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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อความมีประสิทธิผลของคณะชาว
หนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว และตรวจสอบความมีประสิทธิผลการดำเนินงานคณะชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว
แขวงสะหวัน นะเขต สาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ไปเก็บข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยผู้บริหารของคณะชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 12 คน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน เพื่อ
ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์และความถูกต้องของกลยุทธ์โดยใช้แบบประเมินที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และผู้วิจัยนำยุทธศาสตร์ไปประชาพิจารณ์กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 60 คน โดยการ
เลื อกแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล คือ ความถี่ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
ผลของการวิจัยพบว่า
1. องค์ประกอบของกลยุทธ์ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ประกอบด้วย7
ด้าน คือ1)ด้านการอบรม 2)ด้านการจัดตั้งและสร้างความเข้มแข็ง 3) ด้านการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ 4)
ด้านโครงสร้างพื้น ฐาน 5) ด้านการเข้าร่วมกระบวนการรักชาติและพัฒ นา 6) ด้านการส่งเสริมและพัฒ นา
วิชาชีพและ 7) ด้านการร่วมมือกับต่างประเทศตัวบ่งชี้ และกำหนดมาตรการสู่ความสำเร็จ
2. กลยุ ท ธ์การดำเนิ น งานเพื่อความมีประสิ ทธิผลของคณะชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติล าวโดยการ
วิเคราะห์ SWOT Analysis ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ประกอบด้วย7 ด้าน คือ
กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการอบรม มี 15 โครงการ กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการจัดตั้งและสร้างความเข้มแข็ง มี 15 โครงการ
กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ มี 11 โครงการ กลยุทธ์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐานมี 12
*

ได้รับบทความ: 16 พ.ย. 2563;

แก้ไขบทความ: 5 ธ.ค. 2563;

ตอบรับตีพิมพ์: 21 ธ.ค. 2563
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โครงการ กลยุทธ์ที่ 5 ด้านการเข้าร่วมกระบวนการรักชาติและพัฒนา มี 13 โครงการ กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ มี 16 โครงการ กลยุทธ์ที่ 7 ด้านการร่วมมือกับต่างประเทศ มี 10 โครงการ และ
การกำหนดมาตรการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา 1 ปี,2-3 ปี และ 4-5 ปี
3. ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชาพิจารณ์กลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อความมีประสิทธิผลของ
คณะชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวที่พัฒนาขึ้นในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์และ
ความถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
คำสำคัญ : กลยุทธ์การดำเนินงาน, คณะชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว, สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

Abstract
The purposes of this research were to formulate efficient operational strategies for
the Lao People’s Revolutionary Youth Union (LPRYU), and to validate the operational
efficiencies of the LPRYU, Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR). The research process
addressed in phases as follows:Phase I: Exploring fundamental datato draft strategies. The
efficiency of the developed strategies in terms of suitability, feasibility, usefulness, and
accuracy was obtained from in-depth interviews with the target group,including 12
administrators of the LPRYU. Afterwards, a set ofquestionnaires developed by the researcher
was administered with ten experts. Then the public hearing was conducted among 60
stakeholders, selected through purposive sampling. Statistics for data analysis were
frequency, mean, standard deviation, and content analysis.
The findings were as follows:
1. The components of strategies consisted of vision, mission, goals, and strategies
comprising seven aspects: 1) training, 2) establishment and building strength, 3) protection of
rights and benefits, 4) infrastructure, 5) participation in patriotism process and development,
6) professional promotion and development, and 7) international cooperation, indicators,
and success measures.
2. The efficient operational strategies of the LPRYU were completed through SWOT
Analysis consisting of vision, mission, goals, and strategiescomprising seven aspects: Strategy
1-training with 15 projects, Strategy 2-establishment and building strength with 15 projects,
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Strategy 3-protection of rights and benefits with 11 projects, Strategy 4- infrastructure with 12
projects, Strategy 5-participation in patriotism process and development with 13 projects,
Strategy 6-professional promotion and development with 18 projects, and Strategy 7international cooperation with 10 projects, indicators,and success measures for 1- year, 2-3
year, and 4-5 year periods.
3. The result from in-depth interviews and public hearings on efficientoperational
strategies of the LPRYUshowed the highest level in all aspects in terms of suitability,
feasibility, usefulness, and accuracy.
Keywords: Operational Strategies, Lao People’s Revolutionary Youth Union,
Lao People’s Democratic Republic

บทนำ
แขวงสะหวันนะเขต เป็นแขวงขนาดใหญ่ มีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยมีพลเมือง 1,100,000 คน และมีเนื้อที่ 21,744 ตารางกิโลเมตร มี 14 เมืองและ 1 นคร มี
เส้นทางคมนาคมที่เป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติที่สำคัญคือ ถนนยุทธศาสตร์แห่งชาติ เลขที่ 13 ผ่านจากทิศเหนือ
ถึงทิศใต้และถนนยุ ทธศาสตร์แห่ งชาติ เลขที่ 9 ผ่านจากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตก มีช ายแดนติดกับ 2
ประเทศคือ ทิศตะวันออกติดกับประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และทิศตะวันตกติดกับประเทศไทย มี
แม่น้ำโขงเป็ นชายแดน และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ แขวงสะหวันนะเขต มีที่ตั้งอยู่เขตพื้นที่เศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) หรือ (EWEC) ด้วยจุดพิเศษดังกล่าว แขวงสะหวันนะ
เขต จึงสมควรต้องมีการพัฒนาทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะคณะชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว แขวงสะหวันนะ
เขต ต้องได้ยกระดับการดำเนินงานให้เกิดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของแขวงสะหวันนะเขต ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 8 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016-2020 (พ.ศ. 2559 ถึงปี
พ.ศ. 2563) ได้กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในการส่งเสริมยกระดับชาวหนุ่มด้วยการอบรมชาวหนุ่ม
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนิ นงานของชาวหนุ่มอย่างกว้างขวางและทั่วถึงทั้งในด้านนโยบายของรัฐ
ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ เพื่อนำไปเป็นกำลังสำคัญของชาวหนุ่มให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของแขวงให้ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และให้ หลุดพ้นจากสภาพปัญหาที่ทำให้สังคมไม่สงบสุ ขของ
ประเทศซึ่งสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ ระดับเมืองและระดับท้องถิ่นยังเป็นสิ่งท้าทายและทดสอบองค์กร
ชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวอีกประการหนึ่งด้วย (แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมของแขวงสะหวันนะเขต
2016-2020, 2562)

Journal of Buddhist Education and Research : JBER

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563

[165]

Vol. 6 No. 2 July-December 2020

ศูนย์กลางชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว ได้กำหนดนโยบาย หรือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชาวหนุ่ม
และเยาวชน ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 1 ตั้งแต่ปี ค.ศ 2016-2020 (พ.ศ. 2559 ถึงปี พ.ศ. 2563) โดยมีเป้าหมายมอบ
ให้คณะชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว ระดับแขวงเป็นผู้นำเอานโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ใน
หน่วยงานต่างๆระดับแขวง ระดับเมือง สถานศึกษา ตำบล และหมู่บ้านเป็นผู้ปฏิบัติหรือดำเนินงานจริง เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายของศูนย์กลางชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว คณะชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวแขวง
สะหวันนะเขต ได้วางแผนกลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาชาวหนุ่มและเยาวชนแขวงสะหวันนะเขต ระยะ 5 ปี
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015-2019 (พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562) ด้วยการสร้างคณะชาวหนุ่มหรือองค์การชาวหนุ่มในทุก
ระดั บ ชั้ น ให้ มี ค วามเข้ม แข็ งในการดำเนิ น งานที่ มี ป ระสิ ท ธิผ ล ซึ่ งเป็ น ตั ว แปรที่ ส ำคั ญ อย่ างยิ่งที่ ท ำให้ ก าร
ดำเนินงานมีความสำเร็จบรรลุเป้าหมาย คณะชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวแขวงสะหวันนะเขต มีองค์ประกอบ
ดังนี้ 1) การยกระดับความรู้ทั่วไปให้กับชาวหนุ่มและเยาวชน 2) การสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดตั้งชาวหนุ่ม
และเยาวชน 3) การปกป้องสิทธิ และผลประโยชน์ของชาวหนุ่มและเยาวชน 4) การสร้างพื้นฐานโครงร่าง และ
วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น 5) การจัดกระบวนการแข่งขันของชาวหนุ่ม และเยาวชน และ 6) ส่งเสริมวิชาชีพ และ
สนั บ สนุ น ธุรกิจของชาวหนุ่ ม และ 7) การร่ว มมือกับต่างประเทศ (แผนงานพัฒ นาชาวหนุ่มเยาวชนแขวง
สะหวัน นะเขต ระยะ 5 ปี ตั้ งแต่ ปี ค.ศ. 2015-2019 (พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562) นโยบายต่างๆ ตั้งแต่
ส่วนกลางถึงท้องถิ่นพวกเราเห็นได้ว่า ทุกส่วนให้ความสำคัญกับองค์กรชาวหนุ่มที่มีคนหนุ่มสาวและเยาวชนที่
เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต แต่การดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะชาวหนุ่มประชาชน
ปฏิวัติลาว โดยเฉพาะการปฏิบัติแผนพัฒนาชาวหนุ่มเยาวชนของคณะชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว แขวง
สะหวัน นะเขต การดำเนิ น งานยั งมีห ลาย ๆ ด้านที่ไม่ส ำเร็จตามเป้าหมายที่ว างไว้ สาเหตุเกิดจากการวาง
นโยบายของคณะชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวแขวงไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของพื้นที่การศึกษาอบรม
แนวคิด เผยแพร่นโยบายต่าง ๆ ให้กับชาวหนุ่มเยาวชน ในอดีตผ่านมายังไม่ทั่วถึงลงไปสู่ บ้านเขตชนบทพื้นที่ที่
มีเงื่อนไขก็ไม่สามารถปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอีกประการหนึ่งเนื่องจากคณะรับผิดชอบชาวหนุ่มบางคนยังไม่เข้าใจ
บทบาทหน้ าที่ และไม่ส ามารถนำพาชาวหนุ่มในความรับผิ ดชอบของตน การปรับปรุงและสร้างชาวหนุ่ ม
เยาวชนอย่างต่อเนื่องและมีระบบในการดำเนินงานดีขึ้ นแต่ยังขาดคุณภาพอยู่ ดังนั้นองค์การมีกลยุทธ์ที่ดี มี
คุณภาพจะทำให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถสูงขึ้น สามารถดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายและ
มาตรฐานตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแขวงสะหวันนะเขตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้
สำเร็จตามจุดมุ่งหมายดังกล่าวนั้น จำเป็นต้องมีการวางกลยุทธ์หรือยุทธ์วิธีการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิผลต่อ
องค์กร (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, 2016)
จากที่กล่าวมาในข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องกลยุทธ์การพัฒ นาการดำเนินงานคณะชาวหนุ่ม
ประชาชนปฏิวัติลาว แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อให้เกิดการดำเนินงาน
อย่ างมี ป ระสิ ท ธิผ ล โดยใช้ กลยุ ท ธ์เกี่ย วกับ การดำเนิ น งานของคณะชาวหนุ่ ม ประชาชนปฏิ บั ติล าวให้ เกิ ด
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ประสิทธิผลขององค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้เกิดความยั่งยืนอย่าง
แท้จริงภายใต้การเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการแข่งขันระดับโลกและระดับภูมิภาคต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบการดำเนินงานคณะชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติล าว แขวงสะหวันนะเขต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. เพื่อสร้างกลยุทธ์การดำเนิ นงานเพื่อความมีประสิ ทธิผลของคณะชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว
แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3. เพื่อตรวจสอบกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อความมีประสิทธิผลของคณะชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว
แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อความมีประสิทธิผลของคณะชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัย ดังนี้
1 . แ น ว คิ ด เกี่ ย ว กั บ ก ล ยุ ท ธ์ เช่ น Brenes and Other, (2008); Certo and Peter, (1991);
Thompson and Strickland, (1993); Wheelen and Hunger, (2000); Pearce and Robinson (2000)
องค์ประกอบของกลยุทธ์ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์ 2) พันธกิจ 3) เป้าหมาย 4) กลยุทธ์ 5) ตัวบ่งชี้
และ 6) กำหนดมาตรการสู่ความสำเร็จ
2. การดำเนินงานคณะชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวจากนักวิชาการหลายท่าน เช่น แผนพัฒนาชาว
หนุ่มเยาวชนส่วนกลาง ระยะ5 ปี (2016-2020); กฎ ระเบียบพรรคประชาชนปฏิบัติลาว ฉบับที่ 10 (2016);
กฎ ระเบียบคณะชาวหนุ่มประชานปฏิวัติลาว (2016); แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแห่งชาติ ระยะ5 ปี (20162020); แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คมระดั บ แขวง ระยะ 5 ปี (2016-2020); ทฤษฎี พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การ
ปฏิ บั ติ ง านของชาวหนุ่ ม (2015); Tran xuan anh (2014); ทะวี ไ ชขั น ติ ว งค์ (2017) องค์ ป ระกอบการ
ดำเนิ น งานคณะชาวหนุ่ มประชาชนปฏิ วัติล าว ได้แก่ 1) ด้านการอบรม 2) ด้านการจัดตั้งและสร้างความ
เข้มแข็ง 3) ด้านการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ 4) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5) ด้านการเข้าร่วมกระบวนการ
รักชาติและพัฒนา 6) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ และ 7) ด้านการร่วมมือกับต่างประเทศ
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วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) แบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้น ฐานเพื่อจัดทำร่างกลยุทธ์ มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อความมีประสิทธิผลของคณะชาวหนุ่มประชาชน
ปฏิวัติลาว แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบด้วย 1) แนวคิดเกี่ ยวกับกล
ยุทธ์ 2) แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลองค์กร 3) แนวคิดเกี่ยวกับเชิงนโยบายและ 4) บริบทการบริหารงานของ
แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว5) บริบทคณะชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว แขวง
สะหวันนะเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ 6) การดำเนินงานแผนพัฒนาชาวหนุ่มและเยาวชน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้วิจัยทำ
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 12 คน ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาดูงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) เป็นการ
สัมภาษณ์จำนวน 4 แขวงภายในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 1
แขวงโดยสัมภาษณ์ระดับหัวหน้าวิชาการเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการคณะชาวหนุ่มประชาชน
ปฏิ วัติล าว 10 ปี ขึ้น ไป ได้มาโดยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ชนิดแบบมีโครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
(Content Analysis) ขั้ น ตอนที่ 4 การใช้ เทคนิ ค การวิ เคราะห์ (SWOT Analysis)กลุ่ ม เป้ า หมายเป็ น ผู้ มี
ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการคณะชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว 10 ปีขึ้นไปได้แก่ หัวหน้า รองหั วหน้า
แขนงและพนักงานวิชาการของคณะชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวแขวงสะหวันนะเขตจาก 1ห้องการ 7 แขนง
โดยแบ่ ง ออกเป็ น 5 กลุ่ ม ย่ อ ย รวมทั้ งสิ้ น จำนวน 30 คน ได้ ม าโดยการเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เครื่อ งมื อที่ ใช้เป็ น แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง การสร้างและหาคุ ณ ภาพของเครื่องมื อโดย
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งผลการพิจารณามีค่าเท่ากับ 1.00 ทุกข้อคำถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ระยะที่ 2 การสร้างกลยุทธ์ มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 5 ยกร่างกลยุทธ์ ขั้นตอนที่ 6 การประเมินร่าง
กลยุทธ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน ขั้นตอนที่ 7 การประเมินกลยุทธ์ โดยการทำประชาพิจารณ์ และ
ขั้นตอนที่ 8 กำหนดมาตรการสู่ความสำเร็จ โดยประชุมกลุ่ม 60 คน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบประเมิน กลยุท ธ์ที่พัฒ นาขึ้น มีด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความถูกต้อง
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.40 –
0.72 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
สอดคล้องของข้อคำถามและวัตถุประสงค์ (index of item congruence : IOC) เลือกข้อคำถามที่มีค่าความ
สอดคล้อง 0.50 ขึ้นไปถือว่าข้อคำถามนั้นใช้ได้ ผลการพิจารณามีค่าเท่ากับ 1.00 ทุกข้อคำถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บุญชม ศรีสะอาด, 2555)
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ผลการวิจัย
1. องค์ประกอบของกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อความมีประสิทธิผลของคณะชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติ
ลาว แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์ 2) พันธกิจ 3) เป้าหมาย
4) ประเด็นของกลยุทธ์ 5) ตัวบ่งชี้ และ 6) มาตราการสู่ความสำเร็จ ในส่ วนของการดำเนินงานคณะชาวหนุ่ม
ประชาชนปฏิวัติลาว มี 7 ด้าน ด้านการอบรม ด้านการจัดตั้งและสร้างความเข้มแข็ง ด้านการปกป้องสิทธิและ
ผลประโยชน์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเข้าร่วมกระบวนการรักชาติและพัฒนา ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาวิชาชีพ และด้านการร่วมมือกับต่างประเทศ
2. กลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อความมีประสิทธิผลของคณะชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว กลยุทธ์ มี 7
ด้าน คือ 1) ด้านการอบรม มี 15 โครงการ ตัวชี้วัดร้อยละ 65-95 ขึ้นไป 2) ด้านการจัดตั้งและสร้างความ
เข้มแข็ง มี 15 โครงการ ตัวชี้วัดร้อยละ 85-95 ขึ้นไป 3) ด้านการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ มี 11 โครงการ
ตัวชี้วัดร้อยละ 65-95 ขึ้นไป 4) ด้านโครงสร้าง มี 12 โครงการ ตัวชี้วัดร้อยละ 60-95 ขึ้นไป 5) ด้านการเข้า
ร่ว มกระบวนการรักชาติและพัฒ นา มี 13 โครงการ ตัวชี้วัดร้อยละ 75-95 ขึ้นไป 6) ด้านการส่งเสริมและ
พัฒ นาวิชาชีพ มี 16 โครงการ ตัวชี้วัดร้อยละ 50-65 ขึ้นไปและ 7) ด้านการร่ว มมือกับต่างประเทศ มี 10
โครงการ ตัวชี้วัดร้อยละ 70-95 ขึ้นไป และผลการตรวจสอบกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อความมีประสิทธิผลของ
คณะชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์และความ
ถูกต้อง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
3. ผลการประเมินกลยุทธ์การประชาพิจารณ์ที่พัฒนาขึ้นมีด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความ
เป็นประโยชน์ ความถูกต้องโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

อภิปรายผล
1. องค์ประกอบของกลยุทธ์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ มี 7 ด้าน คือ 1) ด้าน
การอบรม 2) ด้ านการจั ด ตั้ งและสร้ างความเข้ ม แข็ ง 3) ด้ า นการปกป้ อ งสิ ท ธิ แ ละผลประโยชน์ 4) ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐาน 5) ด้านการเข้าร่วมกระบวนการรักชาติและพัฒนา 6) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ
และ 7) ด้านการร่วมมือกับต่างประเทศ ตัวบ่งชี้ และกำหนดมาตรการสู่ความสำเร็จ ทั้งนี้เนื่องจากผลของการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผลการศึกษาดูงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) หน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานที่มีความ
เป็นเลิศของคณะชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและต่างประเทศ ได้ให้
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การดำเนิ น งานของคณะชาวหนุ่ ม ประชาชนปฏิ วัติ ล าว สาธารณรัฐ ประชาธิป ไตย
ประชาชนได้สรุปไว้ว่าการบริหารจัดการต้องเป็นแบบอย่างเดียวกันทั่งทุกแขวงเพื่อให้การบริหารจัดการเกิด
ประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ลอย่า งสู งสุ ด ดังนั้นองค์การแนวลาวสร้างชาติแขวง เป็นองค์การจัดตั้งมีภ าร
บทบาท สร้างปรับ ปรุงกำลังแรงกายทั่วปวงชนและเป็นแหล่ งระดมความสามัคคีปรองดองของประชาชน
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บรรดาชาวเผ่ า ภายในแขวง ศึ ก ษาอบรม ขยายแนวความคิ ด การสร้ างและสิ ท ธิเป็ น เจ้ าปกครอง รั ก ษา
วัฒนธรรม ฮีตครองประเพณีอั นดีงามของชาติ องเผ่า ป้องกันสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชน
ลาว บรรดาชาวเผ่าและขั้นบนต่าง ๆ ภายในแขวงเป็นแหล่งระดมปัญญาและสาธารณต่อองค์การจัดตั้งพรรค
รัฐภายในแขวง เป็นใจกลางประสานสมทบกับองค์การและบุคคลที่เป็นภาษีของตนเองในและบุคคลที่เป็นภาษี
ของตนเองในการเคลื่อนไหวหน้าการเมืองที่มีลักษณะรวมทั้งสังคมภายในแขวง เป็นเสนาธิการให้คณะประจำ
พรรคแขวงและอำนาจการปกครองเกี่ยวกับการระดมความสามัคคีปองดองและเป็นการหลักแห่งการความเป็น
เจ้าของประชาชน บรรดาชาวเผ่า องค์การแนวทางสร้างชาติแขวงมีโครงประกอบการจัดตั้งคือ ห้องการบริหาร
จัดตั้งและพนักงาน ตรวจสอบ โฆษณา ขบวนการ ดำเนินตามสาธารณชนเผ่า ขั้นบน การจัดตั้งสังคม และ
องค์การจัดตั้งมหาชน ประกอบด้วย คณะชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว สหพันธ์แม่หญิงลาว สหพันกรรมบาล
ลาว และสหพันนักรบเก่า ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ดังนี้คณะชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติล าวแขวงสะหวันนะเขต เป็น
องค์การรับผิดชอบการดำเนินงานของชาวหนุ่ม เยาวชนและอนุชนระดับเทียบเท่ากับแผนกการอื่น ๆ ของรัฐ
ในแขวง ทำงานภายใต้ระเบียบกฎหมายและภายใต้การชี้นำรอบด้านของคณะพรรคแขวง คณะเลขาธิการศูนก
ลางชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว ประสานงานกับองค์การจัดตั้งของพรรคและรัฐบาล และองค์การมหาชน
ด้วยกัน ศึกษาอบรมแนวทางด้านการเมืองของพรรคและนโยบายรัฐบาล ถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีงามของชาติ
จากบรรพบุรุษให้คนรุ่นหนุ่มสาวและเยาวชนให้รับรู้เข้าใจอย่างทั่วถึง เป็นผู้ระดมและสร้างความสามักคีของวัย
หนุ่มสาวบรรดาชาวเผ่า คนทุกชนชั้นให้ เป็นปึกแผ่น เป็นผู้จัดตั้งนำพาโดยตรงต่อการดำเนินงานของวัยหนุ่ม
สาว เยาวชนและอนุชน เป็นตัวแทนปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบทำของวัยหนุ่มสาว เยาวชนและ
อนุชน โครงประกอบการจัดตั้งของคณะชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวแขวงสะหวันนะเขต ประกอบด้วย ห้อง
การบริหาร จัดตั้งและพนักงาน ตรวจสอบ ฝึกอบรมชาวหนุ่มและเยาวชน กระบวนการ เยาวชน สื่อมวลชน
หนุ่มลาว และพัฒนาวิชาชีพสอดคล้องกับผลการวิจัยของนักวิชาการ เช่น แผนพัฒนาคณะชาวหนุ่มประชาชน
ปฏิวัติลาวส่วนกลาง ระยะ5 ปี, (2016-2020); กฎ ระเบียบพรรคประชาชนปฏิบัติลาว ฉบับที่ 10 (2016); กฎ
ระเบียบคณะชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว, (2016); แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแห่งชาติ ระยะ5 ปี, (20162020); แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คมระดั บ แขวง ระยะ 5 ปี , (2016-2020); ทฤษฎี พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การ
ปฏิบั ติงานของชาวหนุ่ ม , (2015); Tran xuan anh, (2014); ทะวีไช ขันติวงค์ , (2017); อนุรักษ์ พันธ์ศิล ป์ ,
(2555); สุรเดช รอดจินดา, (2559)
2. กลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อความมีประสิทธิผลของคณะชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว มี 7 ด้าน คือ
1) ด้านการอบรม 2) ด้านการจัดตั้งและสร้างความเข้มแข็ง 3) ด้านการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ 4) ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน5) ด้านการเข้าร่วมกระบวนการรักชาติและพัฒ นา 6) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ
และ 7) ด้ านการร่ ว มมื อ กั บ ต่ างประเทศ และผลการประเมิ น ความเหมาะสม ความเป็ น ไปได้ ความเป็ น
ประโยชน์และความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากการจัดทำกลยุทธ์ได้
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ผ่านกระบวนการดำเนินการตั้งแต่การวิเคราะห์ SWOT Analysis สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอกขององค์กร แล้วทำการจับคู่ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ จกนั้นนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินกล
ยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น ทำสอดคล้องกับผลการวิจัยของสมใจ คันทะเสน (2559) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์การบริหารจัดการ
ได้แก่ การวิเคราะห์ SWOT Analysis วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ประเด็นกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้และมาตรการสู่
ความสำเร็จ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสูนทอน โพทิสาน (2558) ได้ศึกษาเรื่องข้อเสนอยุทธศาสตร์การ
จัดการศึกษาเพื่อความมีประสิทธิผล การพัฒนายุทธศาสตร์มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ การวิเคราะห์ SWOT
Analysis วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าหมาย เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และมาตรการสู่ความสำเร็จ 3. ผล
การประชาพิจารณ์กลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อความมีประสิทธิผลของคณะชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวในด้าน
ความเหมาะสม ความเป็ น ไปได้ ความเป็ น ประโยชน์ และความถูกต้ อง อยู่ในระดับ มากที่สุ ดทุ กด้านทั้ งนี้
เนื่องจากการจัดทำกลยุทธ์ได้ผ่านกระบวนการดำเนินการตั้งแต่การวิเคราะห์ SWOT Analysis สภาพแวดล้อม
ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์
เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดและมาตรการสู่ความสำเร็จ และได้ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินกลยุทธ์ที่
พัฒนาขึ้น ทำให้ได้ผลการวิจัยตามที่กล่าวมาข้างต้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของสูนทอน โพทิสาน (2558) ได้
ศึกษาเรื่องข้อเสนอยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อความมีประสิทธิผล พบว่า ยุทธศาสตร์โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสม ความเป็ น ไปได้ ความเป็ น ประโยชน์ และความถูกต้ องอยู่ในระดั บมากที่ สุ ด และสอดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจัยของสมใจ คันทะเสน (2559) กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อความมีประสิทธิผล พบว่า กลยุทธ์การ
บริหารจัดการทุกด้านมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ และความถูกต้องอยู่ในระดับมาก
ที่สุด
3. ผลการประเมินกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อความมีประสิทธิผลของคณะชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติ
ลาว จากการจัดทำประชาพิจารณ์กลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อความมีประสิทธิผลของคณะชาวหนุ่มประชาชน
ปฏิวัติลาว ด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์และความถูกต้อง โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทั้ งนี้ เนื่ องจากการจั ดทำกลยุ ทธ์ได้ผ่านกระบวนการดำเนินการตั้งแต่การวิเคราะห์ SWOT Analysis
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ การ
กำหนดกลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วัดและมาตรการสู่ความสำเร็จ และได้ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น ทำให้ได้ผลการวิจัยตามที่กล่าวมาข้างต้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของสูนทอน
โพทิ ส าน (2558) ได้ศึ กษาเรื่อ งข้ อเสนอยุ ท ธศาสตร์การจัด การศึก ษาเพื่ อความมี ป ระสิ ท ธิผ ล พบว่า โดย
ภาพรวม พบว่า ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ส่วนความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน์ และความเป็นไป
ได้ ในระดั บ มาก ด้ านการบริ ก ารวิช าการแก่ ชุ ม ชนทางด้ านสุ ข ภาพหรือ สาธารณสุ ข โดยภาพรวมมี ค วาม
เหมาะสมในระดับมากที่สุด ด้านการพัฒ นาบุคลากร โดยภาพรวมมีความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความ
สอดคล้อง และความเป็นประโยชน์ในระดับมากและความเป็นไปได้ในระดับมาก ด้านการพัฒนาบุคลากร โดย
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ภาพรวม พบว่า ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความสอดคล้อง และความเป็นประโยชน์ในระดับมากและ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสมใจ คันทะเสน (2559) กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อความมีประสิทธิผล พบว่า
ด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านเทคโนโลยีมีความเป็นประโยชน์ ความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด

องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย
กลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อความมีประสิทธิผลของคณะชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ประกอบด้วย 7 ด้าน คือ ด้านการอบรม มี 15 โครงการ 2 ด้านการ
จัดตั้งและสร้างความเข้มแข็ง มี 15 โครงการ ด้านการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ มี 11 โครงการ ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานมี 12 โครงการ ด้านการเข้าร่วมกระบวนการรักชาติและพัฒนา มี 13 โครงการ ด้านการ
ส่งเสริ มและพั ฒ นาวิช าชีพ มี 16 โครงการ และด้านการร่วมมือกับ ต่างประเทศ มี 10 โครงการ และการ
กำหนดมาตรการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา 1 ปี,2-3 ปี และ 4-5 ปี รายละเอียดตามแผนภูมิด้านล่างนี้
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ข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อความมีประสิทธิผลของคณะชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว
แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1. สามารถใช้ เป็ น ข้ อ มู ล สารสนเทศเบื้ อ งต้ น ในการจั ด ทำแผนกลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาคณะชาวหนุ่ ม
ประชาชนปฏิบัติลาวในแขวงอื่น ๆ ที่มีบริบทคล้ายคลึงกันของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. ควรมี การนำผลการวิจั ย ที่ ได้เสนอต่อคณะชาวหนุ่ม ประชาชนปฏิวัติล าว แขวงสะหวัน นะเขต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อใช้ในการดำเนินการตั้งแต่ระดับสูนย์กลาง แขวง เมืองและบ้าน
3. ควรนำผลที่ได้ไปถ่ายแพร่ ประชาสัมพันธ์คณะชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว แขวงสะหวันนะเขต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในแขวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพราะว่าจะเป็นหลักพื้นฐานที่ทุกคนจะได้เข้าถึง
การทำงานของชาวหนุ่ ม เยาวชนและทำให้ ป ระชาชนหลุ ด พ้ น จากความยากจนและด้ า นการเข้ า ร่ ว ม
กระบวนการรักชาติและพัฒนาจะต้องทำการเก็บรวบรวมสถิติและจัดเวทีสัญจรให้ชาวหนุ่มและเยาวชนได้เข้า
ร่วมและดำเนินกิจกรรมของชาวหนุ่มให้มีความเข้มแข็งต่อการพัฒนาประเทศ
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