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานภาครัฐต้องเปิดให้ประชาชนเข้ามามีบทบาท
ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ รว่มด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน ์และร่วมประเมินผล ซึ่งจะน าไปสู่การยอมรับ
และความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเปน็หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่อยู่ภายใต้กลุม่
ภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัย โดยมีภารกิจหลักในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน 
ผู้เยาว์ และครอบครัวที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ด าเนินการดา้นคดี ด้านการป้องกัน แก้ไข ฟ้ืนฟู พัฒนา
และสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่กระท าผิด ซึ่งนอกจากภารกิจดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ยังมีภารกจิอีกประการ
หนึ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากนั่นคือภารกิจด้านการประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับชุมชน 
องค์การภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมและป้องกันการ
กระท าผิดของเด็กและเยาวชน เพราะการด าเนินการตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนไม่สามารถด าเนินการได้เพียงล าพัง เนื่องจากสภาพปัญหาของเด็กและเยาวชนมีความหลากหลาย 
อีกทั้งครอบครัว ชุมชน โรงเรียน สังคม รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  เป็นปัจจยัส าคัญที่ส่งผลใหป้ัญหา
อาชญากรรมในเด็กและเยาวชนลดลงหรือเพ่ิมขึ้นได้ ดังนั้น การบริหารราชการแบบมีสว่นรว่มของกรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน จึงมคีวามส าคัญเป็นอย่างมากต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ
และการด าเนินการตามภารกิจของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้บรรลุเป้าหมาย 
 จากที่มาและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยซึ่งเป็นข้าราชการของกรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน ศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการในแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วม ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนต่อไป 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี ้
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูล จากเอกสารทาง

วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือ
ปฏิบัติงาน ระเบียบ ค าสั่ง เอกสารราชการที่เก่ียวข้องกับการบริหาราชการแบบมีส่วนร่วมของกรม
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่ เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 

 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร (Population)  ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน       

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) เพ่ือเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant) จ านวน 10 คน โดยพิจารณา
จากคุณสมบัติ ดังนี้ 
     1) เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของ 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจ านวน 4 คน 
     2) เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการของกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน จ านวน 3 คน 
     3) เป็นเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้ากลุ่ม/กอง ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการ
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ จ านวน 3 คน 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสนาม ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured interview guide) คือ แบบสัมภาษณ์ที่มีจ านวนข้อค าถาม ประโยคค าถาม 
และการเรียงล าดับค าถามที่แน่นอนตายตัวเพ่ือใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคล 
  

 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปโดยการ

รวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยายรวมถึงเอกสารทาง

วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรรม เป็นต้น 
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1.3 งานวิจยั วิทยานิพนธ์ เปน็งานที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด 
1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ ในการ

ปฏิบัติ เช่น รายงานประจ าปี ระเบียบวาระการประชุม แผนแม่บท เป็นต้น 
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยได้ติดต่อกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคล

เพ่ือขอนัดหมายวัน-เวลาสัมภาษณ์ เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งอธิบายประเด็นของการสัมภาษณ์ให้
ทราบอย่างคร่าว ๆ และก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างชัดเจนว่า 
จะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงวิชาการเท่านั้น รวมทั้งขออนุญาตผู้ให้
ข้อมูลส าคัญในการจดบันทึกการสนทนาและบันทึกเสียงทุกครั้ง และในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะ
ถามค าถามตามท่ีก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์เท่านั้น 
   

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมี
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง มาแยกประเด็นตามข้อค าถาม จากนั้น
จึงวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็น โดยใช้วิธีการ “ตีความ” ตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
เพ่ือสรุปผลการวิจัยแยกเป็นประเด็น ๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้สามประเด็น 
ได้แก่ การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปัญหาและ
อุปสรรค และวิธีการแก้ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาการบริหารราชการแบบมี    
ส่วนร่วมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
 2. น าผลการวิจัยทั้งสามประเด็นดังกล่าวข้างต้นมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันหรือ
แตกต่างกันของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างกับข้อมูลจากเอกสาร เพ่ือใช้ในการอภิปรายผล 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 
 การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การบริหารราชการที่น าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน การตัดสินใจ การด าเนินงานและการ
ประเมินผล โดยมีการจัดระบบงานหรือวิธีการท างาน การจัดโครงสร้าง และการสร้างวัฒนธรรมการ
ท างานของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เอ้ือต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560, หน้า 16) 
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 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2560, หน้า 83-116) แบ่งรูปแบบการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมออกเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบที่ 1 การก าหนดประเด็นสาธารณะ 
(Participatory Governance in Public Issue Assessment)  รูปแบบที่ 2 การก าหนดยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน (Participatory Governance in Ministerial Strategy Formulation) รูปแบบที่ 3 การจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ (Participatory Governance in Resource 
Allocating Decision) รูปแบบที ่4 กระบวนการก าหนดกฎหมาย (Participatory Governance in Rule 
Making) และรูปแบบที่ 5 การออกแบบและจัดบริการสาธารณะ (Participatory Governance in Public 
Service Design and Delivery) 
 ความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วม 5 รูปแบบข้างต้น มีความส าคัญต่อการก าหนดนโยบายและการน า
นโยบายของหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติ กล่าวคือ การน าหลักการบริหารราชการแบบมีสว่นรว่มในการก าหนด
ประเด็นสาธารณะ (รูปแบบที่ 1) คือ ปัจจัยน าเข้าของกระบวนการก าหนดนโยบายซึ่งมีผลโดยตรงต่อการ
ก าหนดกรอบทิศทางการด าเนินงานในรูปของแผนยุทธศาสตร ์4 ปี (รูปแบบที ่2) จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการ
น านโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดเป็นโครงการ และใช้หลักการบริหารราชการแบบมีสว่นรว่มมาก าหนด
เป็นแนวทางการจัดสรรทรัพยากรในการด าเนินงานผ่านโครงการในระดับพ้ืนที่ (รูปแบบที ่3) และในกรณีท่ี
การก าหนดและน านโยบายตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัติมีความจ าเป็นต้องออกกฎหมายรองรับ 
ให้เกิดการบังคับใช้ (รปูแบบที่ 4) หรือจ าเป็นต้องออกแบบและส่งมอบบริการสาธารณะให้สอดรับกับนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ ในมิติคุณภาพ การให้บริการและมิติประสิทธิภาพของหน่วยงาน (รูปแบบที่ 5)   โดยเหล่านี้
ล้วนเป็นโอกาสของหน่วยงานในการน าหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมไปประยุกต์ใช้ทั้งสิ้น  
 การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องมี
โอกาสเข้าร่วมในกระบวนการหรือขั้นตอนต่าง ๆ  ของการบริหาร ตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลการปฏิบัติงาน การร่วม
แสดงทัศนะความคิดเห็น การร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น การร่วมคิดแนวทางการ
แก้ไขปัญหา การร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การร่วมในการด าเนินการ และการร่วมติดตามประเมินผล รวมทั้ง
การร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560, หน้า 11) 
 สมาคมการมีส่วนร่วมสากล International Association for Participation – IAP2 (อ้างถึงใน ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560, หน้า 13-15) เสนอตัวแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับที่ 1 การให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงเป็นสิทธิพ้ืนฐานของประชาชนในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
งานของภาครัฐ เป็นระดับที่ประชาชนเข้ามามีส่วนรว่มน้อยที่สุด แต่ถือว่าเป็นขั้นพ้ืนฐานและมีความส าคัญ
มาก ซึ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับนี้อยู่ในลักษณะการให้ข้อมูลทางเดียวจากภาครัฐสู่ประชาชน 
 ระดับที่ 2 การปรึกษาหารือ (To Consult) เป็นการเปิดให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการให้ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการ/การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ของรัฐอย่างอิสระและเป็นระบบ โดยหนว่ยงานภาครัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นทั้งเป็นทางการ
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และไม่เป็นทางการ และน าข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และประเด็นที่ประชาชนเป็นหว่งไปประกอบ เป็น
แนวทางในการปรับปรุงนโยบาย หรือพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และประกอบการตัดสินใจ 
 ระดับที่ 3 การเข้ามามีบทบาท (To Involve) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี    ส่วนร่วม
หรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างรัฐ กับประชาชนอย่าง
จริงจังและมีจุดมุ่งหมายชัดเจน โดยมีส่วนรว่มในการก าหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการ และวิธีการ
ปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานภาครฐัมีหน้าที่จัดระบบ อ านวยความสะดวกยอมรับการเสนอแนะและการตัดสินใจ
ร่วมกับภาคประชาชน 
 ระดับที่ 4 ความร่วมมือ (To Collaborate) เป็นการให้บทบาทของประชาชนในระดับสูงมีเป้าหมาย
ส าคัญอยู่ที่การเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ ตั้งแต่การระบุปัญหา พัฒนา
ทางเลือก และแนวทางแก้ไข รวมทั้งการเป็นภาคีในการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ  
 ระดับที่ 5 การเสริมอ านาจประชาชน (Empower) เป็นระดับที่บทบาทของประชาชน ในการเข้ามา
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูงสุด เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการเป็นผู้ตัดสินใจ  โดยหน่วยงาน
ภาครัฐจะต้องด าเนินการตามการตัดสินใจของประชาชน การมีสว่นร่วมของประชาชนในระดับสูงสุดนี้ โดยผู้
ด าเนินภารกิจและภาครัฐ มีหนา้ที่ในการส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น 
 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเปน็หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ
และสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้เยาว์ และครอบครัวที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ด าเนินการด้านคดี ด้านการ
ป้องกัน แก้ไข ฟ้ืนฟู พัฒนาและสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดและประสานความร่วมมือและสร้าง
เครือข่ายกับชุมชน องค์การภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนกระบวนการ
ยุติธรรมและป้องกันการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน 
 การบริหารราชการแบบมีสว่นรว่มของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นไปในลักษณะของ
การด าเนินการตามข้อกฎหมาย ระเบียบ นโยบายของภาครัฐ ภารกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นส าคัญ  
ในการด าเนินภารกิจของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรอ่ืนในกระบวนการ
ยุติธรรมเด็กและเยาวชนที่จะต้องบังคับให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวธิีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติการบริหาร
การแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. 2561 กฎกระทรวง กฎระเบียบต่าง  ๆที่มีการระบุให้มี
องค์กร กลุ่มบุคคล บุคคล เข้ามามีส่วนร่วมในด าเนินการให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด เช่น คณะกรรมการ
สงเคราะห์ สหวิชาชีพ สถานฝึกอบรมเอกชน ผู้น าชุมชน องค์กรภาคสังคม ภาคเครือข่าย ภาคประชาชน เป็นต้น 
ซ่ึงที่กล่าวมาไม่ได้มีการบัญญัติในกฎหมายไว้ตั้งแต่คราวแรก แตเ่กิดขึ้นจากการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือเพ่ือประโยชน์สูงสดุของเด็กและเยาวชนที่จะต้องมี
องค์กร หรือบุคคลเหล่านี้ที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้รับการปฏิบัติตามกฎหมาย หรืออนุสญัญาที่ก าหนด 
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จนมีการบัญญัติเข้าไปในกฎหมาย และเกิดเป็นข้อบังคับ ข้อปฏิบัติต่อมาในปัจจุบัน เพ่ือเป็นการการันตีว่า
เด็กและเยาวชนจะต้องได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือการปฏิบัติจากบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรตามที่กฎหมายก าหนด  
 ตามตัวแบบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยสมาคมนานาชาติด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ( International Association of Public Participation) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน    
มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับที่ 2 คือ ระดับปรึกษาหารือ/รับฟังความคิดเห็น (consult) 
เป็นส่วนใหญ่ โดยมสีถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็น
หน่วยส่งมอบงานบริการตามภารกิจให้กับเด็กและเยาวชนเป็นผูข้ับเคลื่อนการด าเนินการให้เกิดการมีส่วน
ร่วม แต่ก็มีบางหน่วยงานในพ้ืนทีท่ี่สามารถผลักดัน ส่งเสริมใหก้ารมีส่วนร่วมของประชาชนมุ่งไปในระดับการ
เข้าไปเกี่ยวข้อง (involve) ระดับการร่วมคิดร่วมท า (collaborate) เช่น สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดเชียงราย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้รับรางวัลเลศิรัฐ ประเภท
การบริหารราชการแบบมีสว่นรว่ม สาขาสัมฤทธิผลในระดับดี ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ ซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศ แต่โดยรวมในระดับกรมยังเป็นการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่มา
จากการด าเนินนโยบาย การวางแผนจากข้างบนลงล่าง (top-down planning) เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายของ
นโยบายของผู้บริหาร หรือยุทธศาสตร์ขององค์กรในช่วงเวลานัน้ ขาดการยึดโยงเป้าหมายของภารกิจกับ
ประชาชนอย่างเป็นระบบ และความยั่งยืนเป็นส าคัญ การขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีสว่นร่วมของ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ผ่านมาจึงเป็นไปตามการบังคับให้เกิดขึ้นตามข้อกฎหมายเป็นส าคัญ 
เช่น การที่กฎหมาย (พระราชบญัญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ.2553) ก าหนดให้มีคณะกรรมการสงเคราะห์ในแต่ละสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยให้มี
หน้าที่เป็นที่ปรึกษาแก่ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมวางแผนงาน หรือให้การ
สงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ซึ่งโดยสว่นใหญ่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนใชก้ลไกของ
กรรมการสงเคราะห์เป็นกลไกหลักเพียงกลไกเดียวที่มุ่งหวังให้เข้ามาช่วยเหลือการด าเนินงานกับเด็กและ
เยาวชน หรือในกรณีการจัดให้มีสหวิชาชีพเข้าร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ และพิจารณาแผนการแก้ไขบ าบัด
ฟ้ืนฟู แผนฝึกอบรมตามที่พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2553 ก าหนด ซึง่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และต้องเป็นผู้ที่มี
คุณวุฒิตามประเภทที่กฎหมายก าหนดเป็นส าคัญ หรือในกรณีท่ีมีการด าเนินการตามนโยบาย 1 สถานพินิจ 6 
สถานศึกษา  ที่มุ่งหวังให้เกิดการป้องกันตั้งแต่ในระดับโรงเรียน เพ่ือมิให้เด็กกระท าผิดและเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม แต่ขาดการยึดโยงในทางปฏิบัติที่จะให้เกิดความร่วมมือและความยั่งยืนอย่างแท้จริงจากโรงเรียนที่
เข้าไปด าเนินการ สิ่งเหล่านี้หน่วยงานในสังกัดของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้ด าเนินการน าไป
ขับเคลื่อนให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย หรือนโยบาย และมีการน าไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของพ้ืนที่ตนก็จริง   
แตเ่ป็นไปตามแนวทางที่ส่วนกลางของกรมก าหนดและบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการมี
ส่วนร่วมของประชาชนที่แท้จริงนั้นไม่ได้เกิดมาจากการเห็นปัญหาร่วมกันของประชาชน การเปน็หุ้นส่วน
ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกัน การบริหารราชการแบบมีส่วนรว่มของกรมพินิจและ

https://www.gotoknow.org/posts/tags/การมีส่วนร่วมของประชาชน
https://www.gotoknow.org/posts/tags/การมีส่วนร่วม
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คุ้มครองเด็กและเยาวชนในปัจจบุันจึงยังคงเป็นในลักษณะของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
มากกว่าการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ถึงแม้จะมีบางพ้ืนที่ของหน่วยงานในสังกัดที่สามารถขับเคลื่อน
การบริหารราชการแบบมีสว่นรว่มได้ แต่ถ้ามองในภาพรวมทั้งหมดแล้ว กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนยังไมม่ีการวางระบบและกลไกการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถ
ขับเคลื่อนร่วมกันทั่วทั้งองค์กรได้ 
 ในส่วนของการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็นประเด็นต่าง ๆ 
เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
 1. การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีการด าเนินการ ดังนี้ 

1.1 การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นลักษณะ
ของการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายของภาครัฐ ภารกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กรที่ก าหนดไว้ ซึ่งยัง
ไม่ใช่ลักษณะของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่ต้องมีระบบการบริหารราชการ กลไกการท างาน การ
จัดโครงสร้างที่เอ้ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 
อันเป็นลักษณะของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นเพียงการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการหรือขั้นตอนการท างานต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย 
กฎระเบียบ นโยบายของภาครัฐ ภารกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กรก าหนดไว้เท่านั้น 

1.2 การมีส่วนร่วมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นการสั่งการจากบนลงล่าง 
(Top-Down) โดยให้หน่วยงานในพ้ืนที่เป็นผู้ขับเคลื่อน เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายของนโยบายผู้บริหาร หรือ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร  

1.3 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล 
แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวางแผนการด าเนินงานของกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนในระดับพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมในระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร และระดับการปรึกษาหารือเท่านั้น 
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน มีดังนี้ 

2.1 ปัญหาด้านการให้ความร่วมมือจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก
อคติในแง่ลบที่มีต่อเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด 

2.2 ปัญหาด้านบทบาทของหน่วยงานระดับกรม ระดับผู้บริหารที่ยังมีมีบทบาทน้อยในการ
ร่วมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

2.3 ปัญหาด้านการจัดวางระบบ กลไกการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมให้เอ้ือต่อการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม 
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2.4 ปัญหาด้านผู้ปฏิบัติงานและประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่เห็นถึงความส าคัญ
ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 3. วิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน มีดังนี้ 

3.1 มีการสื่อสาร สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประชาชน และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องให้เห็นถึงความส าคัญ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้ามามีส่วนร่วมกับกรม
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

3.2 ผู้บริหารของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนต้องปรับบทบาทของตนเองจากเป็น  
ผู้มอบนโยบายอย่างเดียว ปรับมาเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนด้วย มีการสื่อสารกันแบบสองทาง เพ่ือรักษาความ
ร่วมมือให้ยังคงอยู่และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือมากขึ้น 

3.3 มีการจัดวางระบบ กลไกการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมให้เอ้ือต่อกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
 4. แนวทางในการพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน มีดังนี้ 

4.1 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนควรมีแผนการท างานร่วมกับประชาชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในระยะยาว และในแต่ละปีงบประมาณจากที่ก าหนดโครงการให้พื้นที่ท าเปลี่ยนเป็น
ให้หน่วยงานในพ้ืนที่ร่วมกันคิดโครงการกับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการ 
แผนการด าเนินงานและงบประมาณมา และกรมเป็นเพียงผู้สนับสนุนเท่านั้น 

4.2 กรมพินิจฯ ควรจัดท ารูปแบบ แผนงาน วิธีการ และกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และผลักดันให้เกิดการน าไปจัดวางเป็นกลยุทธ์ หรือแผนงานที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และเกิดการขับเคลื่อนร่วมกันทั้งหน่วยงาน รวมทั้งพัฒนาให้เครือข่ายภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้องมีกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงานได้ด้วยตนเอง เพ่ือเสริมพลังอ านาจให้ประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

4.3 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในสังคม 
ได้รับรู้ถึงบทบาท ภารกิจของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้รู้จักในวงกว้าง เพ่ือให้เกิดการรับรู้ 
และเข้าใจการท างานของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมากขึ้น 
  
 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นลักษณะของ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายของภาครัฐ ภารกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กรที่ก าหนดไว้ ซึ่งยังไม่ใช่ลักษณะ
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ของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่ต้องมีระบบการบริหารราชการ กลไกการท างาน การจัดโครงสร้างที่
เอ้ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ อันเปน็ลักษณะ
ของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นเพียงการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการหรือขั้นตอนการท างานต่าง ๆ ตามทีก่ฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย
ของภาครัฐ ภารกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กรก าหนดไว้เท่านั้น สอดคล้องกับแนวคิดของส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร (2559) ได้กล่าวสรุปว่าการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม คือ การบริหารราชการที่
ข้าราชการ หรือหน่วยงานราชการได้เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ทีเ่กี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามี     
ส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน การตัดสินใจทางการบริหารและการด าเนินงานของภาคราชการ และการ
ประเมินผล โดยมีการจัดระบบงาน วิธีการท างาน การจัดโครงสร้าง และการสร้างวัฒนธรรมการท างานของ
ข้าราชการและหน่วยงานราชการที่เอ้ือต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีสว่นได้ส่วนเสยีที่เกี่ยวข้องเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (2560) ได้กล่าวสรุปว่าการบริหารราชการแบบมสี่วนร่วม หมายถึง การบริหารราชการที่น าผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน การตัดสินใจ การด าเนินงาน
และการประเมินผล โดยมีการจัดระบบงานหรือวิธีการท างาน การจัดโครงสร้าง และการสร้างวัฒนธรรมการ
ท างานของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เอ้ือต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรอืผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารราชการ มีการจัดรูปแบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมไว้ 5 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 
การก าหนดประเด็นสาธารณะ รปูแบบที่ 2 การก าหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รูปแบบที่ 3 การจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานในพ้ืนที่ รูปแบบที่ 4  กระบวนการก าหนดกฎหมาย และรูปแบบที่ 5 
การออกแบบและจัดบริการสาธารณะ และยังให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไวว้า่ เป็น
กระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องมีโอกาสเข้าร่วมในกระบวนการหรือขั้นตอนต่าง ๆ 
ของการบริหาร ตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลการปฏิบัติงาน การร่วมแสดงทัศนะความคิดเห็น การร่วมเสนอปัญหา
และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น การร่วมคิดแนวทางการแก้ไขปัญหา การร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ การร่วมในการด าเนินการ และการร่วมติดตามประเมินผล รวมทั้งการร่วมรับผลประโยชน์จากการ
พัฒนา และการมีส่วนร่วมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นการสั่งการจากบนลงล่าง (Top-
Down) โดยให้หน่วยงานในพ้ืนที่เป็นผู้ขับเคลื่อน เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายของนโยบายผู้บริหาร หรือยุทธศาสตร์
ขององค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณิลัย นิติโรจน์ (2557) ได้ศึกษา การมสี่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองเขตวังทองหลาง 
ผลการวิจัยสรุปว่า การมีส่วนรว่มของประชาชนในขั้นตอนการวางแผนโครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นแผนที่ได้รับการก าหนดมาแล้วจาก
กรุงเทพมหานคร โดยการจัดท าโครงการโดยส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และส่งมาให้ส านักงานเขต
ทั้ง 50 เขตด าเนินการตามแผน ซึ่งถือว่าเป็นการก าหนดนโยบาย หรือ โครงการโดยภาครัฐ เป็นแบบบนลงล่าง 
(Top-Down Policy Formulation) ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จึงถือได้ว่าประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการจึง
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ไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเลย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรทัย พระทัด (2558) ได้ศึกษา 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ กรณีศึกษา ชุมชนป้อมมหากาฬ 
ผลการวิจัยสรุปว่า การด าเนนิโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่เกิดจากการก าหนดโครงการมาจากบนลงล่าง 
(TOP DOWN) เป็นการก าหนดโครงการในระดับนโยบาย โดยไมค่ านึงถึงประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่และไม่มี
การศึกษาผลกระทบกับประชาชนในชุมชนอย่างชัดเจนในการด าเนินโครงการ และไม่ได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนอย่างเต็มที ่นอกจากนี้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนยังเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
การให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวางแผนการด าเนินงานของกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนในระดบัพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมในระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร และระดับการ
ปรึกษาหารือเท่านั้น สอดคล้องกับแนวคิดของสมาคมการมีส่วนร่วมสากล International Association for 
Participation – IAP2 (อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560) ได้กล่าวสรุปว่าตวั
แบบการมีส่วนร่วมของประชาชนมี 5 ระดับ คือ ระดับที่ 1 การให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) เป็นการให้
ข้อมูลข่าวสารแกป่ระชาชน ระดับที่ 2 การปรึกษาหารือ (To Consult) เป็นการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการ/การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ของรัฐอย่างอิสระและเป็นระบบ ระดับที ่3 การเข้ามามีบทบาท (To Involve) เป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนรว่มหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ ระดับที่ 4 ความร่วมมือ (To Collaborate) 
เป็นการให้บทบาทของประชาชนในระดับสูง มีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนในทุก
ขั้นตอนของการตัดสินใจ ระดับที่ 5 การเสริมอ านาจประชาชน (Empower) เป็นระดับที่บทบาทของ
ประชาชน ในการเข้ามามีส่วนรว่มอยู่ในระดับสูงสุด เป็นการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการเป็น      
ผู้ตัดสินใจ โดยหน่วยงานภาครฐัจะต้องด าเนินการตามการตัดสินใจของประชาชน ผู้ด าเนินภารกิจและภาครัฐ 
มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Arnstein (อ้างถึงใน อรทัย 
ก๊กผล, 2552) ได้กล่าวสรุปว่าตัวแบบขั้นบันไดการมีส่วนร่วมของพลเมืองแบ่งบันไดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนออกเป็น 8 ขั้น ดังนี้ 1 ขั้นการควบคุม (Manipulation) 2 ขั้นการรักษา (Therapy) 3 ขั้นการให้
ข้อมูล (Informing) 4 ขั้นการรับฟังความคิดเห็น (Consultation) 5 ขั้นการปรึกษาหารือ (Placation) 6  ขั้น
การเป็นหุ้นส่วน (Partnership) 7 ขั้นมอบหมายอ านาจ (Delegated Power) และ 8 ขั้นอ านาจพลเมือง 
(Citizen Control) ซึ่งระดับขั้นบันไดที่สูงขึ้นสะท้อนอ านาจของประชาชนที่มากขึ้น ส าหรับ Arnstein 
ขั้นบันได 1 และ 2 ถือว่ายังไม่เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนขั้นที่ 3 ถึงขั้นที่ 5 ประชาชนมีโอกาสใน
การให้ข้อมูลความคิดเห็นแต่ยังไม่มีอ านาจในการตัดสินใจ ขั้นที่ 6,7 และ 8 ถือว่าประชาชนมีอ านาจในการ
ตัดสินใจ จากตัวแบบนีส้ะท้อนให้เห็นว่าการมีส่วนรว่มในระดับภาคีหุ้นส่วนจึงจะเป็นจุดเริ่มต้นของบทบาท
และอ านาจของประชาชนอย่างแท้จริง 
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 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน  มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
 1. ปัญหาด้านการให้ความร่วมมือจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก
อคติในแง่ลบที่มีต่อเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด สอดคล้องกับแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (2560) ได้กล่าวสรุปว่าปัญหาและอุปสรรคของการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการมาจากภาคประชาชนบางกลุ่มมีทัศนคติที่
ยังไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และสอดคล้องกับแนวคิดของนรินทร์ชัย พัฒนพงศา 
(2547) ได้กล่าวสรุปว่าปัจจัยและแนวทางการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมนั้นมาจากปัจจัยทางด้านสังคม-
จิตวิทยา ที่มีการกระตุ้นให้ชาวชุมชนมีความสนใจ และห่วงกังวลในปัญหานั้น ๆ ร่วมกันจนเป็นเจ้าของ
ปัญหานั้น ๆ ก็จะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น และต้องตกลงใจร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหานั้น 
 2. ปัญหาด้านบทบาทของหน่วยงานระดับกรม ระดับผู้บริหารที่ยังมีมีบทบาทน้อยในการร่วม
ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับแนวคิดของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2560) ได้กล่าวสรุปว่าปัญหาและอุปสรรคของการเปิด
โอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการมาจากการ
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง ซึ่งหากไม่มีการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง การมีส่วนร่วม
อย่างมีคุณภาพย่อมเกิดขึ้นได้ยาก เพราะการมีส่วนร่วมจ าเป็นต้องมีงบประมาณและใช้เวลาในการ
ด าเนินการ และที่เป็นอุปสรรคที่ส าคัญมาก คือ ภาคราชการโดยผู้บริหารระดับสูงจะตั้งธงไว้ก่อนแล้วว่าจะ
ด าเนินการอย่างไร หรือได้ตัดสินใจล่วงหน้าก่อนด าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมชัดเจน  
 3. ปัญหาด้านการจัดวางระบบ กลไกการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมให้เอ้ือต่อการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม สอดคล้องกับแนวคิดของเรณุมาศ รักษาแก้ว, สถาบันพระปกเกล้า (2557)      
ได้กล่าวสรุปว่าปัญหาที่เป็นอุปสรรคของการมีส่วนร่วมคือโครงสร้างกฎหมายและกระบวนการนโยบาย  
ยังไม่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอ และสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(2560) ได้กล่าวสรุปว่าปัญหาและอุปสรรคของการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการมาจากปัญหาระบบรองรับกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไม่เอ้ืออ านวย โดยระบบรองรับที่ส าคัญที่เป็นอุปสรรคอย่างมากก็คืองบประมาณของโครงการที่
ยังไม่ครอบคลุมกิจกรรมการมีส่วนร่วมไว้ 
 4. ปัญหาด้านผู้ปฏิบัติงานและประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่เห็นถึงความส าคัญ
ของการมีส่วนร่วมของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของเรณุมาศ รักษาแก้ว, สถาบันพระปกเกล้า 
(2557) ได้กล่าวสรุปว่าปัญหาที่เป็นอุปสรรคของการมีส่วนร่วมคือเจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนขาดการ
รับรู้เกี่ยวกับแนวคิด และความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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 วิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
 1. มีการสื่อสาร สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประชาชน และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องให้เห็นถึงความส าคัญ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้ามามีส่วน
ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สอดคล้องกับแนวคิดของนรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2547) 
ได้กล่าวสรุปว่าปัจจัยและแนวทางการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมนั้นมาจากปัจจัยด้านการสื่อสารที่ต้องหาทาง
ให้ทั้ง 2 ฝ่ายเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ใช้การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (participatory communication) 
คือ ให้เน้นแบบสนทนาโต้ตอบระหว่างบุคคล หรือกลุ่มบุคคล อันท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนข่าวสารกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การเกิดจิตส านึกสาธารณะ (public conscious) ร่วมกันได้  
 2. ผู้บริหารของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนต้องปรับบทบาทของตนเองจากเป็นผู้
มอบนโยบายอย่างเดียว ปรับมาเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนด้วย มีการสื่อสารกันแบบสองทาง เพื่อรักษา
ความร่วมมือให้ยังคงอยู่ และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2560) ได้กล่าวสรุปว่าปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมาจากผู้น าหรือผู้บริหารระดับประเทศหรือระดับท้องถิ่นให้ความส าคัญต่อ
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งหากปราศจากการสนับสนุนของผู้น าจากภาครัฐในทุก ๆ 
ระดับแล้ว กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมคงไม่อาจเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพได้  
 3. มีการจัดวางระบบ กลไกการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมให้เอ้ือต่อกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2560)       
ได้กล่าวสรุปว่าปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมาจาก
กระบวนการมีส่วนร่วมที่เอ้ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน จากกรณีศึกษาจะเห็นถึงกระบวนการ
สร้างการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ในประเทศไทยนั้นก็มีกระบวนการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่
กับความสามารถของหน่วยงานหรือพ้ืนที่นั้น ๆ เช่น กรณีจังหวัดน่านมีการก าหนดกลไกในการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน การจัดท าเวทีประชาคม  
  

 แนวทางในการพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
 1. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนควรมีแผนการท างานร่วมกับประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในระยะยาว และในแต่ละปีงบประมาณจากที่ก าหนดโครงการให้พื้นที่ท าเปลี่ยนเป็น
ให้หน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันคิดโครงการกับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการ 
แผนการด าเนินงานและงบประมาณมา และกรมเป็นเพียงผู้สนับสนุนเท่านัน้ สอดคล้องกับแนวคิดของ
สมาคมการมีส่วนร่วมสากล International Association for Participation – IAP2 (อ้างถึงใน ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560) ได้กล่าวสรุปว่าตัวแบบการ มีส่วนร่วมของประชาชนระดับที่ 3 
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การเข้ามามีบทบาท (To Involve) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการ
ตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างรัฐกับประชาชนอย่างจริงจังและมีจุดมุ่งหมาย
ชัดเจน โดยมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการ และวิธีการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงาน
ภาครัฐมีหน้าที่จัดระบบ อ านวยความสะดวกยอมรับการเสนอแนะและการตัดสินใจร่วมกับภาคประชาชน   
 2. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ควรจัดท ารูปแบบ แผนงาน วิธีการ และกลไกการ     
มีส่วนร่วมของประชาชน และผลักดันใหเ้กิดการน าไปจัดวางเป็นกลยุทธ์ หรือแผนงานที่ต้องด าเนินการ
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดการขับเคลื่อนร่วมกันทั้งหน่วยงาน รวมทั้งพัฒนาให้เครือข่าย   
ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องมีกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงานได้ด้วยตนเอง เพื่อเสริม
พลังอ านาจให้ประชาชนและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับแนวคิดของสอดคล้องกับแนวคิด
ของอรพินท์ สพโชคชัย (อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560) ได้กล่าวสรุปว่าการ
บริหารราชการแบบมีสว่นรว่ม หมายถึง การจัดระบบการบริหารราชการ ขั้นตอนวิธีการปฏิบัตงิาน และ
โครงสร้างของการตัดสินใจในการบริหารราชการให้เป็นระบบที่เปิดให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน     
พันธกิจขององค์กรภาครัฐมากขึ้น องค์การภาครัฐที่มีระบบการบริหารราชการแบบมีสว่นรว่มจะด าเนินการ
ให้บริการสาธารณะและการตัดสินใจ 
 3. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในสังคมได้รบัรู้
ถึงบทบาท ภารกิจของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้รู้จักในวงกว้าง เพื่อให้เกิดการรับรู้ และ
เข้าใจการท างานของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2560) ได้กล่าวสรุปว่าปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเกิดจากการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ 
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง เมื่อประชาชนรับรู้
และเข้าใจถึงปัญหา หรือความรู้เฉพาะที่จ าเป็นอย่างเพียงพอ จะช่วยผลักดันให้เกิดการมีส่วนรว่มของ     
ภาคประชาชนได้ตั้งแต่ระดับการก าหนดนโยบาย การแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การประเมินผล  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. พัฒนาระบบงานการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมให้เป็นระบบ มีกลไกการขับเคลื่อนที่
สอดคล้องกับสภาพเหตุการณ์ในปัจจุบัน และในอนาคต ปรับเปลี่ยนบทบาทของกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจากผู้ปฏิบัติการ (Operator) ไปสู่ผู้ประสานและอ านวยความสะดวก (Facilitator) ให้ประชาชน  
เข้ามามีส่วนร่วมในฐานะหุ้นส่วน (Partnership) ในการป้องกัน บ าบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู สงเคราะห์ และติดตาม
ภายหลังปล่อยของเด็กและเยาวชน 
 2. ถอดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และน าเข้าองค์ความรู้ใหม่ เทคนิค
วิธีการใหม่ที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานเข้าไปในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมความสามารถของบุคลากร และ
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ประสิทธิภาพการด าเนินงาน รวมทั้งรวบรวมเป็นองค์ความรู้ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ขององค์กร 
 3. สร้างวัฒนธรรมจากค่านิยมร่วม ให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมให้
กลายเป็นข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงานของทุกคนในองค์กร  
 4. การวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษาการบริหารราชการแบบมีส่วนรว่มของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนโดยสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับกรมอาจท าให้ได้ข้อมูลเพียงบางส่วน ในอนาคตอาจ
ท าการสัมภาษณ์กับคนหลาย ๆ คน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแบบมีสว่นร่วมของกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน เช่น เจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที ่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีเ่กี่ยวข้อง 
เพ่ือให้เห็นภาพรวมของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้น 
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