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บทคัดย่อ

	 งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาสภาพการแข่งขันของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น	
โดยอาศัยฐานข้อมูลจากส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	โดยวิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการเลือกตั้ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นสามประเภท	(องค์การบริหารส่วนจังหวัด	เทศบาล	และองค์การบริหารส่วนต�าบล-- 
ไม่รวมกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา)	ที่เกิดขึ้นระหว่างปี	พ.ศ.2555-2557	นอกจากนี้	ยังได้ศึกษาข้อมูล 
เกี่ยวกับสาเหตุของการจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ในกรณีที่ไม่ปกติที่เกิดขึ้นระหว่าง 
ปี	พ.ศ.2550-2557	และระดับการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้บริหารท้องถ่ินของประชาชนระหว่างปี	พ.ศ.2551-	
2556	ทั้งน้ี	 เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสภาพการแข่งขันการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น	 
เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นในประเทศไทย

	 ผลการประมวลข้อมูลการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นในประเทศไทยระหว่างปี	พ.ศ.2555-2557	 
พบว่าสภาพการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นส่วนใหญ่ในภาพรวมนั้นมีการแข่งขันกันระหว่างผู้สมัครตั้งแต่ 
สองคนขึ้นไป	และการผูกขาดการเลือกต้ังหรือการเลือกตั้งท่ีมีผู้ลงสมัครเพียงคนเดียวนั้นมีจ�านวนลดลง 
อย่างต่อเน่ือง	โดยภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และภาคใต้	จะมีสัดส่วนของหน่วยการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่มีผู้สมัครสองคนขึ้นไปมากที่สุด	และเมื่อน�าเอาข้อมูลมาจ�าแนกตามเพศพบว่า	สัดส่วนของ
เพศหญิงที่ชนะการเลือกต้ังจะสูงที่สุดในหน่วยการปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีผู้ลงสมัครสามและสี่คน	และ 
เมื่อพิจารณาข้อมูลในส่วนของความเข้มข้นของการแข่งขันพบว่า	การแข่งขันการเลือกตั้งในเขตเทศบาล
ต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล	(ซึ่งมีสภาพของความเป็นชนบท)	มีความสูสีเข้มข้นกว่าในเขตเมือง	
เช่น	องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัและเทศบาลนคร	และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและภาคใต	้เปน็ภาคทีม่กีาร
แขง่ขนัทีสู่สีเขม้ขน้มากกวา่ภาคอืน่	ๆ 	และเมือ่จ�าแนกตามเพศกพ็บวา่	ในภาพรวมนัน้ผูช้นะการเลอืกตัง้ท่ีเป็น 
เพศชายตอ้งเผชญิกบัความสูสเีขม้ขน้ในการเลอืกตัง้มากกวา่ผูช้นะทีเ่ปน็เพศหญงิ	สาเหตทุีจ่ดัใหม้กีารเลอืกตัง้ 
ในกรณีที่ไม่ปกติ	(เช่น	การลาออกของผู้บริหารท้องถิ่น	เสียชีวิต	ถูกสั่งให้พ้นจากต�าแหน่ง	ถูกเพิกถอนสิทธิ)	 
มีแนวโน้มลดลงระหว่างปี	พ.ศ.2550-2552	และเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปี	พ.ศ.2553	2554	2555	และ	
2556	ตามล�าดับ	ปริมาณการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลมีระดับ 
ทีส่งูทีสุ่ดเมือ่เทยีบกบัเทศบาลและองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั	โดยขอ้มลูในสว่นนีก้ป็รากฏในทศิทางเดยีวกนั
กับข้อมูลสภาพการแข่งขันเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นในส่วนอื่น	ๆ
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Abstract

	 This	article	investigates	the	level	of	competitiveness	among	candidates	running	
for	local	executive	positions	in	Thailand,	utilizing	local	election	data	gathered	from	the	
Office	of	the	Election	Commission	of	Thailand.	The	analysis	covers	local	elections	in	 
provincial	administrative	organizations,	municipalities,	and	tambon	administrative	organizations	 
between	2012–2014.	The	article	also	provides	a	brief	analysis	of	the	data	on	the	causes	
of	local	elections	between	2007–2013	(other	than	regular	circumstances	such	as	finishing	
terms	or	local	unit	upgrading)	and	voter	turnout	in	local	elections	between	2008–2013.	

	 The	data	make	clear	that	a	much	higher	percentage	of	local	elections	between	
2012–2014	had	more	than	one	candidate	running	for	local	executive	positions,	while	the	
number	of	local	units	with	only	one	candidate	decreased.	The	highest	percentage	of	
local	units	with	two	or	more	candidates	were	located	in	the	northern,	northeastern,	and	 
southern	regions.	When	viewed	by	gender	of	all	candidates,	female	candidates	had	a	higher	 
proportion	of	winners	where	there	were	three	or	four	candidates	running	for	local	executive	
positions.	The	data	also	show	that	local	elections	in	tambon	administrative	organizations	
and	tambon-level	municipalities	tended	to	exhibit	higher	levels	of	competitiveness	among	
candidates	than	in	more	metropolitan	areas	(such	as	provincial	administrative	organizations	
or	city-level	municipalities).	Voter	turnout	in	local	executive	elections	was	also	on	the	rising	
trend,	with	the	highest	level	in	the	area	of	tambon	administrative	organizations
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45
การศึกษาการดำาเนินนโยบายท่องเที่ยว

ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 ของคลัสเตอร์ท่องเที่ยวกลุ่ม Active Beach

การศกึษาการดำาเนนินโยบายทอ่งเท่ียวตามแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาต ิ
พ.ศ.2555-2559 ของคลัสเตอร์ท่องเที่ยวกลุ่ม Active Beach

แพรดาว	ฟูพาณิชย์พฤกษ์*

บทคัดย่อ

	 บทความวจิยัน้ี	มวีตัถปุระสงคเ์พ่ือ	1)	ศกึษาความสอดคลอ้งเชือ่มโยงของยุทธศาสตรท์ีเ่กีย่วข้องกบั
การพัฒนาการทอ่งเทีย่วของคลสัเตอรท์อ่งเทีย่วกลุม่	Active	Beach	จากแผนพฒันากลุม่จงัหวดั	แผนพฒันา
จังหวัด	และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีดูแลแหล่งท่องเท่ียว	กับแผนพัฒนาการท่องเท่ียว
แห่งชาติ	พ.ศ.2555-2559	2)	ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินนโยบายท่องเท่ียว	ตามแผนพัฒนา 
การท่องเที่ยวแห่งชาติ	พ.ศ.2555-2559	ของคลัสเตอร์ท่องเท่ียวกลุ่ม	Active	Beach	และ	3)	ศึกษา
การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคประชาสังคม	และภาคเอกชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวของคลัสเตอร์ 
ท่องเที่ยวกลุ่ม	Active	Beach	การศึกษาคร้ังน้ีใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	ด้วยการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง	
การสัมภาษณ์เชิงลึก	และการสนทนากลุ่ม

	 ผลการศึกษาพบว่า	โครงการและยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวในแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวตามแผน
พัฒนาการทอ่งเทีย่วแหง่ชาติ	พ.ศ.2555-2559	หากแตโ่ครงการทีร่องรบัยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิกระบวนการ
มีส่วนร่วมของภาครัฐ	ภาคประชาชน	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากร 
การทอ่งเท่ียวยงัคงนอ้ย	ปญัหาและอปุสรรคหลกั	ๆ 	ในการด�าเนนินโยบายทอ่งเทีย่ว	ไดแ้ก่	ส�านกังานจงัหวดั
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	พ.ศ.2555-2559	มาประกอบการ
จัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวน้อย	การด�าเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐยังไม่เป็นเอกภาพ	 
การบูรณาการโครงการ	การประสานและความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงานยงัคงนอ้ย	การขาดแคลนงบประมาณ	
และการขาดแคลนบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ชุมชนและภาคประชาสังคม	และภาคเอกชนยังคงน้อย

คำาสำาคัญ:	นโยบายท่องเที่ยว	แผนพัฒนาการท่องเที่ยว	การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	Active	Beach
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Abstract

	 This	article	has	three	objectives:	1)	to	study	the	relation	between	and	the	 
consistency	of	strategic	issues	relating	to	tourism	development	by	the	Active	Beach	Tourism	
Cluster	in	a	provincial	cluster	development	plan,	a	provincial	development	plan	and	a	local	 
administrative	organization’s	development	plan	with	the	National	Tourism	Development	
Plan,	2012-2016;	2)	to	uncover	the	problems	and	hindrances	in	policy	implementation	under	
the	National	Tourism	Development	Plan,	2012-2016;	and	3)	to	study	the	participation	of	the	
local	community	and	civil	society,	as	well	as	the	private	sector	in	tourism	development.	 
A	qualitative	research	method	has	been	employed	through	conducting	documentary	reviews,	
performing	in-depth	interviews,	and	undertaking	focus	group	discussions.

	 It	was	found	that	projects	and	strategic	issues	relating	to	tourism	development	
in	provincial	cluster	development	planning,	a	provincial	development	plan	and	a	local	 
administrative	organization’s	development	plan	are	consistent	with	the	direction	of	 
tourism	development	under	the	National	Tourism	Development	Plan,	2012-2016.	However,	
it	was	found	that	there	are	only	a	few	projects	supporting	the	strategic	issue	of	promoting	 
participation	by	the	government	sector,	the	public	sector	and	local	administrative	 
organizations	in	the	management	of	tourism	resources.	Further,	the	main	problems	
and	hindrances	 in	tourism	development	 implementation	arise	because	the	National	 
Tourism	Development	Plan,	2012-2016,	is	rarely	applied	to	the	strategic	planning	process.	 
Additionally,	project	integration,	coordination	and	the	collaboration	among	organizations	
is	still	poor,	and	there	are	budget	and	personnel	shortages	in	both	quantity	and	quality.	
Overall,	participation	by	the	local	community	and	civil	society	as	well	as	the	private	sector	
in	tourism	development	is	still	low.

Keywords:	Tourism	policy,	tourism	development	plan,	sustainable	tourism	development,	
Active	Beach
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ความเห็นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐต่อการนำานโยบายไปปฏิบัติ: 

กรณีศึกษา การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ.2560

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐต่อการนำานโยบายไปปฏิบัติ: กรณีศึกษา การ
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ.2560* 

อานนท์ เทพสำาเริง**

บทคัดย่อ

 การกระจายรายได้ของประเทศไทยมีความเหลื่อมลำ้าของช่องว่างระหว่างประชาชนที่มีรายได้น้อย 
และรายได้สูงมาโดยตลอด ดังนั้น วัตถุประสงค์ของบทความนี้คือ เพื่อศึกษาการนำานโยบายไปปฏิบัติจาก
การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ.2560 โดยผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาในระดับผู้กำาหนดและ
นำานโยบายไปปฏิบัติของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง จากการศึกษาพบว่า 1) ระดับบริบทของนโยบาย 
สภาพเศรษฐกิจมีความจำาเป็นต่อการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ.2560 อย่างชัดเจน 
สร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนและผลประโยชน์ต่อสาธารณะ 2) ระดับความเป็นไปได้ของนโยบาย 
บุคลากรและเทคโนโลยีมีเพียงพอต่อการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ แต่ยังขาดการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม  
3) ระดับกระบวนการของนโยบาย การกำาหนดผู้รับผิดชอบและการระบุฐานภาษีมีความชัดเจน ส่งผลให้
ปัญหาการจัดเก็บภาษีลดลง แต่ในระดับภูมิภาคจำานวนบุคลากร การฝึกอบรม งบประมาณ และเทคโนโลยี
ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ และ 4) ระดับผลงานของนโยบาย ภาระภาษีเป็นไปตามอัตราภาษีแบบ
ก้าวหน้า ส่งผลให้การเข้าสู่ระบบของภาษี และความเป็นกลางในการจัดเก็บเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังทำาให้การ 
หลีกเลี่ยงภาษี คดีความทางภาษี และลูกหนี้ทางภาษีลดลง 

คำาสำาคัญ: การนำานโยบายไปปฏิบัติ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การกระจายรายได้ ความเหลื่อมลำ้า

* บทความนีเ้ปน็ส่วนหนึง่ของการวิจัยเร่ือง “การศกึษาระดบัความสำาเร็จและผลกระทบดา้นความเปน็ธรรมทางการกระจายรายไดจ้าก
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The Opinion of Government Officials on Policy Implementation: 
A Case Study of the Structural Reform of Personal Income Tax 
in 2017*
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Abstract

 In terms of income distribution in Thailand, there has been marked inequality  
between people with low incomes and those with high income for a long time. Therefore, 
the purpose of this article is to study the policy implementation of the structural reform 
of personal income tax in 2017. The researcher studied the policy formulation and policy 
implementation of The Thai Revenue Department. The results showed that: 1) Regarding 
the level of policy context, stable economic conditions are necessary to improve the  
personal income tax structure in 2017, build fairness for all citizens, and for the public interest.  
2) Concerning the level of policy feasibility, human resources and technology are at  
sufficiently high levels for new taxation. However, there is a lack of appropriate budget 
allocation. 3) With regard to the level of the Policy Process, determining specifically  
responsible persons, and identifying the tax base, are both explicit factors. According to 
these results, the problem of reduced tax revenues can appear. However, at the regional 
level, the number of public officials; amount of training, budget and technology are still 
insufficient. 4) In terms of the level of the policy’s performance, changes in the level of 
the tax burden are a consequence of progressive tax. According to this result, it enhances 
the entry of the taxation system.and increases taxation’s neutrality. Moreover, cases of tax 
evasion, tax litigation and amounts of tax receivables are all decreased.

Keywords: Policy implementation, personal income tax, the income distribution, inequality
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บทคัดย่อ

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาคำาตอบเกี่ยวกับที่มา ความสำาคัญ เป้าหมาย รูปแบบและความ
คืบหน้าของนโยบายเส้นทางสายไหมในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ของจีน ด้วยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และกรอบการวิจัย ซ่ึงใช้ทฤษฎีเสถียรภาพของ
เจ้าโลกและแนวคิดทฤษฎีอำานาจเชิงอ่อน แล้วนำาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และเขียนบรรยายเชิงพรรณนา  
ซ่ึงจากผลการวจิยัมดีงันี ้1. ทีม่าของนโยบายมาจากความตอ้งการพฒันาประเทศใหเ้จรญิรุง่เรอืง 2. นโยบาย
มีความสำาคัญเพราะสามารถแก้ปัญหาภายในและภายนอกของจีนได้เกือบทุกด้าน 3. นโยบายมีเป้าหมาย  
ดา้นเศรษฐกจิคือ การพฒันาเศรษฐกจิของจนีทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ดา้นการเมอืงและความมัน่คง
คอืการแกป้ญัหาความมัน่คงภายในประเทศ และการขยายอทิธพิลของจนีในเวทโีลก 4. ลกัษณะของนโยบาย
ประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์และแผน 2) ความคิดริเริ่ม 5. ความคืบหน้าของนโยบาย ระดับภายในประเทศ
สร้างการยอมรับและเตรียมความพร้อมของนโยบายสู่การปฏิบัติ ระดับภายนอกประเทศสร้างความร่วมมือ
กับประเทศต่าง ๆ โดยใช้อำานาจเชิงอ่อนด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่
เป้าหมาย ดังนั้น จีนจึงกำาหนดนโยบายดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการบรรลุ “ความฝันของจีน”

คำาสำาคัญ: หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง เส้นทางสายไหมใหม่ นโยบายเส้นทางสายไหมในคริสต์ศตวรรษท่ี 21  
สี จิ้นผิง นโยบายต่างประเทศจีน
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ประเทศไทย”
** สาขาวิชารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อีเมล: Chanokphorn@yahoo.com
*** สาขาวิชารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อีเมล: Sniyamthai@hotmail.com



96         วารสารรัฐประศาสนศาสตร์

* This article is part of the dissertation “China’s 21st Century Silk Road Policy and the Security of Thailand”
** School of Political Science, Sukhothai Thammathirat Open University.

E-mail: Chanokphorn@yahoo.com
*** School of Political Science, Sukhothai Thammathirat Open University.

E-mail: Sniyamthai@hotmail.com

Analysis of China’s 21st Century Silk Road Policy*

Chanokporn Thongtakorn**

Somprin Niyomthai***

Abstract

 China set up the Silk Road Policy in the 21st century as a key tool to achieve the 
Chinese Dream to restore national prosperity. This article describes and analyses China’s 
current Silk Road Policy through the analytical framework of Hegemonic Stability Theory 
and the Soft Power Theory. Drawing on documentary research and in-depth interviews, 
the article addresses the following topics: (1) the origins of the Silk Road Policy; (2) how it 
is vital to China in managing domestic issues and international relations; (3) its two main 
goals, namely, promoting economic growth, and ensuring domestic security while expanding 
China’s geopolitical influence; (4) the policy’s main framework; and (5) how it has been 
implemented under President Xi Jinping, over the period 2013–2017, on both domestic 
and international fronts. We conclude that China’s engagement of a soft-power approach—
encompassing economic, social and cultural facets—is helping the Chinese leadership to 
meet its goals.

Keywords: Belt and road initiative, new Silk Road, China’s 21st century Silk Road policy,  
Xi Jinping, China foreign policy
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Abstract 

	 The	benefits	of	sustainability-driven	innovation	and	its	impacts	on	performance	under	
the three dimensions of economic, social, and environmental performance have often not 
been adequately captured. This article acknowledges this gap and presents a conceptual 
framework that helps identify the determinants to foster innovation performance, and 
explains the relationship with sustainability practices through the exploitation of existing 
competencies, and exploration of new opportunities from a sustainable development  
perspective. This was assessed based on their eventual impact on innovation performance, 
with the theoretical underpinnings of the dynamic capabilities theory. This approach could 
be	beneficial	for	both	the	private	and	the	public	sectors	towards	taking	a	holistic	view	to	
realize the goals of sustainable development. 

Keywords: Exploration, exploitation, sustainable innovation, sustainability practices,  
innovation performance, sustainable development, sustainability gap 
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บทคัดย่อ

	 ภาพของปัจจัยขับเคลื่อนนวัตกรรมอย่างยั่งยืน	และผลกระทบของเรื่องนี้ต่อนวัตกรรมองค์การ 
ภายใต้มิติทางเศรษฐกิจ	สังคม	และส่ิงแวดล้อม	ในปัจจุบันยังไม่ชัดเจนเพียงพอ	บทความนี้ตระหนักถึง 
ช่องว่างดังกล่าว	จึงได้นำาเสนอกรอบแนวคิดซ่ึงช่วยระบุถึงปัจจัยกำาหนดการคงอยู่ของนวัตกรรมในองค์การ	
และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง	ๆ	ผ่านการใช้ประโยชน์จากสมรรถนะท่ีมีอยู่และการแสวงหา
โอกาสใหม	่ๆ 	จากมมุมองการพฒันาทีย่ัง่ยนื	การวเิคราะหอ์ยูบ่นพืน้ฐานของผลกระทบตอ่นวตักรรมองคก์าร	
โดยอาศัยทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะเชิงพลวัตร	(dynamic	capabilities	theory)	ผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับมุมมององค์รวมของการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
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