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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาหาปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการ 

ความร่วมมอืของ	กรอ.จังหวดั	2)	 ค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอปุสรรคของการบรหิารจัดการความร่วมมอื 

ระหว่างภาครัฐและเอกชนที่จะน�าไปสู ่ความส�าเร็จในการด�าเนินงานของ	 กรอ.จังหวัด	 3)	 ศึกษาถึง 

ความเป็นไปได้ในการพัฒนาขยายขอบเขตความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนใน	 กรอ.จังหวัด 

ไปสู่กิจกรรมความร่วมมือในด้านอื่น	 ๆ	 นอกเหนือจากด้านเศรษฐกิจ	 กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง	

(purposive	 sampling)	 โดยเลือกจากตัวแทน	กรอ.จังหวัด	 ใน	4	ภาค	ภาคละ	2	จังหวัด	ประกอบด้วย	

แม่ฮ่องสอน	 เชียงราย	 ร้อยเอ็ด	 กาฬสินธุ์	 ชัยนาท	 อุทัยธานี	 สงขลา	 และพัทลุง	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย	 

ได้แก่	 แบบสอบถามปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการบริหารจัดการความร่วมมือของ	 กรอ.จังหวัด	 ซึ่ง 

ประกอบด้วย	 2	 ส่วน	 คือแบบประมาณค่าและแบบค�าถามปลายเปิด	 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ส�าหรับการประเมินข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามแบบประมาณค่า	 ส่วนข้อมูล 

ที่ได้จากค�าถามปลายเปิด	 ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการวิเคราะห์เชื่อมโยง	 สังเคราะห์	 สรุปข้อมูลที่จ�าแนกได	้ 

แล้วสรุปผลการศึกษา	 ก�าหนดเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการและความเป็นไปได ้

ในการพฒันาขยายขอบเขตความร่วมมือระหว่างภาครฐัและเอกชนใน	กรอ.จงัหวดั	 ไปสูก่จิกรรมความร่วมมือ 

ในด้านอื่น	ๆ	นอกเหนือจากด้านเศรษฐกิจ

	 ผลการวจัิยพบว่า	1)	ปัจจัยทีเ่ป็นปัญหาอปุสรรคในการบรหิารจดัการความร่วมมือของ	กรอ.จงัหวดั	

ประกอบด้วย	ปัจจยัด้านความฉลาดทางสตปัิญญาในการร่วมมอื	(Collaborative-intelligence	quotient)	

ปัจจัยด้านวงจรของความร่วมมือ	 (The	 Cycle	 of	 Collaboration)	 และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของ 

ความร่วมมือ	(Collaborative	Environment)	2)	แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการบริหารจัดการ

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่จะน�าไปสู ่ความส�าเร็จในการด�าเนินงานของ	 กรอ.จังหวัด	 

ประกอบด้วย	การให้ความรู้และพัฒนาทักษะความสามารถแก่บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน	การปรับปรุง

โครงสร้าง	บทบาท	อ�านาจหน้าที่	และบุคลากรของ	กรอ.จังหวัด	รวมทั้งพิจารณาปรับเปลี่ยนสถานที่	และ

บรรยากาศการประชุมของ	 กรอ.จังหวัด	 3)	 ควรมีการพัฒนาขยายขอบเขตความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
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และเอกชนใน	กรอ.จงัหวดัไปสูก่จิกรรมความร่วมมอืในด้านอืน่	ๆ 	เช่น	ด้านสิง่แวดล้อม	ด้านสงัคม	ด้านการศึกษา	 

โดยทุกประเด็นจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงส่งผลกระทบต่อกัน	 ซึ่งการขยายขอบเขตไปสู่ความร่วมมือ 

ด้านอืน่	ๆ	นี	้จะเป็นกลไกในการขับเคลือ่นการพฒันารวมถงึการแก้ไขปัญหาและอปุสรรคในด้านต่าง	ๆ	ให้ดขีึน้ได้

ค�าส�าคัญ: การบริหารจัดการความร่วมมือ	ความฉลาดทางสติปัญญาในการร่วมมือ	วงจรของความร่วมมือ	

สภาพแวดล้อมของความร่วมมือ	
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Abstract

	 The	purposes	of	this	research	are:	(1)	to	identify	the	factors	that	shape	collaborative	
governance	 in	 the	 Provincial	 Joint	 Public	 and	 Private	 Sector	 Consultative	 Committee;	 
(2)	to	propose	guidelines	to	resolve	the	challenges	in	collaborative	governance	between	
the	public	and	private	sectors;	and	(3)	to	explore	ways	to	extend	the	scope	of	collaboration	
to	others	beyond	the	economic	sector.	Purposive	sampling	was	used	to	select	members	
of	 the	 Provincial	 Joint	 Public	 and	 Private	 Sector	 Consultative	 Committees	 from	 two	 
provinces	from	each	of	the	four	regions	of	Thailand.	The	provinces	chosen	were:	Mae	Hong	Son,	 
Chiang	Rai,	Roi	Et,	Kalasin,	Chai	Nat,	Uthai	Thani,	Songkhla,	and	Phatthalung.	Questionnaires	 
with	rating	scales	and	open-ended	questions	were	used.	Statistical	arithmetic	mean	and	
standard	 deviation	were	 used	 to	 evaluate	 rating-scale	 questions,	 while	 data	 from	 the	
open-ended	questions	were	analyzed	and	synthesized	to	propose	guidelines	to	resolve	
the	challenges	in	collaborative	governance	of	the	Provincial	Joint	Public	and	Private	Sector	
Consultative	Committee,	and	to	possibly	extend	the	scope	of	collaborative	governance.	
	 The	 study	 finds	 the	 following:	 (1)	 Factors	 that	 shape	 collaborative	 governance	 
in	 Provincial	 Joint	 Public	 and	 Private	 Sector	 Consultative	 Committees	 include	 the	 
collaborative-intelligence	 quotient,	 the	 cycle	 of	 collaboration,	 and	 the	 collaborative	 
environment.	 (2)	To	 resolve	problems	 in	collaborative	governance	between	public	and	
private	sectors	in	the	Provincial	Joint	Public	and	Private	Sector	Consultative	Committees,	
an	urgent	plan	is	needed	to	reform	its	structure,	role,	authority,	personnel,	and	location	
and	atmosphere	of	the	meeting,	as	well	as	to	promote	the	skills	and	knowledge	of	public	
and	private	members.	(3)	The	scope	of	work	could	be	extended	to	collaborative	activities	
in	 social	 development,	 environment,	 and	 education,	 to	 achieve	 better	 collaborative	 
governance	between	the	public	and	private	sectors	under	the	Committee.

Keywords:	 Collaborative	 governance,	 collaborative-intelligence	 quotient,	 cycle	 of	 

collaboration,	collaborative	environment
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บทน�า

	 ปัญหาความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคและระหว่างจังหวัดต่าง	ๆ	ในภูมิภาคเดียวกัน	

ของประเทศไทย	 เป็นสิ่งที่ด�ารงอยู่อย่างยาวนาน	 รัฐบาลหลายชุดที่ผ่านมา	 มีความพยายามที่จะกระจาย 

ความเจริญไปสู่ภูมิภาค	โดยการวางแผนกระจายอ�านาจสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นอย่างเป็นขั้นตอน	การก�าหนด

กรอบภาพรวมและทิศทางการพัฒนาพื้นที่และระบบชุมชนเมืองทั่วประเทศ	 เพื่อประสานการลงทุนทั้ง 

ภาครัฐและเอกชนให้สอดคล้องกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 และหนึ่งในเครื่องมือส�าคัญในการแก้ไข

ปัญหาความเหล่ือมล�้าดังกล่าว	 ก็คือการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไข

ปัญหาเศรษฐกจิ	(กรอ.)	ขึน้	จุดเร่ิมต้นของ	กรอ.	เกดิจากความพยายามท่ีจะจดัระบบและกลไกการประสานงาน 

กนัระหว่างภาครัฐและเอกชน	โดยมแีนวทางทีส่�าคญัคอื	การสนบัสนนุให้ภาคเอกชนมบีทบาทและมส่ีวนร่วม

ในการพัฒนาประเทศมากขึ้น

	 การจดัตัง้กลไก	กรอ.จังหวดั	มวีตัถปุระสงค์	ประการแรกเพือ่พฒันานกัธรุกจิและองค์กรภาคเอกชน

ในภูมิภาคให้มีความเข้มแข็งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 มีการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจและมีบทบาท 

ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมากขึ้น	 ประการต่อมา	 เพื่อจัดให้มีองค์กรในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการระหว่าง

ภาครฐัและเอกชนในลกัษณะคล้ายคลงึกนักบั	กรอ.ในส่วนกลางเพือ่ปรกึษาหารอืร่วมมอืกนัในการแก้ไขปัญหา 

ของจังหวดั	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของฮทัช์	 (Hughes,	 2012)	 ท่ีได้สรปุค�าจ�ากดัความของค�าว่า	 “ความร่วมมือ”	 

ไว้ว่าเป็นการที่ฝ่ายต่าง	ๆ	ท�างานร่วมกันอย่างกระตือรือร้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม

	 นโยบายของรัฐบาลทุกสมัยได้ใช้กลไก	 กรอ.	 ในการท�างานร่วมกับภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง	 

นับตั้งแต่เริ่มมีการก่อตั้ง	 กรอ.	 ส่วนกลางในปี	 2524	และต่อมามีการจัดตั้ง	 กรอ.จังหวัด	 ในปี	 2529	และ	 

กรอ.กลุม่จงัหวดั	ในปี	2557	เป็นรปูแบบคณะกรรมการร่วม	(Joint	Committee)	คณะกรรมการ	กรอ.จงัหวดั 

และ	 กรอ.กลุ่มจังหวัด	 จ�าลองรูปแบบมาจากคณะกรรมการ	 กรอ.ส่วนกลาง	 โดยมีกระทรวงมหาดไทย 

ท�าหน้าที่เป็นศูนย์ประสานการขับเคลื่อน	กรอ.จังหวัด	และกลุ่มจังหวัดกับกระทรวง	กรมต่าง	ๆ	(Office	of	

the	National	Economic	and	Social	Development	Council,	B.E.2558)

	 กรอ.	ส่วนกลาง	มีนายกรัฐมนตรี	เป็นประธาน	และมอบหมายให้ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา 

การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท�าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ	 โดยท่ีกรรมการจากภาครัฐ	 ประกอบด้วย	

รัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ	และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	กรรมการภาคเอกชน	ประกอบด้วย	ผู้แทนจาก	

3	สถาบันคือ	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	และสมาคมธนาคารไทย	

ทั้งนี้	 กรอ.	 ได้ถูกคาดหวังให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบาย	 แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 

ทางเศรษฐกิจ	 แม้จะไม่ใช่องค์กรที่มีอ�านาจตัดสินใจเชิงนโยบายและสั่งการโดยตรงก็ตาม	 ต่อมา	 กลไกนี้ 

ได้ถูกขยายออกไปสู่ส่วนภูมิภาค	 ซึ่งน�าไปสู่การจัดตั้ง	 กรอ.	 จังหวัด	 ที่เป็นการจ�าลองรูปแบบมาจาก 

คณะกรรมการ	 กรอ.	 ส่วนกลาง	 มีกระทรวงมหาดไทย	 เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน	 โดยม ี

ผูว่้าราชการจงัหวดัเป็นประธาน	มหีน้าทีเ่สนอแนะนโยบาย	แนวทางและมาตรการทัง้ในด้านการแก้ไขปัญหา

และพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัด	(Office	of	Permanent	Secretary	for	Interior,	B.E.2559)
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	 ในท่ามกลางความพยายามของรัฐบาลทีผ่่านมา	ได้มคีวามพยายามรเิริม่ให้เกดิความร่วมมอืระหว่าง

ภาครัฐและเอกชน	 เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น	 แต่ก็ยังพบว่า	 

กลไกความร่วมมอืดงักล่าวยงัไม่สามารถบรรลผุลส�าเรจ็ตามจดุมุง่หมายทีว่างไว้	กล่าวคอื	ปัญหาความเหลือ่มล�า้ 

ทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคและระหว่างจังหวัดต่าง	 ๆ	 ในภูมิภาคเดียวกันของประเทศไทยยังคงด�ารงอยู่	

ดังจะเห็นได้จากสถิติข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 (National	 

Statistical	Office,	B.E.2560)	ที่ได้ท�าการส�ารวจข้อมูลและแบ่งเป็นกลุ่มต่าง	ๆ	ได้ดังนี้	กลุ่มที่	1	จังหวัด 

ทีม่รีายได้สูงกว่า	30,000	บาท	จ�านวน	11	จงัหวดั	ได้แก่	กรงุเทพมหานคร	นนทบรุ	ีปทมุธาน	ีสระบรุ	ีจนัทบรุ	ี

ราชบุรี	นครปฐม	สมุทรสงคราม	กระบี่	ภูเก็ต	สุราษฎร์ธานี	กลุ่มที่	2	รายได้	25,001-30,000	บาท	จ�านวน	

17	จงัหวัด	ได้แก่	สมทุรปราการ	พระนครศรอียธุยา	อ่างทอง	สงิห์บรุ	ีชยันาท	ชลบรุ	ีระยอง	ตราด	ฉะเชงิเทรา	

นครนายก	สระแก้ว	สมุทรสาคร	เพชรบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	นครศรีธรรมราช	ชุมพร	และสงขลา	กลุ่มที่	3	 

รายได้	20,001-25,000	บาท	จ�านวน	26	จังหวัด	ได้แก่	ปราจีนบุรี	กาญจนบุรี	สุพรรณบุรี	ล�าพูน	ล�าปาง	

อุตรดิตถ์	 นครสวรรค์	 อุทัยธานี	 สุโขทัย	พิษณุโลก	 เพชรบูรณ์	 นครราชสีมา	 อุบลราชธานี	 ชัยภูมิ	 บึงกาฬ	

หนองบัวล�าภู	อุดรธานี	 เลย	หนองคาย	มหาสารคาม	มุกดาหาร	พังงา	ระนอง	สตูล	ตรัง	พัทลุง	กลุ่มที่	4	 

รายได้	15,001-20,000	บาท	จ�านวน	20	จังหวัด	ได้แก่	ลพบุรี	เชียงใหม่	แพร่	น่าน	แม่ฮ่องสอน	ก�าแพงเพชร	

ตาก	พิจิตร	บุรีรัมย์	สุรินทร์	ศรีสะเกษ	ยโสธร	อ�านาจเจริญ	ขอนแก่น	ร้อยเอ็ด	สกลนคร	นครพนม	ปัตตานี	

ยะลา	นราธิวาส	และกลุม่ที	่5	รายได้ต�า่กว่า	15,000	บาท	จ�านวน	3	จงัหวดั	ได้แก่	พะเยา	เชยีงราย	กาฬสินธุ์	

(Smart	SME,	B.E.2561)

	 จากข้อมูลสถิติดังกล่าว	จะเห็นได้ว่า	จังหวัดที่อยู่ในกลุ่มที่	 3	4	5	ซึ่งเป็นกลุ่มในระดับปานกลาง

จนถึงระดับรายได้ต�่านั้น	 มีจ�านวนรวมกันแล้วถึง	 49	 จังหวัด	 ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	 ส�าหรับจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มที่	 1	 2	 ซึ่งเป็นกลุ่มในระดับท่ีมีรายได้ค่อนข้างสูงจนถึงรายได้สูงน้ัน	 

ส่วนใหญ่เป็นจงัหวดัในภาคกลางและภาคใต้	ซึง่ข้อมูลดงักล่าวนีเ้ป็นตวัช้ีวดัให้เหน็ได้ว่า	ความเจรญิทางเศรษฐกิจ 

ยังคงกระจุกตัวอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร	 ปริมณฑล	 และจังหวัดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวในภาคกลางและ 

ภาคใต้บางจังหวัดเท่านั้น	 (Smart	 SME,	 B.E.2561)	 จึงส่งผลให้มีปรากฏการณ์ท่ีเกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

ขึ้นเสมอ	 ตามจังหวัดต่าง	 ๆ	 ในทุกภูมิภาคของประเทศ	 เช่น	 ปัญหาราคาผลผลิตทางด้านการเกษตรตกต�่า	

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงข้ันต�า่	ปัญหาแรงงานต่างชาติท่ีผดิกฎหมาย	ปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุน 

และการกู้หนี้นอกระบบ	เป็นต้น	โดยจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในภูมิภาคหรือจังหวัดต่าง	ๆ 	

แต่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ	 ประชาชนท่ีเดือดร้อนก็จะรวมตัวกันเดินทางเข้ามาเรียกร้อง 

ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลในกรุงเทพมหานคร	 ซึ่งถือว่าเป็นภาระหนักของรัฐบาลในส่วนกลางในทุกยุค

ทุกสมัยที่ผ่านมาที่จะต้องเผชิญกับการหาทางแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	รอบด้าน	ด้วยวิธีการและมาตรการต่าง	ๆ	

ดังนั้น	หากปัญหาต่าง	ๆ	สามารถแก้ไขให้จบลงที่ระดับจังหวัดได้ก็จะเป็นประโยชน์มาก	แต่ค�าถามที่เกิดขึ้น

คอืเพราะเหตใุด	ในระดบัจงัหวดัจงึยงัไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้จบลงในระดับจงัหวดัได้ทัง้	ๆ 	ทีม่กีลไก	กรอ.	

เป็นเสมอืนทีป่รกึษาในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิอยูแ่ล้วและกลไก	กรอ.	ยงัสามารถน�าเสนอข้อคดิเหน็ไปถงึ	
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กรอ.ส่วนกลาง	 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	 เหตุใดจึงยังแก้ปัญหาให้จบลงที่ระดับจังหวัดไม่ได้	 อีกทั้ง

ปัญหาความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคและระหว่างจังหวัดต่าง	 ๆ	 ในภูมิภาคเดียวกัน	 ก็ยังคง

ด�ารงอยู	่ จงึน่าจะมปัีญหาอปุสรรคในการบรหิารจัดการในกลไก	กรอ.จงัหวดั	 ด้วยเหตนุี	้ จงึเป็นแรงบันดาลใจ 

และจุดสนใจอันเป็นที่มาของงานวิจัยนี้	ที่จะท�าการศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรคในการบริหาร

จัดการความร่วมมือของ	 กรอ.จังหวัด	 อันจะน�าไปสู่ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค	 และเสนอ

แนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการความร่วมมือของ	 กรอ.จังหวัด	 เพื่อประสิทธิผลในการบริหาร

จัดการ	 และสามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในภูมิภาค	 เพื่อลดความเหลื่อมล�้า 

ทางเศรษฐกิจต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

	 1.	เพื่อศึกษาหาปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการความร่วมมือของ	กรอ.จังหวัด

	 2.	เพือ่เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอปุสรรค	และรูปแบบของการบริหารจดัการความร่วมมอื 

ระหว่างภาครัฐและเอกชนที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จในการด�าเนินงานของ	กรอ.จังหวัด

	 3.	เพ่ือศกึษาถงึความเป็นไปได้ในการพฒันาขยายขอบเขตความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชน

ใน	กรอ.จังหวัดไปสู่กิจกรรมความร่วมมือในด้านอื่น	ๆ	นอกเหนือจากในด้านเศรษฐกิจ

ทบทวนวรรณกรรม

 แนวคดิเก่ียวกับการบรหิารจัดการความร่วมมอื (Collaborative Governance) ระหว่างภาครฐั 

และเอกชน

	 ฮัวส์	(Hughes,2012)	ได้ให้ความหมายของค�าว่า	ความร่วมมือ	ไว้ว่า	เป็นการที่ฝ่ายต่าง	ๆ	ท�างาน

ร่วมกันอย่างกระตือรือร้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม	ส่วนการบริหารจัดการความร่วมมือ	

(Collaborative	Governance)	เป็นการประสานผลประโยชน์ทีห่ลากหลายจากทัง้ภาครฐั	ภาคเอกชน	และ

ภาคประชาสังคม	 เพื่อการท�างานโดยมุ่งไปสู่การแก้ไขท่ีเข้มแข็งและมีความคงทนถาวร	 เป็นการรวบรวม

โครงสร้างเพื่อการตัดสินใจ	กระบวนการหารือ	ภาวะผู้น�า	และข้อมูลข่าวสารเพื่อแก้ไขและจัดการกับปัญหา

นโยบายสาธารณะทียุ่ง่ยาก	ซึง่ผูม้ส่ีวนร่วมทัง้หมดจะสามารถประสานผลประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั	ในการแก้ไข

ปัญหาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน	(O’Leary,	Van	Slyke	&	Kim,	2010)	กล่าวอีกนัยหนึ่ง	การบริหารจัดการ

ความร่วมมือนั้นเป็นการร่วมมือกันในการตัดสินใจ	 ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องซ่ึงไม่ใช่

ราชการมีภาระผูกพันกันในกระบวนการ	 ให้ความยินยอมอย่างมีอิสระ	 โดยรูปแบบของการรวบรวม 

ผลประโยชน์นี้จะเป็นการรวบรวมมุมมอง	 ทรัพยากร	 และทักษะของกลุ่มคนและองค์กรเพื่อร่วมกัน 

ในการแก้ไขปัญหา	(Ansell	&	Torfing,	2016)
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เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับจังหวัด (กรอ.จังหวัด)

 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่น�าไปสู่ความส�าเร็จของการบริหารจัดการความร่วมมือ

  แนวคิดเก่ียวกับความฉลาดทางสติปัญญาในความร่วมมือ	 (Collaborative-Intelligence	 

Quotient)	เป็นปัจจยัทีจ่ะช่วยให้เกดิการเรยีนรูแ้ละตอบสนองต่อการแข่งขนัในสภาพแวดล้อมทีก่ว้างขวาง

ของธุรกิจ	ประกอบด้วย	การคิดอย่างเป็นระบบ	(Systems	Thinking)	ซึ่งเป็นการพิจารณาภาพรวมทั้งหมด

และความสัมพันธ์ในระหว่างกัน	 การเรียนรู้ส่วนบุคคล	 (Personal	 Mastery)	 รูปแบบทางใจ	 (Mental	 

Models)	ซึ่งหมายถึง	ภาพที่เป็นสมมติฐานและเรื่องราวที่แต่ละบุคคลรวบรวมมาเกี่ยวกับโลกและส่งผลให้

เขาตัดสินใจว่ามีความรู้สึกอย่างไรและจะลงมือปฏิบัติอย่างไร	 และส่วนสุดท้ายคือ	 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน	

(Shared	 Vision)	 ซึ่งเก่ียวข้องกับการรวบรวมศักยภาพร่วมที่ท�าให้องค์กรรวมเอาความเก่งและวิสัยทัศน ์

ส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลเข้าด้วยกัน	ดังนั้น	การเรียนรู้ของกลุ่มจึงเป็นการรวมกันของจิตวิทยาสังคมและ

ความต้องการทางอารมณ์ของกลุ่ม	 รวมถึงบทบาทท่ีแตกต่างกันท่ีสมาชิกกลุ่มน�าเข้ามาในการเป็นส่วนหนึ่ง

ของหน่วยปฏิบัติการผลิต	(Echavarria,	2016)	นอกจากนี้	ความฉลาดทางสติปัญญาในการร่วมมือ	ยังเป็น 

การวัดความสามารถในการใช้ความคดิกบัผูอ้ืน่ต่อสิง่ทีก่ระทบกบัพวกเราทัง้หมด	ซึง่การทีจ่ะเข้าถงึสตปัิญญา

ดงักล่าวนัน้	เราจะต้องเรยีนรูท้ีจ่ะแยกแยะความแตกต่างในวธิกีารคดิของเราและใช้มนัเพือ่เผชญิกบัสิง่ท้าทาย

ที่มีความซับซ้อน	 ปัจจัยส�าคัญของความฉลาดทางสติปัญญาในการร่วมมือ	 ได้แก่	 1)	 แบบแผนทางจิตใจ	 

(Mind	Patterns)	หมายถึง	แบบแผนทางจิตใจของแต่ละบุคคลที่มีวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์ต่อกระบวนการ

และการตอบสนองต่อข้อมูล	 2)	 พรสวรรค์ในการคิด	 (Thinking	 Talents)	 หมายถึง	 การท่ีคนเรามีวิธีการ 

ทีมี่ลกัษณะเฉพาะในการเข้าถงึความท้าทายทีก่่อให้เกดิพลงังานอย่างเป็นธรรมชาตใินสมอง	3)	การต้ังค�าถาม	

(Inquiry)	 หมายถึง	 การที่แต่ละคนมีวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์ในการวางกรอบของค�าถามและพิจารณาถึง 

ความเป็นไปได้ในทางออกต่าง	 ๆ	 4)	 การมีจิตใจร่วมกัน	 (Mind	 Share)	 หมายถึง	 การที่แต่ละคนสามารถ 

ที่จะขับเคลื่อนระบบความคิดที่จ�าเป็นส�าหรับการปรับแนวคิดกับทีมงาน	(Markova	&	McArthur,	2015)	

  แนวคิดเกี่ยวกับวงจรของความร่วมมือ	(The	Cycle	of	Collaboration)	การบริหารจัดการ 

ความร่วมมอืต้องอาศยัวงจรต่อเนือ่งของการวเิคราะห์และการจดัการงาน	ซึง่เรยีกย่อ	ๆ	ได้ว่า	วงจรของความร่วมมือ	 

โดยการวิเคราะห์และการจดัการงานนัน้จ�าเป็นต้องอาศยัความร่วมมอืทีม่ปีระสทิธภิาพ	มอีงค์ประกอบส�าคญั	

4	ประการคือ	1)	การวิเคราะห์	(Analyze)	เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการคือ	การวิเคราะห์สถานการณ์	

โดยเร่ิมต้นจากการท�าความเข้าใจว่า	อะไรคือสิง่ทีร่ฐัหรอืองค์กรค้นหาเพือ่น�าไปสูค่วามส�าเร็จ	2)	การมอบหมาย	 

(Assign)	 เป็นเรื่องของการพิจารณาเกี่ยวกับการได้มาซ่ึงผู ้แสดงและต�าแหน่งต่าง	 ๆ	 ท่ีถูกต้อง	 ซ่ึง 

ในกระบวนการมอบหมายนั้นดุลยพินิจจะถูกน�ามาใช้ร่วมกันกับผู้ร่วมงานจากภาคเอกชน	3)	การออกแบบ	

(Design)	เป็นบทบาททีท่�าให้เกดิความสมบรูณ์ในการท่ีจะมอบหมายความรบัผดิชอบ	ซ่ึงจะเป็นการบ่งบอกว่า	 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายแต่ละคนนั้นจะได้รับการอนุญาตและความคาดหวังในการกระท�าสิ่งใด	 ถูกติดตาม 

ตรวจสอบและได้รับรางวัลอย่างไร	และมีความรับผิดชอบในระยะเวลานานเท่าใด	และ	4)	การประเมินผล	

(Assess)	โดยส่วนใหญ่ของความร่วมมือนั้นเป็นการบริหารจัดการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด	ดังนั้น	การประเมินผล

จึงต้องท�าตลอดระยะเวลาของการบริหารจัดการนั้น	(Donahue	&	Zeckhauser,	2011)
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  แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของความร่วมมือ	 ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการว่า

สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งอิทธิพลต่อความร่วมมือช่วยเหลือกัน	 (Perry	&	Christensen,	2015)	

รูปแบบของการบริหารจัดการความร่วมมือนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเป้าหมายของการกระจายการตัดสินใจ 

ที่เก่ียวกับสภาพแวดล้อม	 โดยขึ้นอยู่กับการสร้างบรรยากาศของความร่วมมือ	 (Collaborative	 Spaces)	 

ซึง่ตวักระท�าการที่หลากหลายได้มาร่วมกันวางรูปแบบด�าเนินการและลงมือปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะ	

และสมมตฐิานของการออกแบบองค์กรทีป่ระสานกนั	รปูแบบเหล่านีจ้ะยงัคงเกิดข้ึนภายใต้บรบิทท่ีหลากหลาย 

ในฐานะกลยุทธ์ทีใ่ห้ความสนใจกบัความซบัซ้อนและเกีย่วข้องกบัสภาพแวดล้อมโดยผ่านวธิกีารท่ีมนีวตักรรม 

ในการแก้ปัญหา	 กระบวนการสร้างความรู ้	 และแนวทางการเปลี่ยนแปลงในการแก้ไขความขัดแย้ง	 

(Odugbemi	 &	 Jacobson,	 2008)	 องค์ประกอบส�าคัญท่ีจะส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมของความร่วมมือ	

ได้แก่	1)	การสนับสนนุการสนทนา	(Facilitating	Conversation)	คอืรปูแบบของความสมัพนัธ์ทีม่กีารตดิต่อ

และพึ่งพากัน	 การเป็นหุ้นส่วนของการให้ค�าแนะน�า	 และการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการและการปฏิบัติ 

ที่มีชีวิตชีวา	2)	การสร้างบรรยากาศของความส�าเร็จ	(Creating	the	Atmosphere	of	Success)	หมายถึง	

การใช้สถานท่ีและพืน้ทีร่วมถงึเครือ่งมอืทางกายภาพอืน่	ๆ 	ในการสร้างบรรยากาศและความรู้สกึพืน้ฐานของ 

ประสบการณ์การมส่ีวนร่วมในการปฏสิมัพนัธ์กนั	3)	การสนบัสนนุการตดัสนิใจ	(Supporting	Decision-Making)	 

หมายถึง	การสร้างดุลยภาพของการตัดสนิใจระหว่างความเหน็ส่วนบุคคลและความเห็นส่วนรวมโดยการรบัฟัง 

ความคิดเห็นของทุกคน	 และท�าให้เกิดการตัดสินใจที่ถูกต้อง	 4)	 การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้	 

(Promoting	Shared	Learning)	หมายถงึ	การบรูณาการจากภายในทีเ่กดิขึน้ในระหว่างกลุม่ตลอดช่วงเวลา

ของความร่วมมือ	(Echavarria,	2016)	

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
	 นลพรรณ	บุญฤทธิ์	 (Bunyarit,	 B.E.2558)	 ได้ท�าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	 ผลการวิจัยพบว่า	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 

การปฏิบตังิาน	ได้แก่	กลยทุธ์	โครงสร้าง	ระบบ	แบบของการบรหิารบคุลากร	ความสามารถ	และค่านยิมร่วม

ของคนในองค์กร

	 คอรี	 การีจิ	 (Kariji,	 B.E.2561)	 ได้ท�าการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน	 

(Collaborative	Governance)	ในโครงการอตุสาหกรรมเพือ่การสร้างงานทีย่ัง่ยนืในพืน้ที	่3	จงัหวดัชายแดน

ภาคใต้	ผลการวิจัยพบว่า	1)	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน	ประกอบด้วย	มิติบริบท

ของระบบ	กบัมติติวัขบัเคลือ่นความร่วมมอื	2)	กระบวนการของการจัดการปกครองแบบร่วมมอืกนั	ประกอบด้วย	 

หลักการท�างานร่วมกัน	และความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน	และความสามารถในการด�าเนินการร่วมกัน	

	 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการความร่วมมือ	 จากการทบทวนวรรณกรรม	 ได้แก่	 แนวคิด	

ทฤษฎ	ีและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้องกบัการบรหิารจดัการความร่วมมอื	ท�าให้ได้ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดบัความส�าเรจ็

ของการบริหารจัดการความร่วมมือ	ดังนี้
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เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับจังหวัด (กรอ.จังหวัด)

	 	 ปัจจัยด้านความฉลาดทางสตปัิญญาในการร่วมมอื	(Collaborative-Intelligence	Quotient)	 

ประกอบด้วยพื้นฐานของแต่ละบุคคลในองค์ประกอบ	ดังนี้	

	 1)	แบบแผนทางจิตใจ	(Mind	Patterns)	หมายถึง	แบบแผนทางจิตใจของแต่ละบุคคลที่มีวิธีการ

ที่เป็นเอกลักษณ์ต่อกระบวนการและการตอบสนองต่อข้อมูล

	 2)	พรสวรรค์ในการคิด	 (Thinking	 Talents)	 หมายถึง	 การท่ีคนเรามีวิธีการเป็นการเฉพาะ 

ในการเข้าถึงความท้าทายที่ก่อให้เกิดพลังงานอย่างเป็นธรรมชาติในสมอง

	 3)	การต้ังค�าถาม	 (Inquiry)	 หมายถึง	 การท่ีแต่ละคนมีวิธีการท่ีเป็นเอกลักษณ์ในการวางกรอบ

ค�าถามและพิจารณาถึงความเป็นไปได้

	 4)	การมีจิตใจร่วมกัน	(Mind	Share)	หมายถึง	การที่แต่ละคนสามารถเคลื่อนย้ายระบบความคิด

ที่จ�าเป็นส�าหรับการปรับแนวคิดกับทีมงานของเขา

  ปัจจัยด้านวงจรของความร่วมมอื	(The	Cycle	of	Collaboration)	ซึง่ประกอบด้วยกระบวนการ

และขั้นตอนในการบริหารจัดการ	ดังนี้

	 1)	การวิเคราะห์	 (Analyze)	 เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการคือ	 การวิเคราะห์สถานการณ์	 

โดยเริ่มต้นจากการท�าความเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่รัฐบาลหรือองค์กรค้นหาไปสู่ความส�าเร็จ

	 2)	การมอบหมาย	 (Assign)	 เป็นเรื่องของการวิจารณ์เกี่ยวกับการได้มาซึ่งผู ้แสดงและ 

ในต�าแหน่งที่ถูกต้อง	ซึ่งในกระบวนการมอบหมายนั้นดุลยพินิจจะถูกใช้ร่วมกันกับผู้ร่วมงานภาคเอกชน

	 3)	 การออกแบบ	 (Design)	 เป็นบทบาทท่ีท�าให้สมบูรณ์ในการท่ีจะมอบหมายความรับผิดชอบ	 

ซึ่งจะเป็นการบอกว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายแต่ละคนจะได้รับการอนุญาตและคาดหวังในการกระท�าอะไร	 

จะถูกติดตามตรวจสอบและได้รับรางวัลอย่างไร	มีความรับผิดชอบนานเท่าใด		

	 4)	 การประเมินผล	 (Assess)	 โดยส่วนใหญ่ของความร่วมมือนั้นเป็นการบริหารจัดการอย่างไม่มี 

ที่สิ้นสุด	ดังนั้น	การประเมินผลจึงต้องท�าตลอดระยะเวลาของการบริหารจัดการนั้น

  ปัจจัยสภาพแวดล้อมของความร่วมมือ	 (Collaborative	 Environment)	 ซ่ึงมีส่วนในการ

สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือ	ได้แก่

	 1)	 การสนบัสนนุการสนทนา	 (Facilitating	 Conversation)	 หมายถงึ	 รปูแบบของความสมัพนัธ์ 

ทีม่กีารตดิต่อและพึง่พากนั	การเป็นหุน้ส่วนของการให้ค�าแนะน�า	และการสนบัสนนุให้เกดิกระบวนการและ

การปฏิบัติที่มีชีวิตชีวา	

	 2)	 การสร้างบรรยากาศของความส�าเรจ็	 (Creating	 the	 Atmosphere	 of	 Success)	 หมายถงึ	 

การใช้สถานที่และพื้นที่รวมถึงเครื่องมือทางกายภาพอื่น	 ๆ	 ในการสร้างบรรยากาศและความรู้สึกพ้ืนฐาน 

ของประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการปฏิสัมพันธ์กัน

	 3)	การสนับสนุนการตัดสินใจ	 (Supporting	 Decision-Making)	 หมายถึง	 การสร้างดุลยภาพ 

ของการตัดสินใจระหว่างความเห็นส่วนบุคคลและความเห็นส่วนรวมโดยการรับฟังความคิดเห็นของทุกคน	

และท�าให้เกิดการตัดสินใจที่ถูกต้อง
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	 4)	การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	(Promoting	Shared	Learning)	หมายถึง	การบูรณาการ

จากภายในที่เกิดขึ้นในระหว่างกลุ่มตลอดช่วงเวลาของความร่วมมือ

	 เมื่อได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการความร่วมมือ	 จากการทบทวนวรรณกรรม	 ได้แก่	

แนวคิด	 ทฤษฎี	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความร่วมมือ	 ท�าให้ได้ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับ

ความส�าเร็จของการบริหารจัดการความร่วมมือแล้ว	 ผู้วิจัยได้น�าปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวก�าหนดแบบสอบถาม	 

ซึ่งมีทั้งแบบประมาณค่าและค�าถามปลายเปิดโดยสร้างจากกรอบแนวคิดในการวิจัยท่ีได้มาจากการทบทวน

วรรณกรรมคือแนวคิด	ทฤษฎี	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว	

กรอบแนวคิดงานวิจัย

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จของ
การบริหารจัดการความร่วมมือ
-	 ปัจจัยด้านความฉลาดทาง
	 สติปัญญาในการร่วมมือ	
	 (Collaborative-Intelligence	
	 Quotient)
-	 ปัจจยัด้านวงจรของความร่วมมอื	
	 (The	Cycle	of	Collaboration)
-	 ปัจจัยสภาพแวดล้อมของ
	 ความร่วมมือ	 (Collaborative	 
	 Environment)

แนวทางการบริหารจัดการ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชนที่จะน�าไปสู่
ความส�าเรจ็ในการด�าเนินงาน
ของ	กรอ.จังหวัด		

1.	แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
	 ความร่วมมือระหว่าง
	 ภาครัฐและเอกชน
2.	ภารกิจของ	กรอ.จังหวัด

ปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อ
การบริหารจัดการความร่วมมือ
ของ	กรอ.จังหวัด

การขยายขอบเขตความร่วมมือ 
ระหว่างภาครัฐและเอกชนใน	
กรอ.จังหวัดไปสู่กิจกรรม
ความร่วมมือในด้านอื่น	ๆ	
นอกเหนือจากในด้านเศรษฐกิจ

ภาพที่ 1.	กรอบแนวคิดงานวิจัย

วิธีการศึกษา 

	 1.	ระเบียบวิธีที่ใช้ในงานวิจัยนี้จะใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ	 โดยอาศัยการออกแบบเครื่องมือ

แบบสอบถาม	 ทั้งแบบประมาณค่าโดยการให้เลือกค�าตอบ	 และค�าถามปลายเปิดซ่ึงเปิดโอกาสให้แสดง 

ความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง	 เพ่ือให้ได้ผลการวิเคราะห์ทั้งในเชิงปริมาณ	 และในเชิงคุณภาพซึ่งได้จาก 

การตอบปัญหาในเชิงลึกอย่างครอบคลุมและกว้างขวาง

	 2.	ประชากรในงานศึกษาวิจัยนี้	ได้แก่	คณะกรรมการ	กรอ.จังหวัด	ทั้ง	76	จังหวัดของประเทศไทย	

ยกเว้นกรุงเทพมหานคร	แต่เนือ่งจากข้อจ�ากดัทัง้ในด้านเวลา	ก�าลงัคน	และงบประมาณ	ผูว้จิยัได้ท�าการศกึษา

โดยการเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง	โดยเลอืกจากตวัแทน	กรอ.จงัหวดัใน	4	ภาคคอื	ภาคเหนอื	ภาคกลาง	
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ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการบริหารจัดการความร่วมมือของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน

เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับจังหวัด (กรอ.จังหวัด)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และภาคใต้	 ภาคละ	 2	 จังหวัด	 และเนื่องจากมีการก�าหนดภาคมีการแบ่งกันไว้

หลายแบบ	 จึงใช้การแบ่งภาคตามภูมิศาสตร์ของราชบัณฑิตยสภา	 ส่วนการคัดเลือกจังหวัดพิจารณาเลือก

จากเกณฑ์รายได้ต่อเดือนต่อครัวเรือนปี	2560	ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	โดยได้แบ่งระดับรายได้ต่อเดือน

ต่อครัวเรือนเป็น	5	ระดับคือ	ระดับสูง	สูงกว่า	30,000	บาท	ระดับค่อนข้างสูง	25,001-30,000	บาท	ระดับ

ปานกลาง	20,001-25,000	บาท	ระดบัค่อนข้างต�า่	15,001-20,000	บาท	และระดับต�า่	ต�า่กว่า	15,000	บาท	

(Smart	 SME,	 B.E.2561)	 ผู้วิจัยได้คัดเลือกจังหวัดท่ีมีรายได้ระดับต�่าและค่อนข้างต�่าในภาคเหนือและ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และจังหวัดที่มีรายได้ในระดับค่อนข้างต�่าและปานกลาง	ในภาคกลางและภาคใต้	

(ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีจังหวัดมีรายได้ต่อเดือนต่อครัวเรือน	 ในระดับต�่า	 คือต�่ากว่า	 15,000	 บาท)	 ซ่ึง

สามารถใช้เป็นตัวแทนเพื่อน�ามาวิเคราะห์ข้อมูล	ดังนี้

	 ภาคเหนือ	ได้แก่	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	(15,617.49	บาท)	และจังหวัดเชียงราย	(11,808.93	บาท)

	 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ได้แก่	จงัหวดัร้อยเอ็ด	(19,026.86	บาท)	และจงัหวดักาฬสนิธุ	์(14,263.81	บาท)

	 ภาคกลาง	ได้แก่	จังหวัดชัยนาท	(26,385.66	บาท)	และจังหวัดอุทัยธานี	(21,165.96	บาท)

	 ภาคใต้	ได้แก่	จังหวัดสงขลา	(26,702.74	บาท)	และจังหวัดพัทลุง	(20,5085.68	บาท)	

	 3.	เคร่ืองมือวิจัย	 ได้แก่	 แบบสอบถามปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการบริหารจัดการ 

ความร่วมมือของ	 กรอ.จังหวัด	 ซึ่งได้มีการหาความเที่ยงตรงของค�าถามแต่ละข้อในแบบสอบถามนั้น	 

ผู้วิจัยได้ขอค�าแนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 3	 ท่าน	 ส่วนในด้านความเชื่อมั่น 

ของค�าถามนั้น	 ผู ้วิจัยได้ท�าการทดสอบความเชื่อมั่นโดยเลือกจังหวัดที่มีรายได้ต่อเดือนต่อครัวเรือน 

ในระดับปานกลาง	 ได้แก่	 จังหวัดล�าพูน	 (24,467.87	 บาท)	 และเนื่องจากจ�านวน	 กรอ.จังหวัดล�าพูน	 

มีไม่ถึง	30	ท่าน	จึงได้แจกแบบทดสอบกับ	กรอ.จังหวัดล�าพูน	จ�านวน	24	ท่าน	เป็นภาคราชการ	12	ท่าน	

และภาคเอกชน	12	ท่าน	ผลการวเิคราะห์ความเชือ่มัน่โดยการวดัความคงเส้นคงวาภายใน	โดยค่าสมัประสทิธิ์

ความเชื่อมั่น	 ด้วยวิธีของครอนแบด	 ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นที่	 .8216	 ซึ่งถือว่า	 แบบทดสอบมีค่า 

ความเชื่อมั่นในระดับสูง

	 4.	สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ใช้แบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า	 ตามวิธีของลิเคิร์ท	 ซึ่งเป็น 

ข้อค�าถามที่แสดงเจตคติ	หรือความรู้สึกต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด	แบ่งออกเป็น	5	ระดบั	สถติทิีใ่ช้	ได้แก่	ค่าเฉลีย่	และ

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	โดยก�าหนดเกณฑ์การประเมนิ	ดังนี้	

	 4.51-5.00	หมายถึง	มีผลต่อความส�าเร็จสูง	(เป็นปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคน้อย)

	 3.51-4.50	หมายถึง	มผีลต่อความส�าเรจ็ค่อนข้างสูง	(เป็นปัจจยัทีเ่ป็นปัญหาอุปสรรคค่อนข้างน้อย)

	 2.51-3.50	หมายถึง	มผีลต่อระดับความส�าเรจ็ปานกลาง	(เป็นปัจจยัท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคปานกลาง)

	 1.51-2.50	 หมายถึง	 มีผลต่อระดับความส�าเร็จค่อนข้างต�่า	 (เป็นปัจจัยท่ีเป็นปัญหาอุปสรรค 

ค่อนข้างสูง)

	 1.00-1.50	หมายถึง	มีผลต่อระดับความส�าเร็จต�่า	(เป็นปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคสูง)
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	 นอกจากน้ี	 ในส่วนท้ายของแบบสอบถาม	 ยังมีค�าถามปลายเปิดซ่ึงข้อมูลจากค�าตอบในส่วนนี	้ 

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิเคราะห์เชื่อมโยง	 สังเคราะห์	 สรุปบรรยายข้อมูลที่จ�าแนกได้	 แล้วสรุปผลการศึกษา	

ก�าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาการบริหารความร่วมมือของ	กรอ.จังหวัดต่อไป

ผลการศึกษา

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ

	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบแบบสอบถามพบว่า	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการของ	กรอ.	

ได้แก่	ปัจจัยด้านความฉลาดทางสติปัญญาในการร่วมมือ	มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ	3.63	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ท่ีระดับ	 0.31	 จัดว่า	 มีระดับความส�าเร็จอยู่ในระดับค่อนข้างสูง	 แต่มีระดับความเป็นปัญหาอุปสรรค 

อยู่ในระดับค่อนข้างต�่า	ในขณะที่ปัจจัยด้านวงจรของความร่วมมือ	มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ	3.31	ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานที่ระดับ	 0.32	 จัดว่ามีระดับความส�าเร็จและระดับความเป็นปัญหาอุปสรรคอยู่ที่ระดับปานกลาง	

และปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมของความร่วมมือมค่ีาเฉลีย่ทีร่ะดบั	4.08	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานทีร่ะดบั	0.47	

จัดว่ามีระดับความส�าเร็จอยู่ที่ระดับค่อนข้างสูงและระดับความเป็นปัญหาอุปสรรคอยู่ที่ระดับค่อนข้างต�่า	 

รายละเอียดตามตารางที่	1

ตารางที่ 1.	ค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับความส�าเร็จและระดับปัญหาอุปสรรคของการบริหาร

จัดการความร่วมมือในภาพรวม

ปัจจัย
ระดับความคิดเห็น

Mean s.d. ระดับความส�าเร็จ ระดับปัญหาอุปสรรค

ด้าน	CQ 3.63 .31 ค่อนข้างสูง ค่อนข้างต�่า

ด้าน	CC 3.31 .32 ปานกลาง ปานกลาง

ด้าน	CE 4.08 .47 ค่อนข้างสูง ค่อนข้างต�่า

รวม 3.69 .25 ค่อนข้างสูง ค่อนข้างต�่า

	 จากตารางที่	 1	 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ 

ของ	กรอ.	พบว่าปัจจัยต่าง	ๆ	มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการของ	กรอ.	ดังนี้

	 1)	ปัจจยัความฉลาดทางสตปัิญญาในการร่วมมอื	(Collaborative-Intelligence	Quotient	-	CQ)	 

มค่ีาเฉลีย่ทีร่ะดับ	3.63	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานทีร่ะดบั	 0.31	จดัว่ามรีะดบัความส�าเรจ็อยูท่ี่ระดบัค่อนข้างสงู	 

และมีระดับความเป็นปัญหาอุปสรรคอยู่ที่ระดับค่อนข้างต�่า

	 2)	ปัจจัยวงจรของความร่วมมือ	 (Cycle	 of	 Collaborative	 -	 CC)	 มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ	 3.31	 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ระดับ	0.32	จัดว่ามีระดับความส�าเร็จอยู่ที่ระดับปานกลาง	และมีระดับความเป็น

ปัญหาอุปสรรคอยู่ที่ระดับปานกลาง
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ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการบริหารจัดการความร่วมมือของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน

เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับจังหวัด (กรอ.จังหวัด)

	 3)	ปัจจยัสภาพแวดล้อมของความร่วมมอื	(Collaborative	Environment	-	CE)	มค่ีาเฉลีย่ทีร่ะดบั	

4.08	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ีระดับ	 0.47	 จัดว่ามีระดับความส�าเร็จอยู่ที่ระดับค่อนข้างสูง	 และมีระดับ 

ความเป็นปัญหาอุปสรรคอยู่ที่ระดับค่อนข้างต�่า	

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากค�าถามปลายเปิด

  แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 

	 1.	ปัจจัยความฉลาดทางสตปัิญญาในการร่วมมอื	 (Collaborative-Intelligence	Quotient	 -	 CQ)	 

มีการเสนอแนวทางในการแก้ไขดังนี้

	 -	 ควรปรับทัศนคติวิธีคิดในการแก้ไขปัญหาร่วมกับผู ้อื่น	 โดยไม่ควรเริ่มท่ีการต้ังค�าถามว่า	 

ความเห็นของฝ่ายใดถูก	 และความเห็นของฝ่ายใดผิด	 ซ่ึงเป็นวิธีการแก้ปัญหาท่ีส่งเสริมให้เกิดความขัดแย้ง 

ไม่มทีีส่ิน้สดุ	และยากทีจ่ะหาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกันได้	เพราะโดยธรรมชาตขิองมนษุย์นัน้เป็นการยาก 

ที่จะหาใครยอมรับความจริงว่าตนเองเป็นฝ่ายผิด

	 -	 ควรลดระดับความเชื่อมั่นในตนเองท่ีว่า	 สามารถวิเคราะห์และหาวิธีแก้ไขปัญหาทุกปัญหา 

ด้วยตนเองลงมาบ้าง	 เพราะแม้ความเชื่อมั่นในตนเองจะเป็นคุณลักษณะท่ีดีในการตัดสินใจ	 แต่หากเรา 

มคีวามเชือ่มัน่ในตนเองสงูจนไม่ยอมรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่เลยกจ็ะเป็นปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ

ความร่วมมือได้

	 -	 ควรปรับความเชือ่ทีว่่า	ปัญหาส่วนใหญ่เกดิจากสาเหตท่ีุคล้ายคลึงกนั	วธิกีารแก้ไขจงึไม่แตกต่างกนั	 

เพราะแม้จะเป็นปัญหาในเรื่องเดียวกันแต่อาจมีเหตุปัจจัยและสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน	 ดังนั้นแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาจึงอาจจะแตกต่างกันออกไป

	 -	 ควรลดระดับการยึดมั่นในประสบการณ์ของตนลงมาบ้าง

	 -	 ควรมีความเชื่อมั่นในตนเองว่าจะสามารถวิเคราะห์สาเหตุและหาทางออกในการแก้ไขปัญหา 

ที่ท้าทายร่วมกัน

	 -	 ควรเปิดกว้างทางความคิด	 โดยยินดีท่ีจะปรับเปลี่ยนการตัดสินใจของตนเมื่อต้องตัดสินใจ 

แก้ไขปัญหาร่วมกับผู้อื่น

	 -	 ควรยดึหลักในการแก้ไขปัญหาร่วมกนัว่า	จะหาทางออกทีเ่ป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

 2.	 ปัจจัยวงจรของความร่วมมอื	(Cycle	of	Collaborative	-	CC)	มีการเสนอแนวทางในการแก้ไขดงันี้

	 -	 ควรปรบัปรงุโครงสร้าง	บทบาท	หน้าท่ี	และความรบัผดิชอบของ	กรอ.จังหวดัให้มปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

	 -	 ควรปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการในด้านการติดตาม	ประเมินผล	 และรายงานผลการด�าเนินงาน 

ตามเป้าหมายของ	กรอ.จังหวัดเป็นประจ�าและต่อเนื่อง

	 -	 ปรับหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงาน	โดยยึดหลักประสิทธิผลมากกว่าประสิทธิภาพ	

	 -	 ปรบัแนวทางในการบรหิารจัดการความร่วมมือโดยกจิกรรมความร่วมมอืภายใต้	กรอ.	จงัหวดั
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	 -	 ควรขยายขอบเขตการใช้ดุลยพินิจของภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทั้ง 

ในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	ความมั่นคง	และอื่น	ๆ	

	 -	 ปรับวิธีการบริหารจัดการความร่วมมือโดยยึดหลักว่าสิ่งส�าคัญในการมอบหมายงานก็คือ	 

การพิจารณามอบงานโดยเลือกผู้ที่เหมาะสม	 รวมถึงการมอบอ�านาจดุลยพินิจให้กับภาคเอกชนท่ีเข้ามา 

ร่วมงานด้วย

	 3.	ปัจจัยสภาพแวดล้อมของความร่วมมือ	 (Collaborative	 Environment	 -	 CE)	 ท่ีมีค่าเฉลี่ย 

ที่ระดับ	4.08	มีการเสนอแนวทางในการแก้ไขดังนี้

	 -	 ควรพัฒนาความสัมพันธ์ใน	กรอ.จังหวัดให้มีลักษณะของการติดต่อพึ่งพากันให้มากขึ้น

	 -	 ควรปรับเปลี่ยนสถานที่และบรรยากาศในการประชุม	 กรอ.จังหวัด	 เพื่อเพิ่มประสบการณ ์

การมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์กันให้มากขึ้น

	 -	 ควรสร้างกระบวนการและการปฏิบัติในการสนทนาของ	 กรอ.จังหวัดที่มีลักษณะผ่อนคลาย 

และเป็นกันเองให้มากขึ้น

	 	 -	 ควรชัง่น�า้หนักระหว่างความเหน็ส่วนบุคคลและความเหน็ส่วนรวม	ในการตัดสนิใจแก้ไขปัญหา

ของส่วนรวม

	 	 -	 ควรสร้างความรู้สึกการเป็นหุ้นส่วนร่วมกันในการให้ค�าแนะน�าต่อประเด็นปัญหาต่าง	 ๆ	 

การตัดสินใจของ	กรอ.จังหวัด	ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน

	 	 -	 ควรสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของ	กรอ.จังหวัด

	 ความเป็นไปได้ในการพฒันาขยายขอบเขตความร่วมมือระหว่างภาครฐัและเอกชนใน	กรอ.จงัหวดั

ไปสู่กิจกรรมความร่วมมือในด้านอื่น	ๆ	นอกเหนือจากในด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

ตารางที ่2. แสดงความคิดเหน็ของ	กรอ.ภาครัฐและภาคเอกชนทีม่ต่ีอความเป็นได้ในการพฒันาขยายขอบเขต

ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนใน	 กรอ.จังหวัดไปสู่กิจกรรมความร่วมมือในด้านอ่ืน	 ๆ	 นอกเหนือจาก 

ในด้านเศรษฐกิจ

ภาค
ตัวแทน กรอ.ภาครัฐ ตัวแทน กรอ.ภาคเอกชน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ภาคเหนือ  

ภาคกลาง  

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  

ภาคใต้  
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เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับจังหวัด (กรอ.จังหวัด)

 จากตารางที่	2.	มีการแสดงความคิดเห็นของ	กรอ.ภาครัฐและภาคเอกชนในภาคต่าง	ๆ	เกี่ยวกับ

ความเป็นไปได้ในการพฒันาขยายขอบเขตร่วมมอืระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนใน	กรอ.จงัหวดัไปสูก่จิกรรม

ความร่วมมือในด้านอื่น	ๆ	นอกเหนือจากในด้านเศรษฐกิจ	สรุปได้ดังนี้

	 ภาคเหนือ	 ในส่วนของภาคราชการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าบทบาทหน้าที่ด้านเศรษฐกิจของ	 

กรอ.จังหวัดน้ันเหมาะสมดีอยู่แล้วไม่ควรขยายบทบาทหน้าที่ออกไปในกิจการด้านอื่น	 ๆ	 เพราะเป็นการ 

เพิ่มภาระ	ควรท�าบทบาทหน้าที่นี้ให้ดีเสียก่อนหากต่อไปมีความเข้มแข็งค่อยขยาย

	 ขณะที่ภาคเอกชนในภาคเหนือส่วนใหญ่มีความเห็นว่า	ควรขยายบทบาทหน้าที่ด้านเศรษฐกิจของ	

กรอ.จังหวัดออกไปในด้านอื่น	ๆ	เพราะเป็นภาพรวมของปัญหาซึ่งมีความเกี่ยวข้องกัน	ทั้งนี้	เพื่อให้สามารถ

เข้าถึงปัญหาต่าง	ๆ	ได้อย่างแท้จริง

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ในส่วนของภาคราชการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า	 เห็นด้วยกับการขยาย

บทบาทหน้าที่ด้านเศรษฐกิจของ	 กรอ.จังหวัดออกไปในด้านอื่น	 ๆ	 เนื่องจากในจังหวัดเองควรมีการพัฒนา

ด้านอืน่	ๆ 	ควบคูไ่ปกบัเศรษฐกจิด้วย	และการประกอบกจิกรรมในแต่ละด้านมคีวามเชือ่มโยงกนั	กรอ.จงัหวดั

มีองค์ประกอบทั้งภาครัฐ	 เอกชน	 ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นภาคประชาสังคม	 และการศึกษาร่วมด้วย	 และ 

มกีารประชมุเป็นประจ�า	หากมกีจิการสาธารณะอืน่	 จะได้มีการติดตามผลการด�าเนนิการเป็นประจ�า	 นอกจากนี	้

กรรมการยังมีความรู้ความเข้าใจในปัญหาและแนวทางการแก้ไขหลากหลาย	 และกว้างขวางเพียงพอต่อ 

ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

	 ขณะทีภ่าคเอกชนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่าควรขยายบทบาทหน้าทีข่อง	

กรอ.จังหวัดออกไปในกิจการสาธารณะอื่น	ๆ 	นอกจากด้านเศรษฐกิจ	เพราะในจังหวัดมีปัญหาอีกหลายด้าน

ที่มีความเชื่อมโยงกับเรื่องเศรษฐกิจ	โดยเฉพาะด้านสังคมและการศึกษา

	 ภาคกลาง	 ในส่วนของภาคราชการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า	 มีความเป็นไปได้ในการขยายบทบาท

และหน้าที่ของ	 กรอ.จังหวัด	 ในมิติทางสังคม/สิ่งแวดล้อม	 และบริบทอื่น	 ๆ	 ตามปัญหาในพื้นที่ตาม 

ความเหมาะสม	 เพราะนอกจากด้านเศรษฐกิจแล้ว	 สิ่งที่สามารถแก้ไขและพัฒนาไปควบคู่กันได้คือ	 กิจการ

สาธารณะคณุภาพชวีติด้านสงัคม	ให้มคีวามเข้มแขง็	ซึง่สามารถเป็นกลไกในการขบัเคลือ่นการพัฒนารวมถงึ

การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในด้านต่าง	 ๆ	 ให้ดีข้ึนได้	 แต่ก็มีความเห็นต่างออกไปในแง่ท่ีว่าการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจควรอยู่ภายใต้บทบาทภารกิจที่ส่วนราชการเป็นผู้สนับสนุน	 ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนคลายในเรื่อง 

ของกฎหมาย	ระเบยีบ	หรอืข้อบงัคบั	ในแนวทางทีเ่ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม	ส่วนหน้าทีผู่ข้บัเคลือ่นการแก้ไข

ควรเป็นภาคเอกชน	 เพ่ือความยั่งยืนและส่งเสริมพ้ืนท่ีให้ได้รับประโยชน์สาธารณะมากท่ีสุด	 ซ่ึงปัจจุบัน 

เฉพาะการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจก็ยังไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร

	 ขณะทีภ่าคเอกชนในภาคกลางส่วนใหญ่มีความเหน็ว่า	เหน็ด้วยทีจ่ะมกีารขยายบทบาทและหน้าที่

ของ	กรอ.จังหวัดออกไปในมิติทางสังคมและสิ่งแวดล้อม	นอกเหนือจากมิติด้านเศรษฐกิจ	เพราะจะเกิดผลดี

ต่อประชาชนมากขึ้น	และประเด็นปัญหาต่าง	ๆ	ที่น�าเข้าสู่ที่ประชุม	กรอ.จังหวัด	ข้อมูลที่น�าเสนอจะสั่งตรง

ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้น	ๆ	สามารถติดตามประเมินผลได้อย่างรวดเร็วถูกต้องทันต่อเหตุการณ์	และ

สรุปผลได้ในการประชุมคราวต่อไป
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	 ภาคใต้	 ในส่วนของภาคราชการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า	 เห็นด้วยกับการขยายบทบาทหน้าที่ 

ของ	กรอ.จงัหวดัออกไปในกจิการด้านอืน่	ๆ 	เนือ่งจากการพฒันาและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิจะต้องค�านงึ

ถึงมิติอื่น	 ๆ	 เช่น	 ด้านสิ่งแวดล้อม	 ด้านสังคม	 ด้านการศึกษา	 โดยทุกประเด็นจะเช่ือมโยงในการพัฒนา 

อย่างเป็นระบบ	 และเนื่องจากทุกกิจการสาธารณะมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์	 ส่งผลกระทบต่อกัน	 แต่ก็มี 

บางส่วนทีไ่ม่เหน็ด้วย	เน่ืองจากเหน็ว่า	ควรท�าบทบาทและหน้าทีเ่ดมิให้มคีวามเข้มแขง็ก่อน	และกรอบความคดิ 

และองค์ประกอบของสมาชิกมีความแตกต่างกัน

	 ขณะที่ภาคเอกชนในภาคใต้บางส่วนเห็นด้วยกับการขยายบทบาทหน้าท่ีของ	 กรอ.จังหวัดออกไป

นอกเหนือจากกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ควรมีด้านสังคม	 แต่บางส่วนกลับมีความเห็นว่า	 

ไม่จ�าเป็นต้องขยายบทบาทหน้าที่ออกไป	 น่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักดีกว่า	 เพราะกิจการสาธารณะ 

อื่น	ๆ	มีหลายเวทีที่พูดคุยได้	

สรุปผล

	 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวท�าให้เราทราบว่า	 ปัจจัยท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคมากท่ีสุด	 ได้แก่	

ปัจจัยวงจรของความร่วมมือ	 (CC)	 ซึ่งหมายความว่า	 กรอ.จังหวัดประสบกับปัญหาในกระบวนการคิด 

หาทางออกและแปลงความคิดไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมากท่ีสุดนั่นเอง	 ส่วนปัจจัยท่ีเป็นปัญหา

อุปสรรครองลงมา	 ได้แก่	 ปัจจัยความฉลาดทางสติปัญญาในการร่วมมือ	 (CQ)	 ซึ่งหมายถึงทัศนคติ	 และ 

กระบวนทศัน์ในการมองปัญหา	 ส่วนปัจจัยทีเ่ป็นปัญหาอปุสรรคน้อยสุดเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปัจจยัอืน่	 ๆ	 กค็อื	 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมของความร่วมมือ	 (CE)	 ซึ่งหมายถึง	 ปัญหาอุปสรรคในด้านกฎหมาย	 โครงสร้าง	 

บทบาทอ�านาจหน้าที่	 บุคลากร	 สถานที่	 และบรรยากาศในการบริหารจัดการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

และเอกชนของ	กรอ.จังหวัด

 แนวทางในการแก้ไขปัญหา

	 1.	ปัจจยัทีว่งจรของความร่วมมือ	(Cycle	of	Collaborative	-	CC)	ควรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา	 

ประกอบด้วย	 การปรับปรุงโครงสร้าง	 บทบาท	 หน้าที่	 ความรับผิดชอบของ	 กรอ.จังหวัด	 รวมทั้งวิธีการ 

บริหารจัดการความร่วมมือและหลักเกณฑ์ในการติดตามประเมินผล	รวมถึงการมอบอ�านาจดุลยพินิจให้กับ

ภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมงานด้วย	นอกจากนี้	ควรขยายขอบเขตการใช้ดุลยพินิจของภาคเอกชนในการแก้ไข

ปัญหาให้ครอบคลุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	ความมั่นคง	และด้านอื่น	ๆ

	 2.	ปัจจยัทีค่วามฉลาดทางสติปัญญาในการร่วมมอื	(Collaborative-Intelligence	Quotient	-	CQ)	 

ควรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา	 ประกอบด้วย	 การปรับทัศนคติวิธีคิดในการแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้อื่น 

ให้เกดิความขัดแย้งน้อยท่ีสดุ	มกีารคิดวเิคราะห์และหาวธิแีก้ไขปัญหาด้วยการยอมรับฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ 

และหาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน	ควรเปิดกว้างทางความคิดโดยยินดีที่จะปรับเปลี่ยนการตัดสินใจ 

ของตนเมื่อต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้อื่น
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เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับจังหวัด (กรอ.จังหวัด)

	 3.	ปัจจัยสภาพแวดล้อมของความร่วมมือ	(Collaborative	Environment	-	CE)	ควรมีแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหา	ประกอบด้วย	กรอ.จังหวัดควรพัฒนาความสัมพันธ์ให้มีลักษณะของการติดต่อพึ่งพากัน

ให้มากขึ้น	 ปรับเปลี่ยนสถานที่	 บรรยากาศในการประชุมและสภาพแวดล้อมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ให้มีลักษณะผ่อนคลายและเป็นกันเองให้มากขึ้น	 สร้างความรู้สึกร่วมกันในการให้ค�าแนะน�าต่อประเด็น 

ปัญหาต่าง	 ๆ	 การตัดสินใจแก้ไขปัญหาของส่วนรวมควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรับฟังความคิดเห็น 

ของสมาชิกทุกคน

	 ความเป็นไปได้ในการพฒันาขยายขอบเขตความร่วมมือระหว่างภาครฐัและเอกชนใน	กรอ.จงัหวดั

ไปสู่กิจกรรมความร่วมมือในด้านอื่น	ๆ	นอกเหนือจากในด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

	 จากผลการศึกษาสามารถรวมรวมความเห็นจากตัวแทน	 กรอ.จังหวัดทั้ง	 4	 ภาค	 สรุปได้ว่า	 

ข้าราชการและเอกชนจากภาคต่าง	 ๆ	 ยกเว้นตัวแทนภาคราชการภาคเหนือ	 เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะ

พัฒนาขยายขอบเขตความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนใน	 กรอ.จังหวัดไปสู่กิจกรรมความร่วมมือ 

ในด้านอ่ืน	 ๆ	 นอกเหนือจากในด้านเศรษฐกิจของจังหวัด	 เนื่องจากในจังหวัดมีปัญหาอีกหลายด้านที่ม ี

ความเช่ือมโยงกับเรื่องเศรษฐกิจ	 โดยเฉพาะด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม	 สิ่งท่ีสามารถแก้ไขและพัฒนา 

ไปควบคู่กันได้คือ	การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเข้มแข็ง	เพราะจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนา

รวมถึงการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในด้านต่าง	ๆ	ให้ดีขึ้นได้

อภิปรายผล

	 งานวิจยันีม้ข้ีอค้นพบทีต่อบโจทย์ของวัตถปุระสงค์ของการวจิยัทีค่วรน�ามาอภิปรายผล	3	ประการคอื

	 1.	ปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

ใน	กรอ.จงัหวัด	งานวจัิยนีไ้ด้ค้นพบปัจจัยท่ีเป็นปัญหาและอปุสรรคในการบริหารจดัการความร่วมมอืระหว่าง

ภาครัฐและเอกชนใน	กรอ.จังหวัด	ประกอบด้วย	ปัจจัยแรก	คือปัจจัยด้านความฉลาดทางสติปัญญาในการ

ร่วมมือของบุคคลในองค์กร	 ประกอบด้วย	 แบบแผนทางจิตใจ	 พรสวรรค์ในการคิด	 การตั้งค�าถาม	 และ 

การมจีติใจร่วมกนั	ปัจจัยท่ีสอง	คือปัจจัยด้านวงจรของความร่วมมอื	ประกอบด้วย	การวเิคราะห์	การมอบหมาย	 

การออกแบบ	และการประเมนิผล	ปัจจยัทีส่าม	คอืปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมของความร่วมมอื	ประกอบด้วย	

การสนับสนุนการสนทนา	 การสร้างบรรยากาศของความส�าเร็จ	 การสนับสนุนการตัดสินใจ	 การส่งเสริม 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	 จิตติมา	 อัครธิติพงศ์	 (Akarathitiphong,	 B.E.2556)	 

ทีอ่ธิบายว่าปัจจัยทีม่ผีลกระทบต่อการบรหิารจัดการองค์กรคอื	ปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมท้ังภายในและภายนอก

องค์กร	ปัจจัยด้านบุคคล	และปัจจัยด้านกระบวนการขององค์กร	

	 2.	เพือ่เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอปุสรรค	และรูปแบบของการบริหารจดัการความร่วมมอื 

ระหว่างภาครัฐและเอกชนที่จะน�าไปสู ่ความส�าเร็จในการด�าเนินงานของ	 กรอ.จังหวัด	 งานวิจัยนี้ 

ได้เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการบริหารจัดการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 

และเอกชนไว้ว่า
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  	 1.	 ปัจจัยด้านความฉลาดทางสติปัญญาในการร่วมมอื	(Collaborative-Intelligence	Quotient	-	CQ)	 

ควรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา	 ประกอบด้วย	 การปรับทัศนคติวิธีคิดในการแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้อื่น 

ให้เกิดความขัดแย้งน้อยที่สุด	 มีการคิดวิเคราะห์และหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยการยอมรับฟังความคิดเห็น 

ของผู้อื่นและหาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน	 ควรเปิดกว้างทางความคิดโดยยินดีท่ีจะปรับเปลี่ยน 

การตดัสนิใจของตนเมือ่ต้องตัดสนิใจแก้ไขปัญหาร่วมกบัผูอ้ืน่	 ซึง่แนวทางในการแก้ไขปัญหาอปุสรรคท่ีค้นพบ 

จากงานวิจัยนี้	สอดคล้องกับแนวคิดของ	เชสเตอร์	โต	(To,	2016)	ที่ว่า	การบริหารจัดการความร่วมมือนั้น	

ต้องจัดให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถให้บุคคลในองค์กรธุรกิจเอกชนและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ	 ให้มี 

ความเข้าใจโดยรวมและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	 ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว 

จะสร้างโอกาสในการแข่งขันและประสิทธิภาพให้กับองค์กรเอกชน	 ส่วนเจ้าหน้าท่ีภาครัฐก็จะได้รับรู้ว่า 

ความร่วมมือนั้นเป็นวิถีในการแก้ปัญหาสังคมด้วย

   2.	ปัจจัยด้านวงจรของความร่วมมือ	 ควรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา	 ประกอบด้วย	 

การปรับปรุงโครงสร้าง	 บทบาท	 หน้าที่	 ความรับผิดชอบของ	 กรอ.จังหวัด	 รวมท้ังวิธีการบริหารจัดการ 

ความร่วมมือและหลักเกณฑ์ในการติดตามประเมินผล	 รวมถึงการมอบอ�านาจดุลยพินิจให้กับภาคเอกชน 

ที่เข้ามาร่วมงานด้วย	 นอกจากน้ี	 ควรขยายขอบเขตการใช้ดุลยพินิจของภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหา 

ให้ครอบคลุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 ความม่ันคง	 และด้านอื่น	 ๆ	 ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี	 

เมื่อวันที่	 17	 พฤศจิกายน	 2558	 ที่เห็นชอบให้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์ประกอบและอ�านาจหน้าท่ี 

ของคณะกรรมการ	กรอ.จงัหวดั	ประกอบด้วย	ผูว่้าราชการจงัหวดั	เป็นประธานกรรมการ	รองผูว่้าราชการจงัหวดั	 

ประธานหอการค้าจังหวัด	 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด	 ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด	 

และประธานชมรมธนาคารจังหวัด	 เป็นรองประธานกรรมการ	 หัวหน้าส�านักงานจังหวัด	 เป็นกรรมการ 

และเลขานุการ	 และกรรมการอื่น	 ๆ	 รวม	 22	 คน	 และให้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ	 กรอ.จังหวัด	 

อย่างน้อยเดือนละ	1	ครั้ง	(Office	of	Permanent	Secretary	for	Interior,	B.E.2559)

   3.	ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของความร่วมมอื	ควรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา	ประกอบด้วย	 

การท่ี	กรอ.จงัหวดั	ควรพัฒนาความสัมพนัธ์ให้มลีกัษณะของการตดิต่อพึง่พากนัให้มากข้ึน	ปรบัเปลีย่นสถานท่ี	 

บรรยากาศในการประชมุและสภาพแวดล้อมของการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้ห้มลีกัษณะผ่อนคลายและเป็นกนัเอง

ให้มากขึ้น	 สร้างความรู้สึกร่วมกันในการให้ค�าแนะน�าต่อประเด็นปัญหาต่าง	 ๆ	 การตัดสินใจแก้ไขปัญหา 

ของส่วนรวมควรตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน	 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด 

ของเพอรี่และคริสเทนเซน	 (Perry	 &	 Christensen,	 2015)	 ท่ีว่า	 สภาพแวดล้อมท่ีดีจะเป็นปัจจัยส�าคัญ 

ที่ส่งอิทธิพลต่อความร่วมมือช่วยเหลือกันในการบริหารจัดการภายในเพื่อน�าองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ

	 3.	เพ่ือศกึษาถงึความเป็นไปได้ในการพฒันาขยายขอบเขตความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชน

ใน	กรอ.จังหวัดไปสู่กิจกรรมความร่วมมือในด้านอื่น	ๆ	นอกเหนือจากในด้านเศรษฐกิจของจังหวัด



19
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการบริหารจัดการความร่วมมือของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน

เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับจังหวัด (กรอ.จังหวัด)

	 จากวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาว่ามีความเป็นไปได้เพียงใดในการขยายขอบเขตของการบริหาร

จัดการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนใน	 กรอ.จังหวัดไปสู่กิจกรรมในด้านอื่น	 ๆ	 นอกเหนือจาก 

ในด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนั้น	สามารถรวมรวมความเห็นจากตัวแทน	กรอ.จังหวัดใน	4	ภาค	โดยมีข้อค้น

พบว่าข้าราชการและเอกชนจากภาคต่าง	 ๆ	 (ยกเว้นตวัแทนภาคราชการภาคเหนอื)	 เหน็ว่า	 มคีวามเป็นไปได้ 

ที่จะพัฒนาขยายขอบเขตความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนใน	 กรอ.จังหวัดไปสู่กิจกรรมความร่วมมือ

ในด้านอ่ืน	 ๆ	 นอกเหนือจากในด้านเศรษฐกิจของจังหวัด	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของประสิทธิ์	 การกลาง	

และคณะ	 (Karnklang	 et	 al.,	 B.E.2539)	ที่ได้ศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่องการเพิ่มขีดสมรรถนะ	กรอ.จังหวัด 

ในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของจงัหวดั	โดยเป็นผลงานวจิยัของสถาบนัด�ารงราชานภุาพ	กระทรวงมหาดไทย	 

ทีม่ข้ีอเสนอแนะในภาพรวมว่า	ควรทบทวนบทบาทภารกจิของ	กรอ.จงัหวดัให้ครอบคลุมทางด้านสงัคมด้วย

และเพิม่ขดีความสามารถทางด้านการค้า	การลงทนุ	โดยเน้นบทบาทในเชงิของการพฒันาส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	

และกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการลงทุนในจังหวัดให้มากขึ้น	ตลอดจนขยายบทบาทความร่วมมือในรูปแบบ

ต่าง	ๆ	ไปยังพื้นที่ใกล้เคียง	พื้นที่ชายแดน	หรือพื้นที่พัฒนาตามยุทธศาสตร์ในระดับต่าง	ๆ	ด้วย	นอกจากนี้	

ยงัสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิฉบบัที	่12	(Office	

of	the	National	Economic	and	Social	Development	Council,	B.E.2560)	ซึ่งนอกจากจะมุ่งเน้น 

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนแล้ว	 ยังได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ที่ต้องอาศัย 

ความร่วมมือของคนในชาติไว้อีก	 9	 ประการ	 ประกอบด้วย	 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย	์ 

การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในสังคม	การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน	 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	 การบริหาร

จัดการในภาครัฐ	 การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	 การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและระบบโลจิสติกส	การพัฒนาวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	วิจัย	และนวัตกรรม	การพัฒนาภาคเมือง	

และพื้นที่เศรษฐกิจ	และความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้

	 1.	กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ	 กรอ.จังหวัดในส่วนภูมิภาค	 ควรเร่งรัด 

การวางแผนปฏิรูป	 ปรับปรุงโครงสร้าง	 บทบาท	 อ�านาจหน้าท่ี	 และบุคลากรของ	 กรอ.จังหวัด	 รวมท้ัง 

พิจารณาปรับเปลี่ยนสถานที่	 และบรรยากาศการประชุมของ	 กรอ.จังหวัด	 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม 

การบริหารจัดการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้	กรอ.จังหวัดให้สามารถบริหารจัดการ

ความร่วมมืออย่างมีประสิทธิผล	 สอดคล้องกับทิศทางของการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการกิจการ

สาธารณะที่ก�าลังก้าวไปสู ่ยุคสมัยใหม่ซึ่งจ�าเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมอย่างมี

ประสิทธิภาพจากภาคเอกชน
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	 2.	กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ	 ควรจัดอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะ 

ความสามารถของภาคเอกชนในกระบวนการคิดวิเคราะห์หาสาเหตุและหนทางในแก้ไขปัญหาอุปสรรค 

ตลอดจนสามารถแปลงความคิดไปสู่แผนและมาตรการในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน 

ภายใต้กรอบระเบียบกฎหมายของทางราชการ	 ซึ่งปัญหาอุปสรรคในด้านนี้	 จากการวิเคราะห์ข้อมูล 

เป็นที่ประจักษ์ว ่าภาคเอกชนมีปัญหาในการขาดความรู ้	 ความสามารถ	 และทักษะตามขั้นตอน 

และกระบวนการดังกล่าวมากกว่าภาคราชการ

	 3.	กระทรวงมหาดไทยจะต้องวางแผนการด�าเนนิงานแก้ไขปัญหาในส่วนของภาคราชการ	กล่าวคอื	

การจัดอบรมบุคลากรของภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติ	 พฤติกรรม	 และวิธีการในการบริหารจัดการ

ความร่วมมือกับภาคเอกชน	กล่าวคือ	ปรับทัศนคติในแง่ลบที่มีต่อภาคเอกชน	มีความเห็นใจ	ท�าความเข้าใจ	

ความยอมรับให้เกียรติซึ่งกันและกัน	 ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีการในการบริหารจัดการ 

ความร่วมมือกับภาคเอกชน	 โดยยึดหลักความเสมอภาคเท่าเทียม	 และเน้นการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 

ในการบริหารจัดการความร่วมมือกับภาคเอกชน

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษาวิจัยในโอกาสต่อไป

	 เน่ืองจากงานวิจัยนี้เป็นงานในขั้นตอนแรกของการประเมินผลการด�าเนินงานของ	 กรอ.จังหวัด 

ในภาพรวมตั้งแต่กระบวนทัศน์ของผู้เกี่ยวข้อง	 กระบวนการและข้ันตอนในการบริหารจัดการความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	ตลอดจนปัจจัยโครงสร้าง	บทบาท	อ�านาจหน้าที่	 สถานที่	และบรรยากาศ 

ที่สนับสนุนในการบริหารจัดการความร่วมมือของ	 กรอ.จังหวัด	 ดังนั้น	 ในการศึกษาวิจัยในโอกาสต่อไป 

จึงมีข้อเสนอแนะให้ท�าการศึกษาวิจัยเจาะลึกในประเด็นปัญหาอุปสรรคลงลึกในรายละเอียดดังนี้

	 1.	ศึกษาวิจัยในเรื่อง	 สมรรถนะที่จ�าเป็นส�าหรับการบริหารจัดการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 

และเอกชน	ภายใต้	กรอ.จังหวัด

	 2.	ศึกษาวิจัยในเรื่อง	การปรับปรุงกฎหมาย	โครงสร้าง	บทบาท	อ�านาจหน้าที่	และสภาพแวดล้อม

ที่สนับสนุนการบริหารจัดการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน	ภายใต้	กรอ.จังหวัด

	 3.	ศึกษาวิจัยในเร่ือง	 การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนที่มีประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน	ภายใต้	กรอ.จังหวัด

	 4.	ศกึษาวจิยัในเรือ่ง	เครือ่งมอืและวธีิการในการตดิตามประเมนิผลการบรหิารจดัการความร่วมมอื

ระหว่างภาครัฐและเอกชน	ภายใต้	กรอ.จังหวัด
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ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการบริหารจัดการความร่วมมือของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน

เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับจังหวัด (กรอ.จังหวัด)

References
Akarathitiphong,	 J.	 (B.E.2556).	 Efficiency	 Development.	 Phra	 Nakhon	 Si	 Ayutthaya:	 Phra	 

	 Nakhon	Si	Ayutthaya	Rajabhat	University.

Ansell,	 C.,	 &	 Torfing,	 J.	 (2016).	Handbook	 on	 Theories	 of	 Governance.	 Northampton,	 

	 MA:	Edward	Elgar	Publishing	Limited.

Bunyarit,	 N.	 (B.E.2558).	A	 Study	 of	 Factors	 Affecting	Work	 Efficency	 of	 Employees	 of	 

 Chonburi	Provincial	Administration	Organization.	Independent	Study.	Burapha	University.

Donahue,	 J.	 D.,	 &	Zeckhauser,	 R.	 J.	 (2011).	Collaborative	Governance	Private	 Roles	 for	 

	 Public	Goals	in	Turbulent	Times.	U.S.A.:	Princeton	University	Press.

Echavarria,	M.	(2016).	Enabling	Collaboration:	Achieving	Success	through	Strategic	Alliances	 

	 and	Partnerships.	London:	LID	Publishing	Inc.

Hughes,	O.	E.	 (2012).	Public	Management	&	Administration:	An	 Introduction.	4th	Edition.	 

	 U.K.:	Palgrave	Macmillan.

Kariji,	 K.	 (B.E.2561).	Collaborative	Governance	 in	 Industrial	 Projects	 for	 Sustainable	 Job	 

	 Creation	in	Thailand’s	Three	Southern	Border	Provinces.	Thesis,	Master	of	Public	 

	 Administration.	National	Institute	of	Development	Administration.

Karnklang,	P.	et	al.	(B.E.2539).	Competence	Promotion	the	Economics	and	Social	Development	 

	 of	the	Provincial	Joint	Public	and	Private	Sector.	Retrieved	August	4,	2019	from	 

	 http://www.stabundamrong.go.th/research/rd/23904.html.	

Markova,	D.,	&	McArthur,	A.	(2015).	Collaborative	Intelligence:	Thinking	with	People	Who	 

	 Think	Differently.	U.S.A,:	Random	House.

National	Statistical	Office.	(B.E.2560).	Average	Monthly	Expenditure	per	Household	by	Region	 

	 and	Province:	B.E.2545	–	2560,	Retrieved	August	4,	2019	from	http://statbbi.nso. 

	 go.th/staticreport/page/sector/th/08.aspx.

Odugbemi,	S.,	&	 Jacobson,	T.	 (2008).	Governance	Reform	under	Real-World	Conditions:	 

	 Citizens,	Stakeholders	and	Voice.	Washington	D.C.:	The	World	Bank.

Office	of	Permanent	Secretary	for	Interior.	(B.E.2559).	Guideline	to	Implement	the	Process	 

	 of	Collaborative	Promotion	between	Public	and	Private	Sectors.	B.E.2559.	Retrieved	 

	 August	4,	2019	from	http://km.moi.go.th/km/51_PMQA_6/Important61/imp_6.pdf.



22 วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

Office	of	the	National	Economic	and	Social	Development	Council.	(B.E.2558).	The	Provincial	 

	 Joint	Public	and	Private	Sector	and	Work	Process	in	order	to	Develop	the	Country.	 

	 Retrieved	March	4,	2018	from	https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5272&filename 

	 =economy_committee.

_______________________________________________________.	 (B.E.2560).	 The	 Twelfth	 

	 National	Economic	and	Social	Development	Plan	(B.E.2560-2564).	Retrieved	August	4,	2019	 

	 from	https://www.nesdc.go.th/nesdb_en/ewt_dl_link.php?nid=4345.

O’Leary,	R.,	Van	Slyke,	D.	M.,	&	Kim,	S.	(2010).	The	Future	of	Public	Administration	around	 

	 the	World:	The	Minnowbrook	Perspective.	Washington	D.C.:	Georgetown	University	 

	 Press.

Perry,	J.	L.,	&	Christensen,	R.	K.	(2015).	Handbook	of	Public	Administration.	3rd	Edition.	U.S.A.:	 

	 John	Willey	&	Sons.

Smart	SME.	(B.E.2561).	The	Average	Household	Income	of	77	Provinces	in	Thailand.	Retrieved	 

	 March	4,	2019	from	https://www.smartsme.co.th/content/101102.

To,	C.	K.	M.	(2016).	Collaboration	modes,	preconditions,	and	contingencies	in	organizational	 

	 alliance:	A	Comparative	assessment.	Journal	of	Business	Research,	69(11),	4737-4743.


