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คํานํา 
 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยและการสรางองคความรูจากการวิจัย รวมท้ัง
การสรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย นิสิตและนักศึกษา ตลอดจนผูสนใจอยาง
ตอเนื่อง จึงไดทําความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ และวิทยาลัยนอรทเทิรน จัดใหมีการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 ในหัวขอ “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0” โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรผลงานวิชาการ อันจะนําไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร 
วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน รวมทั้งเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอด               
องคความรูที่ไดจากงานวิจัยและเพื่อสรางแนวคิดการสงเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตรแกสถาบันตางๆท่ีเก่ียวของ  

เอกสารการประชุมทางวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 10 จัดพิมพขึ้นเพื่อเผยแพร
ผลงานวิจัยของอาจารย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาตางๆใหกวางขวาง โดยมีเปาหมาย
ใหบุคคลหรือองคกรที่เกี่ยวของไดนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพตอไป          
คณะผูจัดทําเอกสารการประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 ขอขอบคุณผูเขารวม
สัมมนาและผูนําเสนอผลงานวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญที่สละเวลาในการใหขอแนะนําและพัฒนา
บทความจนเปนผลงานท่ีมีความสมบูรณยิ่งขึ้น หวังวาเอกสารฉบับนี้จะอํานวยประโยชนตอผูอานและผูนําไป
ประยุกตใชตอไป 

 
 

     ประธานคณะทํางานจัดทําเอกสารเผยแพรผลงานวิจัย 
 





 
 

 

 
 
 
 

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 
เร่ือง “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0” 

วันท่ี 4 - 5 พฤศจิกายน 2560 

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวดัปทุมธานี 
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หลักการและเหตผุล 

ดวยกระแสแหงโลกาภิวัตนที่มีบทบาทในเรื่องการขับเคลื่อนโลกสูการแขงขันท่ีไรพรมแดนทั้งมิติทางเศรษฐกิจ 
สังคม การสื่อสาร โดยเฉพาะโลกแหงการศึกษาที่เปนตัวชวยผลักดัน ขับเคลื่อนในการสรางทุนมนุษยเพื่อใหสามารถมีองค
ความรูกาวเขาสูการนําความรูสูโลกแหงการแขงขันอยางสรางสรรคโดยหน่ึงในการสรางสรรคทางงานวิชาการคือการนํา
งานวิจัยผนวกกับนวัตกรรมเชิงสรางสรรคในการกาวเขาสู Thailand 4.0  ในการเปลี่ยนจากสนามรบเปนสนามการคาบน
โลกของการแขงขันอยางเสรี ไรพรมแดน  การใชอาวุธทางปญญาผสมผสานงานวิจัยและผนวกความเปนนวัตกรรมเชิง
สรางสรรคถือวาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งเพราะสามารถชวยคิดคนความแตกตางหรือสรางมูลคาเพิ่มรวมท้ังการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยและสรางขีดความสามารถในการแขงขันรวมทั้งสรางองคความรูเพื่อการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืน 

ปจจัยสําคัญในการสงเสริมศักยภาพการแขงขันระหวางประเทศ คือ การสงเสริมการวิจัยใหสามารถนําไปใช
ประโยชนไดทั้งดานการผลิต การบริการ ตลอดจนสรางนวัตกรรมตางๆใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน
และอนาคต รวมทั้งรวมคนหาและรวมสรางแสวงหา นวัตกรรมทางสังคม (Social Innivation) โดยอาศัยรากฐานภูมิปญญา
ทางสังคม เพ่ือเปนเครื่องมือในการนําไปใชและกระบวนการทํางานแบบบรรณาการดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคสู
ความไดเปรียบเชิงความแขงขัน 
 ภารกิจสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา คือ การพัฒนางานวิจัยใหสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อสนองความตองการของ
ประเทศ และเพื่อผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณคาสูสาธารณชนดวยการระดมพลังนักวิจัย รวมท้ังเปนเวทีสําหรับสังคม ชุมชน และ
หนวยงานตางๆ ไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาองคความรูที่ไดจากงานวิจัยใหสามารถเปนแนวทาง การพัฒนาสังคมให
ยั่งยืนตอไป มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดเห็นถึงความสําคัญดังกลาว และไดทําความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ วิทยาลัยนอรทเทิรน  
จัดใหมีการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10  
ในหัวขอ “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยอัน
จะนําไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน  
รวมทั้งเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอดองคความรูที่ไดจากงานวิจัยใหผูสนใจไดนําไปประยุกตใชและเปดโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณวิจัยใหกับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผูสนใจตอไป   
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเปนเวทีทางวิชาการในการเผยแพรผลงานวิชาการในกลุมสาขาตางๆ ทั้งวิทยาศาสตรสุขภาพ วิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในวงกวางระดับประเทศ 
2. เพื่อกระตุนใหคณาจารย บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัย และเกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ตลอดจนขอคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะทําใหเกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. เพ่ือรวบรวมบทความวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสรางเครือขายในการพัฒนางานวิจัย  ใหเกิดขึ้น

ระหวางนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน  
 



 
 

 

หัวขอในการนําเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 
1. กลุมวิทยาศาสตร    2. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
      1.1 ดานวิศวกรรมศาสตร        2.1 ดานการศึกษา 
      1.2 ดานวิทยาศาสตร        2.2 ดานบริหารธุรกิจ 

  1.3 ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ        2.3 ดานนิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร 
 

รูปแบบการประชุมและนําเสนอบทความวิจัย 
 1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์  ( Keynote Speaker ) 
 2. การนําเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย  ( Oral Presentation ) 
 3. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร  ( Poster Presentation ) 
 

ระยะเวลาการประชุม 
วันเสารและอาทิตยที ่ 4 - 5  พฤศจิกายน 2560  นําเสนอผลงานวิจัยท้ังภาคบรรยายและโปสเตอร 

 

สถานที่จัดการประชุมวิชาการและนําเสนอบทความวิจัย 
 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 

ผูเขารวมโครงการ 
 กลุมเปาหมายจํานวน 250 คน ประกอบดวย 
 1. อาจารยและนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

2. อาจารยและนิสิตจากมหาวิทยาลัยตางๆ 
 3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผูสนใจท่ัวไป 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. อาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ไดเผยแพรงานวิจัยขอคนพบใหม ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนา ทางวิชาการ
ไดรับความรูเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0 
 2. คณาจารย นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเช่ียวชาญใน
สาขาอ่ืนๆ 
 3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ 
 4. เปนการสรางการจัดการเรียนรู ใหกับนิสิตของมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อใหเกิดองคความรูที่จะนําไปใชปรับระบบ
การศึกษาตอไป 
 5. มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาติ 
 

กําหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

1. กําหนดการลงทะเบียน ชําระเงินและสงบทความ 

2. กําหนดการสงบทความฉบับแกไข 

๓. ประกาศรายชื่อ (ผูลงทะเบียนชําระเงินและสงบทความ) 

๔. นําเสนอบทความ 

1 - 30   กันยายน 2560 

๑ – 10 ตุลาคม  2560 

25  ตุลาคม  2560 

4 - 5 พฤศจิกายน 2560 

 



 
 

 

ลักษณะบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยที่จะนําเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานท่ีไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 
 2. การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในท่ีประชุม โดยใชเวลาในการนําเสนอไม
เกิน 10 นาที ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 
 3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผูนําเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลว จะไดตีพิมพ
เผยแพรใน Proceeding ของการประชุม 

อัตราคาลงทะเบียน  
 

ประเภทการเขารวม อัตราคาลงทะเบียน 

1. เขารวมประชุม รับฟงการบรรยายพิเศษ 

    โดยไมนําเสนอบทความ 

 

2. เขารวมประชุมและนําเสนอบทความวิจัย 

บุคคลภายนอก  1,000  บาท   

(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 ม้ือ) โดยลงทะเบียนชําระ

เงินตั้งแต 1 - 30 กันยายน 2560 

บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา  3,200 บาท / เรื่อง 

(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 ม้ือ)   

ทั้งน้ีตอง ชําระเงิน สงบทความ ต้ังแต 1 - 30 กันยายน  2560 

หมายเหตุ  
 1. เมื่อมีการชําระเงินคาลงทะเบียนแลว ทางผูจัดงานประชุมวิชาการจะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
  2. อัตราคาลงทะเบียนนี้รวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ  

 

การลงทะเบียนทางเว็บไซต 
 ผูสมัครตองทําการลงทะเบียนและแนบไฟลเอกสารการชําระเงินคาลงทะเบียนใหเรียบรอยพรอมแนบไฟลบทความ
ฉบับเต็ม upload ให เรียบรอย จากน้ันใหผูสมัครเขาไปกรอกขอมูลเพื่อลงทะเบียนรับรหัสประจําตัว ที่ 
http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/ โดยผูสมัครตองกรอกขอมูลใหครบถวนแลวกดยืนยันเพื่อรับ
รหัสประจําตัว จากนั้นตรวจสอบขอมูลและกดยนืยันอีกครั้ง จึงจะถือวาการสมัครเสร็จสมบูรณ 

 
ลักษณะบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยที่จะนําเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานที่ไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 
 2. การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใชเวลาในการ
นําเสนอไมเกิน 10 นาที ซักถามจากกรรมการผูวิพากษ 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 
 3. การนําเสนอแบบโปสเตอร (poster) ผูนําเสนอตองยืนประจําจุดโปสเตอรของตนเอง โดยใชเวลาในการ
นําเสนอ ตอบขอซักถามของกรรมการ รวมไมเกิน 15 นาที 
 3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผูนําเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลว  จะได
ตีพิมพเผยแพรใน Proceeding ของการประชุม 
 
การสงบทความ 

เมื่อผูสมัครทําการสมัครครบขั้นตอนเรียบรอยแลวใหสงเอกสารบทความวิจัยฉบับเต็ม ความยาวไมเกิน 10 หนา 
จํานวน 1 ชุด ซีดีไฟลบทความฉบับเต็ม จํานวน 1 แผน (ภายในบรรจุทั้งไฟล Word และ ไฟล PDF) มาที่  

สํานักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
เลขที่ 4 หมู 11 ถ.หทัยราษฎร ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร.0-2563-5252 ตอ 5017 
หรือ E-mail address: wturesearch@gmail.com 



 
 

 

 
 
 

กําหนดการ 
การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 

เร่ือง “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0” 

วันเสารและอาทิตยที ่ 4-5  พฤศจิกายน  2560 

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวดัปทุมธานี 
 

������������ 
 

วันเสาร 4  พฤศจิกายน  2560 

เวลา 08.00 – 09.00 น.   ลงทะเบียนการเขารวมงาน 

เวลา 09.00 – 09.10 น.   รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กลาวรายงาน 

เวลา 09.10 – 09.20 น.   ประธานกลาวตอนรับและเปดการสัมมนา  

    หัวขอ “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0 ” 

เวลา 09.20 – 09.30 น.   แนะนําองคปาฐก 

เวลา 09.30 – 10.45 น.   บรรยายทางวิชาการ หัวขอ  

 “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0” 

เวลา 10.45 – 11.00 น.   พักรับประทานอาหารวาง 

เวลา 11.00 – 12.00 น.   นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร 

เวลา 12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 14.15 น.   นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร(ตอ) 

เวลา 14.15 – 14.30 น.   พักรับประทานอาหารวาง 

เวลา 14.30 – 16.00 น.   นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร(ตอ) 

เวลา 16.00 – 17.00 น.   มอบเกียรติบัตรใหกับผูเขารวมนําเสนอผลการวิจัย 

วันอาทิตย ๕  พฤศจิกายน  2560 

เวลา 08.00 – 09.00 น.   ลงทะเบียนการเขารวมงาน (ท่ีคณะทันตแพทยศาสตร วัชรพล) 

เวลา 09.00 – 15.00 น.   นิทรรศการและเสวนาทางวิชาการผลงานของนิสิตปริญญาเอก 

 

                                                                          ���������� 























ลําดบั คณะ ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 บริหารธุรกจิ นางสาวเมตตา องคะสุวรรณ Cloud Computing for SMEs: A Case Study in Linen and Laundry Service Industry

2 บริหารธุรกจิ นางสาววรินทรทิพย  กําลังแพทย การบริหารงานแบบทีมบริหารตนเองกบัความฉลาดทางอารมณของผูนาํ

3 วิศวกรรมศาสตร นายเสกสรร  ริยาพนัธ รูปแบบความรวมมือระหวางองคกรของผูประกอบธุรกจิรับเหมางานวิศวกรรม

4 วิศวกรรมศาสตร นายสุรสิทธิ์ ปาลสาร การคํานวณการเคล่ือนทีข่องจรวดภายในช้ันบรรยากาศมาตรฐาน

5 วิศวกรรมศาสตร นายวรเดช มโนสรอย การคํานวณการเคล่ือนทีข่องจรวดภายในช้ันบรรยากาศมาตรฐาน

6 วิศวกรรมศาสตร นางฐานิตา  ลอยวิรัตน เขารวมรับฟง

7 วิศวกรรมศาสตร นาย กติติศักด์ิ ฤาแรง การควบคุมการยดืหยุนของแขนกล

8 ศึกษาศาสตร ดร.สุภาภรณ  กติติรัชฎานนท การพัฒนารูปแบบการจดัการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาสในเขตพืน้ที่สูงและถิ่นทุรกนัดาร สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

9 ศึกษาศาสตร ดร.รังสรรค   มณีเล็ก รายงานการพฒันาประสิทธิภาพนักวางแผนเชงิกลยทุธ ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

10 ศึกษาศาสตร ดร.กรรณิการ ทองรักษ การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยอิงแนวคิดประสบการณการเรียนรูผานส่ือกลาง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

11 ศึกษาศาสตร ดร.วัฒนา  ไตตอผล หลักสูตรเสริมสรางจติสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎกีารเรียนรูทางปญญาสังคมรวมกบัการเรียนรูดวยการรับใชสังคม สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจงัหวัดอตุรดิตถ

12 ศึกษาศาสตร ดร.มงคล  หมูมาก การพฒันาหลักสูตรเสริมสรางความสามารถการทําวิจยัในชั้นเรียน สําหรับครูผูสอน สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

13 รัฐประศาสนศาสตร ผศ.ดร. สืบพงศ สุขสม มิติใหมของศาลไทยสูยคุไทยแลนด 4.0 กบัการยื่นและสงคําคูความทางระบบอเิล็กทรอนิกส

14 รัฐประศาสนศาสตร ดร. สุภัทรา สุวรรณตานนท การต้ังครรภในวัยรุน

15 พยาบาลศาสตร รอยเอกกติติพงษ  พลทิพย แนวทางพัฒนาการเตรียมจดักิจกรรมการเลนในรายวชิาปฏบิัติการพยาบาลเด็กและวยัรุนของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย มหาวทิยาลัยเวสเทิรน

16 พยาบาลศาสตร นางณัฐิกา  ราชบุตร อาการหลงผิดในผูปวยโรคจติเภท

17 พยาบาลศาสตร นายณรงคกร  ชยัวงศ ความเครียด สาเหตุความเครียด ของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

18 พยาบาลศาสตร ดร. จรีุวรรณ มณีแสง รูปแบบการสรางเครือขายการเรียนรูเพือ่การจดัการความเครียดของผูสูงอาย ุในจงัหวัดปทุมธานี

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10
วันเสารที ่4 และ วันอาทิตยที ่5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)

อาจารย



ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 5883010028 นางสาวลกัษณพร ใจดี การพฒันารูปแบบการบริหารการศึกษาเพือ่พฒันาเดก็เล็กในศตวรรษที ่21

2 5583010051 นายภราดา  ศาสตรพานิช การพฒันารูปแบบภาวะผูนาํทางการศึกษาในยคุเปล่ียนแปลงสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2

3 5683010002 นางโชติกา  ปลาผล การพฒันาโปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา สังกดัสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 2

4 5883010037 นางวรรณพทัร  ซ่ือตรง จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตที ่ 21 สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสงักดัสํานักงานศึกษาธิการภาค 4

5 5783010042 นางพฒัน  มาศนิยม โรงเรียนสูความเปนองคกรแหงนวัตกรรมการศึกษา

6 5783010032 นายพชิติชยั  บุปผาโท การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินดานการปฏิบัติงานของครูผูชวย ระดับมัธยมศึกษา สังกดัสํานักงานศึกษาธิการจงัหวัดลพบุรี

7 5783010031 นางสาวนภภัทร  พูลเพิม่ การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินดานการปฏิบัติตนของครูผูชวย ระดับมัธยมศึกษา สังกดัสํานักงานศึกษาธิการจงัหวัดลพบุรี

8 5883010004 นายณัฐพนัธ  วรกลุ การพฒันาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน  ดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา

9 5883010009 นางสาวไวริญ  พยงุเกยีรติคุณ การพฒันาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวชิาการ ดานการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพ   การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

10 5883010007 นางสาววรรณภา  งอกนาวัง การพฒันารูปแบบการจัดการความรูในการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

11 5783010045 นางสาวชติุมา  รักอาชา การพฒันารูปแบบการบริหารงานประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

12 5783010046 นางอัจจมิา  มาศนิยม เคร่ืองมือในการจดัการความรูเพือ่การเสริมสรางสมรรถนะการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในศตวรรษที ่21ของครู 

13 5883010010 นางสาว กญัญาณัฐ หวานฉ่าํ การพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารจดัการเพือ่การบริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลาง

วันเสารที ่4 และ วันอาทิตยที ่5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
ศึกษาศาสตรปรัชญาดษุฎบีณัฑิต

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10



ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 OU M.Ed. 001 นางสาวรตรัิตน คลองแคลว การพัฒนารูปแบบการจดัการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสังกดัสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตภาคตะวันออก

2 OU M.Ed. 003 นางสาวอัญญารัตน  มีเพยีร การจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย จงัหวัดสุราษฎรธานี

3 OU M.Ed. 004 นางสาววราภรณ  ตริเทพ คติความเชื่อและพธิีกรรมในการทํานาของชาวอสีาน: กรณีศึกษาตําบลยอ อําเภอคําเขื่อนแกว จงัหวัดยโสธร

4 OU M.Ed. 005 นาย ชินวัฒน ไตรวงศ การพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรชวยสอน  เร่ืองการฝกเบสไฟฟาดวยตนเอง  ของนักเรียนโรงเรียนมิวสิคฟอรเต

5 OU M.Ed. 006 นางสาวธัญญนิธิ  จนัทรอําไพ การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบือ้งตนสําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพวทิยาลัยเทคโนโลยีวฒันพฤกษาบริหารธรุกิจ 

6 OU M.Ed. 007 นางศิริกญัญา  วรวุฒิณอยธุยา การพฒันาทักษะการแกปญหาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีโดยใชการจดัการเรียนรูแบบอริยสัจ 4

7 5853010513 นางสาว กมลวรรณ อาจหาญ ความสัมพนัธระหวางการบริหารจดัการกับการจดัการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอสะเมิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2

8 5853010533 นางสาวศิริประภา  เรียบรอย ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสดจ็ สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

9 5753010199 นาย สุเฮล ยาหยาหมัน คุณลักษณะท่ีพงึประสงคของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมุสลิมศึกษา จงัหวัดสตูล

10 5853010372 นาย วรศักด์ิ ผองใส การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเครือขายพฒันาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคีรี สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต 5

11 5853010542 นางสาวนันทรัตน  ลอยโคกสูง ความพงึพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกดัสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

12 5853010544 นางสาวศรารัตน  สิงหนอย การมีสวนรวมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน กลุมโรงเรียนสหวทิยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต 2

13 5853010494 นางสาวราตรี  ปญญาตา ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานทาดินดําสังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

14 5853010458 วาทีร่อยตรีหญิงเพชรรัตน  อินเฉลียว การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในเขตอําเภอพัฒนานิคมสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

15 5853010243 นายเอกชลติ  ภูงามโชติสิน คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอางทอง สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

16 5853010531 นายสุวิจกัขณ  พลพทิักษ ความคิดเหน็ของครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารภายในโรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

17 5853010471 นางสาวจารุมาศ  ฟุมเฟอย การจดัสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21ของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

18 5853010540 นางธารารัตน  ทองลอย พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา สหลําพญา สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

19 5853010519 นายเมธิศ  สุบิน การใชคอมพิวเตอรในการบริหารงานโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอดุมศึกษานอมเกลาสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2

20 5853010462 นางสาวนัยนา  ปองเปน ความพงึพอใจของผูปกครองนักเรียนทีม่ีตอการจดัการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ตําบลบางนํ้าจดื อําเภอหลังสวน จงัหวัดชมุพร

21 5853010460 นายเอกชยั   จนัทรทอง องคประกอบของธรรมาภิบาลในโรงเรียน

22 5853010413 นางภานินี  ชอบดี การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนทีจ่ดัการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครนครสวรรค

23 5853010415 นางรุงระวี  สุขแยม การศึกษาการดําเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนใน สังกดัสํานักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค จังหวดันครสวรรค

24 5853010492 นางสาวปญชลีย  กษิณศรี ความพงึพอใจของผูปกครองตอการจดัการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

25 5853010515 นาย ยรรยงค ประกอบเก้ือ ความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาตอการใชหลักธรรมาภิบาลบริหารงานของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จงัหวัดสกลนคร

26 5853010461 นางสาว จติราพร อรุณโณทัย การศึกษาสภาพการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอจะนะจงัหวัดสงขลา

27 5853010546 นางสาวอนุชธิดา  พ่ึงพนัธ ความสัมพันธระหวางการใชพลังอํานาจผูบริหารกบัแรงจงูใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

28 5853010518 นายพษิณุ  อภัยพรม การบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 2

29 5853010539 นางนฤมล  เอี่ยมบัว ความพึงพอใจของครูทีม่ีตอการจดัสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวนัศรีทอง สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

30 5853010491 นางสาวชนุภรณ  วัฒนะกลู ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรงเรียนหนองมวงสังกดัสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

31 5853010541 นางกฤษณพร  ชุมเพง็พนัธ ความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทกัษะปฏบิติัวงดนตรีไทยของโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอบานหม่ี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 1

32 5853010234 นาย นาซีร มะโนรัตน การบริหารงานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม ในอําเภอคลองทอม จงัหวัดกระบี่

33 5853010532 นายกฤษฎิไ์กรวิชญ  จนัทรัตน สภาพปจจบุันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

34 5853010534 นาย เกยีรติศักดิ รูกจินา การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนวดัจงโก มิตรภาพท่ี 157  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

35 5753010445 นางสาว นอรีเลียนา สือแม ศึกษาการจดัสภาพแวดลอมของโรงเรียนตามทัศนะของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานศรีพงัน สังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

36 5853010468 นายณัฐดนัย  ปากะโต การขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงสูสถานศึกษาสังกดักลุมโรงเรียนสระโบสถสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

37 5853010466 นายคมพรีาภัส  กนัตะ การดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  

38 5853010469 นางสาวเยาวลกัษณ  ยิ่งยง ภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวตัถุ 4 ของผูอํานวยการโรงเรียนในกลุมอําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ลพบรีุเขต 2

39 5853010493 นางสาว สุธิดา สถาพรพานิช ทักษะการบริหารงานของฝายบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

40 5853010255 นาง สิตา ไชยสุข คุณลักษณะที่พงึประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทศันะของครูผูสอนในสถานศึกษา อําเภอโนนสูง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

41 5853010558 นางสาว พรภัทริน ธรสุปรียธรรม ความสัมพนัธระหวางการบริหารงานวิชาการกบัการจดัสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษาศูนยเครือขายพฒันาการจดัการศึกษาหวยไคร–วาวี สังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

42 5853010521 นางสาว ปยะนุช อนิตะวงค ความสัมพนัธระหวางบทบาทผูบริหารสถานศึกษากบัการสรางชุมแหงการเรียนรูทางวชิาชีพ ของโรงเรียนในอาํเภอฝาง สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3

43 5853010237 นาย วรเชษฐ ศรีวิจยั ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากบัการดําเนินงานกจิกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียนโรงเรียนในอําเภอเชียงดาว จงัหวัดเชียงใหม

44 5853010520 นางสาวณัฐชา  ญาณวงค ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จงัหวัดเชียงใหม

45 5853010470 นางสาววิภาวรรณ  นาคแวน สภาพการจดักจิกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและผูบริหารในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

46 5853010465 นายยทุธนา  คเชนทรชาติดํารง คุณภาพชวีิตการทํางานของขาราชการครูในกลุมโรงเรียนสระโบสถสังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

47 5853010574 นางสาวพรพรรณ  ถาวร การมีสวนรวมของผูปกครองในการเสริมสรางคุณลักษณะอนัพงึประสงคของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ

48 5853010573 นางสาวศรีประไพ  โชติประวิทย ความพงึพอใจของบุคลากรตอการดําเนินงานพฒันาคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถพีทุธ  โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม

49 5553010973 นางสาววรรณี  ฉมิมณี การจดัประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในระดับการศึกษาปฐมวัย เขตพืน้ที่การศึกษาเขต 3 สังกดัสํานักงานการศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร

50 5853010537 นางสาวปาจรีย วายโสภา ความพงึพอใจของครูมีตอการบริหารงานวิชาการกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

51 5853010536 นายรณชยั หวามา การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวดัคีรีนาครัตนาราม สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

52 5653010497 นางสาวจนัทิมา เลิศเสนา ความคิดเหน็ของครูผูสอนตอการใชอํานาจของผูบริหารในสถานศึกษาขัน้พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต  2 กลุมเครือขายอารยธรรมบรูพา

53 5653010496 นายเอกลักษณ จรประโคน การศึกษาความพงึพอใจตอพฤติกรรมการบริหารองคกรแหงการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1

54 5853010457 นางสาวธรธราพร  ดนัยสิริชยัชล ภาวะผูนาํของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสงักดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2

55 5853010215 นายพรีณัฐ บุญทาทอง การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาสําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

56 5853010216 นางมาลยั บุญแสนไชย การมีสวนรวมในการบริหารงานวชิาการของครูโรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษาตําบลง้ิวสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4

57 5853010036 นางสาวรุงรัตนาภรณ  โทนออน ความพงึพอใจของครูทีม่ีตอผูบริหารโรงเรียนดานสนับสนุนการจดักจิกรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอปุถมัภฯ 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต
วันเสารที ่4 และ วันอาทิตยที ่5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)



ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 5882000019 นายธีระพจน ผดุงธรรม แนวทางการสรางประสิทธิภาพเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนัของผูประกอบการอตุสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑจากโลหะ

2 5882000013 นาย เบลลนาธาเนียล จริเดชนันท รูปแบบการบริหารจดัการธุรกจิประกนัชีวิตทีม่ีประสิทธิภาพในยคุเศรษฐกจิ ดิจติอล Thailand 4.0

3 5782000045 นาย ณรงค วงศสกลุ การพฒันารูปแบบการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

4 5882000038 นางสาว สุขศรี พลูสุข บทบาทของความรับผิดชอบตอสังคมเพือ่ความยั่งยนื

5 5882000027 นางสาว วิภาดา อําไพ มหาวิทยาลัยเวสเทิรนส่ือสังคมออนไลนกบัโอกาสในการสรางธุรกจิ

6 5782000028 นาง รุงฤดี รัตนชยัศิลป แนวทางการพฒันาศักยภาพการแขงขนัของสถาบันอาชวีศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน

7 5782000029 นาง ผกาภรณ บุสบง การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการทีส่งผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาสถาบันอดุมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน

8 5882000042 นาย คณิศร อุนแสงจนัทร องคประกอบความผูกพนัของบุคลากรตอองคกรอตุสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม

9 5882000035 นาย นันทนเทพ คําสอน แนวทางการบริหารจดัการธุรกจิโรงเรียนสอนดนตรีเอกชนใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยนื

10 5782000032 นาย ณัฏฐวัฒน ภควันฉตัร รูปแบบกลยทุธการตลาดบริการทีม่ีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาตามสวนประสมทางการตลาด

11 5882000040 นาย วีระพนัธ อะนันชยัธวัช การรังสรรคเร่ืองราวผลติภัณฑ สินคาหน่ึงตําบล หนึง่ผลิตภัณฑ กลุมผา จงัหวัดเชยีงใหม

12 5882000033 นาง บังอร เท่ียงแท คุณลักษณะของผูบริหารองคกรในยคุปจจบุันท่ีสงผลตอความสําเร็จขององคกรในอนคต

13 5882000032 นาย เมธา ขําดี การจดัการปญหาอาคารชดุ

14 5882000034 นาง ทองสุข หลุง บุพปจจยัทีม่ีอทิธิพลตอการพฒันาทักษะแรงงานภาคอตุสาหกรรมการผลิตเพือ่สนับสนุนนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”

ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 OU M.B.A 001 นาย สุริยา สุขใส การจดัการความรูของธุรกจิระบบผนังกระจกอาคาร

2 OU M.B.A 002 นางสาว หรูหร่ี หมา ปจจยัทีม่ีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร ของนักทองเท่ียวชาวจนี

3 OU M.B.A 003 นางสาวเนาวรัตน  โพธิ์ขี  การตัดสินใจเลือกโรงแรมผานระบบออนไลนของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

4 OU M.B.A 004 นางสาวอรวรรณ  ลีลาเกยีรติวณิช ปจจยัทีม่ีผลตอการบริหารความเส่ียง กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

5 OU M.B.A 005 นาย ปญญา มีโชค การลดตนทุนการกระจายสินคาในธุรกจินํ้าด่ืมบรรจขุวด กรณีศึกษา บริษัท น้ําด่ืมบรรจขุวด ABC จํากดั

6 5852000082 นางปุณยนุช ลาภศรี ประสิทธิภาพการบริหารจดัการงานการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆชยัภูมิ

7 5852000104 นาง กนกพชิญ สงคราม ความพงึพอใจของผูใหบริการในระบบบําเหน็จบํานาญอเิล็กทรอนิกส (e-pension) ของสํานักงานคลังเขต 2

8 5852000116 นางสาว จรีะนันต แจงกลาง ปจจยัสวนประสมทางการตลาดของโทรศัพทมือถอืในจงัหวัดสระแกว

9 5752000279 นาย รัชชยัย วิจติรสูงเนิน ความสัมพนัธระหวางปจจยัการบริหารกบัการสรางทีมงานธุรกจิเครือขายของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค จํากดั

10 5652000300 นางสาว อไุร พะนิรัมย ความพงึพอใจตอคุณภาพชวีิตการทํางานของพนักงานบริษัท สลิค (ประเทศไทย) จํากดั จงัหวัดปทุมธานีและจงัหวัดสระบุรี

11 5952000001 นางสาว ชไมพร ซอนกล่ิน พฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางสังคมออนไลนของพนักงาน บริษัท วิทยกุารบินแหงประเทศไทย จํากดั

12 5852000149 นางสาว อรทัย สาคํา ความสัมพนัธระหวาง แรงจงูใจในการปฏิบัติงาน และสมรรถนะการปฏิบัติงาน ของพนักงานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอาํเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร

13 5652000008 นาย ศุภเชษฐ ธนานุรักษ ประสิทธิผลของการบริหารจดัการตามหลกัธรรมภิบาล  ของธุกจิกอสราง : กรณีศึกษาบริษัทอติาเลียนไทยดีเวลอปเมนตจํากดั (มหาชน)

14 5852000152 นาย ประจกัษ พานิชโปรยโสภา บุคลิกภาพตราสนิคาทีส่งผลตอสวนประสมทางการตลาดของเคร่ืองด่ืมชาเขยีวพรอมด่ืมกรณีศึกษา ชาเขยีวโออชิิ

15 5952000012 นายเทียรไชย  เทวาเกยีรติวงศ ปจจยัทางการตลาดท่ีมีอทิธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือปูนซีเมนตในรานขายอปุกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพนั จงัหวัดเพชรบูรณ

16 5852000013 นางสาวมันทนา  ชิวปรีชา กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจงัหวัดนนทบุรี

17 5652000197 นายชูเกยีรติ  พรหมธาดา ปจจยัทีม่ีอทิธิพลตอการตัดสินใจทํากรมธรรมประกนัชีวิตกบับริษัทโตเกยีวมารีนประกนัชวีิต (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) สาขาเชียงใหม

18 5952000029 นางสาว ปภัสรินทร ศรีชยันิธิวุฒิ ปจจยัทางการตลาดท่ีมีอทิธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาในรานขายอปุกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพนั  จงัหวัดเพชรบูรณ

19 5852000112 นายพนัธวัสส  วงษไพบูลย ปจจยัทีม่ีผลกระทบตอตนทุนโลจสิติกสของบริษัท สยาม แมคโคร จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร

20 5852000154 นาง ขนิฐฐา ชื่นโกสุม ความพงึพอใจของประชาชนตอการบริหารจดัการขยะของ อบต.บางโปรงโดยวิธี 5R

21 5952000022 นางณัฐนวรัตน  บุญมา การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร

22 5952000034 นางสาวพริญาณ  ศรีเพยีงจนัทร หลักการจดัการงานพสัดุของหนวยงานภายในองคการบริหารสวนตําบลบางหลวง

23 5652000114 นางสุภาพรรณ  แตงทอง ปจจยัทีม่ีผลตอการบริโภคกาแฟสดของประชากรในอําเภอแมสอด จงัหวัดตาก

24 5852000153 นางสาวธัญรัศม  สิทธิ์นันทสิริ ภาวะผูนาํแบบพฒันา และความสขุในการทํางาน

25 5952000042 พนัตรีหญิงวรัชญา  ปอมคาย ยุทธศาสตรมูลนิธโิรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวทางยุทธศาสตรชาติ 20 ป

26 5952000060 นางสาวประไพทิพย  ดานณรงค ความพงึพอใจตอรูปแบบการสื่อสารภายในองคกรทีม่ีประสิทธิภาพ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10

บรหิารธรุกิจมหาบัณฑิต

บรหิารธรุกิจปรชัญาดุษฎีบัณฑิต
วันเสารที ่4 และ วันอาทิตยที ่5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10
วันเสารที ่4 และ วันอาทิตยที ่5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)



ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 5781010006 นายศักด์ิดา โชตะยากฤต บทบาทของกรมประมงในการแกปญหาการคามนุษยในแรงงานประมง

2 5881010043 พนัโท วสันต ฉมิแดง การบริหารของศูนยอํานวยการบริหารจงัหวัดชายแดนภาคใต  (ศอ.บต.)

3 5781010045 เรืออากาศโท กติติ กิ่งไทร การปรับโครงสรางการบริหารของบริษัทการบินไทย จํากดั(มหาชน)ในภาวะวิกฤติ

4 5681010012 นาย ธนวิทย กลับนวม บทบาทการใหบริการสาธารณะในการออกโฉนดทีดิ่นดวยดาวเทียม

5 5781010019 นาย มนตรี นามจริโชติ ความขดัแยงการออกเอกสารสิทธิ์ในทีดิ่นของกรมท่ีดิน

6 5681010022 นางสาวภวริศา  ทรัพยมณีวงษ ประสิทธิผลของการบริหารแอรพอรดเรลลิงก

7 5681010025 นาย นพดล วิยาภรณ โครงการบริหารการพฒันาพืน้ท่ีเขตเศรษฐกจิพเิศษ ศึกษากรณี : พืน้ท่ีเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก EEC 

8 5881010041 พนัเอกพรีวัส  พรหมกลัดพะเนาว สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) ในการบริหารงานดานมาตรฐานความปลอดภัยการบินพลเรือน

9 5581010007 นางสาว นพรัตน จนัทรเกษม การทํางานของขาราชการประจําตอการเปล่ียนแปลงจากเหตุการณการบริหารภาครัฐ

10 5681010024 นาย รักพงษ รติคุณูปกร การขบัเคลื่อนการพฒันาการยางแหงประเทศไทยในการดูแลยางพารา

11 5681010005 นาย ศักด์ิดา นาสองสี องคประกอบของการเปล่ียนแปลงอยางมีแบบแผนของมหาวทิยาลัยราชภฏัไปสูการบริหารในรูปแบบมหาวทิยาลัยในกํากับของรัฐ : กรณีศึกษา มหาวทิยาลัยราชภฏันครราชสีมา

12 5881010022 นายสนธยา  เครือเวทย การบริหารสํานักงานอยัการสูงสุดไทยกบัความรับผิดชอบและตรวจสอบได

13 5781010041 นายเกรียงศักด์ิ  แสงสวาง ปญหาการจดัระบบบริการแท็กซ่ีโดยสารสาธารณะของกรมการขนสงทางบก

14 5681010039 นาย ไชยพงศ  อคัรกติต์ิจนิดา การเตรียมความพรอมการพฒันาทาอากาศยานอูตะเภาเชิงพาณิชย 

15 5881010016 นายเลอพงษ  ซารยดี นโยบายกองทุนประกนัสังคม ดานสิทธิประโยชนกรณีชราภาพ

16 5781010042 นางสาว อไุรวรรณ เตยีนศรี การปรับโครงสรางหนวยงานภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตรประเทศไทย 4.0

17 5881010021 นาย อภิชาติ ศิริบุญญกาล แนวทางในการขบัเคลื่อนยทุธศาสตรของกระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

18 5881010014 นาย ณัฐพงษ จตุรชาตสุิคนธ แนวทางพฒันาบทบาทของกรมสงเสริมอตุสาหกรรมในประเทศไทย

19 5881010008 นาย วรรณชยั สุวรรณกาญจน ปจจยัทีส่งผลตอการนาํแนวคิดธรรมาภิบาลมาประยกุตใชของภาครัฐในการสรางโรงไฟฟาถานหินในจงัหวัดกระบี่

20 5881010025 นาง เกศรินทร วิมลธาดา สถานการณการประมงพืน้บานในพืน้ทีจ่งัหวัดสงขล

21 5681010013 นาย ชาติชยั สาลีผล ธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนจงัหวัดเพชรบูรณ

22 5881010026 นาย ณัฐวัฒน คํากอง การจดัการโครงการขนาดใหญเมืองพทัยา เขตปกครองทองถิ่นรูปแบบพเิศษ

23 5881010019 พนัตรีธนัญชยั  แกนแกว สภาพความรับผิดชอบและการตรวจสอบไดขององคการสงเคราะหทหารผานศึก

24 5881010018 นายเอกศิริ  นิยมศิลป การกํากบัดูแลมาตรฐานคุณภาพสถาบันอดุมศึกษา

25 5781010002 นายไตรภพ  ประสาทแกว การบริหารหนวยงานภาครัฐในการใชจายงบประมาณแผนดินเพือ่การพฒันาบึงบอระเพด็ จงัหวัดนครสวรรค

26 5881010010 นายสุรพล  เตียวตระกลู แนวทางการปฏิรูปเทศบาลสูความเปนเลิศตามยทุธศาสตรประเทศไทย 4.0

ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 OU M.P.A. 001 นาย พชิยั กนกจรรยา ประสิทธิผลการบริหารจดัการเทศบาล: ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด และเทศบาลตําบลนาคําไฮ

2 OU M.P.A. 002 นางสาวมลวิภา  ชมุอาจ ผลสมัฤทธิ์การขบัเคลื่อนนโยบายไทยแลนด 4.0 กลุมอตุสาหกรรมสรางสรรค

3 5851010150 นายนิรัติ ต้ังพนิิจการ การนําหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุตใชในในการปฏิบัติหนาทีข่องกํานันผูใหญบาน ในเขตอําเภอเมืองอดุรธานี จงัหวัดอดุรธานี

4 5951010037 นาวาตรีหญิง ปยะมาศ งามการ การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกนัสุขภาพในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จงัหวัดชลบุรี

5 5651010306 นางอญัชลี  คิดแสวง ประสทิธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉางจงัหวัดระยอง

6 5851010102 นางสาวภิกลูนิกาย  นารี ปจจยท่ีมีความสัมพนัธกบัความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกจิพอเพยีง

7 5651010039 นางศุภวรรณ  เทีย่งกระโทก การศึกษาความตองการในการพฒันาบุคลากรกรณีศึกษา : องคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จงัหวัดนครราชสีมา

8 5651010308 นายณัฐพชัร  รัตนโสภิตสกลุ ความพงึพอใจของผูสูงอายตุอการใหบริการเบีย้ยงัชพีในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จงัหวัดระยอง

9 5951010013 นางสาว บุษยา มาทา ความพงึพอใจของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร (สวนกลาง) ท่ีมีตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

10 5651010305 นาย คณิต กติิศักด์ิ ประสิทธิผลในการใหบริการประชาชนเกี่ยวกบังานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จงัหวัดระยอง

11 5851010130 นางสาว อรัญณีย จกุหอม การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม  จงัหวัดมหาสารคาม

12 5651010087 นาย อคัเดช ไมอกัรี ความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัในเขตองคการบริหารสวนตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ

13 5751010133 นางสาว วสาทิพย ดํารงคพวิัฒน ความตองการพฒันาตนเองของบุคลากรกรมธนารักษ เขตพืน้ที ่18

14 5651010045 รอยตํารวจเอก อนันตรัตน สุขนรินทร ปญหาการกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชน : ศึกษาในเขตเทศบาลเมืองตาก

15 5951010005 นางสาว บุศรา ขาวจตุัรัส บทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆในจงัหวัดชมุพร

16 5751010147 นายตนพงศ  คําพลงาม ความพงึพอใจของผูรับบริการนาํเขา-สงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาท่ีดานกกักนัสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

17 5851010008 จาเอกณัฐวุฒิ  อดุสุข ความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ อําเภอปาแดด จงัหวดัเชียงราย

18 5651010152 นายธนา  บุตตะ ความสําเร็จของการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชนเทศบาลตําบลจนัทบเพชร

19 5751010134 นาย วัชรศักด์ิ อิ่มอาเทศ ปจจยัทีม่ีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจํากลางนครสวรรค จงัหวัดนครสวรรค

20 5751010134 นายกลุ  เครือวีระ การศึกษาการมีสวนรวมในการจดัทําแผนพฒันาทองถิ่นเทศบาลนครแมสอด จงัหวัดตาก

21 5851010144 รอยตํารวจโทองอาจ  จนิาอุ การมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองในระดับตําบลและหมูบานตอการปฏิบัติงานเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรบอวนิ จังหวดัชลบุรี

22 5851010116 รอยตํารวจเอกภัทรพล  ถวยทอง ปจจยัทีส่งผลตอความกาวหนาในอาชีพของขาราชการตํารวจช้ันสัญญาบัตร สังกดัตํารวจภูธรจงัหวัดชลบุรี

23 5951010010 นาย สายชล เปพาทย ความพงึพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานของกองชางองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จงัหวัดแมฮองสอน

24 5751010186 นายประจบ  บุญแสง ความสมัพนัธระหวางการสรางทีมงานและประสทิธิผลการดําเนินงาน ของบุคลากรองคการบริหารสวนจงัหวัดสกลนคร

25 5751010188 พนัจาเอกสุกจิ  ปรือปรัก ความพงึพอใจของประชาชนตองานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล ปรือใหญ อําเภอขขุนัธ จงัหวัดศรีสะเกษ 

26 5751010189 จาสิบตรีปรีชา ฉนุกลา ความพงึพอใจของประชาชนตองานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลโสน อําเภอขขุนัธ จงัหวัดศรีสะเกษ

รฐัประศาสนศาสตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10

รฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10
วันเสารที ่4 และ วันอาทิตยที ่5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)

วันเสารที ่4 และ วันอาทิตยที ่5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)



ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 5885010008 นาง อบุลรัตน วิเชยีร (ดอนหมอ) การพฒันารูปแบบการปองกนัอบุัติเหตุจากการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอตุสาหกรรม  

2 5785010024 นางสาว นิธินันท มิลินจรูญพงษ สถานการณและรูปแบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายใุนชมุชน

3 5885010004 นายจกัรพงศ  ปติโชคโภคินท การสงตอผูปวยฉกุเฉนิระหวางสถานพยาบาล

4 5785010012 นายพลากร  พุทธรักษ การวินิจฉยัการติดเชื้อไขเลือดออก

ลําดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทความ

1 5855010072 นาง รองรัตน หนูแกว ปจจยัทีม่ีความสัมพนัธกบัความต้ังใจคงอยูในงานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลลับแล    จงัหวัดอตุรดิตถ

2 5855010066 นางวรัฏฐา  มาลานนท ความตองการการบริการทางทันตกรรมของผูสูงอายทุีม่ารับบริการในโรงพยาบาลปลวกแดง จงัหวัดระยอง

3 5855010038 นาย สมบูรณ ดําขํา การมีสวนรวมของประชาชนในการคดัแยกขยะในเขตเทศบาลตําบลโพตลาดแกว อําเภอทาวุง จงัหวัดลพบุรี

4 5855010056 นาย ฮิลมี กอืจิ ปจจัยทีมีความสัมพันธกบัการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกนัสุขภาพ  ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ อําเภอเมืองยะลา จังหวดัยะลา

5 5855010073 นาง สายธาร โคทอง ปจจยัทีม่ีความสัมพนัธกบัความผูกพนัตอองคกรของบุคลากรทีป่ฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลพชิยั จงัหวัดอตุรดิตถ

6 5855010067 นาง ขนิษฐา ใจยนิดี ปจจยัที่มีความสัมพนัธกับการมารับบริการคลินิกทันตกรรมของผูรับบริการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จงัหวดัระยอง

7 5655010160 นางสาวสพุรรษา ดาหาร บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมูบานในการสงเสริมการลดการใชสารเคมีในการทําสวนยางพาราตําบลโพธิห์มากแขง อําเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ
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Abstract 
 The study restructuring management of Thai Airways International Public Company 
Limited in Time of Crisis conducted in 2017 has three main purposes. The first one focuses 
on studying the structure of state-owned enterprise, Thai Airway International Public 
Company. Second aims to analyze how the Company, in a competitive condition, manages 
to maintain its structure that does not put the burden on the country. And thirdly to explore 
how this state enterprise in time of crisis could overcome the mistake with the innovative 
approach of corporate governance, to prevail over the managerial problems by putting less 
burden on the country and eventually be beneficial to fiscal management of the country. 
 The methodology used in this study is a qualitative research based on various 
theories and literature reviews with the conceptual framework of new public management 
and governance along with the experiences of many important contributors. The researcher 
has documented data gathered from various sources and especially from in-depth interviews 
with the prominent and directly experienced persons. The sources accumulated are 
distinguished into data reduction, and then analyzed.  

Keywords : Crisis management, restructure of Public Company, Crisis and 
Innovation Management structure. 
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บทนํา 
 รัฐบาลไทยในป พ.ศ. 2503 ไดจัดตั้ง บริษัท การบินไทย จํากัด เพื่อใหประเทศไทยมีสายการบินแหงชาติที่
ใหบริการในระดับสากล โดยการรวมทุนระหวางบริษัท เดินอากาศไทย จํากัด กับสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร
ไลน ซิสเต็มมีวัตถุประสงคแรกเร่ิมเพื่อดําเนินธุรกิจการบินระหวางประเทศ โดยบริษัทฯ ไดรับการสนับสนุนทางดาน
การบริหาร และดานเทคนิคจากสายการบินสแกนดิเนเวียนแอรไลน ซิสเต็ม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2503 บริษัทการ
บินไทย ไดจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด ดวยทุนจดทะเบียนแรกเร่ิม 2 ลานบาท และมีบริษัทเดินอากาศไทย จํากัด 
ถือหุนรอยละ 70 และสายการบินสแกนดิเนเวียนแอรไลน ซิสเต็ม ถือหุนรอยละ 30 ของทุนจดทะเบียน 

การดําเนินการของบริษัทการบินไทย ประสบผลสําเร็จดวยดี ตอมาหลังการกอตั้งในวันที่ 30 มีนาคม 
2520 สายการบินสแกนดิเนเวียนแอรไลน ซิสเต็ม ไดโอนหุนที่มีอยูทั้งหมดของเขาใหแก บริษัทเดินอากาศไทย 
จํากัด ทําใหการรวมทุนสิ้นสุดลง และบริษัทการบินไทย ไดทําการเพ่ิมทุนโดยมีกระทรวงการคลังเขาเปนผูถือหุน
ตอมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2531 รัฐบาลในสมัยนายกรัฐมนตรีฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท ไดรวมกิจการการ
บินภายในประเทศที่บริษัท เดินอากาศไทย จํากัด ให บริการเขากับกิจการของบริษัทฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี
ฝายเศรษฐกิจสงผลใหเงินทุนจดทะเบียนของบริษัทการบินไทย เพิ่มข้ึนเปน 2,230 ลานบาท โดยมี
กระทรวงการคลังเปนผูถือหุนรายใหญจากการขยายตัวของธุรกิจอยางตอเนื่อง บริษัทการบินไทย ไดเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2534 โดยไดแปลงกําไรสะสมใหเปนทุนของบริษัทฯ 
ทําใหทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเปน 13,000 ลานบาทและไดทําการเพ่ิมทุนใหมอีกจํานวน 1,000 ลานบาทในป2535 
และ 3,000 ลานบาท ในป 2546 และ 4,838,709,670 บาท ในป 2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุน
จดทะเบียน 26,989,009,500 บาท มีทุนชําระแลว 21,827,719,170 บาทมีกระทรวงการคลังและธนาคารออมสิน
ถือหุนคิดเปนรอยละ 53.16 สวนที่เหลือรอยละ 46.84 ถือหุนโดยประชาชนท่ัวไปท้ังในประเทศและตางประเทศ ซึ่ง
รวมถึงพนักงานของบริษัทการบินไทย 

จากบริบทแรกผูวิจัยไดเห็นภาพในการสรางธุรกิจการบินที่ไดสั่งสมประสบการณและกลยุทธในการบริหาร
องคกรจนสามารถเพ่ิมทุน และสามารถจดทะเบียนเขาตลาดหลักทรัพย ปจจุบันบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 
ซึ่งเปนสายการบินแหงชาติของประเทศไทย มีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ประกอบธุรกิจ
การบริการขนสงทางอากาศทั้งภายใน ประเทศและระหวางประเทศ ณ สํานักงานใหญที่กรุงเทพมหานคร โดยมีฐาน
ปฏิบัติการบินที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเปนศูนยกลางของเครือขายการขนสง ประกอบ ดวยการใหบริการขนสง
ทางอากาศ ไดแก การขนสงผูโดยสาร การขนสงสินคาและไปรษณียภัณฑ และมีธุรกิจที่เกี่ยวของ คือ บริการ
คลังสินคา บริการลูกคาภาคพื้น บริการอุปกรณภาคพื้น ครัวการบิน และบริการซอมบํารุงอากาศยาน เมื่อวันที่ 17 
ตุลาคม 2556 บริษัทการบินไทย ไดจัดตั้งบริษัท ไทยสมายล แอรเวย จํากัด ดวยทุนจดทะเบียน 1,800 ลานบาท 
ทัง้100%โดยการบินไทยบริษัทเดียว 
 คําวาสายการบินแหงชาติและเปนสายการบินที่ เปนหนาตาของประเทศไทย คงไมตองอธิบายถึง
ความสําคัญของคําวาสายการบินแหงชาติวาสําคัญแคไหน แตสําคัญถึงขนาดเปนเหตุใหนายกรัฐมนตรี ออกมา
ประกาศวาจะอุม บริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) เพื่อไมยอมใหสายการบินแหงชาติลมละลาย แมจะขาดทุน
มหาศาลก็จะตาม การไปอุมเพื่อความอยูรอดของสายการบินไทย (รัฐวิสาหกิจ) โดยใชเงินภาษีของประชาชนมัน
สมควรหรือไมเปนเรื่องท่ีนาคิดอยูไมนอยเพราะวาการบินไทยเปนสายการบินแหงชาติก็จริง แตก็ไมใชทั้งหมดรอย
เปอรเซ็นตเพราะรัฐถือหุนแค51%เทานั้น สัดสวนท่ีเหลือก็เปนของนักลงทุนหรือผูถือหุน ท้ังชาวยไทยและ
ตางประเทศ ทําใหนักลงทุนเหลานี้ไดรับอนิสงเพราะการบินไทยเปนหุนสวนใหญผูวิจัย จึงมีความสงสัยวาถาใคร
ลงทุนรวมกับภาครัฐจะไมมีทางลมละลายไดใชหรือไม แตผูเสียหายก็ยังเปนประชาชนผูเสียภาษีเหมือนเดิน 
นโยบายภาครัฐในการบริหารองคกรแบบนี้ขัดตอการบริหารองคกรแบบบริษัทมหาชนและเปนการบริหารงานที่
ยุติธรรมตอประชาชนตอองคกรตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม 
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 การบินไทยเติบโตมาครบรอบ 57 ป ในป พ.ศ.2560 บริหารงานโดยมีกําไร และนํามาพัฒนาตอเนื่อง
บริษัทจนใหญโตติดอันดับ 5 ของโลกและอันดับ 1 ในเอเชีย ตอมานักการเมืองก็เขามามีสวนรวมในการบริหารงาน
มากเกินไปจนกลายเปนปญหาตอระบบโครงสรางขององคกร(เปนเหตุใหองคการมีขนาดใหญขึ้นเพื่อรองรับตําแหนง
ที่เพิ่มข้ึนจากฝายการเมือง) แตการบริหารงานแบบเชื่อฟงทําตามนโยบายภาครัฐเปนหลัก เริ่มตั้งแตการแตงตั้ง
บอรดผูบริหาร ทีมงานคณะกรรมการ แถมดวยทีมงานท่ีปรึกษา ลูกทานหลานเธอตางๆเขามาทํางานในการบินไทย
บุคลากรดังกลาวมานี้ถูกแตงตั้งขึ้นจากอํานาจทางการเมืองผลประโยชนตางตอบแทนซึ่งกันและกันโดยไมคํานึกถึง
ผลประโยชน ของชาติ และไมคํานึงถึงหลักการบริหารแบบองคมหาชน คํานึงถึงแตผลประท่ีตางตอบแทน ฝาย
การเมืองจึงสงคนที่เขาสามารถสั่งงานไดเขามาในระบบการบริหารงานของการบินไทยเพื่อผลประโยชนกันเทานั้นไม
คํานึงถึงความรูความ สามารถของบุคลากรท่ีเขามา เวลาไหนพวกใครไดควบคุมอํานาจรัฐก็จะสงทีมงานของตัวเอง
เขามาบริหารบริษัทการบินไทยโดยปลดบอรดบริหารเดิมออกถึงแมวาจะมีผลงานการบริหารงานดี มีกําไรก็ตาม  
ในอดีตจนถึงปจจุบันการบริหารงานของการบินไทยไมเปนไปตามลักการดังกลาวโดยการบริหารงานมาจากการ
คัดเลือกของฝายการเมือง และการบริหารของบอรดบริหารไมมีความเปนเอกเทศ เพราะตองบริหารตามนโยบาย
ของนักการเมืองเปนเสียสวนใหญเปนเหตุใหบริษทัการบินไทยประสบปญหาตางๆอีกมากมายเชนใหสิทธิในเร่ืองของ
นานฟาเสรีกับตางชาติเปนตน 
 หลังจากนั้นไมนานก็มสีายการบินตางชาติก็มุงเขามาเปนสายการบินรวมหุนสวนกับบริษัทไทย เชน Thai Lion 
(Lion Air เปนสายการบินของประเทศอินโดนีเซีย) และลาสุด Nokscoot คือการลงทุนระหวาง Nok Air กับ 
Scoot Air ซึ่งเปนสายการบินของประเทศสิงคโปร และสิงคโปรแอรไลนที่เปนคูแขงกับบริษัทการบินไทย 100% 
และที่นาเปนหวงในการรวมทุนลาสุดระหวาง Nok Air กับ Scoot Air เนื่องขาอดีตผูบริหารระดับสูงของบริษัทการ
บินไทยที่เพิ่งเกษียณอายุไปในป2557 ซ่ึงกอนเกษียณเคยดํารงตําแหนงสําคัญ เชนผูอํานวยการใหญฝายว างแผน 
ผูอํานวยการใหญฝายพาณิชย และรักษาการกรรมการผูอํานวยการใหญ  
 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหา งานวิจัยเรื่องโครงสรางการบริหารบริษัทการบินไทย จํากัด 
(มหาชน) ในภาวะวิกฤตจึงเปนเรื่องท่ีรัฐบาลตองหาทางแกไขปญหาในภาวะขาดทุนที่ติดตอกันมาหลายป อันเป น
สวนของปญหาของรัฐบาลที่จะตองแกไขในรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนดวย การปรับโครงสรางรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลใน
กิจการที่ขาดทุนเปนเร่ืองที่จําเปนของรัฐบาลในการบริหารประเทศ รัฐบาลไดกําหนดแนวทางใหบริษัทการบินไทย
แกปญหาไวอยางไร ในเมื่อการบินไทยเปนสายการบินแหงชาติที่รัฐบาลตองสนับสนุน แตในขณะเดียวกันนั้น การ
บินไทยเปนรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและขายหุนในกับประชาชนท่ัวไป ในการแกปญหาของการ
บินไทยตองคํานึงถึงหลักการบริหารบริษัทมหาชนควบคูกันไปกับนโยบายรัฐวิสาหกิจในภาพรวมรัฐบาลในชุด
ปจจุบันไดเปลี่ยน แปลงการบริหารัฐวิสาหกิจ ดวยการตั้ง ซุปเปอรบอรด เปนวิธีการที่รวมศูนยอํานาจในการจัดการ 
ดังนั้นบริษัทการบินไทยตองปฏิบัติตามแนวทางท่ีรัฐบาลกําหนดการจัดโครงสรางของระบบการบริหารรัฐวิสาหกิจ
ของประเทศไทยมีความ สําคัญเพราะถาดําเนินการไมเรียบรอยมันจะสงผลตองบประมาณแผนดินนอกเหนือจาก
การซื้อเคร่ืองบินที่เปนหน้ีแลวยังตองไปกูเงินมาจายโบนัสอีก 

สิ่งที่การบินไดดําเนินการดวยการปรับโครงสรางทางการบริหาร จัดตั้งสายการบินนกแอร นกสกูด และ
ไทยสมายล เปนรูปแบบหน่ึงในการปรับตัวเพื่อรองรับการแขงขันของสายการบินตนทุนต่ํา และสายการบินภายใน
ภูมิภาค การดําเนินการเหลานี้ที่ผานมานกแอรขาดทุน สงผลตอภาพรวมของบริษัทการบินไทยที่ขาดทุนอยูแลวตอง
รับภาระขาดทุนเพ่ิมขึ้นซึ่งเปนเรื่องท่ีจะตองประเมินในภาพรวมตอไป เปนเหตุทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจและมีขอ
สงสัยที่อยาก จะศึกษาตอไปจึงขอนําไปสูการตั้งคําถามการวิจัยดังตอไปนี้ 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การปรับโครงสรางการบริหารของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)ในภาวะวิกฤติ” 

RESTRUCTURING OF THE THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED IN TIME OF CRISIS 
ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคสําหรับการวิจัยเพื่อศึกษาคนควาหาแนวทางใหมๆ หรือเรียกวานวัตกรรมทาง

โครงสรางการบริหารรัฐวิสาหกิจ บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ในภาวะวิกฤต เพื่อที่จะไดสงผลดีตอการ
บริหารเศรษฐกิจของการบินไทย และไมกระทบตอการบริหารการเงินการคลังของประเทศอีกตอไป 
 

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 
เร่ืองการปรับโครงสรางการบริหารของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ในภาวะวิกฤติ ผูวิจัยไดกําหนด

กรอบแนวคิดในการวิจัยไววา การที่จะทําใหองคการรัฐวิสาหกิจ การบินของประเทศ บริษัทการบินไทย จํากัด 
(มหาชน) ใหหลุดพนจากปญหาวิกฤติตาง ๆ นั้นจะตองวางกรอบแนวคิดในการวิจัยอยางไรเราตองเริ่มจากตองรูปญหา 
ปญหาที่ทําใหการบินไทยวิกฤติคือ 

(โยธิน ภมรมนตรี.2560)เปนความนาอับอายเปนอยางมากเรื่องสินบนในการจัดซื่อเคร่ืองยนต Rolls 
Royce ซ่ึงทําความเสียหายชื่อเสียงแกทั้งประเทศชาติและสายการบินแหงชาติ 

เร่ืองสินบน Rolls Royce เปนเพียงแคสวนหนึ่งของภูเขาน้ําแข็งในมหาสมุทรที่โผลมาใหเห็น แตใตน้ําคือ
สวนใหญของภูเขาน้ําแข็งซึ่งมูลคาความเสียหายมูลคาหลายแสนลานบาท คาเสียหายดังกลาวไมเพียงแตทําใหเสีย
ชื่อประเทศชาติแตเปนการทําลายความมั่นคงของสายการบินแหงชาติดวยอะไรบางที่ซอนอยูใตมหาสมุทรเชน 
โครงการจัดซื้อเคร่ืองบิน A340-500/600 ท้ังหมด 10 ลํา แบงเปน 

1. โครงการจัดซื้อเคร่ืองบินแบบ A340-500 (มีแตคนโงหรือคนโกงเทานั้นที่ซื้อเคร่ืองบินแบบนี้ ) จํานวน 
4 ลําทั้งๆ ที่ทางสภาพัฒนฯ เสนอใหการบินไทยทําการศึกษาใหม แตสุดทายอํานาจทางการเมืองกลับมีผลเหนือ
ความถูกตอง และผลใหการบินไทยขาดทุนมหาศาล ( บริษัท Airbus ผลิตเครื่องบิน A340-500 มาแค 35 ลําและ
เลิกผลิต เพราะไมสามารถหาคนโงหรือคนโกงมาซ้ือไดอีก) ตอนนี้ เคร่ืองบิน A340-500 ท้ัง 4 ลํา จอดตากแดดตาก
ฝนมาหลายปแลว มีคนมาขอซื้อทั้ง 4 ลําในราคา 23.5 ลานเหรียญสหรัฐตอลํา คณะกรรมการบริษัทซึ่งมี ดร.อําพน
ฯ เปนประธานไมยอมขาย ปจจุบัน จึงยังจอดตากแดดตากฝนตอไปจนจะเปนเศษเหล็กอยูแลว หมดไปแลว 15,000 
ลานบาท (ปจจุบันกองทัพอากาศมาชวยซื้อไป 1 ลํา) 

2. A340-600 อีก 6 ลํา ใชงานมา 10 ป ยังมีอายุใชงานอีก 10 ถึงป แตไมเอาไปใชงานกลับเอาไปจอดรอ
ตากแดดตากฝนรอการขายผานไป 2 ป แลวก็ยังขายไมได เคยจะขายใหสายการบินของประเทศอิหรานแตปรากฏ
วาเขาไปซ้ือจากสายการบิน Virgin Atlantic มาแลวเปนจํานวน 8 ลํา ในขณะนี้ทั่วโลกยังมีเครื่องบินรุนนี้ที่ยังใชทํา
การบินอยู 72 ลํา ในสภาพที่ดีกวาและราคาในบัญชีก็ยังถูกกวาของการบินไทยถึงประมาณ 30% ในเมอืเปนเชนนี้ก็
ยังไมมีใครคิดที่จะเอากลับมาใชอีก แตจะทิ้งใหเปนเศษเหล็กเหมือน A340-500 หมดไปอีกแลว 22,500 ลานบาท 

การนํา เครื่องบิน B747-400 ที่มีอายุงานมากถึง 20 ป ไปดัดแปลงเปนเครื่องบินบรรทุกสินคาตาม
คําแนะนําการบินไทยก็หมดเงินคาดัดแปลงไปเกือบ 2.000 ลาน ในการทํา feasibility โดยบริษัทที่ปรึกษา ประเมิน
วาผลการศึกษาประมาณ 4 ปการบินไทยจะคุมทุน แตในทางปฏิบัติ เปดบริการไปไดปกวาตองหยุดบินเพราะ
ขาดทุนมหาศาล ในปจจุบันก็ตองจอดตากแดดตากฝนมาถึง 2 ปแลว หมดไปอีกหลายพันลานบาท 

การจัดตั้งสายการบินไทยสมายล ตามผลศึกษาท่ีแจงวา ในป พ.ศ. 2557 บริษัทจะมีกําไร 1,304 ลาน ผล
ประกอบการจริงออกมาขาดทุน -557 ลานบาท ป พ.ศ. 2558 บริษัทจะมีกําไร 1,842ลานบาท ผลประกอบการจริง
ขาดทุน -1,843 ลานบาท ผิดไปจากการศึกษาถึง 200% ป พ.ศ. 2559 บริษัท ศึกษาวาจะมีกําไร 1,910 ลานบาท 
ผลประกอบการจริงแค 9 เดือนของป พ.ศ. 2559 ขาดทุนไปแลว -1,078 ลานบาท เครื่องบินที่นํามาใชแทนท่ีจะใช
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แบบท่ีบริษัทการบินไทยเคยใช แตกลับไปใชเครื่องบิน และเครื่องยนตแบบเดียวกับไทเกอรแอร (ซึ่งเปนบริษัทลูก
ของสิงคโปรแอรไลน) หมดไปอีกแลว 4 พันกวาลาน ไมนับรวมวิธีการดําเนินการของไทยสมายล ที่กลาทาใหไปถาม
ปรมาจารยทุกสํานักใหเปนผูชี้ขาดวามันถูกหรือวามันผิด 

บริษัท การบินไทย จํากัด(มหาชน) สายการบินแหงชาติที่คนไทยภูมิใจ ในฐานะผูถือหุนใหญ ของสายกร
บินนกแอร และมีผูบริหารระดับสูงภายในบริษัทการบินไทยฯ หลายคนไปนั่งเปนผูบ ริหารในฐานะตัวแทนของการ
บินไทยแตไมมีผูบริหารยับยั้งในการรวมทุนกับนกสกูต แถมยังสนับสนุน และเห็นชอบใหสายการบินนกแอร ไปรวม
ทุนกับบริษัทสกูตแอร (ลูกของสิงคโปรแอรไลน) และจัดตั้งเปน "สายการบินนกสกูต" ทําการบินแขง ขันแยงลูกคา
กับการบินไทย ในเสนทางเดียวกัน โดยเชาเคร่ืองบินเกามาจากสิงคโปรแอรไลน โดยทําการซอมบํารุงโดยบริษัทใน
ประเทศสิงคโปร แตให "สวมสิทธิ" ใชสิทธิการบินของประเทศไทย ความเสียหายในระยะยาวเปนเงินมากมาย
มหาศาลในปงบประมาณ พ.ศ.2558 บริษัทการบินไทยฯ ขาดทุน 13,046 ถาไมตองเสียเงินคาที่ไปซ้ือน้ํามัน
ลวงหนาในราคาท่ีสูงกวาราคาในตลาดเปนเงินสูงถึง 18,154 ลานบาท บริษัทจะมีกําไร 5,108 ลานบาท และยัง
ดําเนินตอไป คาดวาป พ.ศ.2559 จะขาดทุนในการซื้อน้ํามันลวงหนาอีกประมาณ 7,000 ลานบาท การบินไทย 
หมดไปอีกแลวครับ 25,000 ลานบาท ปญหาของภูเขาน้ําแข็ง TG Iceberg ยังมีอีกมากมาย ไมเพียงที่จะทําลาย
ชื่อเสียงของประเทศไทยเสียหาย แตนําความเสียหายถึงข้ันลมละลายมาสูสายการบินไทย สายการบินแหงชาติได
คณะกรรมการที่ตั้งมาเพ่ือทําการตรวจสอบปญหาสินบน Rolls Royce ผมวาแคผักชีโรยหนา ประธานของ
คณะกรรมการชุดนี้ เหมือนเอา ตํารวจ ยศแค พ.ต.อ. ไปสอบการกําเนินของอดีด ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ          
ถึงเวลาอันสมควรแลวครับที่จะต้ังคณะกรรมการแหงชาติมาตรวจสอบโครงการและการบริหารของบริษัท การบิน
ไทย จํากัด(มหาชน) สายการบินแหงชาติ ทําเปนวาระแหงชาติ แกไขกันจริงๆจังๆครับ 

(บรรยง พงษพานิช.2557)ไดอธิบายถึงปญหาของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ไวดังนี้ 
เร่ืองแรกเปนเร่ืองขอจํากัดความรู ความสามารถของผมเอง ผมเปนกรรมการการบินไทยสองปเศษในชวงป 

2552 ถึง 2554 ตอนแรกที่เขาไป การบินไทยขาดทุนหนักกวา 21,000 ลานบาทในป 2551 ตองเปลี่ยนผูบริหาร
สูงสุด และเปลี่ยนคณะกรรมการกวาคร่ึง (พอดีกับมีการเปลี่ยนรัฐบาล) พอคณะกรรมการชุดใหมเขามาในชวงตนป 
2552 แคเพียงปรับปรุงบางเรื่อง เชน การประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน การกําหนดราคาต๋ัวโดยสาร การใช Fuel 
Surcharge การปรับเสนทางบินบางสาย การลดตนทุนฟุมเฟอยบางอยาง การประหยัดในจุดงายๆ ประกอบกับการ
ทองเที่ยวไทยที่ขยายตัวมาก และราคาน้ํามันลดต่ําจากวิกฤติแฮมเบอรเกอร การบินไทยก็กลับมามีกําไรไดแทบจะ
ทันที โดยป 2552 มีกําไร 7,344 ลานบาท 

พอ ดร.ปยสวัสด์ิ อัมระนันทน เขารับตําแหนง DD ก็พยายามปรับปรุงการทํางาน การบริหารหลายอยาง           
ที่มุงเนนก็คือ ปรับปรุงการบริการ ตาม Customer Touchpoint ตางๆ ทั้ง 14 จุด เพื่อยกระดับใหกลับมาอยูใน
กลุมสายการบินชั้นนําของโลกใหได ซึ่งก็ไดผลดีพอควร สามารถไตกลับเขามาอยู Top 10 ในอันดับของ Skytrax 
โดยไดอันดับ 10 อันดับ 9 และอันดับ 5 ในป 2552-2554 ตามลําดับ (นาเสียดายที่ปจจุบันไหลรูดลงไปอันดับ15 
และทําทาจะหลุด Top 20 ในไมชา) และในป 2553 นั้นเอง การบินไทยก็ไดกําไรสูงถึง 15,350 ลาน สูงท่ีสุดใน
ประวัติศาสตร ราคาหุนกลับไปสูงกวา 55 บาท (วันท่ีผมเขาไปราคาแค 11 บาท) เลยวางแผนขยายฝูงบิน กับ
ปรับปรุงฝูงบินทั้งภายในภายนอกขนานใหญ (การบินไทยมีฝูงบินอายุเฉลี่ยสูงมาก และภายในก็หวยกวาคูแขงมาก) 
โดยมีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับอีก 15,000 ลานบาท 

ผมตองขอยอมรับวา ในชวงป 2552 ถึงตนป 2553 ผมและกรรมการทานอื่นๆ รวมทั้งผูบริหารทั้งหลาย         
ก็อาจเกิดความยามใจ คิดวาปญหาสวนใหญเกิดจากการจัดการผิดพลาด (Mismanage) ในชวงที่ผานมา สามารถ
แกไขไดโดยใชวิธีการแคเพียงปรับปรุง รวมกับกลยุทธการแกปญหาแบบเรงดวน (Quick Fix) ตางๆ ซึ่งก็ทําให
กลับมามีกําไรไดโดยงาย 
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แตพอชวงหลังของป 2553 อาการเร่ิมออก กรรมการหลายทานเริ่มกังวลวา ปญหาพ้ืนฐานที่แทจริงยัง
ไมไดรับการแกไข ผมเองไดระบุปญหาสามดาน คือ  

1. การขาดระบบที่ใหขอมูลไดทันทวงทีที่จะใชวางแผนและปรับกลยุทธทั้งระยะส้ันระยะยาว  
2. การวางแผนและจัดการทรัพยากรบุคคล  
3. การจัดซื้อจัดจางที่จะไดของมีคุณภาพมีตนทุนแขงขันได  
ซึ่งสองเรื่องหลังเปนเรื่องของตนทุนเปนสวนใหญ คณะกรรมการมอบหมายใหผมชวยรับประสานงานใน

เร่ืองสุดทาย คือการปรับปรุงวิธีการจัดซื้อจัดจาง แตหลังจากเริ่มกระบวนการไดแคไมกี่เดือน ยังมีความคืบหนาไม
มาก ผมก็มีเหตุใหพนจากการเปนกรรมการมาเสียกอน เรื่องที่สอง คนจํานวนไมนอยเขาใจวา ท่ีการบินไทยตกต่ํา  
มีสวนเกิดจากสองเร่ือง คือ 

1. การบริหารความเส่ียงราคาน้ํามัน  
2. ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน 
ขออธิบายเรื่องที่ 1 วา เรื่องของน้ํามันนั้นเดิมมีการขาดทุนมากจริง แตไดรับการปรับปรุงไปหมดแลว           

มีการบริหารความเส่ียงที่มีมาตรฐาน ท้ังการซื้อลวงหนา และใชระบบ Fuel Surcharge ทีมงานจัดวามีคุณภาพ
ทีเดียว (ตอนเราเขาไป ถูก “แขวน” ไว) สวนเรื่องอัตราแลกเปล่ียน (ที่มีการกําไรขาดทุนมากๆ ทุกงวดบัญชี)        
นั้น ตองเขาใจวาธุรกิจการบินเปนธุรกิจสากล ทั้ง เรื่องรายรับ รายจาย กวาครึ่งก็เปนราคาสากลในเงินตรา
ตางประเทศ ทรัพยสินสวนใหญ (เครื่องบิน) ก็มีมูลคาราคาสากล ดังนั้นตัวเลขทางบัญชีที่เปนบาทนั้นอาจไมสะทอน
สถานะแทจริง เคยมีขอเสนอใหทําบัญชีเปนหนวยเหรียญสหรัฐ แตก็ไมถูกตองตามกฎของ สตง. อยางไรก็ตาม 
ความเสี่ยงเรื่องนี้ ตองเรียนตรงๆ วา ดวยระบบขอมูลที่มีอยู ไมสามารถรูถึงสถานะ Realtime ไดตลอด เลยทําได
แค Simulation แลวพบวา ตนทุนในการ Hedge ความเสี่ยงสูงเกินไป ไมนาเปนประโยชนคุมคา  

อีกเรื่องหนึ่ง ชอบมีคนเขาใจวา ที่ผลประกอบการยํ่าแย เพราะมีการใชอภิสิทธิ์บินฟรีกันเยอะ                    
ทั้งนักการเมือง คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ขอเรียนวา ไมมีการออกตั๋วฟรีใหนักการเมือง สวนของ
กรรมการก็มีการลดสิทธิ์ลงเยอะมาก จากบินฟรีเทาไหรก็ไดตลอดชีวิตมาเปนบินไดแคปละสิบเท่ียว เฉพาะชวงที่เปน
กรรมการ หลังจากนั้นใหซื้อตั๋ว 25% อีกแคสามป และใชไดแค Business Class ทั้งหมดถือเปนคาตอบแทนท่ีไดรับ
อนุมัติจากผูถือหุน ซึ่งผมก็คิดวานอยมากเม่ือเทียบกับงานและความรับผิดชอบ สวนของพนักงานไมทราบรายละเอียด 
แตเทาที่ทราบก็ไมมากมายอะไร แถมตองเปนตั๋วยืนรอ ใชไดเมื่อวางเทานั้น (สวนจะมีการเจตนาทําใหวางหรือเปลา
ไมทราบจริงๆ) สรุปวาเรื่องนี้ถึงแมวาควรปรับปรุงตัดทอนไดบาง แตก็ไมชวยใหกลับมากําไรมากมายอะไร 
วิกฤติที่เกิดจากการบริหารภายนอกองคการคือ 

ผลกระทบจากฝายการเมืองไทยเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการการบินไทย  
วิกฤติทั้งภายในและภายนอกองคการสงผลเสียดังนี้ 
 ผลกระทบตอประเทศรัฐบาลตองหาแหลงเงินกูและหาแนวทางชวยเหลือ 
ภาวะวิกฤติ คือการบริหารองคการ การบินไทย สงผลขาดทุนตอเนื่องจนแทบจะลมละลายถารัฐบาลไมเขามาอุมไว 

การวิจัยเรื่องนี้เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนวิกฤติที่เกิดข้ึนในปจจุบันใหไปสูความมั่นคง ของธุรกิจการบิน ใน
ฐานะสายการบินแหงชาติ โดยใหมีผลลัพธองคการดังนี้ 

1. เพ่ือลดความสูญเสีย 
2. เพ่ือเพิ่มศักยภาพการแขงขัน 
3. เพ่ือใหองคการฟนตัว 
4. เพ่ือใหองคการมีเสถียรภาพ 
5. เพ่ือใหองคการอยูรอดดวยตัวเอง 
6. เพ่ือประหยัดงบประมาณแผนดิน 
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7. เพ่ือสงผลดีตอการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
8. เพ่ือใหองคการรัฐวิสาหกิจการบินไทยหลุดพนจากภาวะวิกฤติ 
9. เพ่ือใหองคการรัฐวิสาหกิจการบินไทยไมเปนภาระตอประเทศชาติ 
10. เพ่ือเปนผลดีตอเศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศ  
ผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงวิธีการแกปญหาการบินไทย โดยจะตองปรับโครงสรางตามแนวคิดทฤษฎีและ

แนวทางในการแกปญหาจากสายการบินอื่นๆ นํามาประยุกตเพ่ือปรับใหเขากับบริบทของการบินไทยสายการบิน
แหงชาติดังแนวคิด ทฤษฎี ตอไปดังนี้ 

การจัดองคการใหมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตองการเบื้องตนทางดานเศรษฐกิจขององคการ และ
นอกเหนือจากนั้นการที่ใหโครงสรางองคการทางสังคมมีกรอบ มีรูปแบบก็เพื่อความสะดวกในดานการบริหารจัดการ 
และการปกครอง (Henry L. Tosi.2560.) ซึงแนวความคิดท่ีเกี่ยวกับองคการไดถูกรวบรวม และคิดคนอยางมี
รูปแบบ จนกลายเปนทฤษฎีและเม่ือทฤษฎีเปนเพียงนามธรรมที่อธิบายได และวิเคราะหถึงความเปนจริง และ
ประสบการณตาง ๆ ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวเราอยางมีระบบและมีแบบแผนเชิงวิทยาศาสตรวา ถาทํา 
และหรือ เปนอยางนั้น ผลจะออกมาแบบนี้ แนวคิดของ ดาฟท (Richard L. Daft) กลาววา “ทฤษฎีองคการ” ไมใช
ที่รวมขอความจริง (not a collection of facts) แตเปนวิธีการคิดเกี่ยวกับองคการ (a way of thinking of 
organizations) “ทฤษฎีองคการ”แนวคิดของ รอบบินส (Stephen P. Robbins) และบานเวล (Neil Barnwell) ได
นิยามวา “ทฤษฎีองคการ” เปนสาขาวิชาที่ศึกษาโครงสราง และออกแบบองคการ ซ่ึงเปนท้ังลักษณะของการ
พรรณนา(desriptive) และการอธิบาย (prescriptive) เกี่ยวกับมิติตาง ๆ ขององคการ โดยพรรณนาใหเห็นวา
องคการออกแบบอยางไร แนวคิดของ โจนส (Gareth R. Jones) ไดนิยามความหมายของ “ทฤษฎีองคการ” วา 
หมายถึง การศึกษาวิธีการกําหนดหนาที่ขององคการวา สงผลกระทบตอบุคลากรที่ทํางานในองคการอยางไร และ
สงผลกระทบตอสังคมอยางไรในระหวางการดําเนินงาน เขาไดอธิบายใหเห็นวา ผูบริหารที่มีความรูเกี่ยวกับทฤษฎี
องคการ สามารถที่จะวิเคราะหโครงสรางและวัฒนธรรมขององคการ การวินิจฉัยปญหา 

(ปกรณ ศิริประกอบ. 2558 หนา 106) องคการภาครัฐท่ีประสบความสําเร็จในการนําเอาการบริหาร
จัดการภาคเอกชนมาใช ยกตัวอยางองคการภาครัฐท่ีประสบความสําเร็จในการนําหลักการบริหารจัดการ
ภาคเอกชนมาใชไดแกเมือง Visalia รัฐ California โดยถาใชระบบจัดซื้อตามกฎระเบียบของ Max weber จะทําให
การจัดซือ้ตองเสียเวลานานเพราะลาชาดวยระบบกวาจะอนุมัติแตละข้ันตอนจะใชเวลานานไมทันตอการใชงานและ
เสียโอกาสได แตเมือง Visalia มีการปฏิรูประบบงบประมาณโดยไมตองขออนุญาตจากผูจัดการเมืองโดยสามารถ
ตัดสินใจซื้อ ได เลยในสถานการณที่จําเปนและยังเหลือเงินงบประมาณท่ีเหลือไวใชในปตอไปไดอีกดวย                   
(Mark Bevir. 2011 :161) THE ERA OF STRUCTURAL ADJUSTMENT ยุคของการปรับโครงสรางสําหรับ
ประเทศที่กําลังพัฒนากําลังสําคัญอยูที่รัฐวาจะใชเคร่ืองมืออะไรอยางไรในการขับเคลื่อนการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด 

การปรับโครงสรางสําหรับประเทศที่กําลังพัฒนาอยางประเทศไทยมีความสําคัญจําเปนอยางมากแตปญหา
วาจะใชเคร่ืองมืออะไรมาทําการขับเคลื่อน เม่ือการปฏิรูประบบราชการที่ผานมาไมประสบความสําเร็จ สงผลใหมี
ปญหาเรื้อรังของระบบราชการที่รอการแกไขคือ 

ขนาดขององคกรระบบราชการท่ีมีอายุเพิ่มมากขึ้น ก็จะมีขนาดใหญโต และมีการแบงโครงสรางและ
บทบาทหนาที่ที่ซับซอน ทําใหมีสายการบังคับบัญชาและมีการกํากับดูแลหลายชั้น สงผลใหการทํางานของระบบ
ราชการมีขั้นตอนมาก ทํางานลาชา และเกิดความสิ้นเปลืองโดยไมจําเปนจากขนาดขององคกรระบบราชการนั้น ๆ 
ทําใหผูบังคับบัญชาไมสามารถกํากับดูแลไดอยางครบถวน ทั่วถึงและรอบคอบกอใหเกิดความบกพรองตองาน และ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ(สถาบันพระปกเกลา.การบริหารงานภาครัฐแนวใหม .2560) (New Public 
Management) คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐโดยนําหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการ

�
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และการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุงสูความเปนเลิศ โดยการนําเอาแนวทางหรือวิธีการ
บริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใชกับการบริหารงานภาครัฐ เชน  การบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ การ
บริหารงานแบบมืออาชีพ การคํานึงถึงหลักความคุมคา การจัดการโครงสรางที่กะทัดรัดและแนวราบ การเปดโอกาสให
เอกชนเขามาแขงขันการใหบริการสาธารณะ การใหความสําคัญตอคานิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและ
จริยธรรม ตลอดทั้งการมุงเนนการใหบริการแกประชาชนโดยคํานึงถึงคุณภาพเปนสําคัญแนวคิดของ Robert 
H.Waterman JR -- โรเบิรต เอช วอเทอรแมน จูเนียร เปนชาวอเมริกัน ใชคําวา Adhocracy กับองคกรท่ีนับเปน
จุดเนน คําวาองคกรที่ถือหลักการ adhocracy จะเปนองคกรท่ีมีโครงสรางเรียบงาย ไมสลับซับซอนแนวคิดของ              
โธมัส เจ ปเตอรส (Thomas J. Peters) และโรเบิรต เอช วอเตอรแมน จูเนียร(Robert H.Waterman,Jr.) ในการคนหา
ความเปนเลิศ ในชวงตนป 1977 พบวา ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานนอกจากกลยุทธและโครงสราง 
แนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ 
แบงไดเปน 3 แนวทาง ดังตอไปนี้ 

(1) ทบทวนบทบาทและความจําเปนขององคกรรัฐวิสาหกิจ ขนาด และจํานวนของรัฐวิสาหกิจในปจจุบัน
อาจยังไมไดสนับสนนุใหเกิดการพัฒนาทางประสิทธิภาพ และความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในระยะยาว ดังนั้น การปรับปรุง ขนาด และจํานวนรัฐวิสาหกิจใหมีความเหมาะสมดวยการทบทวนบทบาทและ
ความจําเปนในรัฐวิสาหกิจ บมจ.การบินไทย อยางสมํ่าเสมอจะเปนกลไกผลักดนัใหองคกรเขาใจพันธกิจของตนมาก
ยิ่งขึ้น และชวยลดภาระผูกพันของรัฐ  

(2) ปรับปรุงประสิทธิภาพและระบบการประเมินผลการดําเนินงานบทบาทของรัฐวิสาหกิจควรอยูภายใต
กลไกตลาดเทาเทียมกับเอกชน โดยเบื้องตนอาจแบง รัฐวิสาหกิจออกไดเปน ๒ กลุม ไดแก กลุมรัฐวิสาหกิจที่
ประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย (Commercial Stateowned Enterprise) และกลุมรัฐวิสาหกิจที่ไมไดประกอบธุรกิจ
เชิงพาณิชย (Non-commercial Stateowned Enterprise) ซึ่งรัฐวิสาหกิจบางแหงอาจมีสถานะเปนผูใหบริการ
สาธารณูปโภคพื้นฐานแกประชาชนใน 

(3) ยกระดับระบบบรรษัทภิบาลใหเปนไปตามมาตรฐานสากล (Corporate Governance) การยกระดับ
ระบบบรรษัทภิบาลของรัฐวิสาหกิจจะตองยึดหลัก ๓ ประการ คือ โปรงใส (Transparency) ซ่ือตรง (Integrity) และ
พันธะความรับผิดชอบ (Accountability) เพื่อความชัดเจนในการ บริหารจัดการใหเปนไปตามพันธกิจ ตลอดจน
การบังคับใชมาตรการเพื่อ กํากับดูแลกิจการใหเปนไปตาม มาตรฐานสากลดวยการเปดเผยขอมูลไมนอยกวาบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะทําใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินงาน และการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ เพื่อลด โอกาสในการเกิดปญหาคอรรัปชั่นและสิ่งที่สําคัญอีก
ประการหนึ่งคือเรื่องของการเมืองปญหาวิกฤติดังกลาวขางตนนั้นมาจากฝายการเมืองและกลุมคนภายในการบินไทย
ในอดีตเขามาเก่ียวของ จนเกิดภาวะวิกฤติโดยเริ่มตั้งแตวิกฤติของการสรรหาบอรดผูบริหารการบินไทย แลวตาม
ดวยวิกฤติในการกําหนดนโยบายที่มีปญหาดังกลาว  

ผูวิจัยเสนอวาการจะใหองคการประสบความสําเร็จดังกลาวทั้ง 10 ขอขางตนผูวิจัยไดคนควาหาขอมูล
เบื้องตนมาแลวทําใหทราบวาปญหาอะไรบางที่ทําให การบินไทย หลุดพนออกจากปญหาไดคือ การกาวขามจาก
การครอบงําทางการเมืองเพื่อไปสู การสรางและพัฒนา Deconstruction 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัย เร่ืองการปรับโครงสรางการบริหารบริษัทการบินไทย จํากัด(มหาชน)ในภาวะวิกฤต เปนการศึกษา
เชิงพรรณนา (descriptive) โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนหลักในการศึกษาขอมูล
จากปรากฏการณ ที่เกิดขึ้น การศึกษาเกี่ยวกับการปรับโครงสรางบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)  โดย
วาง รูปแบบการวิจัย กลุมผูใหขอมูลสําคัญที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล การพิทักษสิทธิ์ผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัย และการจัดเรียบเรียงงานวิจัยแตละบท 

ผูวิจัยใชวิธีดําเนินการ ประกอบดวยขั้นตอนในการศึกษาหาขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
Interview) จากผูใหขอมูล สําคัญ (key informants) คือ นายโยธิน ภมรมนตรี อดีตกัปตัน และกรรมการ บมจ. การ
บินไทย อดีตนักบินการบินไทย 1 คน และผูเคยรวมงานกับสหภาพแรงงานและผูแทนพนักงานการบินไทย 3 คน         
และวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) รวมกับการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เปน
การเก็บรวมรวมขอมูลการวิจัยโดยใช เทคนิคในการสัมภาษณเชิงลึกแบบกึ่งโครงสราง (Semi - Structured 
Interview) แตจะมีขอจํากัดในเรื่องความครบถวนสมบูรณเนื่องจากบางครั้งขอมูลที่มีอยูแลวไมตรงตาม
วัตถุประสงคของเรื่องที่ผูวิจัยศึกษา และปญหาเร่ืองความนาเชื่อถือของขอมูลกอนจะนําไปใชจึงตองมีการ
ปรับปรุง แกไขขอมูล และเก็บขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงอื่นในบางสวนที่ไมสมบูรณ ขอเท็จจริงกระบวนการวิจัย โดย
การศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) หรือรายละเอียดที่ผูอื่นรวบรวมไวอยางเปนระบบ  

การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เปนกระบวนการสรางขอมูลจากผูใหขอมูล สําคัญ                
(key informant) โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเปนทางการซึ่งผูวิจัยเลือกใชคําถามหลัก คําถามเพื่อขอรายละเอียด
และความชัดเจนตามประเด็น เปนการเลือกอยางเจาะจงโดยคํานึงถึงจุดมุงหมาย ในการวิจัยเปนหลัก ท้ังนี้ผูวิจัยจะ
พูดคุยสนทนาอยางเปนกันเองกับผูใหขอมูล เพื่อสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางผูขอสัมภาษณและผูใหขอมูลจากการ
สัมภาษณและความรูสึกเปนกันเองระหวางผูสัมภาษณกับผูถูกสัมภาษณ โดยผูวิจัยจะเตรียมประเด็นคําถาม สําหรับ
การสัมภาษณทุกครั้งเพ่ือชวยใหสามารถสัมภาษณไดครบทุกประเด็นที่ตองการศึกษา แตไมไดนําออกมาอานเพื่อ
ถามผูถูกสัมภาษณโดยตรง และประเด็นการถามยืดหยุนตามบริบทขณะดําเนินการสัมภาษณเมื่อสัมภาษณไปได
ระยะหนึ่งผูวิจัยทําการสรุปประเด็น เพื่อใหผูถูกสัมภาษณไดผอนคลาย และเปนการตรวจสอบความถูกตอง/เชื่อถือ
ไดของขอมูลจากการสะทอนขอมูลไปยังผูสัมภาษณอีกดวย และเมื่อทําการสัมภาษณเสร็จแลว ผูวิจัยเปดโอกาสใหผู
ถูกสัมภาษณไดซักถามในประเด็นที่สงสัย หรือตองการถามพรอมกันนี้ผูวิจัยไดทําการสังเกตกิริยา ทาทาง สี
หนา ของผูใหขอมูลขณะดําเนินการ สัมภาษณ เพื่อนามาประกอบการวิเคราะหขอมูล การสังเกต(Observation) ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชการสังเกตคือ การสังเกตแบบไมมีสวนรวม(Non-participant Observation) เพ่ือทํา
การสังเกตในกิจกรรมตางๆ ที่ผูวิจัยไมไดเขาไปมี สวนรวมเชนจากการใหขอมูลกับนักขาวเปนตน โดยจดบันทึก
รายละเอียดของสิ่งที่ตองการสังเกตและขอมูลที่เก่ียวของ 

เมื่อผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล ในขณะที่ทําการเก็บขอมูลผูวิจัยทําการตรวจสอบ ขอมูลทุกครั้งเพ่ือ
ปองกันการตกหลนและความไมชัดเจนของขอมูลและยังเปนการตรวจสอบยอนกลับ เพ่ือสรางความเขาใจที่ตรงกัน
ระหวางผูวิจัยกับผูใหขอมูล 

การศึกษาเชิงคุณภาพเปนการหาคําตอบ เปนกลยุทธการใชวิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ือหาความนาเชื่อถือ 
(credibility) ของการวิเคราะหเชิงคุณภาพ เปนวิธีการทางเลือกของเกณฑพิจารณาปกติ  เชน ความเที่ยงตรง       
(reliability) และความถูกตอง(validity) เปนกระบวนการที่ถูกนํามาใชในทาง สังคมศาสตรดวย  

การรวบรวมวิธีการใชผูสังเกต (observer) ทฤษฎี (theory) วิธีการ (methods) และขอมูลเชิงประจักษ  
(empirical material) ที่หลากหลายและซ้ําซอนกัน ทาใหการวิจัยเชิงคุณภาพมีความยืดหยุนสูง ดังนั้นในการ
ตรวจสอบขอสรุปจากขอมูลตางๆ นั้นผูวิจัยไดใชเวลาในการสังเกตและศึกษา ปรากฏการณในการปรับโครงสราง
ของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ในภาวะวิกฤต ดวยการสังเกตขาวสารเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง  
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(persistent observation) มีการตรวจสอบกับแหลงอางอิงที่เชื่อถือได (referential adequacy) และการ
ตรวจสอบแบบสามเสาเชิงคุณภาพ (triangulation) เปนการเปรียบเทียบจากมุมมองหลายๆ ดานเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล ผลการวิเคราะหตลอดจนผลของการวิจัย โดยผูวิจัยได ดาเนินการใน 2 วิธี ดังนี้ 

1. การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (data triangulation) เปนการตรวจสอบความถูกตอง โดย
เปรียบเทียบจากแหลงขอมูลหลายแหลง (triangulation of data sources) เปนการศึกษาจาก ผูใหขอมูลใน
ประเด็นเดียวกันซึ่งใหขอมูลจากการสัมภาษณในแตละราย โดยผูวิจัยนําขอมูลดังกลาวมา เทียบเคียงวามีความ
คลายคลึงกันและเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลท่ี สอดคลองกับความจริงมากที่สุด 

2. การตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodological triangulation) คือ การใชวิธีเก็บ
รวบรวมขอมูลตางๆ กันเพื่อรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน หรือการเปรียบเทียบจากการใช วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
หลายๆ วิธี(triangulation of Methodological) การวิจัยคร้ังนี้มีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึก 

การสังเกตแบบไมมีสวนรวมจากเหตุการณขาวจึงเปนการ อุดชองวางในการเก็บขอมูลซ่ึงมีลักษณะที่
แตกตางกันในแตละวิธี 

ผูวิจัยมีการพิทักษสิทธิ์ของกลุมผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัย โดยไดรับอนุญาตจากผูใหการสัมภาษณใหเก็บ
ขอมูลอยางไมเปนทางการ มีการชี้แจงกระบวนการ ในการทําวิจัย ใหกับผูใหขอมูลไดรับทราบ มีการสราง
สัมพันธภาพ ท่ีดีระหวางผูวิจัยและผูใหขอมูลทําการสอบถาม ความสมัครใจในการใหขอมูลจากผูใหขอมูล กอนทํา
การเก็บขอมูลผูวิจัยตองขออนุญาตบันทึกเสียง บันทึกภาพทุกครั้ง แจงผูใหขอมูลทราบทุกครั้งวามีอิสระในการให
ขอมูล และมีสิทธิตอบหรือไมตอบคําถามในประเด็นที่ไมตองการเปดเผยโดยแจงใหผูใหขอมูลรับทราบ ผูวิจัยทําการ
เก็บขอมูลของผูใหขอมูลไวอยางปลอดภัย และไมเปดเผยแกผูอื่นหากไมไดรับความยินยอมหรือไดรับอนุญาต รวมทั้ง
ผูวิจัยจะนําเสนอขอมูลที่ไดอยางตรงไปตรงมาตามขอคนพบที่ไดจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้  การวิจัยครั้งนี้เพ่ือให
เปนไปตามความรับผิดชอบและตามหลักจริยธรรม ผูวิจัยไดตระหนักถึงผลกระทบบางประการตอผูใหขอมูล  

จากแนวทางการศึกษาคนควาวิจัยเร่ืองการปรับโครงสรางการบริหาร บริษัทการบินไทย จํากัด(มหาชน)ใน
ภาวะวิกฤตินั้น ผูวิจัยไดกําหนดแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของตลอดจนประสบการณตางๆ ของหลากหลาย
สายการบินท่ีประสบปญหาเหมือนกับการบินไทยมาเปนแนวทางในการวิจัยเพื่อจะไดตอบวัตถุประสงคการวิจัย 

เรื่อง “การปรับโครงสรางการบริหารของบริษัทการบินไทย จํากัด  (มหาชน)ในภาวะวิกฤติ ” 
RESTRUCTURING OF THE THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED IN TIME OF 
CRISIS 

ตามวัตถุวัตถุประสงคสําหรับการวิจัยเพื่อศึกษาคนควาหาแนวทางใหมๆ หรือเรียกวาสรางนวัตกรรมทาง
โครงสรางการบริหารรัฐวิสาหกิจ บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ในภาวะวิกฤต เพื่อที่จะไดสงผลดีตอการ
บริหารเศรษฐกิจของการบินไทย และไมกระทบตอการบริหารการเงินการคลังของประเทศอีกตอไป  
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ปญหาการจัดระบบบริการแท็กซี่โดยสารสาธารณะของกรมการขนสงทางบก 
 
Problem of Management Public Taxi Service System by the Department of Land Transport 
  
ผูวิจัย   เกรียงศักดิ์  แสงสวาง 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย ดร.กฤษณา  ไวสํารวจ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
  บทความนี้นําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองคการภาครัฐ แนวคิดนโยบายสาธารณะ ทฤษฎีระบบ          
การเปล่ียนแปลงองคการ การบริหารองคการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรับผิดชอบตรวจสอบไดของการบริหาร
องคการภาครัฐ เพื่อศึกษาปญหาการจัดระบบบริการแท็กซี่สาธารณะโดยกรมขนสงทางบก ผลที่ไดจะสามารถนําไปใชเปน
แนวทางในการพัฒนาการจัดระบบบริการแท็กซี่โดยสารสาธารณะของกรมการขนสงทางบกในประเทศไทยตอไป 
 
คําสําคัญ : การจัดระบบแท็กซี่ กรมการขนสงทางบก 
 
Abstract 
 This article deals with concepts of public organization management, public policy, 
system theory, organization change and management through information technology and 
public organizational accountability with aim to study the problems of managing system of
public taxi by the Department of Land Transport. The research result would serve as a model in 
developing management system of public taxi service by Department in Thailand.  

Keywords : Management, Public Taxi Service, Department of land Transport
 

บทนํา 
 การขนสงทางบกมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการ
ขนสงสาธารณะที่จําเปนตองใหครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อชวยใหการขนสงและการเดินทางมีความตอเนื่อง ลดปริมาณการ
ใชรถยนตสวนบุคคลชวยประหยัดพลังงาน ตลอดจนชวยลดมลพิษจากยานยนต ดังนั้นการเลือกระบบขนสงสาธารณะให
เหมาะสมกับชุมชนในแตละเมืองจะมีสวนสงเสริมการใชรถสาธารณะมากข้ึน (ขาวกรมการขนสงทางบก, 2554)             
การขนสงดวยรถโดยสารเปนระบบขนสงสาธารณะอีกรูปแบบหนึ่งที่ไดรับความนิยมและมีการนํามาใชเปนเวลานาน อีก
ทั้งเปนรูปแบบการขนสงที่มีความหลากหลายไมวาจะเปนพาหนะที่ใช หรือรูปแบบการใหบริการ (สุรเมศวร พิริยะวัฒน, 
2557) ดังนั้นการจัดระเบียบ พัฒนาและสงเสริมการขนสงทางถนนใหมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เปนธรรม คุมคา
ทางเศรษฐกิจและประชาชนไดใชระบบขนสงดวยรถโดยสารสาธารณะที่มีคุณภาพจึงเปนเปาหมายสําคัญของกรมการ
ขนสงทางบก (กรมการขนสงทางบก, 2559)  
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ทั้งนี้เพราะระบบขนสงทางบกถือเปนระบบขนสงมวลชนที่ควรพัฒนาอยางเรงดวนที่สุดท้ังเรื่องของความรวดเร็ว 
คาใชจายและความปลอดภัยในการใชบริการ รวมถึงปริมาณของพาหนะที่ใหบริการและความตรงตอเวลาหรือความ
แนนอนของการใหบริการซึ่งหากพัฒนาระบบขนสงในประเด็นตางๆ เหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพแลวยอมสงผลดีตอ
คุณภาพชีวิตของประชาชน (สลิลาทิพย ทิพยไกรศร, 2554) 
  การใหบริการแท็กซี่เปนหนึ่งในการใหบริการขนสงสาธารณะทางบกแกประชาชนท่ัวไปในประเทศ ถือเปนการ
ใหบริการขนสงที่ใหความสะดวกสบายแกผูโดยสารท้ังในกรุงเทพฯ และในหัวเมืองใหญๆ ในตางจังหวัด การใชบริการรถ
แท็กซี่มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นตามการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจและการขยายเมืองในเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทย 
 การรับเรื่องรองเรียนผานศูนยคุมครองผูโดยสารรถสาธารณะที่เก่ียวกับรถแท็กซี่โดยสารสาธารณะ ต้ังแตป 
2556-2559 ในดานตางๆ อาทิ ผูประจํารถแสดงกิริยาวาจาไมสุภาพ ไมใชมาตรคาโดยสาร มาตรคาโดยสารผิดปกติ ขับ
รถประมาท นาหวาดเสียว เก็บคาโดยสารเกินอัตราที่ทางราชการกําหนด พาผูโดยสารไปตามเสนทางท่ีออมเกินควร 
ปฏิเสธไมรับผูโดยสาร ไมสงผูโดยสารตามที่ตกลงกัน ผูโดยสารลืมสัมภาระ และอ่ืนๆ ยังคงมีขอรองเรียนอยางตอเนื่อง
และไมมีทีทาวาจะลดลงแตอยางใด (กลุมสถิติการขนสง กองแผนงาน, 2559) และนอกจากขอรองเรียนดังกลาวแลว 
ปญหาระหวางผูขับรถแท็กซี่กับผูโดยสารยังคงเกิดขึ้นอยูบอยครั้ง ซึ่งไดสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของ
ผูโดยสารและบางคร้ังก็เปนการทําลายภาพลักษณการใหบริการรถแท็กซี่สาธารณะและกรมการขนสงทางบก (ไทยรัฐ
ออนไลน, 2560, 27 เมษายน)  
  อีกทั้งเรื่องรองเรียนในป 2559 ตอรถแท็กซี่โดยสารสาธารณะนั้นมีปริมาณมากถึง 49,447 คร้ัง และเม่ือ
เปรยีบเทียบกับเรื่องรองเรียนที่มีตอรถสามลอรับจาง รถสี่ลอเล็กรับจาง รถจักรยานยนตรับจาง และรถอื่นๆ ที่รวมกัน
เปนจํานวน 2,444 ครั้ง (กลุมสถิติการขนสง กองแผนงาน, 2559) แสดงใหเห็นวาปริมาณเร่ืองรองเรียนของรถแท็กซี่
โดยสารสาธารณะสูงกวาเกือบ 200% ดังนั้นปญหาการใหบริการรถแท็กซี่โดยสารสาธารณะเปนปญหาท่ีกรมการขนสง
ทางบกจะตองพิจารณาทบทวนขอกฎหมายและการควบคุมรถแท็กซี่สาธารณะอยางจริงจัง โดยหนวยงานผูรับผิดชอบ
และผูใหบริการควรมีมาตรการในการกํากับ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบอยางเขมงวด รวมทั้งผูขับขี่รถแท็กซี่ควรผานการ
คัดกรองคุณสมบัติที่เหมาะสมในการใหบริการที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน 
  จากปญหาขางตน กรมการขนสงทางบกจะมีมาตรการดําเนินการในเชิงนโยบายในการจัดระบบบริการแท็กซี่
โดยสารสาธารณะท่ีตอบสนองใหผูใชบริการใหไดรับความสะดวก ปลอดภัยและทันตอความเปล่ียนแปลงทางดาน
เทคโนโลยีในการใหบริการรูปแบบใหมอยางไร เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการใหรองรับกับคูแขง ขันใหมๆ โดยใหมี
ความขัดแยงนอยที่สุด 
 
แนวคิดการบริหารองคการภาครัฐ  

ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2538) การบริหารภาครัฐ (Public Administration) หมายถึง การกําหนด และการดําเนิน
ยุทธศาสตร และนโยบายสาธารณะ เพื่อประโยชนสาธารณะ  
  การกําหนดแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานขององคกรภาครัฐ นักรัฐประศาสนศาสตร จะแบงแนวความคิด
ออกเปน 2 แนวคิดคือ  
  1) แนวคิดรัฐประศาสนศาสตรดั้งเดิม (Old Public Administration) แนวคิดรัฐประศาสนศาสตรหรือการ
บริหารรัฐกิจดั้งเดิมเปนแนวคิดทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ ตั้งแต ค.ศ. 1887-1968 ซ่ึงเปนยุค
หรือชวงเวลาที่ใหความสําคัญกับคานิยมทางการบริหารตามหลัก 3E’s คือ ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล 
(Effectiveness) และประหยัด (Economy) โดยแนวคิดทฤษฎีที่สําคัญในชวงนี้ (Henry, 2001) คือ (1) การแยกการ

��

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 



บรหิารกับการเมืองออกจากกันเปนสองสวน (ค.ศ. 1900-1926) เปนแนวคิดของ Goodnow (1900) ไดกลาววา รัฐบาล
มีหนาที่แตกตางกันสองประการคือ การเมืองและการบริหารกลาวคือ การเมืองเปนเรื่องของการกําหนดนโยบายหรือ
การแสดงออกซ่ึงเจตนารมณของรัฐ สวนการบริหารเปนการนํานโยบายตางๆ เหลานั้นไปปฏิบัติ สวน White (1926) ได
ชี้ใหเห็นวา การเมืองไมควรเขามาแทรกแซงการบริหาร การศึกษาเร่ืองการบริหารรัฐกิจควรจะเปนการศึกษาในแบบ
วิทยาศาสตรเปนการศึกษาถึงความจริง ปลอดจากคานิยมของผูที่ศึกษา หนาท่ีของการบริหารคือ ประหยัดและ
ประสิทธิภาพ สวนการศึกษาเก่ียวกับเร่ืองการกําหนดนโยบายสาธารณะและปญหาตางๆ ท่ีเก่ียวของถือเปนเรื่องของนัก
รัฐศาสตรในระยะนี้วิชาการบริหารรัฐกิจถือวาเปนสาขาหนึ่งของวิชารัฐศาสตร  (2) หลักของการบริหารจัดการ           
(ค.ศ. 1927-1937) เปนชวงที่ตอจากแนวความคิดแรก โดยมองวาวิชาการบริหารรัฐกิจเปนเรื่องของหลักตางๆ ของการ
บริหารท่ีมีลักษณะเปนวิทยาศาสตร หลักเกณฑการบริหารที่มีชื่อเสียง เชน หลักท่ีเปนหนาที่ของนักบริหารคือ 
POSDCORB ของ Gulic & Urwick (1937) (3) การบริหารรัฐกิจคือ รัฐศาสตร (ค.ศ. 1950-1970) เปนยุคที่วิชาการ
บริหารรัฐกิจไดกลับคืนไปเปนสาขาหนึ่งของวิชารัฐศาสตรอีกครั้ง ทําใหมีการกําหนดสถาบันท่ีจะศึกษาใหมวาคือ  การ
บริหารราชการของรัฐบาล ในยุคนี้การศึกษาไมมีความกาวหนามากนักและนักวิชาการบริหารรัฐกิจเริ่มเห็นความต่ําตอย
และใชประโยชนของการศึกษาในแนวทางนี้ (4) การบริหารรัฐกิจคือ วิทยาการทางการบริหาร (ค.ศ. 1956-1970) เปน
ชวงท่ีนักวิชาการทางการบริหารรัฐกิจไดเริ่มคนหาแนวทางใหม โดยไดเริ่มมาศึกษาถึงวิทยาการทางการบริหาร ซึ่ง
หมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีองคการ (Organization Theory) และวิทยาการจัดการ (Management Science) 
(5) การบริหารรัฐกิจคือการบริหารรัฐกิจ (ค.ศ. 1970) นักบริหารรัฐกิจไดพยายามที่จะสรางพาราไดมใหมๆ ข้ึนมาแทน
พาราไดมเกาๆ ที่เคยมีมากอนจะเปนลักษณะของสหวิทยาการ การสังเคราะห ความรูความสามารถในสาขาวิ ชาการ
ตางๆ มาใชแกปญหาในสังคม ความโนมเอียงไปสูเรื่องท่ีสะทอนใหเห็นถึงชีวิตในเมือง ความสัมพันธทางการบริหาร
ระหวางองคการของรัฐและองคการของเอกชน เขตแดนรวมกันระหวางเทคโนโลยีและสังคม นอกจากนี้นักวิชาการบาง
คนยังสนใจเพ่ิมขึ้นในเรื่องของนโยบายศาสตร เศรษฐศาสตรการเมือง กระบวนการกําหนด และการวิเคราะหนโยบาย
สาธารณะ และการวัดผลไดของนโยบาย อันเปนเร่ืองที่มีความสัมพันธกันอยูแยกไมออก (6) การจัดการภาครัฐ (Public 
management) ในทศวรรษ 1970 หลักเหตุผลครอบงําความคิดของการจัดการภาครัฐเกือบจะโดยสิ้นเชิง ตนทศวรรษ 
1980 หนังสือชื่อ In Search of Excellence ของ Peters and Waterman ไดเปล่ียนความคิดนี้และไดชี้ใหเห็นวา
ความสําเร็จของบริษัทอเมริกันสวนใหญไมไดใชหลักเหตุผล ตรงกันขามกลับใชหลักสิ่งมีชีวิตและกลยุทธดานความเปน
มนุษยรวมทั้งแนวทางวัฒนธรรมองคการ หนังสือเลมนี้จึงมีสวนสําคัญท่ีชวยกระตุนการบริหารภาครัฐใหหันมาสนใจมิติ
มนุษย ซึ่งไมนานนักก็ไดแพรไปทั่วอาณาบริเวณของการศึกษาการจัดการภาครัฐ นักวิชาการหลายๆ คนเร่ิมคิดวาอาจ
สรางความเปนเลิศใหกับการบริหารภาครัฐได เชน การเสนอใหใชแนวทางการพัฒนาองคการ ( Organizational 
development) การจัดการคุณภาพรวมทั้งองคการ (Total quality management) และการจัดการกลยุทธที่เนน
วัฒนธรรม (Culturally oriented strategic management)  

 2) แนวคิดรัฐประศาสนศาสตรแนวใหม (New Public Administration--NPA) การจัดการภาครัฐแนวใหม
เปนพาราไดมที่สําคัญที่นักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตรใหการยอมรับในปจจุบันวาเปนกรอบแนวคิดที่ถูกนํามาใช
บริหารภาครัฐในปจจุบันไดเปนอยางดี โดยที่แนวคิดการบริหารการจัดการภาครัฐแนวใหมเปนปรัชญาการบริหารท่ี
รัฐบาลนํามาใชตั้งแตทศวรรษที่ 1980 โดยมีจุดประสงคหลักเพ่ือใหการบริหารภาครัฐมีความทันสมัย  

การบริหารรัฐกิจใหมในทัศนะของ Frank (1971) ไดเสนอแนวทางใหมในการพัฒนาขอบขายและวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ไวดังนี้ (1) บริหารรัฐกิจที่สอดคลองกับสภาพความเปนจริงและปญหาสังคมกลาวคือ ความรูและ
ทฤษฎีตางๆ นั้นลวนแตเกิดจากการรับรูและตระหนักดวยความสํานึกของคนบนพ้ืนฐานทางบรรทัดฐานหรือแนวคิดที่มี
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อยูในใจตอสภาพการณและส่ิงแวดลอมรอบตัว (2) การพัฒนาไปสูแนวคิดหลังปฏิฐานนิยมคือ ความมุงเนนสนใจตอ
บรรทัดฐานอันละเอียดออน เก่ียวกับหลักการทางปฏิบัติดานศีลธรรม จริยธรรม และคานิยมตางๆ เชน การบริหารรัฐกิจ
ยุคใหมจะไมวางตัวเปนกลางทางคานิยม แตอาจตอสูเพ่ือรักษาสงเสริมคานิยมอยางใดอยางหนึ่งอันเหมาะสม ( 3) การ
ปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมเพ่ือที่องคการจะมีขีดความสามารถมากข้ึนในการแกปญหาอยางมี
ประสิทธิภาพ การบริหารรัฐกิจใหมตองสนใจตอสภาพแวดลอมทางการเมืองและสังคมกวางไกลออกไปจากการบริหาร
ภายในองคการ (4) การพัฒนาองคการในรูปแบบใหมใหเปนองคการเชิงริเริ่มสรางสรรคและบุกเบิกทดลองในการพยายาม
ตอบสนองความตองการของประชาชนผูใชบริการเปนการรับรูเขาใจความสัมพันธระหวางองคการกับโลกภายนอกมากข้ึน 
(5) การจัดองคการสาธารณะที่มุงรับใชใหบริการแกประชาชนใหความสนใจตอประชาชนผูรับบริการมากขึ้น  

Frederickson (1980) กลาวถึงการบริหารรัฐกิจใหมวาโดยสรุปวาเปนการแสวงหาความยุติธรรมทางสังคม 
การบรรลุและการเพิ่มคานิยมบางอยาง เชน การรับรูตอบสนองตอความตองการของประชาชน การมีสวนรวมตัดสินใจ
ของประชาชน การเพิ่มทางเลือกของประชาชน และความรับผิดชอบทางการบริหารเพื่อใหโครงการบรรลุผล  
 
แนวคิดนโยบายสาธารณะ 
  นโยบายสาธารณะ หมายถึง การจัดสรรผลประโยชน หรือสิ่งที่มีคุณคาระหวางปจเจกชนและกลุมผลประโยชน
ตางๆ ในระบบสังคมการเมือง (Easton, 1971) ในขณะท่ี Sharkansky (1970) นโยบายสาธารณะ หมายถึง กิจกรรม
ตางๆ ที่รัฐบาลหรือองคกรของรัฐจัดทําขึ้น อาทิ การจัดบริการสาธารณะ การออกกฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย
ตางๆ และการจัดพิธีกรรมอันถือเปนสัญลักษณของสังคม เปนตน 
  Lasswell and Abraham Kaplan (1970) นโยบายสาธารณะ หมายถึง แผนหรือโครงการท่ีกําหนดข้ึนอัน
รวมถึงเปาหมาย ส่ิงที่มีคุณคาและแนวการปฏิบัติตางๆ หรืออีกนัยหนึ่งความหมายของนโยบายสาธารณะถือวาเปน
แนวทางปฏิบัติที่กําหนดขึ้นเพื่อสนองตอบตอปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้น หรือแนวทางที่รัฐบาลหรือองคกรของรัฐบาลกําหนด
ขึ้นเพื่อแกไขปญหา (Anderson, 1975) 
  Van Meter and Van Horn (1975) การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนการดําเนินการโดยบุคคลหรือกลุม บุคคลใน
ภาครัฐหรือเอกชนซ่ึงการดําเนินการดังกลาวมุงที่จะกอใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของนโยบาย  ที่ไดตัดสิน
กระทาไวกอนหนานั้น  
  ศุภชัย ยาวประภาษ (2538) การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนกระบวนการที่มีความตอเนื่อง มีขั้นตอนใน การดา
เนินกิจกรรม แตละขั้นตอนมีความสัมพันธกันตลอดเวลาและการนํานโยบายไปปฏิบัติเปนการดําเนินการ ใหสําเร็จลุลวง
ตามเปาหมายของนโยบาย 
 
ทฤษฎีระบบ 

Hicks (1972) Semprevivo (1976) Kindred (1980) ระบบคือ การรวมตัวของสิ่งหลายสิ่งเพ่ือความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน โดยแตละสิ่งนั้นมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน หรือขึ้นตอกันและกัน หรือมีผลกระทบตอกันและกัน 
เพื่อใหเกิดผลอยางใดอยางหนึ่ง Easton (1971) เปนนักวิชาการที่มีมุมมององคการวาเปนองคการระบบเปดที่ทํางาน
สัมพันธกับสภาพแวดลอมและตองปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมระบบยอยตางๆ จะตองทํางานสัมพันธกัน 
และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานขององคการจะตองสอดคลองกับสภาพแวดลอม 
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แนวคิดการเปลี่ยนแปลงองคการ  
Certo (2003) การเปล่ียนแปลงองคกรเปนกระบวนการที่ทําใหองคกรดํารงอยูอยางมีประสิทธิผลสูงขึ้นคือ 

การทําใหองคกรบรรลุถึงวัตถุประสงค การเปลี่ยนแปลงนี้อาจเกิดขึ้นในสวนใดสวนหนึ่งขององคกรก็ได แตมีผลถึงสาย
การบังคับบัญชา ระดับความรับผิดชอบโดยบุคคลตางๆ และการกําหนดแนวทางการสื่อสารขององคกร  

เนตรพัณณา ยาวิราช (2553) การเปลี่ยนแปลงในองคกรเปนกระบวนการที่ทําใหองคกรมีประสิทธิภาพสูงข้ึน
ในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค การเปล่ียนแปลงนี้เกี่ยวของกับสวนตางๆ ภายในองคกรและมีผลกระทบตอการใช
อํานาจหนาที่ในสายการบังคับบัญชา ความรับผิดชอบของสมาชิกในองคกร และการติดตอสื่อสารในองคกร รวมท้ัง
แรงผลักดันจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใหมๆ ทําใหองคกรตองปรับตัวในการตอบสนองตอสิ่งแวดลอม  
 
แนวคิดการบริหารองคการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  พัฒนาการและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตในองคการ สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงทั้งโดยทางตรง
และทางออม ซึ่งกอใหเกิดความทาทายแกผูบริหารในอนาคตในการที่นําเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกธุรกิจ 
โดยผูบริหารตองมีความรู ความเขาใจ และวิสัยทัศนตอแนวโนมของเทคโนโลยี เพ่ือใหสามารถตัดสินใจนําเทคโนโลยีมาใช
งานอยางมีประสิทธิภาพ (ดํารง วัฒนา, 2547) ดังนั้นองคการท่ีเจริญเติบโตในอนาคตจะตองสามารถประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเขาไปในโครงสรางการบริหารงาน ซึ่งจะตองทําความเขาใจในศักยภาพและผลกระทบของเทคโนโลยี
ที่มีตอองคการและสังคม เพื่อใหเลือกใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุดและกอใหเกิดผลกระทบในดานลบนอย  
 
แนวคิดความรับผิดชอบตรวจสอบไดของการบริหารองคการภาครัฐ 

แนวคิดความรับผิดชอบตรวจสอบไดของการบริหารองคการภาครัฐโดยหลักธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี เปนแนวทางสําคัญของรัฐในการจัดระเบียบใหสังคม ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน
ใหสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข  

บวรศักด์ิ อุวรรณโณ (2542) การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีหรือธรรมาภิบาล เปนแนวทางสําคัญใน
การจัดระเบียบใหสังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน ในการเสริมสรางความเขมแข็งหรือสราง
ภูมิคุมกัน เพื่อบรรเทา ปองกันหรือแกไขเยียวยาภาวะวิกฤติที่จะเกิดขั้น  
  การสงเสริมใหเกิดการสรางธรรมาภิบาลนั้นมาจากความรวมมือของสถาบันท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชา
สังคม บทบาทของรัฐที่สําคัญคือ รัฐเปนผูมีบทบาทในการวางรากฐาน และรักษากฎระเบียบตางๆ การสรางธรรมาภิ
บาลของรัฐนั้นจําเปนตองอาศัยระบบการจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ มีภาระรับผิดชอบภายใตกฎหมายและนโยบาย
ที่โปรงใสตรวจสอบได 
 
ปญหาการจัดระบบบริการแท็กซี่สาธารณะโดยกรมขนสงทางบก  
 การจัดระบบบริการแท็กซี่สาธารณะโดยกรมขนสงทางบกพบวามีปญหาสําคัญดังนี้  
  1. การจัดระเบียบรถแท็กซี่สาธารณะในปจจุบันของกรมการขนสงทางบก เปนปรากฏการณที่เพิกเฉย ตอ
ปญหาและเอาเปรียบประชาชน โดยเขาใจวาองคการมีความความถูกตองตามกฎหมายจึงมีความผูกขาดและ ไม
พัฒนาการบริหารงานไดดีเทาที่ควรจะเปน  
  2. ความลมเหลวในการแกปญหารถแท็กซี่สาธารณะ กรมการขนสงทางบกมุงเนนแตการใชแนวทาง ตาม
กฎหมายแกไขปญหามากกวาการใชความเขาใจ ทําใหประชาชนผูใชบริการแท็กซี่สาธารณะมีความสงสัยใน บทบาทการ
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กํากับดูแลรถแท็กซี่สาธารณะของกรมการขนสงทางบก เพราะผูโดยสารรูสึกวากําลังถูกลิดรอน ทางเลือกในการใช
บริการรถ รูสึกเคลือบแคลงในการดําเนินงาน กรมการขนสงทางบกควรจะยอมรับไดวาเปน ความลมเหลวในการบังคับ
ใชกฎหมายและคุมครองผูบริโภค  
  3. กฎหมายท่ีไมพัฒนา ทําใหกลุมบุคคลบางกลุมท่ีเขามาเพ่ือการแสวงหาผลประโยชนหรือชองทางท่ีไม  
ถูกตองกับประชาชน อีกทั้งความหละหลวมและไมเขมขนการคัดกรองบุคคลเขามาทําหนาท่ีขับรถแท็กซี่  สาธารณะทํา
ใหเกิดความไมมั่นคงตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ซึ่งกรมการขนสงทางบกมองขามปญหา ดังกลาวมาโดยตลอด  
  4. การแกปญหารถแท็กซี่สาธารณะทางเลือกใหกับประชาชนผูใชบริการยังคงมีปญหา กรมการขนสง ทางบก
สรุปวาการบริการรถแท็กซี่ผาน Application แบบอูเบอรนั้นผิดกฎหมาย อีกทั้งแท็กซี่สาธารณะดั้งเดิม นั้นยังคงมีปญหา
แบบเดิมๆ และนับวันจะมีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ จนผูโดยสารเกิดความเบื่อหนายและ หวาดกลัวในความปลอดภัย
ของชีวิต ทําใหหันไปใชบริการรถแท็กซี่แบบอื่นอยางแท็กซี่อูเบอร แท็กซี่แกร็บ ซ่ึงเปนทางเลือกใหมที่มีความสะดวก 
สบาย รวดเร็วและท่ีสําคัญไมมีพฤติกรรมเหมือนรถแท็กซี่สาธารณะทั่วไป ทําใหผูใชบริการมีความมั่นใจในความปลอดภัย 
แตกรมการขนสงทางบกยังคงคิดวารถแท็กซี่สาธารณะมีระบบความ ปลอดภัยที่ดีกวาระบบแท็กซี่ที่เปนทางเลือกใหม 
เพราะแท็กซี่สาธารณะมีฐานขอมูลแท็กซี่ในระบบ แตในความ เปนจริงบอยครั้งที่พบวาชื่อและภาพถายที่แสดงไวของ
คนขับกับคนขับตัวจริงเปนคนละคน แสดงใหเห็นวาเปน ความลมเหลวของกรมการขนสงทางบกในการกํากับดูแล  
 

บทสรุป  
  การแกปญหาของกรมการขนสงทางบกในการประชาสัมพันธใหประชาชนเลือกใชบริการรถแท็กซี่ที่  ถูกตอง
ตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยและอยาหลงเชื่อการสรางแรงจูงใจดวยเหตุผลตางๆ เนื่องจากหาก คํานวณคาโดยสาร
แลวจะพบวามีการแฝงคาใชจายตอระยะทางและเวลา รวมทั้งมีการประกันคาโดยสารข้ันต่ํา ซ่ึงเมื่อเทียบกับอัตราคา
โดยสารรถแท็กซี่มิเตอรในปจจุบันแลวพบวา แท็กซี่ที่เปนทางเลือกใหมอยางแท็กซี่อูเบอร จะมีราคาท่ีสูงกวาและขอ
สําคัญผูโดยสารอาจไมไดรับความปลอดภัย เนื่องจากรถดังกลาวไมเขาสูระบบฐานขอมูลในการตรวจสอบรถสาธารณะ
ของกรมการขนสงทางบก รวมท้ังตองใชจายผานบัตรเครดิตซึ่งอาจมี มาตรฐานความปลอดภัยไมเพียงพอ การ
ดําเนินการตามที่กลาวมาขางตนกลับกลายเปนวาภาครัฐไมไดรับรูถึง ปญหาของผูใชบริการโดยสารแท็กซี่สาธารณะเลย
แมแตนอย ไมรับรูวาทําไมประชาชนจึงเลือกใชบริการแท็กซี่ ทางเลือกท่ีภาครัฐอางไมถูกกฎหมาย เปนการสะทอนให
เห็นวาเมื่อหนวยงานภาครัฐผูรับผิดชอบเรื่องนี้ยังไม เขาใจและไมรับรูปญหาเรื่องความไมไดมาตรฐานของแท็กซี่
สาธารณะในระบบกับแท็กซี่ที่เปนทางเลือกใหมที่มี มาตรฐานในการบริการที่ทําใหประชาชนมีความมั่นใจในทุกดานวามี
ความแตกตางกันอยางไร ประชาชนมีความ ตองการแบบไหนมากกวากัน ถือวาเปนความลมเหลวของกรมการขนสงทาง
บกหรือภาครัฐที่เปนผูกํากับดูแล และการที่ผูใชบริการยังคงมีขอรองเรียนตอรถแท็กซี่สาธารณะอยางตอเนื่องและมิได
ลดลงแตอยางใด ถือไดวา เปนองคประกอบสําคัญที่สงผลกระทบตอการจัดระบบการใหบริการแท็กซี่โดยกรมการขนสง
ทางบก ทั้งนี้เพราะ ระบบการใหบริการแท็กซี่สาธารณะถือเปนนโยบายสาธารณะที่ภาครัฐตองดูแลใหเกิดประโยชน
สูงสุดกับ ประชาชนผูใชบริการ 
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ปจจัยท่ีสงผลตอการนําแนวคิดธรรมาภิบาลมาประยุกตใชของภาครัฐในการสรางโรงไฟฟาถานหินใน
จังหวัดกระบี่ 
 
Factors affecting government in the application of governance In Building Coal Power 
Plant in Krabi Province 
 
ผูวิจัย   เกศรินทร วิมลธาดา 
   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

รองศาสตราจารย ดร.ศรุดา  สมพอง 
 

บทคัดยอ 
  บทความนี้นําเสนอแนวคิดเก่ียวกับการบริหารองคการภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงองคการ การบริการสาธารณะ
แนวใหม การจัดการภาครัฐแนวใหม ธรรมาภิบาลกับแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  รวมท้ังความรับผิดชอบ
ตรวจสอบไดของการบริหารองคการภาครัฐโดยใชหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดการสานเสวนาหาทางออกในประเด็น
สาธารณะ เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงตอการนําแนวคิดธรรมาภิบาลมาประยุกตใชของภาครัฐในการสรางโรงไฟฟาถานหินใน
จังหวัดกระบี่ ผลที่ไดจะสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรภาครัฐในการสราง
โรงไฟฟาถานหินในประเทศไทยตอไป 
 
คําสําคัญ : แนวคิดธรรมาภิบาลภาครัฐ ความโปรงใส การสรางโรงไฟฟาถานหินจังหวัดกระบี่  
 
Abstract 
 This article looks at the concepts of public administration, organization change, new 

public management and good governance, including public accountability and transparency 
with dialogue and public deliberation for solution in public issues. It is with the purpose to 
study factors affecting government in the application of governance in Building Coal Power 
Plant in Krabi Province and the result finding would serve as a model for public governance in 
building cold power plant in Thailand.  

Keywords : Concepts, Governance, Transparency, Coal Power Plant, Krabi Province
 

บทนํา 
  กระทรวงพลังงานไดวางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแหงชาติ จัดทําแผนหลัก ไดแก (1) แผนพัฒนากําลังผลิต
ไฟฟาของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan--PDP) (2) แผนอนุรักษพลังงาน(Energy Efficiency 
Development Plan--EEDP) (3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy 
Development Plan--AEDP) (4) แผนการจัดหากาซธรรมชาติของไทย และ (5) แผนบริหารจัดการน้ํามันเชื้อเพลิง ทั้งนี้
แผน PDP2015 จะใหความสําคัญในประเด็นดาน (1) ความม่ันคงทางพลังงานตองตอบสนองปริมาณความตองการไฟฟา
เพื่อรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยจะสอดคลองกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเพิ่มของ
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ประชากร และอัตราการขยายตัวของเขตเมือง รวมถึงการกระจายสัดสวนเชื้อเพลิงที่ใชผลิตไฟฟาใหมีความเหมาะสม (2) 
ดานเศรษฐกิจตองคํานึงถึงตนทุนการผลิตไฟฟาที่เหมาะสม ประชาชนและภาคธุรกิจยอมรับไดและไมเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว การใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพในภาคเศรษฐกิจตางๆ เพื่อชะลอ
การสรางโรงไฟฟาและลดการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ (3) ดานส่ิงแวดลอมตองลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม โดย
ลดกาซคารบอนไดออกไซดตอหนวยการผลิตไฟฟาจากการปลดปลอยของโรงไฟฟา (กระทรวงพลังงาน, 2558)  
  จากการประกาศแผน PDP2015 กอใหเกิดความขัดแยงที่เกิดขึ้นในพื้นท่ีการกอสรางโรงไฟฟาถานหินกระบี่ ใน
สวนของภาคประชาชนเกิดความเห็นแตกออกเปนสองฝายคือ ฝายสนับสนุนและฝายท่ีตอตาน และจากการท่ีความ
ขัดแยงมีคูกรณีเก่ียวของหลายฝาย อาจทําใหกลายเปนปญหาท่ีเกิดขึ้นมีความซับซอนมากข้ึนและหากปลอยไวเชนนี้ยิ่ง
จะทําใหสถานการณความขัดแยงมีแนวโนมลุกลามอยางตอเนื่องและรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงโครงการ
โรงไฟฟากระบี่อาจมีแรงกดดันที่จะทําใหความขัดแยงขยายประเด็นไปยังเรื่องอื่นๆ ได  
  จากการที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันโอชา มีขอสั่งการใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
ยกเลิกรายงานวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) และรายงานวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพ (EHIA) ท่ี 
กฟผ. ไดดําเนินการไปแลว โดยให กฟผ. ไปศึกษาทําความเขาใจใหม พรอมกับทํา EIA และ EHIA ใหม โดยเนนให
ประชาชนรวมถึงผูเห็นตางมีสวนรวมในการตัดสินใจและเกิดความโปรงใสในการดําเนินงาน 
(การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 2560) 
  เม่ือพิจารณากระบวนการจัดทํารายงาน EIA EHIA ของประเทศไทยจึงตองมีการการยกเครื่องใหมของ
กระบวนการทั้งหมด การจัดทํารายงานตองอยูบนขอมูลที่เปนจริง มีความเปนธรรม โปรงใสและตรวจสอบได การจัดทํา
รายงานท้ังสองฉบับขึ้นมาใหมนั้นตองอยูภายใตกรอบที่ตองยึดบนหลักการปฏิบัติที่ตองไดรับการยอมรับจากประชาชนท่ี
เสนอใหมีการปฏิรูประบบEIA EHIA และในท่ีสุดจะนํามาสูการเร่ิมตนใหมทั้งหมดของโครงการโรงไฟฟาถานหินและทา
เทียบเรือถานหินกระบี่ตองเร่ิมจากการร้ือแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา (PDP) ใหมทั้งหมด เนื่องจากแผน PDP2015 ท่ีใช
บังคับในป พ.ศ. 2553-2573 นั้นยังมีขอบกพรองดังนี้ (Greenpeace Thailand, 2560) 
  (1) ขาดความชอบธรรมและโปรงใสในหลายประเด็น การเกิดขึ้นของโครงการโรงไฟฟาถานหินกระบี่ที่เกิดจาก
แผน PDP จําเปนที่จะตองทบทวน ซ่ึงกระบวนจัดทําแผน PDP มีขอโตแยงเกี่ยวกับความไมเปนธรรมทุกฉบับท่ีออกมา
บังคับใชเปนแนวปฏิบัติในการจัดหาไฟฟาของประเทศ อาทิ การกําหนดสัดสวนของคณะกรรมการจัดทําแผน PDP ที่
เนนหนวยงานภาครัฐเปนสวนใหญแทนท่ีจะใหหนวยงานภาครัฐทําหนาท่ีเปนผูนําเสนอขอมูลตอคณะกรรมการที่มีความ
เชี่ยวชาญและเปนกลาง  
  (2) การพยากรณความตองการใชไฟฟาของประเทศที่เกินจริง  
  (3) การขาดการมีสวนรวมของประชาชนในแตละจังหวัดซึ่งจําเปนตองจัดทําแผนพีดีพีระดับจังหวัดกอนเขาสู
การจัดทําแผนพีดีพีระดับประเทศ  
  (4) การผูกขาดอํานาจของ กฟผ. ในการเปนทั้งผูจัดหาพลังงานและเปนผูจัดทําแผน PDP 
  (5) ผลประโยชนทับซอนของผูกําหนดนโยบายพลังงานดํารงตําแหนงในกลุมบริษัทพลังงานเช้ือเพลิงฟอสซิล  
  ปญหาขอบกพรองเหลานี้เปนความสําคัญในระดับนโยบาย เนื่องจากปญหาดังกลาวเปนสิ่งสะทอนถึงความ
โปรงใสของรัฐ หากรัฐบาลคํานึงถึงปญหารุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตก็สามารถแสดงความจริงใจในการจัดการขอ
ขัดแยงเหลานี้ไดโดยการดําเนินการตาม “หลักธรรมาภิบาลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม” เพ่ือใช
ในการตัดสินใจเดินหนาโครงการโรงไฟฟาถานหินจังหวัดกระบี่ ซึ่งจะสามารถยับยั้งความขัดแยงดังกลาวลงไดดวยการ
สรางความโปรงใสตามหลักการธรรมาภิบาลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
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แนวคิดการบริหารองคการภาครัฐ 
การบริหารจัดการภาครัฐเปนศาสตรที่พัฒนามาจากทฤษฎีทางดานรัฐประศาสนศาสตรและการบริหารรัฐกิจ

สามารถจําแนกไดดังนี้ 
  Goodnow (1900) การเมืองเปนเรื่องของการกําหนดนโยบายหรือการแสดงออกซึ่งเจตนารมณของรัฐ สวน
การบริหารเปนการนํานโยบายตางๆ เหลานั้นไปปฏิบัติ ดังที่ White (1926) กลาววา การเมืองไมควรเขามาแทรกแซง
การบริหาร หลักการบริหารจัดการ POSDCORB ของ Gulic & Urwick (1937)  
  ชวงทศวรรษ 1970 หลักเหตุผลครอบงําความคิดของการจัดการภาครัฐเกือบจะโดยสิ้นเชิงและในตนทศวรรษ 
1980 Peters and Waterman (1982) ในหนังสือชื่อเรื่อง In Search of Excellence: Lessons from  American 
Best Run Companies ไดเปล่ียนความคิดนี้ซึ่งไดชี้ใหเห็นวาความสําเร็จของการบริหารสวนใหญใชกลยุทธดานความ
เปนมนุษย รวมท้ังแนวทางวัฒนธรรมองคการ หนังสือเลมนี้จึงมีสวนกระตุนการบริหารภาครัฐใหหันมาสนใจมิติมนุษย 
นักวิชาการหลายคนเร่ิมคิดวาอาจสรางความเปนเลิศใหกับการบริหารภาครัฐได เชน การเสนอใหใชแนวทางการพัฒนา
องคการ การจัดการคุณภาพรวมทั่วทั้งองคการ และการจัดการกลยุทธที่เนนวัฒนธรรมองคการ  
แนวคิดการเปลี่ยนแปลงองคการ  

การเปลี่ยนแปลงองคการเปนการเปล่ียนแปลงขององคการท้ังหมดหรือบางสวนซึ่งรวมถึงการออกแบบ
โครงสรางองคการใหม การเปลี่ยนแปลงองคการสามารถแบงเปน (1) การเปลี่ยนแปลงโครงสราง (2) การลดตนทุน (3) 
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ (Process Change) และ (4) การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม ซึ่งเงื่อนไขสําคัญเปนท่ีมาของ
ความพรอมในการเปล่ียนแปลงนั้นประกอบดวย (1) การมีผูนําที่มีประสิทธิผลและเปนท่ียอมรับ (2) แรงจูงใจของคนใน
องคการที่จะเปลี่ยนแปลง (3) ลําดับชั้นขององคการ (Society for Human Resource Management, 2005) 

การเปล่ียนแปลงองคการสามารถแบงได 3 ระดับ (Holbeche, 2005) ระดับแรกเปนการเปล่ียนแปลงเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานและผลลัพธขององคการที่เปนอยูในปจจุบันใหสอดคลองกับบริบทขององคการท่ีเปล่ียนแปลงไป
ซึ่งอาจเรียกวาการเปลี่ยนแปลงแลกเปล่ียน โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงในระดับนี้มักมุงเนนการเปล่ียนโครงสรางระบบ
กระบวนการหรือความสัมพันธของกลุมงานเพ่ือชวยลดตนทุนและพัฒนาคุณภาพของสินคาหรือบริการ เชน การนําการ
จัดการคุณภาพทั่วทั้งองคการ เปนตน ระดับที่สองเรียกวาการเปล่ียนแปลงในสวนเพิ่มซึ่งเปนการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ
และมีผลกระทบตอองคการเปนอยางมาก การเปล่ียนแปลงนี้มีลักษณะสําคัญคือเปนการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอย
ไปอยางตอเนื่อง เปนการเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ตลอดเวลาตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ระดับท่ีสามนั้น
เปนการเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงซ่ึงมักเปนการเปลี่ยนแปลงเมื่อองคการประสบวิกฤตหรืออาจเปนการเปล่ียนแปลงของ
องคการซึ่งเกิดขึ้นในชวงเจริญเติบโตโดยเขาไปควบรวมกิจการอื่น หรืออาจเปนชวงท่ีองคการเร่ิมเสื่อมถอยซึ่งมักถูก
ครอบครองดวยกิจการอื่น เปนตน การเปลี่ยนแปลงองคการในระดับนี้ทําใหองคการตองลดขนาดหรือปรับโครงสรางและ
อาจทําใหเกิดวัฒนธรรมองคการใหม การเปลี่ยนแปลงไมไดเปนสิ่งท่ีจะกระทํากันโดยงายและอาจไมประสบความสําเร็จ 

ผูนําถือเปนปจจัยที่มีผลตอความพรอมในการเปลี่ยนแปลง หากผูนําไมไดรับการยอมรับและไมมีประสิทธิผล
แลวนั้นอาจทําใหเกิดความลมเหลวในการเปล่ียนแปลงได ทั้งนี้เนื่องจากผูนํานั้นมีบทบาทสําคัญตอการรักษาพนักงานท่ี
มคีวามสามารถสูงเอาไวและเปนผูที่จะตองจูงใจพนักงานเพ่ือใหฝาฟนอุปสรรคท่ีจะเกิดขึ้นตลอดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น
จะเห็นไดวาการมีผูนําที่มีประสิทธิผลและไดรับการยอมรับนั้นจะทําองคการเร่ิมมีความพรอมในการเปลี่ยนแปลงมาก
พอที่จะกาวตอไปไดถัดมาคือแรงจูงใจของคนในองคการที่จะเปลี่ยนแปลง แรงจูงใจนี้มักเปนผลมาจากความไมพึงพอใจ
กับสถานการณที่เปนอยูเดิมขององคการและตองการเปลี่ยนไปสูสภาพท่ีดีกวา ซ่ึงแมจะมีความกลัวความกังวลอยูบางแต
แรงจูงใจนี้จะเปนตัวกระตุนสําคัญที่จะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอไปได ซึ่งการใหรางวัลตามผลการปฏิบัติงานนั้นเปน
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แนวทางที่เหมาะสมเปนประโยชน การเปลี่ยนแปลงลําดับชั้นขององคการเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอความพรอมในการ
เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงกระบวนการและการเปลีย่นแปลงวัฒนธรรม (Society for Human Resource 
Management, 2005) ซ่ึงควรตัดลําดับชั้นออกไปเสียกอนเนื่องจากในองคการท่ีมีลําดับชั้นมากการตัดสินใจมักขึ้นอยู
กับผูบริหารระดับสูง แลวถายทอดลงมาโดยผานสื่อกลาง ซ่ึงอาจไมไดเกี่ยวของกับงานของพนักงานท่ีตองเปลี่ยนแปลง
โดยตรง เปนผลใหพนักงานตอตาน เนื่องจากไมไววางใจคนท่ีขาดความเขาใจในเรื่องของงานประจําวันและในการ
เปลี่ยนแปลงนั้นพนักงานควรมีการริเริ่มทดลองทําอะไรใหมๆ พรอมเส่ียงแบบผูประกอบการ แตในองคการท่ีมีลําดับชั้น
มากนั้นมักทําไดยาก ที่สําคัญในการเปลี่ยนแปลงนั้นตองอาศัยการมีสวนรวมซึ่งเกิดจากความสมัครใจ แตองคการท่ีมี
ลําดับชั้นมากมักเปนการสั่งใหพนักงานทํางานเสียมากกวา ดังนั้นสิ่งที่เปนปญหาสําคัญในการเปลี่ยนแปลงคือลําดับชั้น 
หากตัดลําดับชั้นใหนอยลงไดก็จะยิ่งทําใหเกิดความพรอมในการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น ซึ่งองคการสามารถทําไดโดยใช
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ หรือใชวิธีการสรางโอกาสใหคนตางหนวยงานตางระดับไดมีโอกาสทํางานรวมกัน 
ดังเชน การนํารูปแบบทีมขามสายงานมาใชในการทํางาน 

 ในการเปลี่ยนแปลงองคการนั้นยากท่ีจะหาวิธีการท่ีดีที่สุดกระบวนการเปล่ียนแปลงที่เหมาะสมนั้นข้ึนอยูกับ
สถานการณหรือบริบทเฉพาะแตละองคการ Balogun & Hope-Hailey (2004) ไดเสนอตัวแบบของการเปล่ียนแปลง
องคการ โดยสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการทําความเขาใจสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในองคการ
ประกอบดวยสภาพปจจุบัน การเปลี่ยนผานและสภาพอนาคต 
 
แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม  

 การบริการสาธารณะแนวใหม (New Public Service--NPS) เปนแนวคิดท่ีอยูบนพื้นฐานของคานิยม
ประชาธิปไตย ความเปนพลเมืองและผลประโยชนสาธารณะ โดยการบริการเพื่อกอใหเกิดผลประโยชนสาธารณะ 

Denhardt and Denhardt (2003) กรอบชี้นําเชิงจริยธรรมของการบริการสาธารณะแนวใหมไวดังนี้  
(1) การรับใชมากกวาการกํากับทิศทาง ภาวะผูนําบนฐานคานิยมและรวมกันในการชวยเหลือใหประชาชน

สามารถผนึกกาลังและสรางผลประโยชนรวมจะมีความสําคัญเพ่ิมมากขึ้นสําหรับการทํางานในหนาท่ีของเจาหนาท่ีของ
รัฐแทนท่ีจะคอยกํากับและควบคุมทิศทางแตเพียงอยางเดียว  

(2) การแสวงหาผลประโยชนสาธารณะ ผูบริหารสาธารณะตองมีสวนเกื้อกูลตอการสรางหลักการและพ้ืนฐาน
รวมเกี่ยวกับผลประโยชนสาธารณะ จริยธรรมของการบริหารสาธารณะไมควรเนนการหาทางแกปญหาสังคมแบบ
รีบดวนและผลักดันโดยทางเลือกสวนบุคคล ควรใหความสําคัญกับการสรางหลักการรวมท่ีครอบคลุมท้ังรวม
ผลประโยชนและรวมความรับผิดชอบ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาและบริหารนโยบาย
สาธารณะ  

(3) คิดเชิงยุทธศาสตรและกระทําเชิงประชาธิปไตย นโยบายและแผนงานที่ตั้งใจตอบสนองความตองการของ
สาธารณะ บรรลุความสําเร็จไดโดยอาศัยความพยายามรวมกันบนพ้ืนฐานของกระบวนการความรวมมือ  

(4) รับใชพลเมือง (ประชาชน) ไมใชลูกคา ผลประโยชนสาธารณะเปนผลลัพธมาจากการโตเถียงกันเกี่ ยวกับ
คุณคาหรือคานิยมรวมมากกวาเปนการรวมตัวกันของคนที่มีผลประโยชนสวนตัว  

(5) จงตระหนักวาความรับผิดชอบไมใชของงาย เจาหนาท่ีของรัฐควรใสใจในกฎหมาย คานิยมชุมชน บรรทัด
ฐานการเมือง มาตรฐานวิชาชีพและความสนใจของพลเมือง  
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(6) ใหคุณคากับคนไมใชเพียงแตการเพิ่มผลผลิต องคการสาธารณะและเครือขายท่ีทํางานรวมกันจะประสบ
ความสําเร็จถาองคการเหลานี้ปฏิบัติการบนฐานจริยธรรมที่ใหความสําคัญกับกระบวนการความรวมมือ การสรางภาวะ
ผูนํารวมและการใหความเคารพตอทุกฝายที่เกี่ยวของ  

(7) ใหคุณคากับภาวะพลเมืองมากกวาภาวการณประกอบการ ผลประโยชนสาธารณะจะมีการกาวหนารุดหนา
โดยความรวมมือของเจาหนาที่ภาครัฐและพลเมืองที่มีความผูกพันท่ีจะเกื้อกูลตอสังคมมากกวาการที่ผูบริหารเลน
บทบาทผูประกอบกิจการและถือวาเงินสาธารณะเสมือนเงินของตนเอง 

 
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม 
  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ถามองการพัฒนาการการจัดการภาครัฐแนวใหมจะเห็นวาพัฒนามาจากการ
จัดการภาครัฐ โดยเฉพาะการจัดการภาครัฐในแนวทางการจัดการเพื่อการปลดปลอยและแนวทางการจัดการท่ีมุงเนน
ตลาดและการจัดการภาครัฐทั้งสองแนวทางนี้มีรากฐานมาจากทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ และเศรษฐศาสตรสถาบันใหม
หรือเศรษฐศาสตรองคการมีลักษณะเดนคือ ความพยายามแกปญหาของระบบราชการแบบด้ังเดิมโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การปรับปรุงในดานประสิทธิภาพและการใหบริการประชาชน หลักสําคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหมคือ การปฏิรูป
ระบบราชการ 
  แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมคือการเปล่ียนแปลงสภาพการณที่เปนอยูในปจจุบันใหเปนองคกร
สมัยใหมที่ยึดหลักธรรมาภิบาลที่สงผลทําใหภาครัฐทํางานอยางมีประสิทธิภาพซึ่งจะตองปรับเปลี่ยนระบบการบริหาร
จัดการดังนี้ (1) การปรับวิธีการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเนนผลงาน (2) ปรับการบริหารงานใหเปนธรรม 
โปรงใส ตรวจสอบได (3) ปรับบทบาทภารกิจและกลยุทธโดยใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวม 

Hood (1991) เสนอแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมดังนี้  
(1) จัดการโดยนักวิชาชีพที่ชํานาญการคือ การบริหารหรือจัดการแบบมืออาชีพที่จัดการดวยความชํานาญ 

โปรงใส และมีความสามารถในการใชดุลพินิจ รับผิดชอบตอหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายและรับผิดชอบตอการตรวจสอบ
จากภายนอก  

(2) มีมาตรฐานและการวัดผลงานท่ีชัดเจน ภาครัฐจึงตองมีจุดมุงหมายและเปาหมายของผลงานและการ
ตรวจสอบจะมีไดก็ตองมีจุดมุงหมายที่ชัดเจน 

(3) เนนการควบคุมผลผลิตที่มากข้ึน การใชทรัพยากรตองเปนไปตามผลงานท่ีวัดได  
(4) แยกหนวยงานภาครัฐออกเปนหนวยยอย การแยกหนวยงานใหญออกเปนหนวยงานยอยๆ ตามลักษณะ

สินคาและบริการที่ผลิตใหเงินสนับสนุนแยกกันและติดตอกันอยางเปนอิสระ  
(5) เปลี่ยนภาครัฐใหแขงขันกันมากข้ึนเปนการเปลี่ยนวิธีทํางานไปเปนการจางเหมาและประมูล ทําใหตนทุนต่ํา

และมาตรฐานสูงขึ้น  
(6) เนนการจัดการตามแบบภาคเอกชน เปล่ียนวิธีการแบบขาราชการไปเปนการยืดหยุนในการจางและให

รางวัล  
(7) เนนการใชทรัพยากรอยางมีวินัยและประหยัด วิธีนี้อาจทําได เชน การตัดคาใชจาย เพิ่มวินัยการทํางาน 

หยุดยั้งการเรียกรองของสหภาพแรงงาน จํากัดตนทุนการปฏิบัติ ตรวจสอบความตองการใชทรัพยากรของภาครัฐและ
ทํางานมากข้ึนโดยใชทรัพยากรนอยลง 

(8) มีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานมากกวากระบวนการดําเนินงาน ปรับลดระเบียบและขอกําหนดให
สามารถทํางานไดอยางอิสระ 
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แนวคิดหลักธรรมาภิบาลกับแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
แนวโนมของการบริหารจัดการภาครัฐในอนาคตจึงมุงไปสูการแปรรูปรัฐวิสาหกิจและการใช บุคคลที่สามในการ

ดําเนินการตางๆ แทนภาครัฐเพิ่มมากขึ้นซึ่งทําใหภาครัฐจําเปนตองอาศัย แนวความคิดและวิธีการบริหารจัดการของ
ภาคธุรกิจเอกชนมาใชมากขึ้น การบริหารจัดการแบบภาคเอกชนทําใหเจาหนาท่ีของภาครัฐตองมีคุณภาพมากขึ้น 
พรอมๆ กับตองการความเปนมืออาชีพมากข้ึนดวย  

การที่หนวยงานภาครัฐตองปรับเปลี่ยนรูปแบบของการปกครองจากรูปแบบเดิมท่ีใชระเบียบ ขอกําหนดตาม
กฎหมายกําหนด หากตองทําการเปลี่ยนเปนรูปแบบการดําเนินงานแบบผอนปรนภายใตธรรมาภิบาลหรือ “การกํากับ
ดูแลที่ดี” (Good Governance) มากข้ึน ดังนั้นปญหาในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมจึงอยูที่การเรงสรางองคกร
เครือขายของภาครัฐและภาคเอกชนที่อาศัยหลักการของ“ธรรมาภิบาล” ซึ่งอยูภายใตการกํากับของหลักแหงศีลธรรมท่ี
ดีงาม ภาคเอกชนไมเพียงแตเรียกรองและตองการ Good Governance เทานั้น แตยังเรียกรอง “Good Judgment” 
จากเจาหนาที่ของรัฐมากขึ้นทุกขณะดวย 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2551) ธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การ
จัดการ การควบคุมดูแลกิจการตางๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดีซึ่งสามารถ
นําไปใชไดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ธรรมท่ีใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางกลาวคือ หาไดมีความหมาย
เพียงหลักธรรมทางศาสนาเทานั้น แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตองชอบธรรมท้ังปวงซ่ึงวิญูชน
พึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใส ตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคกรภายนอก เปนตน  

Bevir (2009) นําเสนอประเด็นการใหความสําคัญของธรรมาภิบาลในรูปแบบที่เปนประชาธิปไตยที่ไมใช
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน Bevir ไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับจุดออนของประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่ไมสามารถทําใหเกิด
การบริหารงานแบบธรรมาภิบาลไดอยางสมบูรณ รัฐควรตองปรับรูปแบบการบริหาร โดยจัดการแบบประชาธิปไตยแบบ
มีสวนรวม ที่เนนการมีสวนรวมของตัวกระทําทางการเมืองในหลายสวนเพื่อการบริหารจัดการรวมกัน ท้ังสวนที่เปนรัฐ
และประชาสังคมที่แสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของประชาธิปไตยในทิศทางที่สอดคลองกับสังคมสมัยใหมที่ตองการลด
ความคลุมเครือของเนื้อหา Bevir นําเสนอทฤษฎีใหมดานธรรมาภิบาลเพื่อชวยเสริมสรางความรูความเขาใจในประเด็น
ความทาทายของธรรมาภิบาล โดยมีสาระสําคัญในประเด็น (1) แนวคิดวาดวยธรรมาภิบาลปรากฏข้ึนในรูปแบบ
กฎระเบียบที่หลากหลายกวาการปกครองโดยท่ีธรรมาภิบาลไดเนนย้ําในความเปนสถาบันของรัฐน อยลง แตมุงเนนท่ี
กระบวนการและการปฏิสัมพันธระหวางรัฐกับประชาสังคมที่มากข้ึน (2) แนวคิดวาดวยธรรมาภิบาลขยายตัวเพิ่มขึ้นดวย
อิทธิพลของแนวคิดทฤษฎีทางการเมืองและการปฏิรูปภาครัฐที่สงผลตอวิกฤตเสื่อมศรัทธาตอรัฐ (3) แนวคิดวาดวยธรร
มาภิบาลและวิกฤตเสื่อมศรัทธาตอรัฐสงผลตอภาพลักษณของประชาธิปไตยแบบตัวแทน และ (4) ตัวกระทําทาง
นโยบายตองตอบสนองกับความทาทายของธรรมาภิบาลในวิถีที่ถูกจํากัดดวยภาพลักษณของประชาธิปไตยแบบตัวแทน
และการหลงใหลเชื่อมั่นกับความเชี่ยวชาญดานนโยบายของรัฐ 

แนวคิดของ Bevir (2010) นั้นเพื่อแกปญหาวิกฤตของการจัดการภาครัฐสมัยใหมที่มีปญหาจากการบริหาร
จัดการแบบระบบราชการตามสายการบังคับบัญชา การบริหารจัดการแบบวิทยาศาสตรและการบริหารตามหลักเหตุผล
ตามบทบาทของหนวยงานภาครัฐอันเปนบทบาทหลักในการบริหารและจัดการปกครองท่ีอางการกระทําเพื่อ
ผลประโยชนสาธารณะ แตในความเปนจริงของสังคมสมัยใหมพบวาการดําเนินงานตามความตองการขอหนวยงานภาคง
รัฐไมสามารถตอบสนองกับความตองการของสังคมสมัยใหมที่มีความหลากหลายได 
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การนําหลักธรรมาภิบาลไปใชในภาครัฐ เกิดความเก่ียวของกับทฤษฎีดานรัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร 
นิติศาสตร สังคมวิทยา วิทยาศาสตรและเศรษฐศาสตร การท่ีภาครัฐกําหนดใหนําหลักธรรมาภิบาลไปใช ตองทําความ
เขาใจเพื่อใหบรรลุประสิทธิผลตามที่กําหนด ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองอาศัยหลายภาคสวนในการระดมความคิด 
ทรัพยากร ทุนตางๆ รวมทั้งการปรับแนวคิดใหสอดคลองกับบริบทของแตละสังคม ทั้งนี้เพ่ือที่จะสรางความสมดุลและ
สามารถนําไปปฏิบัติไดสอดคลองกับทุกเปาหมายรวมของตัวกระทําอันหลากหลาย (Bevir and Rhodes, 2006) 
 
แนวคิดความรับผิดชอบตรวจสอบไดของการบริหารองคการภาครัฐโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
  การสงเสริมใหเกิดการสรางธรรมาภิบาลนั้นมาจากความรวมมือของสถาบันท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและประชา
สังคม บทบาทของรัฐที่สําคัญคือ รัฐเปนผูมีบทบาทในการวางรากฐานและรักษากฎระเบียบตางๆ การสรางธรรมาภิบาล
ของรัฐ จําเปนตองอาศัยระบบการจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ มีภาระรับผิดชอบภายใตกฎหมายและนโยบายท่ี
โปรงใสตรวจสอบได ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่รัฐจะตองมีการปฏิรูประบบราชการ เพื่อปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบภายใตกรอบของกฎหมาย ซึ่งจุดมุงหมายในการสรางธรรมาภิบาลของภาครัฐ
จะตองพยายามปฏิรูปการบริหารจัดการใหถูกตองตามหลักเหตุผลและหนาท่ี มีระบบความรับผิดชอบดานการเงินท่ีมี
ประสิทธิภาพมาใชและใหมีความโปรงในการปฏิบัติงาน ยกระดับความชํานาญของภาครัฐใหมีความทันสมัย เปนตน 
สวนบทบาทขององคการภาคเอกชนและบทบาทของประชาสังคม ที่มีตอการสรางธรรมาภิบาลคือ การรวมตัวกันของ
สาธารณชนในการตอตานการทุจริตและการประพฤติมิชอบ โดยรัฐควรมีการหามาตรการที่จะกระตุนใหเกิดการ
ตระหนักถึงการทําผิดจรรยาบรรณ เปนตน 
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.  2542 ระบุวา
ธรรมาภิบาลมีองคประกอบ 6 ประกอบคือ (ธีระพล อรุณะกสิกร และคณะ (รวบรวม) (2542)) 
 1. หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับตางๆ ใหทันสมัยและเปนธรรมเปนท่ียอมรับของสังคม 
ไมเลือกปฏิบัติและสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมายและกฎขอบังคับเหลานั้น โดยถือวาเปนการปกครองภายใต
กฎหมาย มิใชตามอําเภอใจหรือตามอํานาจของตัวบุคคล 
 2. หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความไววางใจซึ่งกัน โดยมีการใหและการรับขอมูลที่สะดวกเปนจริง ทัน
การณ ตรงไปตรงมา มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนและเทาเทียม มีกระบวนการตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได 
 3. หลักการมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและรวมคิด รวมเสนอความเห็นในการ
ตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศในดานตางๆ เชน การแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การ
แสดงประชามติ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการรวมตรวจสอบและรวมรับผิดชอบตอผลของการกระทํานั้น 
 4. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได ไดแก ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดเปนการสรางกลไกใหมีผูรับผิดชอบ 
ตระหนักในหนาที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และกระตือรือรนใน
การแกปญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและความกลาท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน 
 5. หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและการใชทรัพยากรที่มีจํากัด ใหเกิดประโยชนคุมคา เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม 
 6. หลักคุณธรรม ไดแก การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม สํานึกในหนาท่ี มีความซื่อสัตยสุจริต จริงใจ ขยัน 
อดทน มีระเบียบวินัยและเคารพในสิทธิของผูอื่น การประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร การบริหารงานใน
รูปแบบของธรรมาภิบาลจะเนนที่การเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง มั่นคง ไมเสี่ยงตอความเสียหาย บุคลากรมีความมั่นใจใน
องคการวาสามารถปฏิบัติงานในองคการไดในระยะยาว การนําธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารนั้นเพื่อใหองคการมีความ
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นาเชื่อถือและไดรับการยอมรับจากสังคม ปจจุบันการบริหารงานในภาครัฐไดรับความสนใจจากประชาชนเปนอยางมาก
ในเรื่องของความโปรงใสในการดําเนินงาน ดังนั้นการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในหนวยงานของรัฐก็เพ่ือใหประชาชน
เกิดความเชื่อถือศรัทธาวาปญหาตางๆ ท่ีเก่ียวกับการทุจริต คอรัปชั่นของหนวยงานภาครัฐจะลดลง 
 
แนวคิดการสานเสวนาหาทางออกในประเด็นสาธารณะ 

ในสังคมไทยมีปญหาที่เกิดขึ้นกระทบตอสาธารณชนอยูมากมาย และในประเด็นปญหาเหลานั้นก็ไดกลายเปน
ปญหาสาธารณะที่ดูเหมือนวาจะตกลงกันไมได ตางฝายตางคิดเกิดความขัดแยงท่ีบางครั้งกลายเปนความรุนแรง ในการ
สานเสวนากันโดยทั่วไปควรจะมีกติกา อาจจะเปนกติกาทางสังคมที่เราไมตองประกาศหรือตกลงกัน แตในการสนทนา
เมื่อมาเจรจาไกลเกล่ียกันอาจจะตองใหมีการรับรูและเห็นชอบในกฎกติกานี้ซึ่งประกอบดวย (วันชัย วัฒนศัพท และถวิล
วดี บุรีกุล, 2555) 

(1) “เปาหมาย” เปาหมายของการสานเสวนาเพ่ือทําความเขาใจและเรียนรูซึ่งกันและกัน  
(2) “พูดในนามของตัวเอง” กรณีผูเขามารวมสานเสวนาเปนผูเสียหายหรือผูไดรับผลกระทบก็พูดในประเด็น

ของตัวเองเทานั้นหรือพูดในประเด็นของกลุมตนเทานั้น ไมพูดแทนกลุมผลประโยชนอื่นเพราะอาจจะไมตรงประเด็นหรือ
ขอมูลอาจจะคลาดเคลื่อนได  

(3) “มีความเทาเทียมกัน” ทุกๆ คนในวงสานเสวนามีความเทาเทียมกัน  
(4) “เปดเผย ฟง อยาดวนตัดสิน” ในการสานเสวนากันใหเปดเผยขอมูลของประเด็นการเจรจาท่ีมีทั้งหมด คู

สานเสวนาควรจะมีความรูในขอมูลเทาเทียมกัน ตองหัดฟงใหเปนคือ ฟงท้ังในเร่ืองที่ตัวเองเห็นดวยและไมเห็นดวย ท้ัง
เรื่องท่ีอยากฟงและไมอยากฟง แลวอยาเพิ่งดวนตัดสินหรือตัดสินใจในขอมูลหรือเนื้อหาท่ีเพ่ิงไดรับ โดยยังไมไดเกิด
กระบวนการสื่อสารของรายละเอียดตางๆ ที่อยูเบื้องหลังจุดยืนหรือยังไมไดมีการหาทางเลือกของทางออกอยางพอเพียง  

(5) “แสวงหาสมมติฐานตางๆ” ยิ่งไดสมมติฐานท่ีหลากหลายอาจจะพบวามีสมมติฐานอ่ืนที่ดีกวาก็เปนได  
  (6) “ฟงดวยความรูสึกรวม” ในขณะที่ฟงอยาเพิ่งตัดสินขอมูลโดยใชสมมติฐานของตนใหฟงเหตุผลดวย  

(7) “มองหาจุดรวม” การสนทนาจะดําเนินไปอยางราบรื่นถาเริ่มที่จุดเห็นรวม แมจุดที่มองเห็นรวมนั้นจะเปนจุด
เล็กนิดเดียวหรือเปอรเซ็นตนอยมาก การสอนใหมองจุดรวมและขยายผลจากจุดรวมนั้น ดังเชน แสวงจุดรวมสงวนจุดตาง  

(8) แสดงออกถึงความตาง “ในความคิดเห็น” ตองจํากัดการพูดคุยหรือการแสดงออกใหอยูในเร่ืองของ “ความ
ตางในความคิดเห็น”  
  (9) แยกกระบวนการตัดสินใจออกไปจากการสานเสวนา ในวงการพูดคุยทั่วไปมักไมคอยแยกการตัดสินใจออกไป
มักจะพูดไปตัดสินไป ระหวางการสนทนาโดยเฉพาะเร่ืองที่สําคัญจึงควรที่จะดําเนินการตามขั้นตอนของการเจรจา 

(10) เคารพมุมมองของทุกคน มุมมองหรือความเห็นทุกคนตองไดรับการบันทึก การบันทึกมุมมองหรือ
ความเห็นของทุกคนลงไปแสดงการรับรูหรือการไดยินในประเด็นของฝายตางๆ  
 
ปจจัยที่สงผลตอการนําแนวคิดธรรมาภิบาลมาประยุกตใชของภาครัฐในการสรางโรงไฟฟาถานหินในจังหวัดกระบ่ี 

ธรรมาภิบาลภาครัฐในการสรางโรงไฟฟาถานหินในจังหวัดกระบี่มีปจจัยที่สงผลตอการนําแนวคิดธรรมาภิบาล
มาประยุกตใชของภาครัฐดังนี้  

1. ปจจัยดานผูนํา ผูนําในภาครัฐในการสรางโรงไฟฟาถานหินในจังหวัดกระบี่ตางมีทัศนะตอการนําหลักธรร
มาภิบาลไปใชในการบริหารงานในองคกร เพราะทําใหการบริหารงานเกิดความโปรงใส กอใหเกิดภาพลักษณที่ดี ทําให
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กระตุนใหเกิดการมีสวนรวม อีกทั้งผูนําสามารถถายทอดวิสัยทัศนไปยังบุคลากรให
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เกิดความเขาใจในจุดมุงหมายตามภารกิจหนาที่ มีการปฏิบัติงานโดยมีการวางแผนงานไวอยางรัดกุมมีการความเขาใจ
รวมกัน มีการสรางความสัมพันธที่ดีกับบุคลากร โดยการสรางขวัญและกําลังใจ ยกยองบุคลากรผูปฏิบัติงานท่ีมี
ความสามารถ แสดงความเชื่อมั่นในตัวบุคลากรและยังสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาการเรียนรูในการพัฒนาตนเองสงผลท่ีดี
ตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ปจจัยดานการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ไดรับการสนับสนุนในเร่ืองการนําหลักธรรมาภิบาลเขามาใชใน
การบริหารงานภาครัฐ การสนับสนุนนี้มาจากภาครัฐ นักการเมืองทุกระดับ องคกรภาครัฐในการสรางโรงไฟฟาถานหิน
ในจังหวัดกระบี่ ผูนําชุมชนและประชาชนไดดําเนินงานตามหลักของธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานดวยความโปรงใสในทุก
ขั้นตอนของการทํางาน การไดรับการสนับสนุนที่ดีจากรัฐบาล คสช. ในเรื่องการนําแนวนโยบายในการบริหารงาน โดย
นํากรอบของหลักธรรมาภิบาลเขามาใชในการบริหารงานเพื่อใหเกิดความโปรงใส  ยุติธรรม ปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี
ภายใตกรอบการปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาและใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทําแผนพัฒนาภาครัฐในการสรางโรงไฟฟา
ถานหิน การบริหารงานบุคคล การคลังและการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล เปนตน เพื่อใหมีความเขมแข็ง
และเกิดศักยภาพในการใหบริการสาธารณะและองคกรภาครัฐตางๆ ผูนําชุมชนและประชาชนยังไดใหการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน โดยใหความรวมมือในการปฏิบัติงานเปนอยางดี สงผลใหการปฏิบัติงานหรือการสรางความเขาใจรวมกันทํา
ใหเกิดการบรูณาการในการปฏิบัติงานรวมได 

3. ปจจัยดานการมีสวนรวมภาคสวนตางๆ ภาครัฐมีบทบาทในการมีสวนรวมตรวจสอบควบคุมดูแล และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานไมวาจะเปนสํานักงานตรวจเงินแผนดิน การตรวจสอบจากจังหวัด คณะกรรมการติดตามจาก
บุคคลภายนอกเขารวมเปนคณะกรรมการและคณะทํางานติดตามและประเมินผลการบริหารงาน งบประมาณหรือ
โครงการตามแผนงานท่ีภาครัฐไดลงไปดําเนินการตามพื้นที่ตางๆ เปนตน การเขามามีสวนรวมในการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของภาครัฐ เสมือนเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนใหภาครัฐใหเกิดการบริหารงานเปนไปดวยความความ
ถูกตอง โปรงใสและสามารถเขามาตรวจสอบได องคกรภาครัฐมีกระบวนการสรางการมีสวนรวมในการบริหารงานทั้ง
ผูบริหาร บุคลากรและประชาชน โดยการเปดโอกาสใหเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน วางแผนการดําเนินงานและ
ตรวจสอบทุกข้ันตอน ไดเปดชองทางการรองทุกขรองเรียนใหแกประชาชน มีการเปดเผยขอมูลใหสาธารณะชนไดรับรู  

4. ปจจัยดานบุคลากร บุคลากรในภาครัฐในการสรางโรงไฟฟาถานหินในจังหวัดกระบี่สามารถแสดงความคิดเห็น
ตอการวางแผนการดําเนินงานไดอยางไมมีขอจํากัดทางความคิด มีความเขาในหลักธรรมาภิบาลในการนํามาใชในการ
ปฏิบัติงาน บุคลากรปฏิบัติงานดวยความสุจริตและปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ มีความรู มีความเขาใจตองานที่ปฏิบัติ 
ใชงบประมาณในการทําโครงการตางๆ อยางคุมคา ประชาชนรับรูตอการปฏิบัติงานของบุคลากรสงผลใหงานที่ปฏิบัติ
บรรลุผลตามเปาหมาย เปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนใหภาครัฐในการสรางโรงไฟฟาถานหินในจังหวัดกระบี่ปฏิบัติงาน
ดวยความถูกตอง ชัดเจนสามารถประยุกตใชแนวคิดธรรมาภิบาลมาในการสรางโรงไฟฟาถานหินในจังหวัดกระบี่   
 

บทสรุป 
การดําเนินงานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรของภาครัฐในการสรางโรงไฟฟาถานหินในจังหวัด

กระบี่ ครอบคลุมผูนําการบริหารงานมุงผลสัมฤทธิ์ ที่ไดรับการสนับสนุนการมีสวนรวมภาคสวนตางๆ หลักธรรมาภิบาล
ประกอบดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคาซึ่ง
สอดคลองตอการจัดการภาครัฐแนวใหมที่เนนการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  ปจจัยที่มีผลตอการประยุกตใชหลักธรร
มาภิบาลคือ ผูนําตางมีความมุงมั่นในการพัฒนาภาครัฐ ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ท้ังจากภาครัฐ 
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นักการเมือง ผูนําภาครัฐและประชาชน เปดโอกาสใหภาคสวนตางๆ เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน บุคลากรมีสวน
สําคัญในการขับเคลื่อนองคกรใหการดําเนินงานเปนไปดวยความโปรงใส  
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 1) เพื่อศึกษาการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวน
จังหวัดเพชรบูรณ 2) เพื่อศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวน
จังหวัดเพชรบูรณ โดยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณทางลึก ฝาย
การเมือง (ฝายบริหาร และฝายสภา) ฝายขาราชการประจํา ขององคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ รวม 20 คน 
 ผลการวิจัยพบวา ในการบริหารงบประมาณมีการจัดสรรงบประมาณในเชิงอุปถัมภ โดยผานกลไกฝาย
การเมืองทองถ่ินที่มีความเขมแข็ง ระบบการตรวจสอบและระบบราชการ ออนแอ การนําหลักธรรมาภิบาลไป
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดบางขอ ไมสามารถนํามาใชในการบริหาร
งบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดได 
 
คําสําคัญ : ธรรมาภิบาล , การบริหารงบประมาณ , องคการบริหารบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 
 
Abstract

The purpose of this research is as following 1) to study about the budget 
management of Phetchabun Provincial Administrative Organization 2) to study the good 
governance implementation in budget management of Phetchabun Provincial 
Administrative Organization through a quantitative research by studying the documents ,
observation and In-depth interviews from 20 political and government officials of 
Phetchabun Provincial Administrative Organization

The research results showed that the budget management was allowcated in terms of 
patronage through the strong local political machinery and the weakness of monitoring 
system and bureaucracy. The implementation of good governance according to some rules 
of Department of Lacal Administation can not be applied to the Provincial Administrative 
Organization.

Keyword : Good Governance, Budget manangement, Phetchabun Provincial
Administrative Organization
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บทนํา 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะเปนสวนหนึ่งของรัฐ การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น            

มีบทบัญญัติตามกฎหมายที่ดูแล โดยตองปฏิบัติใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ผูบริหารจึงตองยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเปนหลักในการ
บริหารองคกร แมวาหนวยงานของรัฐหลายแหงไดรับรางวัลจากการประกวดในดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงผูบริหารทองถิ่นไดรับรางวัลเปนประจําทุกป เพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก อยางไรก็
ตาม การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ยังเกิดข้ึนไมวาจะเปนองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
และองคการบริหารสวนตําบล โดยถือวาเปนภาระของภาครัฐที่ตองแกปญหาที่นับวันจะมีมากข้ึนเร่ือยๆ  
 จากการเปดเผยของชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม (2559) ประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.)กลาวถึง
ความเสียหายการใชจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละป จากการตรวจสอบหนวยรับตรวจในชวงที่
ผานมายังพบปญหาการทุจริตคอนขางมาก โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ที่ยังพบปญหา  ในเรื่อง
ของการใชจายเงิน การเบิกจายเงิน และการรับจายที่ไมถูกตอง ท้ังนี้ขอมูลจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน รายงาน
สรุปจํานวนหนวยและมูลคาความเสียหาย จากผลการตรวจสอบงบการเงินของ อปท. พบวา ในปงบประมาณ           
พ.ศ. 2557 จํานวนหนวยที่ตรวจสอบท้ังสิ้น 2,992 หนวย มูลคาความเสียหาย 4,206.82 ลานบาท และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวนหนวยที่ตรวจสอบทั้งสิ้น 1,906หนวย มูลคาความเสียหาย 4,422.27 ลานบาท  

สําหรับในระดับนานาชาติ จากผลการประเมินขององคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติพบวา พ.ศ. 2558 
ประเทศไทยไดคะแนนดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index:CPI) เพียงรอยละ 38 อยู
อันดับที่ 76 จากทั้งหมด 168 ประเทศทั่วโลก คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงไดกําหนดแนว
ทางแกไขปญหาไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 โดยปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและ
สรางกลไกติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพื่อใหการจัดสรรและการใชจายมีประสิทธิภาพ มีกลไกและ
ชองทางใหประชาชนและภาคเอกชนเขาถึงขอมูล สามารถตรวจสอบกระบวนการดําเนินงาน งบประมาณ และการ
คลังของภาครัฐไดอยางโปรงใส การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อให
ประชาชนไดรับบริการอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการพัฒนา (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ : 2559) ซ่ึงเปนความพยายามของรัฐที่จะแกปญหาในเรื่อง
ดังกลาวตั้งแตระดับบนจนถึงระดับทองถิ่น  

ขอมูลดัชนีสถานการณคอรรัปชันไทย (Thai corruption situation Index : CSI) จัดทําโดยมหาวิทยาลัย
หอการคาไทย ไดสํารวจประชาชน ผูประกอบการ และขาราชการ พบวา ความเสียหายของการทุจริตคอรรัปชั่ น
จากงบประมาณรายจายภาครัฐ ประเภทจัดซื้อจัดจางคาครุภัณฑ ที่ดิน และส่ิงปลูกสรางของหนวยราชการ และงบ
ลงทุนรัฐวิสาหกิจ มีอัตราการจายอยูที่ 30-35% คิดเปนมูลคาความเสียหายสูงสุดถึง 252,043 – 294,050.1 ลาน
บาท จากงบรายจายและงบลงทุนรวมในป 2555 หรือมีผลกระทบตอจีดีพี 2.18 - 2.54% และในป 2556 คาดวา
จะเพิ่มข้ึนเปน 282,782.4 – 329,912.8 ลานบาท และมีผลตอจีดีพี 2.25 – 2.63% (ไทยพับลิกา, 2012)  
 หากสถานการณการทุจริตยังคงถูกปกปด หรือไมไดรับความรวมมือจากผูเกี่ยวของในการตรวจสอบ และ
บางเร่ืองตองใชระยะเวลาในการตรวจจึงยังไมเห็นเปนรูปธรรมกับผลแหงการกระทําทุจริต ซ่ึงจะสงผลความเสียตอ
การบริหารงบประมาณของแผนดิน หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ จึงใชอํานาจตามมาตรา 44 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 การติดตามและตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
ภาครัฐตามยุทธศาสตรของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ยุทธศาสตรที่ ๙ การปองกันและ ปราบปรามการ
ทุจริตคอรัปชั่น อยางยั่งยืน และคําสั่ง คสช. ที่ ๔๕/๒๕๕๗ ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และตรวจสอบการใช
จายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เพื่อทําหนาที่ติดตามและตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ภาครัฐใหเปนไปดวย
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ความโปรงใสและถูกตองภายใตกรอบงบประมาณของรัฐควบคูกับการติดตามและ ตรวจสอบปกติของหนวยงาน
ภาครัฐ การกํากับดูแลการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2546 มาตรา45/1 บัญญัติวา การปฏิบัติงานตองเปนไป
ตามประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีและคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ
วิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ดังนั้น จึงตองยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนหลักในการบริหาร
องคกร ซ่ึงการปกครองรัฐใหความเสมอภาคใหบริการ โดยยึดประโยชนสุขแหงมหาชนเปนแนวทางท่ีถูกตองการให
การอภิบาลบําบัดทุกขบํารุงสุข ยึดหลักกฎหมาย การบริหารโดยมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได จึงเปนวิธีการ
ที่ดีในการใชอํานาจ นอกจากนี้การบริหารดังกลาวก็ตองยึดหลักการมีสวนรวมภาคพื้นท่ีหรือภาคประชาชนดวย 
 วิษณุ เครืองาม ในฐานะประธานกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นกลาววา 
หัวใจของการกระจายอํานาจ คือ ใหประชาชนในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวมการกําหนดทิศทาง นโยบายการพัฒนา
ทองถิ่นของตน รัฐบาลไดตระหนักถึงประเด็นนี้ และไดมีการจัดสรรเงินใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินรอยละ  
28.61ของรายไดสุทธิของรัฐบาล อีกทั้งสนับสนุนสงเสริมใหองคกรปกครองทองถิ่นมีการบริหารจัดการท่ีดี เพื่อ
มุงหวังใหองคกรปกครองทองถิ่นเปนหนวยงานหลัก ในการจัดบริการสาธารณะและแกไขปญหาใหกับประชาชนได
อยางโปรงใสและตรวจสอบได (สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
 จากสัดสวนรายไดขององคปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับการจัดสรรในแตละปไมนอยกวา 1 ใน 4 ของ
รายไดสุทธิของรัฐบาล และปรากกฎการณการทุจริตยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง ดังนั้นการติดตามการใชจาย
งบประมาณขององคกรปกครองทองถิ่นอยางจริงจัง จะเปนประโยชนตอประชาชนและสอดคลองกับพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 การบริหารที่เปนไปดวยความโปรงใส
และตองตรวจสอบได บนพื้นฐานของการใชงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพอันเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและ
เปนการปองกันการทุจริต คอรัปชั่น เปนการนําเสนอทางออกใหกับประเทศไทยโดยมุงเปาท่ีหนวยงานระดับทองถิ่น
ซึ่งใชระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณฉบับเดียวกัน ซ่ึงในงานวิจัยนี้การบริหารงบประมาณผูวิจัย
เริ่มจากการไดมาของแผนงานโครงการตางๆ การจัดสรรงบประมาณ การนํางบประมาณไปใช การติดตาม
ประเมินผลการใชจายงบประมาณ โดยการศึกษาธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณขององคองคการบริหารสวน
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

วัตถุประสงค 
 1) เพื่อศึกษาการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ  
 2) เพื่อศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัด
เพชรบูรณ  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. การบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ จากการสังเคราะหขอมูล เอกสาร

ของทางราชการและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณมีการจัดทําแผนพัฒนาสามป
โดยมีประชุมประชาคมระดับอําเภอแบงเปนกลุมอําเภอ เมื่อเจาหนาที่รวบรวมไดรางแผนพัฒนาก็จะจัดใหมีการ
วิพากษแผนโดยแบงกลุมตามยุทธศาสตรการพัฒนา จากนั้นมีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน 
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัดประกาศใช จากการสังเกต
และสัมภาษณโครงการตางๆจะไดมาจาก องคการบริหารสวนตําบล เทศบาลตําบล หนวยงานตางๆ สวนท่ีไดจากมา
ประชาคมก็มีบางแตสวนใหญมองเฉพาะวงแคบๆในพื้นท่ีตนเอง ไมไดมองภาพรวม จึงไดเปนเพียงสภาพปญหาและ
ความตองการ ดังนั้นการขับเคลื่อนแผนบทบาททางการเมืองก็ยังคงมีอยูโดยผานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอมูล
จากสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารในฐานะตัวแทนประชาชนซึ่งเกิดจากการพบปะเย่ียมเยียนประชาชนในพื้นท่ี
หรือผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

การนําหลักธรรมาภิบาลในการบริหารมาปฏิบัติ 
ในองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 

  1. ฝายบริหาร 
  2. ฝายนิตบิัญญัต ิ
  3. ฝายขาราชการประจํารวม 20 คน 

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัด 

1. การบริหารภารกิจเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชน 

2. การบริหารงานเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ 
   องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
3. การบริหารภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและเกิด 
 ความคุมคาในเชิงภารกิจ 
4. การลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน 
5. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
6. การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความ

ตองการของประชาชน 
7. การประเมินผลการปฏบิัติงาน 

ธรรมาภิบาลการบริหารงบประมาณของ
องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 

   1. ประชาชนมีสวนรวม 
   2. โปรงใส 
   3. ตรวจสอบได 
   4. ประชาชนมีความพอใจ 
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 เมื่อแผนพัฒนาประกาศใชแลวการนําโครงการตางๆไปจัดสรรงบประมาณเพ่ือนําไปใชโดยผานกลไกของ
สภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้นในการจัดสรรงบประมาณฝายการเมืองจึงมีบทบาทสูงมากในการกําหนด
โครงการการจัดสรรงบประมาณโดยฝายการเมืองเปนหลัก ซึ่งเปนการจัดสรรงบประมาณในเชิงอุปถัมภ 
 แตในระดับปฏิบัติการในพื้นที่ประเด็นที่เกิดปญหาในทางปฏิบัติ  กลาวคือ ในการลงพื้นท่ีจุดที่จะ
ดําเนินการสํารวจเปล่ียนแปลงไปโดยคนในพ้ืนที่ที่ตองการตามความตองการ หรือเมื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจางแลว
เขาไปทํางานไมไดเนื่องจากประชาชนไมยินยอม หรือบางหวงเวลาติดเรื่องผลิตผลการเกษตร รวมถึงรูปแบบแปลน
ตางๆ ไมตรงกับสภาพความเปนจริง  
 ในขั้นตอนการการจัดซื้อจัดจาง เดิมระบุใหมีกรรมการจากภาคประชาชนรวมดวยกลาวคือเปนภาคบังครับ 
ตอปรับแกเปนจะมีภาคประชาชนรวมก็ได ทําใหเจาหนาท่ีเลือกที่จะไมแตงตั้ง และเม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ก็จะ
มีการประเมินความพึงพอใจ โดยคณะกรรมการท่ีมีตัวแทนประชาคมระดับอําเภอ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และ
ผูแทนหนวยงาน รวมเปนคณะกรรมการ โดยไปสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ปญหาในสวนนี้มีเพียงโครงการ
มีจํานวนมาก ประกอบกับพื้นที่หางไกล บุคลากรมีนอย ทําใหผลการสํารวจจึงยังทําใหไมเปนไปตามวงรอบท่ี
กําหนด รวมทั้งบุคลากรภายในองคกรขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ดวย 
  ฝายการเมืองมีความเขมแข็ง บทบาทของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกลายเปนสวนหนึ่งท่ีทํา
หนาที่ในการชวยพัฒนาผานกลไกในการใชจายงบประมาณจนทําใหบทบาทของสมาชิกในฐานะฝายนิติบัญญัติใน
ตรวจสอบโดยสภาลดลง สงใหระบบราชการออนแอ อันเนื่องมาจากขาดการตรวจสอบจากฝายนิติบัญญัติ รวมท้ัง
ขาดการใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดีทําใหเกิดปญหาตามมา รวมท้ังการตีความตามขอกฎหมาย
ระหวางผูตรวจสอบจากภายนอก กับองคการบริหารสวนจังหวัดในฐานะผูปฏิบัติในการใชจายงบประมาณมีความ
แตกตางกัน สงผลใหเกิดสุญญากาศ หรือ ภาวะหยุดชะงักในการพัฒนา ทําใหประชาชนขาดโอกาสในการไดรับการ
บริการสาธารณะจากองคการบริหารสวนจังหวัด 
 2. แนวทางการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนแนวทางเพื่อ
บรรลุเปาหมายภายใตหลักธรรมาภิบาล 7ขอประกอบดวย 1)การบริหารภารกิจเพื่อใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชน 2) การบริหารงานเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 3) การบริหารภารกิจ
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 4) การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 5) การปรับปรุงภารกิจ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 6) การอํานวยความสะดวกและการตอนสนองความตองการของประชาชน 7) การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งในบางประเด็นไมสามารถนํามาใชในการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวน
จังหวัดไดเนื่องจากเปนการปฏิบัติตามกฎหมายและข้ันตอนตางๆ ถูกกําหนดโดยสวนกลาง เชน การลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน ทําไมไดในทางปฏิบัติสําหรับดานการบริหาร ในทางตรงกันขาม มีการเพ่ิมข้ันตอนตางๆเพิ่มข้ึนเพื่อให
รัดกุมหรือรอบคอบเกินความจําเปน ทั้งนี้เพื่อปกปองตัวเองของเจาหนาท่ีผูปฎิบัติ ซึ่งสงผลใหการปฎิบัติงานลาชา  
 อยางไรก็ตามในประเด็นการมีสวนรวมในการบริหารงบประมาณของประชาชน สวนใหญเปนการใหขอมูล
ขาวสารเปนหลัก ยกเวน กิจกรรมการจัดทําประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และชองทางโซเชี่ยลมีเดีย ที่
ประชาชนมีสวนรวมในนําเสนอปญหาความเดือดรอน และมีขอสังเกตวาหากระเบียบเปดชองก็จะเลือกท่ีจะไม
ปฏิบัติ เชน ทําหรือไมทําก็ได ก็เลือกท่ีจะไมทํา เชน การแตงตั้งเปนคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางจะมีผู
ประชาคมรวมเปนคณะกรรมการดวยก็ได ดวยเหตุผลทางไมสะดวกของผูรับการแตงตั้ง รวมท้ังหากเกิดขอผิดพลาด 
กรรมการท่ีเปนประชาชนอาจถูกระทบไปดวย 
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อภิปรายผล 
 จากขอคนพบดังกลาวขางตนในการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมภิบาลนั้นใหความสําคัญกับการมี
สวนรวมมาก ซึ่งระดับการมีสวนรวมมีหลายระดับ ดังนั้นจําเปนท่ีจะตองเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมมากที่สุด
ในทุกๆข้ันตอนซึ่งจากการศึกษาพบวาหากระเบียบขอกฎหมายเขียนในลักษณะใหใชดุลพินิจในกรณีของการมีสวน
รวม สภาพบังคับใชก็ระเบียบก็จะไมเปนผล รวมท้ังอาจเกิดการแตงตั้งประชาชนที่เปนลักษณะเชิงอุปถัมภ ซ่ึงไม
สามารถทําใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมอยางแทจริง  
 สําหรับประเด็นปญหาการใชดุลพินิจในการตีความกฎหมายของหนวยตรวจสอบภายนอก กับการ
ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติที่มีมุมมองท่ีแตกตางกันบางกรณียังไมมีขอสรุปท่ีชัดเจนเปนการวินิจฉัยเบื้องตนแตปรากฎ
ขาวตามสื่อตางๆสงผลเสียหายตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวมตอตัวผูบริหารเอง จนนําไปสูการฟองรอง
ผูบริหารของหนวยตรวจสอบในบางแหงตามท่ีปรากฎในสื่อ สําหรับตัวผูปฏิบัติเองก็เกิดความกลัวไมกลาตัดสินใจ
เพราะหากผิดพลาดตองชดใชเงินทั้งที่ไมไดรับประโยชนใดๆจากการกระทํา รวมท้ังยังรับโทษทางอาญา สราง
สภาวะเกียรวางทําใหประชาชนขาดโอกาส  
 ดังนั้นการบริหารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อไปดําเนินการกิจกรรมสาธารณะตาม
อํานาจหนาที่ กลาวไดวาเปนการจัดสรรรายจายสาธารณะ ซ่ึง พลภัทร บุราคม (2558) ไดกลาวถึงรายจาย
สาธารณะวามีงานในวิจัยในยุคปจจุบันเกี่ยวกับการจัดสรรรายจายสาธารณะ เชน Danziger (1978), Wilensky 
(1975,2002), และ งานของเขาเองเม่ือป 2547 ซ่ึงงานวิจัยเหลานั้นลวนแตชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการเปด
โอกาสใหประชาชนแสดงความพึงพอใจตอการจัดสรรรายจายสาธารณะวามีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดสรรรายจายสาธารณะ ตัวอยางเชน งานของ Wilensky (1975,2002) เปนการศึกษาดานความเปนธรรมในการ
จัดสรรรายจายสาธารณะ พบวา การพัฒนาระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย ที่เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ทางการเมืองตลอดจนความเขมแข็งของกลุมผลประโยชนตางๆ เชน สหภาพแรงงานกลุมผูสูงอายุ เปนปจจัยท่ี
สําคัญทําใหการขยายตัวของรายจายดานสวัสดิการสังคม สงผลใหเกิดความเปนธรรมในสังคม ลดปญหาความ
เหลื่อมล้ําในการกระจายรายได รวมทั้งชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนเปนจํานวนมาก 
 การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจนาจะมีความสัมพันธในเชิงบวกกับประสิทธิภาพและ
ความเปนธรรมในการจัดสรรรายจาย นั่นหมายความวา ในสังคมที่เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง 
ประชาชนกลุมตางๆรวมตัวกันเปนกลุมผลประโยชนอยางเทาเทียม ประชาชนมีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลดี ผลเสีย 
ของการดําเนินงานตางๆของรัฐอยางเต็มที่ก็นาจะสงผลใหการจัดสรรรายจายสาธารณะในสังคมนั้นเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของประชาชนไดดีขึ้น และในทางตรงกันขาหากสังคมที่ประชาชนมีโอกาสใน
การมีสวนรวมไมเทาเทียมกัน ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐขาดความสมบูรณ โอกาสในการจัดสรร
รายจายอยางมีประสิทธิภาพยอมนอยลงไปดวย  
 จากสัดสวนงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีคิดเปนสัดสวน 1 ใน 4 ของรายไดสุทธิของ
รัฐบาล หากการจัดสรรรายจายสาธารณะนี้มีประสิทธิภาพ มีการบริหารที่มีหลักธรรมาภิบาล ที่ทําใหเกิดการมีสวน
รวมจากประชาชนมีความโปรงใส ตรวจสอบได และความพึงพอใจ จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนที่พึ่ง
ของคนในทองถ่ินไดอยางแทจริง 
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ขอเสนอแนะ 
 1. ควรเพิ่มการมีสวนรวมของภาคประชาชนเพ่ิมข้ึนเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายจัดตั้ง โดยใหสวนของ
องคการบริหารสวนจังหวัดไดกลาวไวในการบริหารงานใหยึดหลักธรรมาภิบาลเริ่มตั้งแตการไดมา ซ่ึงแผนงาน
โครงการจนกระทั่งการติดตามประเมินผล แตขอความทายพระราชบัญญัติดังกลาวระบุ ตองเปนตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ดังนั้น ควรออก ระเบียบ ขอบังคับ หรือหลักเกณฑ ในเรื่องการมีสวนรวมใหเปน
รูปธรรม โดยตองมิใหเกิดการใชดุพินิจวาจะทําหรือไมทําก็ได กลาวคือ ใชกฎหมายบังคับ  
 2. ประเด็นการปฏิบัติภารกิจที่ไมอยูในอํานาจหนาท่ี กระทรวงมหาดไทย ควรจัดทําคูมือหรือออกวิธีการ
ปฏิบัติ หรือวางหลักในการตีความใหชัดเจน รวมทั้งใหความสําคัญกับการใหความรูความเขาใจแกผูปฏิบัติงานใน
องคกรดวย เพื่อปองกันมิใหเกิดสภาวะไมไดทุจริตแตผิดกฎหมายจัดตั้งกลาวคือ ไมอยูในอํานาจหนาท่ี 
 3. ในดานของการมีสวนรวมของประชาชนในภาคปฏิบัติ ควรมีหนายท่ีใหความรูพื้นฐาน เปนทํารูปแบบ
อาสาสมัคร โดย ควรใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) ทั้งนี้เพ่ือปองกันมิใหเกิดความ
เสียหาย และอาสาสมัครจะกระจายเปนเครือขายในทองถ่ิน ในรูปแบบ INN กลาวคือ Individaul (ผูเปนอาสา) 
Network (มีเครือขาย) Node (ผูที่ประสาน กระตุน ชวยเหลือการทํางานของอาสา ก็คือ สํานักงาน ปปช.)  
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การเตรียมความพรอมการพัฒนาทาอากาศยานอูตะเภาเชิงพาณิชย  
 
Preparation of commercial development of U-Tapao International Airport
 
ผูวิจัย  ไชยพงศ  อัครกิตติ์จินดา 
  สาขาวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.เอกพร  รักความสุข  

 
บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้วัตถุประสงค เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพ การเตรียมความพรอมการพัฒนาทาอากาศยานอูตะเภา
เชิงพาณิชย 2) ศึกษาปญหา อุปสรรค การเตรียมความพรอมการพัฒนาทาอากาศยานอูตะเภาเชิงพาณิชย  และ 3) 
เพื่อศึกษาแนวทาง การเตรียมความพรอมการพัฒนาทาอากาศยานอูตะเภาเชิงพาณิชย ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) ที่ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูล โดยการสัมภาษณเชิงลึก ( In-depth interview) 
สังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participant observation) และสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม ( Nonparticipant 
observation ) โดยดําเนินการรวมกับการรวบรวมขอมูลจากการศึกษาขอมูลจากเอกสาร (Documentary 
research) และผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล โดยใชวิธีการสามเสา ( Triangulation) 
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) โดย
แบงออกเปน 4 กลุม ประกอบดวย กลุมที่ 1 ภาครัฐที่เปนหนวยงานหลักดานทาอากาศยาน กลุมท่ี 2 ภาครัฐที่เปน
หนวยงานท่ีเก่ียวของดานทาอากาศยาน กลุมที่ 3 กลุมผูบริหารและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานทาอากาศยาน และ
กลุมที่ 4 ภาคเอกชนท่ีเปนหนวยงานท่ีเกี่ยวของดานทาอากาศยาน จากนั้นผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
เจาะลึก (In-depth interview) สังเกตการณแบบมีสวนรวม และสังเกตการณแบบไมมีสวนรวมมาใชใน
กระบวนการวิเคราะห โดยดําเนินการรวมกับการรวบรวมขอมูลจากการศึกษาขอมูลจากเอกสาร (Documentary 
research) ซ่ึงผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบ ความสมบูรณของขอมูลโดยใชวิธีการสามเสา (Triangulation) 

 
คําสําคัญ : การเตรียมความพรอม , ทาอากาศยาน , เชิงพาณิชย  

 
Abstract 

The purpose of this research is 1) study the state of preparedness for the 
development of commercial airport, 2) study the problems, obstacles, preparation and 
development of commercial airport, and 3) Preparation of commercial development of U-
Tapao International Airport This is qualitative research that the researcher has collected 
data. In-depth interview, participant observation, and nonparticipant observation are carried 
out in conjunction with documentary research and participant observation. Research brings 
the data to check the integrity of the data. Using the triangular method (Triangulation) The 
researcher has defined the scope of key informants by in-depth interviews, divided into 4 
groups, consisting of the first group, the government sector, the second largest group of 
airports. The state is the third airport concerned, the executive and the airport staff, and the 
fourth is the private sector. The Airport The researcher then uses in-depth interview data, 
participatory observations, And non-participant observations were used in the analytical 
process. By working with the collection of data from the study of documents (Documentary 
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research), the researcher took the information obtained. Data integrity using triangulation. 
(Triangulation)

Key Word (s) : Preparation, Airport, Commercial

บทนํา 
จากนโยบายของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2557 หลังการพิจารณา

แนวทางการพัฒนาทาอากาศยานอูตะเภาใหเปนทาอากาศยานเชิงพาณิชยแหงที่ 3 และกําหนดแนวทางการ
ปรับปรุงทาอากาศยานดอนเมือง รวมทั้งแนวทางการเชื่อมโยงทางรถไฟ (Airport Link) ระหวางทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอูตะเภา กับกรุงเทพมหานคร เพ่ือรองรับการขยายตัวของการคมนาคมขนสงทางอากาศ
ในอนาคต ซึ่งรัฐบาลกําหนดนโยบายการพัฒนาดานคมนาคมทางอากาศ โดยสงเสริมการใชทาอากาศยานในภูมิภาค
ใหสามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการใชทาอากาศยานในภูมิภาค
สนับสนุนและเสริมประสิทธิภาพทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และทาอากาศยานดอนเมือง เชน ทาอากาศยานอูตะเภา 
เปนตน ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมและกองทัพเรือไดประชุมหารือรวมกัน เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาทาอากาศ
ยานอูตะเภาใหเปนทาอากาศยานเชิงพาณิชย แหงที่ 3 ไดขอสรุปการดําเนินงานภายใตแนวคิด One Airport Two 
Missions โดยในการประชุมเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 กระทรวงคมนาคมและกองทัพเรือ ไดเห็นชอบรวมกันใน
การดําเนินการพัฒนาทาอากาศยานอูตะเภา  

รัฐบาลเดินหนาพัฒนาทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา จังหวัดระยอง เพื่อยกระดับใหเปนทาอากาศยาน
เชิงพาณิชยแหงที่ 3 ของประเทศ ภายใตแนวคิด One Airport Two Missions ตอบสนองภารกิจทั้งดานความ
มั่นคงและเชิงพาณิชยอยางสมดุล รวมท้ังพัฒนาใหเปนศูนยอุตสาหกรรมอากาศยานครบวงจร โดยมีแผนการ
ดําเนินงาน 3 ระยะ ตั้งแตป 2558 เพ่ือใหสามารถรองรับผูโดยสารจากเดิม 8 แสนคนตอป เปน 3 – 5 ลานคนตอป 
พรอมกับกอสรางทางวิ่ง พัฒนาโรงซอมอากาศยาน ผลิตชิ้นสวนอากาศยาน ขยายเสนทางการคมนาคมโดยรอบและ
ทาเรือ เชื่อมโยงกันภายในประเทศและระหวางประเทศ เชน กัมพูชาและเวียดนาม เปนตน 

ทั้งนี้ โครงการดังกลาวจะชวยรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ และยกระดับขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศท้ังดานอุตสาหกรรม ดานการคาการลงทุน และดานการทองเท่ียวใน
อนาคต และจะใชรองรับหากมีวิกฤต โดยหลังจากนี้จะตั้งคณะทํางาน 3 ชุดเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
ประกอบดวย 1. คณะทํางานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการเชื่อมโยงโครงขายการคมนาคมกับภายนอกทาอากาศ
ยาน 2. คณะทํางานวางแผนธุรกิจสงเสริมกิจการของทาอากาศยานอูตะเภา เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถเชิงพาณิชย 
และ 3. คณะทํางานประชาสัมพันธ เพ่ือสรุปรายละเอียดในแตละดานใหชัดเจน ท้ังนี้ จากสถานการณที่สนามบิน
สุวรรณภูมิมีความคับคั่งและทยอยปดซอมรันเวยเปนชวงๆ ประกอบกับพ้ืนท่ีภาคตะวันออกตั้งแตชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี ตราด มีแหลงทองเที่ยวและอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพกระจายอยู จะเปนสวนชวยโนมนาวใหสายการบิน
ตาง ๆ โดยเฉพาะจีน ทั้งเชาเหมาลําและแบบประจํา เปลี่ยนจุดหมายปลายทางจากสุวรรณภูมิมาใชอูตะเภา ซ่ึงจะ
สะดวกในการทองเที่ยวในภาคตะวันออกมากกวา สวนนักลงทุนหรือภาคบริการก็เชนกัน โดยจะมีแผนในการ
ประชาสัมพันธและออกโปรโมชันจูงใจใหสายการบินตางๆ เขามาใชอูตะเภาในการใหบริการท้ังการควบคุมขึ้นลง
อากาศยาน บริการภาคพื้น กองทัพเรือจะรับผิดชอบทั้งหมด แตการบินไทยพรอมใหการสนับสนุนหากกองทัพเรือ
เรือรองขอ โดยขณะนี้กองทัพเรือมีบุคลากรท่ีไดมาตรฐานตามขอกําหนดขององคการการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศ (ICAO) 
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สําหรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานนั้น ในชวงแรกจะมีการขยายถนนดานหนาสนามบินอูตะเภาเปน 4 
ชองจราจร และมอเตอรเวยสาย 7 (พัทยา-มาบตาพุด) ระยะทาง 31 กม. การขยายถนนจากสนามบินไปทาเรือจุก
เสม็ด ระยะทางประมาณ 10 กม. ของกรมทางหลวง รวมถึงโครงขายถนนโดยรอบท่ีจะสนับสนุนการเชื่อมตอกับ
สนามบิน สวนระบบรางจะเปนรถไฟฟาสวนตอขยายแอรพอรตลิงกความเร็ว สุวรรณภูมิ-อูตะเภา ซ่ึงจะมีการหารือ
กับกองทัพเรือในสวนท่ีจะเชื่อมตอกับสนามบินวาจะเปนระบบแอรพอรตลิงกไปยังอาคารผูโดยสารหรือใช 
SHUTTLE BUS เช่ือมจากสถานีแอรพอรตลิงกไปยังสนามบิน เปนตน โดยคณะทํางานดานโครงสรางพ้ืนฐานจะ
พิจารณา 

การพัฒนาสนามบินเชิงพาณิชย ทั้งดานบุคลากรและพื้นที่ โดยขณะน้ีอยูระหวางขยายขีดความสามารถ
อาคารผูโดยสารเพื่อรองรับผูโดยสารไดเปน 3 ลานคนตอป วงเงินประมาณ 200 ลานบาท แลวเสร็จในป 2559 โดย
ปจจุบันมีผูโดยสารประมาณ 2 แสนคนตอป ซึ่งสวนใหญเปนเท่ียวบินเชาเหมาลําจากรัสเซีย จีน เปนหลัก ซ่ึง
ปจจุบันสนามบินอูตะเภาใหบริการเชิงพาณิชยแลว แตยังมีเที่ยวบินนอย โดยบุคลากรใหบริการตางๆ เปนเจาหนาท่ี
ของกองทัพเรือทั้งหมด และจะพัฒนาฝกอบรมศักยภาพเพ่ือรองรับจํานวนเท่ียวบินและผูโดยสารที่จะเพิ่มขึ้นใน
อนาคต ซึ่งตามขอตกลงกองทัพเรือสามารถขอความรวมมือจากบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ใหเขามาชวยใน
ดานการบริการภาคพ้ืน (Ground Service) ได พรอมกันนี้จะมีการใหบริการเชิงพาณิชย รานคาปลอดภาษี เปนตน 
 ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษา สภาพ การเตรียมความพรอมการพัฒนาทาอากาศยานอูตะเภาเชิง
พาณิชย ปญหา อุปสรรค และแนวทาง การเตรียมความพรอมการพัฒนาทาอากาศยานอูตะเภาเชิงพาณิชย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1) ศึกษาสภาพ การเตรียมความพรอมการพัฒนาทาอากาศยานอูตะเภาเชิงพาณิชย  
2) ศึกษาปญหา อุปสรรค การเตรียมความพรอมการพัฒนาทาอากาศยานอูตะเภาเชิงพาณิชย  
3) เพื่อศึกษาแนวทาง การเตรียมความพรอมการพัฒนาทาอากาศยานอูตะเภาเชิงพาณิชย 

  

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
ผูวิจัยไดสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีและจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ การจัดโครงสรางองคการภาครัฐ การ

บริหารการพัฒนา การกําหนดนโยบายสาธารณะและการนําไปปฏิบัติ การสงเสริมการลงทุน ทางเลือกสาธารณะ 
การบริการสาธารณะแนวใหม เปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิดการวิจัย (Theoretical framework) เร่ือง 
การเตรียมความพรอมการพัฒนาทาอากาศยานอูตะเภาเชิงพาณิชย  

 
ทบทวนวรรณกรรม 
 การทบทวนวรรณกรรมดังกลาวนี้  ผูวิจัยศึกษาแนวคิดทฤษฎีและจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ การจัด
โครงสรางองคการภาครัฐ การบริหารการพัฒนา การกําหนดนโยบายสาธารณะและการนําไปปฏิบัติ การสงเสริม
การลงทุน ทางเลือกสาธารณะ การบริการสาธารณะแนวใหม เพ่ือสามารถกําหนดแนวคิดหลักในการวิเคราะหตาม
ประเด็นที่ตองการศึกษาและเปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิดการวิจัย (Theoretical framework) ของการ
วิจัย ซึ่งผูวิจัยขออธิบายเปนลําดับดังตอไปนี้ 
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1. แนวคิดการจัดโครงสรางองคการภาครัฐ มีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะทําใหเปาหมายขององคการบรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงค ผูบริหารจึงตองมีกลไกเชิงโครงสรางมาใช ตลอดจนปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมท้ังภายใน
และภายนอกไดทุกๆดาน การจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐจึงถือเปนบทบาทหลักของรัฐบาล ซ่ึงโครงสรางองคการ
ภาครัฐที่เหมาะสมจะตองมีการแบงงานอยางชัดเจน มีสายการบังคับบัญชาที่สั้น รวมถึงการมีอํานาจหนาท่ีอยาง
ชัดเจน การบริหารภาครัฐจึงจะมีประสิทธิภาพ ที่สามารถสนองตอบตอความตองการของประชาชนเปนกลไกในการ
ขับเคลื่อนภารกิจตางๆที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา มีความสามารถในการแขงขันท้ังทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยางยั่งยืน  

2. แนวคิดการบริหารการพัฒนา เปนหลักการท่ีสําคัญของการบริหารการพัฒนา การเพ่ิมสมรรถนะ ขีด
ความสามารถในการบริหารของประเทศโดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาจะตองมีโครงการพัฒนา เพื่อใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงที่มุงพัฒนาประเทศใหเจริญเติบโตทั้งดานการบริหาร เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม อันจะเปน
ประโยชนตอสวนรวม เนื่องจากครอบคลุมทั้งการบริหารเพื่อการพัฒนาและการพัฒนาเพ่ือการบริหารที่มี
วัตถุประสงคสรางความเจริญ ซึ่งเปนภารกิจสําคัญของรัฐบาลที่ตองการพัฒนาประเทศ  

3. แนวคิดการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ถือวาเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ ทั้งนี้เมือ่นําไปปฏิบัติแลวหากประสบความลมเหลวก็จะกอใหเกิดความเสียหายตอกระบวนการ
นโยบายทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งความเสียหายตอประชากรกลุมเปาหมายท่ีปญหาไมไดรับการแกไข นอกจากนี้
ยังทําใหเกิดความสูญเปลาตอทรัพยากรที่มีอยูจํากัด และการแกไขปรับปรุงนโยบายเพ่ือนําไปปฏิบัติใหม ทําให
สิ้นเปลืองทรัพยากรมากข้ึน ดังนั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุเปาประสงคที่พึงปรารถนาจึงเปนสิ่งสําคัญที่สุด
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ นอกจากนี้จะตองเสนอถึงความสําคัญของปญหาและอุปสรรคสําคัญของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติวา และจะแนวทางแกไขเพื่อปองกันไมใหเกิดความลมเหลวในการนําโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งจะ
กอใหเกิดความเสียหายตอกระบวนการนโยบายสาธารณะท้ังกระบวนการเชนกัน จุดมุงหมายของการศึกษาการนํา
นโยบายไปปฏิบัติคือการเสริมสรางสมรรถนะในการนํานโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุเปาประสงคที่พึงปรารถนาอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4. แนวคิดการสงเสริมการลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพาณิชย มีจุดมุงหมายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชาขน การมีสิ่งจําเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต การสรางและรักษาระดับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่เหมาะสมในระยะยาว การแทรกแซงระบบเศรษฐกิจของภาครัฐจึงเปนบทบาทหลักในการเสริมสรางเศรษฐกิจของ
ประเทศ การกระตุนเศรษฐกิจดวยการสงเสริมรายจายเพื่อการบริโภคใหเพิ่มมากข้ึน และรายจายเพื่อการลงทุนของ
ภาคเอกชนใหสูงขึ้นดวยมาตรการตางๆที่เปนการสงเสริมการลงทุนจะสามารถสรางความเขมแข็งใหแกระบบ
เศรษฐกิจได  

5. แนวคิดทางเลือกสาธารณะ เปนทฤษฎีที่ใหความสําคัญตอการกําหนดนโยบายสาธารณะ ซ่ึงไดนํา
แนวคิดและวิธีการศึกษาของวิชาเศรษฐศาสตรมาใชอธิบายและวิเคราะหพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน 
ขาราชการ นักการเมืองที่มีสวนเกี่ยวของกับการกําหนดและจัดสรรสินคาและบริการท่ีมีอยูอยางจํากัดใหแก
ประชาชนในสังคมใหดีที่สุดไดอยางไร ซึ่งแนวความคิดพ้ืนฐานของทางเลือกสาธารณะมาจาก ตัวปจเจกบุคคลเปน
หลักมากกวากลุมคน ซ่ึงการตัดสินใจมักจะตองขึ้นอยูกับผลประโยชนสวนตน เปนหลัก โดยทั้งนี้เนื่องมาจาก
แรงจูงใจและผลประโยชนของแตละกลุมหรือแตละฝาย จะมีความแตกตางกัน จึง ทําใหการตัดสินใจในการจัดการ
บริการของภาครัฐมีปญหาเสมอมา ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะจึงเสนอการบริหารงานแบบประชาธิปไตย ( 
Democratic Administration ) ที่ใหทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย และเพิ่มบทบาทของ
กลไกการตลาดที่จะทําใหเกิดทางเลือกของสินคาและบริการมากขึ้น 
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6. แนวคิดการใหบริการสาธารณะแนวใหม เปนการเตรียมความพรอมของภาครัฐท่ีจะรวมพัฒนาและรวม
บริหารกิจการของชาติ ใหมากข้ึน ภาครัฐจึงตองปรับกระบวนทัศนการบริหารงาน โดยใหประชาชนเปนกําลังสําคัญ
ของบานเมือง มิใชเปนเพียงผูรองรับประโยชนจากนโยบายและกฎหมายเทานั้น หนาที่หลักของภาครัฐจึงมิใชแค
บําบัดทุกขบํารุงสุขแกประชาชน หรือมิใชเปนผูชี้ทิศทาง หรือกําหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ การบริการ
สาธารณะแนวใหม ( New Public Service ) จึงมุงเนนรับใชประชาชนซ่ึงเปนเจาของประเทศ เพื่อใหประชาชนมี
ความรู มีวิสัยทัศน กระตือรือรนที่จะรวมคิด รวมเสนอความคิดเห็น รวมกันทํางานกับภาครัฐ รวมตรวจสอบ
นโยบายและการทํางานของภาครัฐดวยความเขมแข็งและสรางสรรคดวยสํานึกในหนาที่ของพลเมือง  

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ การจัดโครงสรางองคการภาครัฐ การบริหาร
การพัฒนา การกําหนดนโยบายสาธารณะและการนําไปปฏิบัติ การสงเสริมการลงทุน ทางเลือกสาธารณะ การ
บริการสาธารณะแนวใหม ซึ่งสามารถกําหนดแนวคิดหลักในการวิเคราะหตามประเด็นที่ตองการศึกษา และเปน
แนวทางในการสรางกรอบแนวคิดการวิจัย (Theoretical framework) ของการวิจัย ซ่ึงลําดับขั้นตอไป ผูวิจัยจะนํา
องคความรูดังกลาว ไปสรางเคร่ืองมอืและเก็บขอมูล และวิเคราะหขอมูล เพื่อใหไดผลการวิจัยเร่ือง การเตรียมความ
พรอมการพัฒนาทาอากาศยานอูตะเภาเชิงพาณิชย ที่สมบูรณและนําเสนอในข้ันตอนตอไป  
 
วิธีวิจัย 

สําหรับการวิจัยคร้ังผูวิจัยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ที่ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูล 
โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) สังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participant observation) และ
สังเกตการณแบบไมมีสวนรวม ( Nonparticipant observation ) โดยดําเนินการรวมกับการรวบรวมขอมูลจาก
การศึกษาขอมูลจากเอกสาร (Documentary research) และผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณของ
ขอมูล โดยใชวิธกีารสามเสา (Triangulation) ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ดวยการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) โดยแบงออกเปน 4 กลุม ประกอบดวย กลุมท่ี 1 ภาครัฐที่เปนหนวยงาน
หลักดานทาอากาศยาน กลุมที่ 2 ภาครัฐที่เปนหนวยงานที่เกี่ยวของดานทาอากาศยาน กลุมท่ี 3 กลุมผูบริหารและ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานทาอากาศยาน และกลุมที่ 4 ภาคเอกชนท่ีเปนหนวยงานท่ีเกี่ยวของดานทาอากาศยาน 
จากนั้นผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเจาะลึก ( In-depth interview) สังเกตการณแบบมีสวนรวม และ
สังเกตการณแบบไมมีสวนรวมมาใชในกระบวนการวิเคราะห โดยดําเนินการรวมกับการรวบรวมขอมูลจาก
การศึกษาขอมูลจากเอกสาร (Documentary research) ซึ่งผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมาตรวจสอบ ความสมบูรณของ
ขอมูลโดยใชวิธีการสามเสา (Triangulation) 
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แนวทางพัฒนาบทบาทของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
 
Role Development Direction of Thailand’s Department of Industrial Promotion
 
ผูวิจัย   ณัฐพงษ  จุตรชาติสุคนธ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.ศรุดา  สมพอง 
 

บทคัดยอ 
 บทความนี้มุงเนนนําเสนอประเด็นเก่ียวกับแนวคิดการกําหนดนโยบายสาธารณะ แนวคิดการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ แนวคิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และแนวคิดการเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน เพ่ือ
ดําเนินการเชิงรุกของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของประเทศใหสอดรับกับนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ผลที่ไดจะสามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาบทบาทของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศตอไป 
 
คําสําคัญ : บทบาทของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม การขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
 
Abstract

This article aims to present the concepts of public policy formulation, policy 
implementation, and competitiveness, in particular, increasing work competency of the 
Thailand’s Department of Industry, in order to assume proactive operation of Department 

of Industry’s driving strategy in accordance to the country’s policy of Thailand 4.0. The 

study results could be set as a drive towards developing the organization’s strategy in 

achieving the sustainability goal of the country. 

Keywords : Department of Industry, role, driving strategy

บทนํา 
  กรมสงเสริมอุตสาหกรรมเปนหนวยงานภาครัฐบที่มีบทบาทหนาที่รับผิดชอบในการกํากับดูแล
ภาคอุตสาหกรรมอยางบูรณาการและเปนระบบ สนับสนุน สงเสริมและกระตุนใหเกิดการพัฒนา เจริญรุดหนาสู
สากลอันนําไปสูการแขงขันในตลาดโลก รวมทั้งการกําหนดกลยุทธการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมควบคูไปกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหสอดรับตามแนวนโยบายของรัฐเพื่อการพัฒนาและ
สรางสรรคสังคมไทยใหเปนที่ยอมรับในสังคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554) 
  ในป พ.ศ. 2559 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม มีเปาหมายการดําเนินงานดานการสงเสริมอุตสาหกรรม เพื่อ
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสูอุตสาหกรรม 4.0 ใหประเทศไทยกาวพนการติดกับดักประ เทศรายไดปาน
กลางไปสูประเทศที่พัฒนาแลวที่มีรายไดสูง โดยไดมีนโยบายใหกระทรวงอุตสาหกรรมปรับภารกิจจากเดิมท่ีรองรับ
เพียง 10 กลุมอุตสาหกรรมเปาหมายของรัฐบาล ซึ่งยังไมครอบคลุมอุตสาหกรรมทั้งหมด โดยจะเพิ่มอุตสาหกรรม
เชิงสรางสรรคและอุตสาหกรรมบริการไปสูการสราง 5 คลัสเตอรอุตสาหกรรมที่ประกอบดวย ลัสเตอรเกษตร คลัส
เตอรสุขภาพ คลัสเตอรไฮเทค คลัสเตอรดิจิทัลและคลัสเตอรอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค (ผูจัดการออนไลน, 2559, 
30 กันยายน) 

��

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 



  สําหรับประเทศไทยมีความจําเปนที่จะตองพ่ึงพาภาคอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การกําหนด
ยุทธศาสตร “ประเทศไทย 4.0” ในการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางดานเศรษฐกิจของประเทศไปสูเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม โดยมีฐานแนวคิดหลักคือ เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการ
ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น เชน 
เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปจจุบันไปสูการเกษตรสมัยใหมที่เนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart 
Farming) หรือเปล่ียนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีรัฐตองใหความชวยเหลือตลอดเวลาไปสูการเปน 
Smart Enterprises และ Start ups ที่มีศักยภาพสูง (ประชาชาติธุรกิจออนไลน, 2559, 24 พฤษภาคม) 
 ดังนั้นการพัฒนาดานอุตสาหกรรมนับไดวามีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรมจึงจําเปนตองมีการดําเนินการเชิงรุกในการขับเคลื่ อนอุตสาหกรรม 4.0 ใหสอดรับกับ
นโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อเปนตนแบบใหหนวยงานที่สนใจนําไปเปนขอมูลปรับปรุงการการดําเนินงานเพื่อให
เกิดประโยชนตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป  
 

แนวคิดการกําหนดนโยบายสาธารณะ 
แนวคิดการกําหนดนโยบายสาธารณะ (Public Decision-Making) กระบวนการสาธารณะนั้นจําเปนตอง

มีนโยบายที่ผานการวิเคราะหหรือศึกษาขอมูลกอนจึงจะกําหนดนโยบายสาธารณะได กระบวนการกําหนดนโยบาย
สาธารณะของ Parsons (1995) ประกอบดวย ขั้นตอนระบุปญหา ซึ่งเปนข้ันตอนที่มีการแสดงออกถึงความตองการ
ตางๆ ท่ีเรียกรองการกระทําของรัฐบาล ขั้นจัดทําขอเสนอนโยบาย เปนข้ันตอนที่มีการจัดระเบียบวาระเพื่อใหมีการ
อภิปรายกันอยางกวางขวาง และจัดทําขอเสนอแผนงานเก่ียวกับแนวทางแกไขปญหา ขั้นประกาศเปนนโยบาย เปน
ขั้นตอนที่มีการคัดเลือกขอเสนอนโยบาย เสริมสรางแรงสนับสนุนทางการเมืองและการประกาศใชนโยบาย ขั้นตอน
การดําเนินตามนโยบาย เปนขั้นตอนที่มีการคัดเลือกขอเสนอนโยบาย เสริมสรางแรงสนับสนุนทางการเมืองและการ
ประกาศใชนโยบาย และข้ันสุดทายขั้นประเมินผล ในขั้นตอนนี้จะมีการศึกษาแผนงานตางๆ รายงานผลที่เกิดจาก
แผนงานเหลานั้น ประเมินผลกระทบของโครงการที่มีตอสังคมทั้งท่ีเปนกลุมเปาหมายและกลุมท่ีไมเปนเปาหมาย
ดวย รวมถึงเสนอแนะแนวทางการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงตอไป  

Kerr & Newell (2003) ไดอธิบายหลักการเพิ่มเติมวา ความลมเหลวในขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ อาจ
เกิดจากการท่ีองคกรน้ันนํานโยบายไปปฏิบัติไมดีเทาที่ควร อาจเปนเพราะองคกรนั้นมีศักยภาพต่ํา ขาดความรูความ
เขาใจที่ถูกตอง และไมมีเทคนิควิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม โดยเฉพาะกับบุคลากรท่ีนําไปปฏิบัติ ขาดความรู
ความสามารถ ขาดทรัพยากรบุคคล ความลมเหลวนี้อาจกลาวไดวา เปนเพราะองคกรท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติไม
สามารถทําใหบรรลุความสําเร็จได ซึ่งอาจมีปจจัยท่ีเก่ียวของมากมาย แตถือวาการลมเหลวในขั้นการนํานโยบายไป
ปฏิบัตินั้นเปนเพราะนโยบายไมสามารถตอบสนองกับวัตถุประสงคที่ตองการใหเกิดขึ้นไดจริง  (policy does not 
fulfill the purpose) และความไมสําเร็จอันเนื่องมาจากการตัดสินใจและเม่ือพิจารณาเปาหมายของนโยบายแลว 
เปาหมายมุงใหบรรลุอาจมีความขัดแยงกับคานิยม คุณธรรม จริยธรรมหรือศีลธรรมอันดี นั่นคือ เปาหมายของ
นโยบายเม่ือปฏิบัติจนบรรลุผลแลว อาจมีผลกระทบตอศีลธรรม สงผลใหเกิดความทารุณหรือนโยบายอาจกําหนด
คุณคาของเปาหมายไมชัดเจน (not clear value goals) ทําใหการบริหารบิดเบือน เพราะเปาหมายและแนวปฏิบัติ
คลุมเครือ จะทําใหผูที่นํานโยบายไปปฏิบัติ สรางระเบียบ กฎเกณฑและมาตรฐานของงานที่สรางข้ึน สืบเนื่องจาก
ความคลุมเครือของเปาหมายนี้ ซึ่งเห็นวามักเปนกฎเกณฑที่มุงยึดวิธีการ (Mean-oriented) มากกวายึดเปาหมาย 
(Goals-oriented) ในการกําหนดความสําเร็จ เพราะไมแนใจวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมุงใหเกิดผลอะไรหรือมุงให
เกิดผลดีอยางไร กฎเกณฑและมาตรฐานของงานท่ีสรางข้ึนจะชวยใหแนใจวาไดทําตามทางที่ถูกตอง (Right Way) 
และถือเปนทางออกที่ดี 
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แนวคิดการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
  แนวคิดเก่ียวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementations) จําเปนจะตองพิจารณาถึงลักษณะ
ของนโยบายตามหลักการของ Bennett (1991) เนื่องเพราะความสําเร็จหรือลมเหลวของนโยบายนั้นบางสวนข้ึนอยู
กับประเภทของนโยบาย นโยบายที่ประสบความสําเร็จมากท่ีสุดคือ นโยบายท่ีสามารถเรียกรองใหมีการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ นอยที่สุดและมีความเห็นพองตองกันในวัตถุประสงคระดับสูง ในทางตรงกันขาม ถานโยบาย
เรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงมากและมีความเห็นพองตองการในวัตถุประสงคนอย โอกาสท่ีนโยบายนั้นจะประสบ
ความสําเร็จในทางปฏิบัติก็จะนอย อีกทั้งยังตองวิเคราะหถึงปจจัยทางดานสภาพแวดลอมของนโยบายตามหลักการ
ของ Dobrow, Goel & Upshur (2004) พรอมกับการประเมินการนํานโยบายไปปฏิบัติดวย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา 
การพิจารณาถึงการบรรลุผลสําเร็จของนโยบายเปนสิ่งสําคัญของการประเมินความสําเร็จหรือความลมเหลวของ
นโยบาย ซึ่งตามการหลักเกณฑของ Nakamura & Smallwood (1980) นั้น จําแนกไดดังนี้ (1) การบรรลุ
เปาหมายของนโยบาย เปนความพยายามในการประเมินการนํานโยบายไปปฏิบัติ  เพ่ือวัดวาผลที่เกิดขึ้นบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนดไวหรือไม เกณฑนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานที่วานโยบายนั้นๆ จะตองสามารถวัดไดและเกิดผลท่ีเปน
รูปธรรม (2) ประสิทธิภาพเปนเกณฑที่ประเมินจากคุณภาพของการปฏิบัติงานท่ีมักจะมีความสัมพันธกับตนทุน 
บอยครั้งที่มักจะกลาวถึงการประเมินความพยายามในการนํานโยบายไปปฏิบัติและจะเนนที่วิธีการบรรลุเปาหมาย
มากกวาจะเนนที่เปาหมาย (3) ความพึงพอใจของบุคคลภายนอก เปนเกณฑการประเมินประสิทธิผลการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ จากระดับของความพึงพอใจของกลุมตางๆ จากภายนอกองคการ เพื่อชี้วัดวานโยบายใดนโยบายหนึ่งมี
ระดับความสําเร็จเทาใด (4) การสนองตอบตอความตองการของลูกคา เปนเกณฑการประเมินวานโยบายสนองตอบ
ตอความตองการของผูรับบริการอยางไร โดยประเมินจากการรับรูของผูรับผลกระทบจากนโยบาย และ (5) การ
ดํารงอยูของระบบ เปนเกณฑการประเมินประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติทั้งในระดับมหภาค เชน 
เสถียรภาพของระบบการเมืองของประเทศ และระดับจุลภาค เชน ความตอเนื่องของการนํานโยบายไปปฏิบัติใน
หนวยงานปฏิบัติตางๆ  
 

แนวคิดการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
 การจะเพิ่มขีดความสามารถในการสงเสริมอุตสาหกรรมจะตองวิเคราะหถึงสภาพของปจจัยพื้นฐานของ
ประเทศ สภาพความตองการภายในประเทศ อุตสาหกรรมสนับสนุนและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ตองศึกษา
นโยบายของรัฐบาลและปจจัยทางดานโอกาสหรือภาวะวิกฤตของประเทศที่จะนําไปสูการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให
มีความสามารถในการแขงขัน จําเปนตองเพ่ิมผลผลิตใหมากขึ้น ซึ่งการจะเพิ่มประสิทธิผลการผลิตสามารถทําได
หลายวิธี ทั้งการยกระดับความสามารถของคน การมองตัวสินคาวาควรจะปรับปรุงคุณภาพอยางไรเพ่ือใหสอดคลอง
กับความตองการ การมีแผนการตลาดที่ดี สรางตรายี่หอใหเปนท่ีรูจัก แตทั้งนี้การจะนําระบบเทคโนโลยีระดับสูงมา
พัฒนาธุรกิจเพียงอยางเดียวไมใชคําตอบเดียวในการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน เพราะการคงวัฒนธรรม
หรือรูปแบบเดิมบางประการก็จะเปนการเพิ่มประสิทธิผลการผลิตไดเชนกัน ซ่ึงในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศจะตองสงเสริมพัฒนาการรวมกลุมอุตสาหกรรม (Cluster Development) ดังนั้นภาคเอกชนควรมีการ
รวมตัวเปนกลุมอุตสาหกรรมหรือคลัสเตอร สรางเปนสถาบันขึ้น การรวมตัวดังกลาวจะชวยเพิ่มประสิทธิผลได ไม
เพียงแตการรวมตัวทางสถาบันหรือคลัสเตอรเทานั้นแตควรจะรวมตัวกันเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ดวย 
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แนวคิดของ Porter (1980) ดานความมั่งคั่งของประเทศระยะยาว ดานคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นได
ถูกกําหนดจากความสามารถจากการใชทรัพยากรมนุษย เงินทุน และทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือผลผลิตของประเทศ 
โดยหลักการที่สําคัญคือ โครงสรางเศรษฐกิจมหภาคในการพัฒนารากฐานการแขงขัน สวนเศรษฐกิจระดับจุลภาค
ประกอบดวย (1) สภาวะปจจัยการผลิต ในดานทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรธรรมชาติ ความรูทางเทคนิค สินคาทุน
และโครงสรางพื้นฐานนั้นเปนปจจัยประการแรกที่ตองคํานึงคือ การผสมผสานปจจัยท่ีมีความไดเปรียบของประเทศ
มาใชประโยชนมากที่สุด (2) สภาวะอุปสงค ในการเลือกซื้อสินคา ตองการสินคาท่ีมีคุณภาพสูง ผูผลิตสินคาจึงให
ความสําคัญมากกับการควบคุมคุณภาพสินคา ดังนั้นการผลิตสินคาจึงตองพิจารณา ถึงความตองการของคนใน
ประเทศนั้นๆ เปนหลักเพื่อที่จะผลิตผลิตภัณฑไดตรงกับความตองการ (3) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุน 
ในยุคโลกาภิวัตนบริษัทตางๆ จําเปนตองจัดหาชิ้นสวนหรือวัตถุดิบจากทุกแหลงท่ัวโลก รวมทั้งตองขายสินคา
สําเร็จรูปไปยังท่ัวโลกเพื่อใหสามารถแขงขันได ดังนั้นบริษัทเหลานี้จึงตองมีการตั้งโรงงานกระจายไปทั่วโลก เพื่อ
แสวงหาความไดเปรียบในดานปจจัยการผลิตจากบริเวณพื้นท่ีตางๆ ย่ิงไปกวานั้นบริษัทตางๆ ยังตองผูกสัมพันธเปน
พันธมิตรในตางประเทศเพื่อสรางความแข็งแกรงใหกับตนเองดวย  (4) กลยุทธโครงสรางและการแขงขัน การ
บริหารงานและการแขงขันของบริษัทตางๆ จะสงผลตอลักษณะอุตสาหกรรมท่ีแตละประเทศมีความชํานาญ ซ่ึงจะมี
ผลทางออมตอความไดเปรียบในการแขงขัน โดย Porter กลาววาการแขงขันของธุรกิจมี 5 ดานท่ีเรียกวาแรงกดดัน 
5 ประการ (Five Forces) ซึ่งมีปจจัยที่ใชประเมินความรุนแรงในการแขงขัน การประเมินเขมแข็งและโอกาสทาง
ธุรกิจ ประกอบดวย (1) แรงกดดันของการเขามายังอุตสาหกรรมของคูแขงขันรายใหม (2) แรงกดดันจากคูแขงขัน
รายเดิมในอุตสาหกรรม (3) แรงกดดันของสินคาทดแทน (4) แรงกดดันจากอํานาจการตอรองของผูซื้อ (5) แรง
กดดันจากอํานาจการตอรองของผูจัดสงวัตถุดิบ และเปนการวิเคราะหสถานการณความรุนแรงทางการแขงขันใน
ตลาด ซึ่งกลยุทธในการแขงขัน Porter ไดเสนอเกี่ยวกับ (1) การเปนผูนําทางดานตนทุนรวม (2) การสรางความ
แตกตาง (3) การมุงตลาดเฉพาะสวน (focus) และไมวาผูบริหารจะใชวิธีใดก็ตามในการชนะการแขงขันทางธุรกิจ 
ผูบริหารจะตองเปลี่ยนแปลงใหทันตามภาวะปจจุบันและการสรางความเขมแข็งในตราสินคาใหสามารถครองใจ
ผูบริโภคไดอยางยั่งยืน 
 

แนวคิดการเพ่ิมขีดความสามารถในการทํางาน 
  การเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน Boyatzis (1982) Competencies เปนความสามารถในงานหรือ
เปนคุณลักษณะที่อยูภายในบุคคลที่นําไปสูการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ สวน Hamel & Prahalad (1994) 
Core Competencies เปนความสามารถหลักของธุรกิจซึ่งถือวาในการประกอบธุรกิจนั้นจะตองมีเนื้อหาสาระหลัก 
เชน พื้นฐานความรู ทักษะและความสามารถในการทํางานอะไรไดบางและอยูในระดับใดจึงทาํงานไดมีประสิทธิภาพ
สูงสุดตรงตามความตองการขององคการ 
  องคประกอบของขีดความสามารถในการทํางานในทัศนะ McClelland (1973) ประกอบดวย (1) ความรู 
(knowledge) คือ ความรูเฉพาะในเรื่องที่ตองรูเปนความรูที่เปนสาระสําคัญ (2) ทักษะ (skill) คือ สิ่งท่ีตองการให
ทําไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ทักษะทางคอมพิวเตอร ทักษะทางการถายทอดความรู เปนตน ทักษะที่เกิดไดนั้นมา
จากพื้นฐานทางความรูและสามารถปฏิบัติไดอยางแคลวคลองวองไว  (3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (self-
concept) คือ เจตคติ คานิยมและความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณของตนหรือสิ่งท่ีบุคคลเชื่อวาตนเองเปน เชน 
ความมั่นใจในตนเอง (4) บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล (traits) เปนสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น เชน คนที่
นาเชื่อถือและไววางใจได หรือมีลักษณะเปนผูนํา เปนตน และ (5) แรงจูงใจ/เจตคติ (motives/attitude) เปน
แรงจูงใจหรือแรงขับภายในซึ่งทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีมุงไปสูเปาหมายหรือมุงสูความสําเร็จ เปนตน 
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 ในการกําหนดขีดความสามารถในการทํางานจะเริ่มจากการนําวิสัยทัศน ( vision) พันธกิจ (mission) 
คานิยม (values) ขององคการมาเปนแนวทางในการกําหนดขีดความสามารถในการทํางาน (อานนท ศักดิ์วรวิชญ, 
2551) 
 Porter (1985) ไดกลาวถึงหลักการสรางขีดความสามารถใหกับประเทศโดยเนนที่การเพ่ิมผลิตภาพ และ
การสรางเครือขายวิสาหกิจหรือ “คลัสเตอร” ใหเกิดข้ึนภายในประเทศ โดยการสรางคลัสเตอรจะอาศัย
องคประกอบในหลายๆ ดานเพื่อวิเคราะหถึงขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง 
ไดแก สภาพของปจจัยพื้นฐานของประเทศซ่ึงถือไดวาเปนปจจัยการผลิต สภาพความตองการภายในประเทศ 
อุตสาหกรรมสนับสนุนและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง กลยุทธโครงสรางและการแขงขันของบริษัท เงื่อนไขและ
นโยบายของรัฐบาลและปจจัยทางดานโอกาสหรือภาวะวิกฤตของประเทศ 
 

แนวทางพัฒนาบทบาทของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
  บทบาทของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมกับแนวทางการพัฒนาดานขอกฎหมายของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
ความสามารถในการแขงขัน แนวทางการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและแนวทางการพัฒนาคนแนวใหม ดังนี้ 
  1. แนวทางขอกฎหมายของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม  
  ปญหาในเรื่องการยอมรับการใชแรงงานใหเปนไปอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับสภาพการณใน
ปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงบทบัญญัติตางๆ เก่ียวกับการใชแรงงานใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เชน การให
อํานาจแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเพ่ือใหความคุมครองแกการใชแรงงานบางประเภทเปนพิเศษกวาการใช
แรงงานทั่วไป การหามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางซึ่งเปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ การใหลูกจางซ่ึงเปนเด็กมีสิทธิลา
เพื่อศึกษาอบรม การใหนายจางจายเงินทดแทนการขาดรายไดของลูกจางในกรณีที่นายจางหยุดประกอบกิจการ 
การกําหนดเงื่อนไขในการนําหนี้บางประเภทมาหักจากคาตอบแทนการทํางานของลูกจาง การจัดตั้งกองทุนเพื่อ
สงเคราะหลูกจางหรือบุคคลซึ่งลูกจางระบุใหไดรับประโยชนหรือในกรณีที่มิไดระบุใหทายาทไดรับประโยชนจาก
กองทุนเพื่อสงเคราะหลูกจางของลูกจางที่ถึงแกความตาย ตลอดจนปรับปรุงอัตราโทษใหเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจในปจจุบัน  
  2. แนวทางการพัฒนาความสามารถในการแขงขัน  
  ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย เมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบานแลว ไทยมีความสามารถ
ในการแขงขันสูงกวาอินเดีย ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย ในขณะท่ีดอยกวา สิงคโปร จีนและมาเลเซีย ซ่ึงจุดแข็งของ
ประเทศไทย อยูทางดานขนาดของตลาด เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โครงสรางพ้ืนฐาน และประสิทธิภาพของ
ตลาดแรงงาน ในขณะท่ีความพรอมดานเทคโนโลยี สถาบัน เสถียรภาพทางการเมือง การศึกษาและโครงสราง
พื้นฐานคือจุดออนของไทย 
  แนวนโยบายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของไทยจะตองนําเอาจุดแข็งและจุดออน โอกาสและปจจัยเส่ียงของ
ความสามารถในการแขงขันของไทยมาพิจารณา กลยุทธสําหรับแนวนโยบายดังกลาว เชน การขยายการสงออก
โดยเฉพาะสินคาเกษตรไปสูตลาดใหมที่มีศักยภาพ โดยเนนผลิตภัณฑที่มีการเพ่ิมมูลคา ในขณะเดียวกัน ควรเรง
สนับสนุนการศึกษาและวิจัยการนาํสนิคาเกษตรที่ลนตลาดมาใชเปนพลังงานทดแทน การพัฒนาระบบขนสงทางราง
ใหทันสมัยขึ้น เชน นํารถไฟความเร็วสูงมาใชวิ่งระหวางเมืองใหญๆ ของแตละภาค เพื่อใหเปนทางเลือกสําหรับการ
เดินทางและขนสงภายในประเทศ ในขณะเดียวกันก็หันมาศึกษาการใชพลังงานแนวใหมสําหรับการขนสงทางราง 
เพื่อลดการพ่ึงพาพลังงานรูปแบบเกา อีกทั้งใชมาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจการใชพลังงานทางเลือก การสงเสริมและ
ใหความรูการใชเครื่องมือปองกันความเส่ียงจากปจจัยภายนอกแกผูประกอบการ และการพัฒนาความรวมมือ
ระหวางประเทศในระดับเวทีโลก เพื่อขจัดการกีดกันทางการคา 
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  การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดลอมและก ารเมืองไทย ทําให
ผูประกอบการ SMEs จําเปนตองหันมาใหความสําคัญในการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต คุณภาพสินคา การบริหาร
การเงิน กลยุทธการตลาดและขยายสินคาสงออกของไทยใหสามารถแขงขันกับคูแขงท้ังภายในและภายนอก
ประเทศใหมากยิ่งขึ้น และเพื่อเปนการปรับปรุงศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจ SMEs ใหสามารถทัดเทียมกับ
นานาประเทศ และเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการแขงขัน กรมสงเสริมอุตสาหกรรมจึงไดจัดโครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแขงขัน (Manufacturing Development to Improve 
Competitiveness Programme--MDICP) มีเปาหมายหลักคือ การพัฒนาอุตสาหกรรม SMEs ของไทยใหเขาสู
ระบบการคาสากลและสามารถสรางสมรรถนะในการแขงขันไดอยางยั่งยืน กําหนดแผนงานหลักไว ดังนี้คือ (1) 
แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงสวนของการผลิตใหทันสมัย (2) แผนงานยกระดับมาตรฐานกิจการผลิตภัณฑให
เปนระบบสากล (ISO, QS หรืออื่นๆ) (3) แผนงานเพ่ิมความสามารถทางการวางแผนและจัดการเทคโนโลยี  (4) 
แผนงานเสริมสรางความสามารถทางการบริหารการเงินและการลงทุน และ (5) แผนงานเพ่ิมสมรรถนะการจัดการ
เชิงกลยุทธและการตลาดในและตางประเทศ 
  3. แนวทางการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี  
  การนํานวัตกรรมมาใชในการพัฒนาการผลิตใหมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น เพ่ือใหสามารถสรางสมรรถนะในการ
แขงขันไดอยางยั่งยืน การพัฒนาระบบการผลิตใหมีประสิทธิภาพเปนการลดตนทุนและแกไขปญหาดานคุณภาพ 
นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นนี้จะมีอยูในสวนของการผลิตภัณฑ เครื่องมือเครื่องจักรท่ีในการผลิต กระบวนการผลิตหรือ
วิธีการทํางานซึ่งขึ้นอยูกับความพรอมของกิจการ  
 การพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมเปนการเพิ่มความสามารถของสถานประกอบการในการ
วิเคราะหความตองการ การวางแผนการเลือกใชและการจัดการเทคโนโลยีอยางเหมาะสมและการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีการผลิต โดยมุงเนนการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเชิงรุกและมีศักยภาพโดดเดนในการเพิ่มอัตราการผลิต 
การลดตนทุน และการลดของเสีย ผูประกอบการจะมีทักษะความรูในการวางแผนและจัดการเทคโนโลยีเชิง
นวัตกรรมอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ เชน การพัฒนาและการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีกระบวนการผลิต 
เทคโนโลยีอัตโนมัติและเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เปนตน เพื่อยกระดับความสามารถของสถานประกอบการใน
ระยะสั้นและระยะยาว 
 การพัฒนาผูประกอบการใหมีศักยภาพทางดานประสิทธิภาพการผลิตและระบบเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม
การผลิตในระดับสากลโดยมีกลุมเปาหมายคือผูประกอบการ อุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ทายาทและหุนสวน 
โดยตองอาศัยความรวมมือสามฝายคือ ภาครัฐ โดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจโดยผูประกอบการและ
สถาบันการศึกษา รวมกันพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเนนการสรางนวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีในการผลิต เพื่อ
ผลักดันใหเกิดผลลัพธในดานการเพิ่มอัตราการผลิต การลดตนทุนและสรางมูลคา โดยผานกระบวนการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการและมีพี่เลี้ยงใหคําปรึกษาแนะนําการทํางานใหเปนไปตามแผนงาน เพื่อผลักดันและเพิ่มแรงจูงใจให
ผูประกอบการมุงเนนสูความสําเร็จ โดยการเรียนรูตัวเองทางดานทัศนคติและการบริหารธุรกิจตลอดจนเชื่อมโดยให
เกิดพันธมิตรทางธุรกิจภายในรุน รวมทั้งการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเชิงนวัตกรรมในการ
ผลิตที่เหมาะสมกับองคกรและจัดทําแผนที่เสนทางเทคโนโลยี เปนตน 
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  4. แนวทางการพัฒนาคนแนวใหม  
  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคนไทยการยกระดับสมรรถนะเพ่ือรองรับอนาคตและเปนแนวทางในการ
พัฒนากําลังคน ตอบโจทยประเทศไทย 4.0 การสรางโอกาสใหกําลังคนสามารถปรับตัวและสงเสริมใหเกิดการผลิต
บุคลากรที่มีคุณภาพตอบโจทยความตองการของภาคอุตสาหกรรมยุทธศาสตรอุตสาหกรรมไทย 4.0 เปนสวนท่ี
สําคัญในการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจตามโมเดลประเทศไทย 4.0 เพ่ือใหบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรดังกลาว 
การพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะสูงสามารถสนับสนนุการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ี
มีโครงสรางแบบใหม ตลอดจนสามารถสงเสริมการบริการที่สรางมูลคาสูงถือเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง นอกจากนี้
การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจตามโมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งมุงการพัฒนาไปสูการเกษตรสมัยใหมที่เนนการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) การเปลี่ยนแปลงเปนวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม และการ
สรางบริการมูลคาสูงจะสงผลกระทบตอโครงสรางอุตสาหกรรมลักษณะงาน ลักษณะการจางงาน รวมถึงสมรรถนะท่ี
อุตสาหกรรมคาดหวังอันจะสงผลกระทบตอกําลังคนในภาคสวนตางๆ 
 การพัฒนากําลังคนของประเทศ เพื่อสนับสนุนและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะโอกาสและความ
ทาทายในอนาคตท่ีจะสงผลตอเศรษฐกิจ เพราะยุทธศาสตรอุตสาหกรรมไทย 4.0  เปนสวนสําคัญในการปรับ
โครงสรางทางเศรษฐกิจตามโมเดลประเทศไทย 4.0 เพ่ือใหบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรดังกลาว การพัฒนากําลังคน
ใหมีสมรรถนะสูง สามารถสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีโครงสรางแบบ
ใหม ตลอดจนสามารถสงเสริมการบริการที่สรางมูลคาสูงข้ึน ลดความเหลื่อมล้ําและสรางรายไดทางสังคม 
  นอกจากนี้การพัฒนาคนแนวใหมนี้ องคกรจําเปนตองเปดใจกวางเพื่อพัฒนาฝกอบรมคนเพ่ือประโยชนกับ
องคกร การท่ีองคกรสงเสริมใหพนักงานมีการพัฒนานั้นทําใหพนักงานเกิดแรงจูงใจในการทํางาน การพัฒนาคนจึง
เปนกลยุทธสําคัญ โดยมุงเนนการพัฒนาจากภายใน (ทัศนคติ แรงจูงใจ อุปนิสัย) สู การพัฒนาภายนอก (ความรู 
ทักษะ พฤติกรรม) เพราะหากสามารถพัฒนาสิ่งที่อยูภายในใจไดแลว การพัฒนาความรู ทักษะ และพฤติกรรมนั้นก็
สามารถทําไดงายมากข้ึนเทานั้น 
 

บทสรุป 
  แนวทางขอกฎหมายของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมควรมีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาเครือขายองคกร
ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยีและวิชาการ 
รวมท้ังกํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการใหบริการเพื่อการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมดําเนินมาตรการสงเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาสมรรถนะของอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการ 
และผูใหบริการธุรกิจอุตสาหกรรมสาขาตางๆ ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนของกระทรวงอุตสาหกรรม และ
แผนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ 
  แนวทางการพัฒนาความสามารถในการแขงขันควรมีการปรับปรุงศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจ SMEs 
ใหสามารถทัดเทียมกับนานาประเทศและเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการแขงขัน โครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแขงขันมีเปาหมายหลักคือ การพัฒนาอุตสาหกรรม SMEs ของ
ไทยใหเขาสูระบบการคาสากล และสามารถสรางสมรรถนะในการแขงขันไดอยางยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีควรมีการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม เปนการเพ่ิม
ความสามารถของสถานประกอบการในการวิเคราะหความตองการ การวางแผนการเลือกใชและการจัดการ
เทคโนโลยีอยางเหมาะสม และการพัฒนาทางเทคโนโลยีการผลิต โดยมุงเนนการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเชิงรุกและ
มีศักยภาพโดดเดนในการเพิ่มอัตราการผลิต การลดตนทุน และการลดของเสียผูประกอบการจะมีทักษะความรูใน
การวางแผนและจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับความสามารถของ
สถานประกอบการในระยะสั้นและระยะยาว 
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  แนวทางการพัฒนาคนแนวใหมควรมีการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางานของภาครัฐ ใหเกิดการบูรณา
ในการพัฒนากําลังคนและการพัฒนาสมรรถนะ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรางองคความรูเกี่ยวกับการ
ปรับเปล่ียนมาตรฐานอาชีพเพื่อรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
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บทคัดยอ 
 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงคในการทบทวนวรรณกรรมที่จะนํามาใชในการศึกษาอํานาจหนาท่ีของเมือง
พัทยา เขตปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษเมืองพัทยาเปนเมืองที่มีลักษณะพิเศษการจัดการโครงการขนาดใหญเมืองพัทยา 
เขตปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษ โดยเปนพ้ืนที่พิเศษทองเท่ียวของประเทศไทย จึงทําใหไดรับความสนใจในการเดินทาง
ไปทองเที่ยวจากทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดประเด็นปญหาตาง ๆ อันสงผลกระทบตอทั้ง
วิถีชีวิตของประชาชนในเมืองพัทยา โครงสรางทางการบริหารของเมืองพัทยาในปจจุบัน แมวาเมืองพัทยาจะมีฐานะเปน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษก็ตามแตทั้งในดานโครงสรางรายไดและระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนของรัฐที่
ใหแกเมืองพัทยานั้น ยังคงไมมีความแตกตางไปจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบอื่น ดวยเหตุนี้จึงสงผลใหเมือง
พัทยาไมสามารถพ่ึงพาตนเองดานงบประมาณไดตามภารกิจและขอบเขตอํานาจหนาท่ีของเมืองพัทยาท่ีมีอยูอยาง
กวางขวาง ทําใหเมืองพัทยาไมสามารถใชงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดเขาไปดําเนินการแกไขปญหาตาง ๆ โดยเฉพาะ
ปญหาที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของการทองเที่ยวท่ีเกิดขึ้นภายในขอบเขตพ้ืนท่ีและความ
รับผิดชอบของเมืองพัทยาไดอยางมีประสิทธิภาพ   
 เมืองพัทยาซ่ึงเปนการบริหารจัดการงานในเขตปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ นั้นมีการบริหารจัดการโครงการ
ขนาดใหญในพัทยาและพ้ืนที่เชื่อมโยง อยูหลายโครงการดวยกัน ท่ียังไมแลวเสร็จตามกําหนดการ ซ่ึ งเปนโครงการที่
ประชาชนชาวเมืองพัทยาและนักทองเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติมีความจําเปนตองการท่ีจะใชประโยชน จาก
โครงการดังกลาว จึงเกิดขอซักถามถึงการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญตางๆ ที่สรางผลกระทบตอความเปนอยูของ
ประชาชน การเปลี่ยนแปลงผูบริหารทองถิ่นเมืองพัทยา ท่ีมาจากคําสั่งของ คณะรักษาความสงบแหงชาติ เปนการ
บริหารจัดการท่ีเนนหนักในดานของการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือการแกไขสภาพปญหาท่ี เปนอยู โดยเฉพาะการนํา
หลักการบริหารบานเมืองที่ดี ในดานการความรับผิดชอบและตรวจสอบไดนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งในการบริหาร
บานเมืองในยุคปจจุบัน 
 
คําสําคัญ: การจัดการโครงการขนาดใหญเมืองพัทยา เขตปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ 
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Abstract
 This article is aimed to review the literature that will be used to study authority of 
Pattaya City Special Administrative Region with large scale projects management. Pattaya is a 
city with special characteristics because it is a special tourism area of Thailand. It has attracted 
a lot of tourists from both Thai and foreign tourists. This causes problems that affect the way of 
life of people in Pattaya. The administrative structure of Pattaya City nowadays, although 
Pattaya City has a special form of region administration, both in terms of revenue structure and 
government subsidy system for Pattaya. There is no difference from other local government 
organizations. As a result, Pattaya City is not able to rely on its budget to meet the mission and 
scope of its power in Pattaya. Pattaya City cannot use its limited budget to solve problems, 
especially the problems caused by the rapid growth of tourism that occurs within the area and 
responsibility of Pattaya efficiently. 

Pattaya City, which administers region specialties. There is a large project 
management in Pattaya and the linking area. There are many projects which on process with 
unfinished schedule. These are projects where Pattaya residents and both Thai and foreign 
tourists need to take advantage of the project. There are questions about the management of 
large projects. The impact on people's well-being. Change of Pattaya Local Executive That 
comes from the order of National Peace Corps Management is focused on improving, 
changing, or resolving existing problems. Especially the implementation of good governance. 
In terms of accountability and monitoring, it is imperative for the administration of the present 
day.

Keyword: Large Scale Projects Management of Pattaya City Special Administrative 
Region 

บทนํา 
การใชอํานาจเผด็จการในการเปล่ียนแปลงตัวผูบริหารงานทองถ่ินเมืองพัทยา ท่ีเปนการปกครองทองถ่ินใน

รูปแบบพิเศษ มาเปนคณะผูบริหารจัดการงานทองถิ่นของ คสช. เปนการชั่วคราว ตามท่ีมีคําสั่งของ คณะรักษาความ
สงบแหงชาติที่ 6/2560 ปลดนายกเมืองพัทยาพนจากตําแหนงวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2560 เพ่ือใหตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนและนักทองเที่ยว เนื่องจากพัทยาเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ ผูบริหารจึงตอง
เปนผูบริหารจัดการที่มีศักยภาพสูงในการประสานงานกับราชการสวนกลางท้ังในดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง การปกครอง ตลอดจนการตางประเทศอยางใกลชิด รวมถึงภาคประชาชนอยางมีเอกภาพ ท้ังตองเปนผูมี
ประสิทธิภาพในการตัดสินใจแกไขปญหาในดานตางๆ เนื่องจากเมืองพัทยามีลักษณะความเปนพิเศษเฉพาะ มีความ
ซับซอนและมีความสัมพันธที่หลากหลายกับภาครัฐในราชการสวนกลางในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ในการบริหารจัดการที่
นายกเมืองพัทยาท่ีไมไดมาจากการเลือกตั้ง จะไมสามารถตอบเสนอตอความตองการหรือบริหารจัดการแกไขปญหา
โครงการขนาดใหญของพัทยาได จึงมีความจําเปนตองใชอํานาจตาม มาตรา 44 ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ เพ่ือ
เขามาบริหารจัดการพัฒนาเมืองพัทยาพ้ืนที่พิเศษทองเที่ยว และแกใขปญหาโครงการขนาดใหญ ในเมืองพัทยา รวมถึง
บริหารงบประมาณ ตลอดจนบริหารงานบุคคลใหไดอยางเด็ดขาดตามกฎหมาย เพื่อสรางความเชื่อมั่นตอภาคประชาชน 
โดยเฉพาะในการรักษาความสะอาด การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การแกปญหาการจราจร การพัฒนาชุมชน การ
แกไขปญหาดานเศรษฐกิจของเมืองทองเท่ียว และปญหาเรงดวนตาง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล  
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การทบทวนวรรณกรรม 
การวิจัยเรื่อง การจัดการโครงการขนาดใหญเมืองพัทยาเขตปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษ ผูวิจัยไดนําเสนอ

แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยมีรายละเอียด ทฤษฏีและแนวคิดการกระจายอํานาจ กลาวคือ โดยทั่วไปหลักการ
ปกครองประเทศนิยมแบงเปน 3 หลัก คือ หลักการรวมอํานาจปกครอง หลักการแบงอํานาจการปกครอง และหลักการ
กระจายอํานาจปกครอง โดยหลักการกระจายอํานาจปกครอง หมายถึง หลักการที่รัฐมอบอํานาจปกครองบางสวนใหแก
องคการอื่นที่ไมไดเปนสวนหนึ่งของหนวยการบริหารราชการสวนกลางใหจัดทําบริการสาธารณะบางอยางโดยมีอิสระ
ตามสมควร เปนการมอบอํานาจใหทั้งในดานการเมืองและการบริหารเปนเรื่องที่ทองถิ่นมีอํานาจท่ีจะกําหนดนโยบาย
และควบคุมการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายทองถิ่นของตนเองได ลักษณะสําคัญของหลักการกระจายอํานาจปกครอง 
คือ 1) ไดรับการจัดตั้งขึ้นโดยผลแหงกฎหมายใหมีสวนเปนนิติบุคคล หนวยการปกครองทองถิ่นเหลานี้มีหนาที่  
งบประมาณและทรัพยสินเปนของตนเอง และไมขึ้นตรงตอหนวยการปกครองสวนกลางสวนกลาง เพียงแตกํากับดูแลให
ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายเทานั้น 2) มีการเลือกต้ังสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นท้ังหมดเพื่อเปดโอกาสให
ประชาชนในทองถิ่นไดเขาไปมีสวนรวมในการปกครองตนเอง 3) มีอํานาจอิสระในการบริหารงาน จัดทํากิจกรรมและ
วินิจฉัยสั่งการไดเองพอสมควร ดวยงบประมาณและเจาหนาท่ีของตนเอง 4) หนวยการปกครองทองถิ่น ตองมีอํานาจใน
การจัดเก็บรายได เชน ภาษีอากร คาธรรมเนียมตาง ๆ ตามที่รัฐอนุญาต เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกา รตาง ๆ 
วัตถุประสงคของการปกครองทองถิ่น เพื่อชวยแบงเบาภาระของรัฐบาล ทั้งทางดานการเงิน ตัวบุคล ตลอดจนเวลาที่ใช
ในการดําเนินการ เพื่อสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง และเพ่ือใหหนวยการปกครอง
ทองถิ่นเปนสถาบันที่ใหการศึกษาการปกครองระบบประชาธิปไตยแกประชาชน ขอดีและขอพึงระวังในการปกครอง
ทองถิ่น การปกครองทองถ่ินเปนระบบการปกครองที่เนนการกระจายอํานาจไปสูประชาชนเพ่ือใหประชาชนไดเขามามี
สวนรวมในการปกครองประเทศมากขึ้น ปจจุบันนี้ ถือวาการปกครองทองถ่ินเปนองคประกอบหนึ่งท่ีจําเปนตอก าร
ปกครองประเทศ แมแตในประเทศคอมมิวนิสตก็ยังจัดใหมีการปกครองทองถิ่น ดังนั้น จึงควรพิจารณาขอดี ขอเสียของ
การปกครองทองถิ่นควบคูกันไปกับการนําการปกครองระบบนี้มาใช ขอดีของการปกครองทองถิ่น คือ ชวยใหเกิดการ
พัฒนาทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพมากกวาการปกครองโดยผูแทนจากสวนกลาง การปกครองทองถิ่นชวยสนับสนุนการ
พัฒนาประชาธิปไตย ชวยทําใหเกิดความมั่นคงของชาติ ชวยสนับสนุนหลักเสรีภาพ และหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึง
สามารถจะเผชิญกับการเปล่ียนแปลงไดดีกวาการปกครองจากสวนกลาง ถึงแมวาการปกครองทองถิ่นจะมีขอดีหลาย
ประการ แตการปกครองทองถิ่นก็มีความลมเหลวไมนอย ในสหรัฐอเมริกามีรายงานวา มีทองถ่ินไมนอยที่ไมประสบ
ความสําเร็จในการบริหาร เชน มีปญหาหนี้ทางการเงินมาก จนไมสามารถแกไขปญหาของตัวเองได ทองถ่ินเพิกเฉยไมให
ความสําคัญตอปญหาของชาติ เชน บางทองถ่ินยังนิยมแบงแยกสีผิว บางทองถิ่นไมสนใจแกไขปญหายาเสพติด เปนตน 
ดังนั้น จุดออนในการปกครองทองถิ่นรวมถึงการปกครองทองถ่ินท่ีไมดีเปดโอกาสใหเกิดปญหาหลากหลายวุนวายได อาจ
ทําลายความมั่นคงของชาติ และมีโอกาสทําลายประชาธิปไตย รวมถึงมีโอกาสสรางผูมีอิทธิพลในระดับทองถิ่น ซึ่งเปด
โอกาสใหมีการทําลายผลประโยชนสาธารณะ และการปกครองทองถ่ินท่ีไมดีจะทําใหเกิดการทุจริตมากข้ึน 
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จรัส สุวรรณมาลา (อางใน นครินทร เมฆไตรรัตน , ม.ป.ป.) ไดตั้งขอสังเกตวา คําวาการกระจายอํานาจเปน
แนวคิดของตะวันตกที่นักวิชาการไทยหยิบยืมมาใชอธิบายสภาวะทางการเมืองและการบริหารปกครองในประเทศไทย 
และแปลเปนภาษาไทยวา “การกระจายอํานาจ” นั้น ผูคนสวนใหญมักตีความคําวา“อํานาจ” ในคําวากระจายอํานาจท่ี
ไดแปลมาวา หมายถึง “อํานาจอธิปไตย” ซึ่งมักจะกลาวกันวาไมสามารถแบงแยกได หรือถาตีความตามแบบนักสังคม
วิทยาท่ีมองอํานาจวาเปนสภาวะที่บุคคลหรือองคการหนึ่งมีอิทธิพล (Influence) เหนือความคิดหรือพฤติกรรมของ
บุคคลหรือองคการอ่ืน ๆ ซึ่งแบงปนหรือกระจายอํานาจไปใหใครมิไดเชนเดียวกัน จึงทําใหเกิดความสับสนในความหมาย
ของการกระจายอํานาจ อันที่จริงความหมายด้ังเดิมของคําดังกลาวนั้นมิไดเนนเรื่อง อํานาจ (Power) หากแตเปนเรื่อง
ของสภาวะศูนยกลาง(Central) และสภาวะกระจายอํานาจ (Decentral) เปนสําคัญ หากมีเรื่องอํานาจเขามาเก่ียวของก็
หมายถึง “อํานาจการตัดสินใจ” ในการดําเนินกิจกรรม ดังนั้น จึงไดเสนอวา “คําวา Decentralization จึงควรจะ
หมายถึง การกระจายอํานาจในการตัดสินใจ มิใชการแบงอํานาจอธิปไตยของชาติ การกระจายอํานาจสูภูมิภาคและ
ทองถิ่น มิใชการสรางอธิปไตย หากแตเปนการให (ยอมรับ) สิทธิในการปกครองตนเองของชุมชนและภูมิภาคภายใต
อธปิไตยของชาติหนึ่ง ๆ รวมกัน” พิจารณาในแงนี้จะเห็นไดวา การกระจายอํานาจจึงเปนเร่ืองของ “สภาวะ” บางอยาง
เพื่อใชอธิบายถึงลักษณะของการกระจายตัว/จัดสรร/แบงปนอํานาจรัฐ/ในทางท่ีหมายถึง อํานาจในการตัดสินใจในการ
ดําเนินกิจการสาธารณะ ดังนั้น การกระจายอํานาจจึงมีลักษณะดังท่ี (อางใน นครินทร เมฆไตรรัตน , ม.ป.ป.) เสนอวา 
ควรจะเปนเร่ืองของ “การจัดสรรแบงปนอํานาจ” (Distribution of Power) กลาวคือ เม่ือเราพูดถึงการกระจายอํานาจ
ภายใตบริบทของการบริหารปกครองในพื้นที่ที่เรียกวาทองถิ่น (Local Governance) ควรจะเปนเร่ืองของ “จัดสรรหรือ
แบงปนอํานาจ” (Distribution) มิใชการ “แบงแยกอํานาจ” (Division) กลาวคือ แมคําวา “แบงแยกอํานาจ” จะมีการ
นําไปใชอธิบายแนวคิดในเร่ืองการกระจายตัวของอํานาจทางการบริหารปกครองไปสูทองถิ่นก็ตาม แตโดยลักษณะทาง
ประวัติศาสตรแลว คําดังกลาวมักจะนําไปสูความสับสนหรือปะปนกับการใชในแนวคิดเรื่องรัฐธรรมนูญกับการแบงแยก
อํานาจ (Constitutional division of power between nation and state) ขณะท่ีคําวา “จัดสรร/แบงปนอํานาจ” 
ดูจะมีความสอดรับและอยูในขอบวงของแนวคิดตาง ๆ ในเรื่องการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปสูทองถิ่นมากกวา
ดังเชน แนวคิดในเร่ือง (De)centralization, (De)concentration, Devolution และ Delegation จากกรอบเชนนี้ จึง
อาจสรุปไดวา การกระจายอํานาจในความหมายกวาง ๆ ก็คือ การจัดสรรหรือแบงปนอํานาจการตัดสินใจ อันเก่ียวของ
กับกิจการสาธารณะ (Public Affairs) ของรัฐสวนกลางไปยังหนวยงานหรือองคกรอื่นๆ (นครินทร เมฆไตรรัตน,ม.ป.ป.) 

ในการศึกษาการปกครองทองถิ่นและการแสวงหาแนวทางเพ่ือการปฏิรูปการปกครองทองถ่ินประกอบดวย
แนวคิดหลัก 6 ดานไดแก แนวคิดที่หนึ่ง การนําเอามิติประวัติศาสตรมาใชเพ่ือทําความเขาใจลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ของการปกครองทองถิ่นตั้งแตกําเนิดจนถึงปจจุบัน แนวคิดที่สอง การถือวาการปกครองทองถิ่นเปนมิติหนึ่งของระบบ
การปกครองซ่ึงมีปฏิสัมพันธกับปจจัยพื้นฐานอ่ืนๆในสังคม คือระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ และระบบวัฒนธรรม 
ดังนั้นจะตองไมลืมนําเอาปจจัยอื่นๆที่หอมลอมการปกครองทองถิ่นเขามาประกอบ อันเปนวิธีการศึกษาท่ีเรียกวาสห
วิทยาการ แนวคิดที่สาม การนําเอาแนวคิดเรื่องระดับการวิเคราะหมาใชในการศึกษา (Level-of-Analysis Concept) 
หมายถึง การปกครองทองถ่ินที่ไมใชหนวยการปกครองที่เปนอิสระ มิใชระบบหนึ่งที่ดํารงอยูดวยตัวของมันเอง (System 
or Macro-level) แตเปนระบบยอยหรือจุลภาค (Subsystem or Micro-level) ดังนั้นการศึกษาเรื่องการปกครอง
ทองถิ่นจึงตองคํานึงถึงปฏิสัมพันธระหวางศูนยกลางที่ควบคุมระบบและการปกครองทองถิ่นซึ่งเปนสวนหนึ่งของระบบ
อยูเสมอ (Central-Local Relations) และในทํานองเดียวกัน เนื่องจากสังคมไทยมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับโลก
ภายนอก ก็ตองไมลืมวาปจจัยภายนอกประเทศมีบทบาทตอสังคมไทยและตอทองถิ่นอยางไร (Global-Central-Local 
Relations)  อนึ่ง ระบบการปกครองทองถิ่น หมายถึงการปกครองหลายระดับในเขตชุมชนตางๆ ที่อยูนอกเมืองหลวง 
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ดังนั้นการปกครองทองถ่ินจึงมีทั้งระดับจังหวัด อําเภอ ตําบลและหมูบาน การนําเอาแนวคิดเรื่องระดับการวิเคราะหมา
ใช จะชวยใหเรามองเห็นการปกครองทองถ่ินในระดับตางๆ ไมหลงคิดไปวาการปกครองทองถิ่นมีแต อบต. เทานั้น  แต
ยังมีการปกครองทองถ่ินระดับอ่ืนๆ ที่ตองการการปรับปรุงแกไข นอกจากนี้ แนวคิดเร่ืองระดับการวิเคราะหอยางจะชวย
ใหเรามองเห็นการปกครองทองถิ่นในแตละระดับที่สัมพันธกันและสงเสริมกัน มิใชโอนอํานาจตางๆ ใหกับ อบต. ทั้งหมด 
และยกเลิกการปกครองทองถิ่นในระดับ อบจ. เพราะการปกครองทองถิ่นระดับจังหวัดจําเปนท่ีจะตองมีตอไป เพ่ือทํา
หนาท่ีรับผิดชอบปญหาระดับจังหวัด ที่องคกร ปกครองทองถิ่นระดับตําบลทําหนาท่ีไมได เชน สถาบันการศึกษาระดับ
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑของจังหวัด สนามกีฬาจังหวัด ทางหลวงจังหวัด ตํารวจจังหวัด ผังเมืองจังหวัด 
ตลอดจนโครงการใหญๆ ที่หมูบานและตําบลดูแลไมได เชน โครงการขนสงมวลชน โครงการกําจัดขยะของจังหวัด 
โครงการไฟฟา เปนตน แนวคิดที่สี่ ที่ผานมาความคิดหลักที่ครอบงําการศึกษาเร่ืองการปกครองทองถิ่นมี 2 อยางคือ 
เพื่อความม่ันคงของรัฐ (National Security-oriented) โดยไมพิจารณาวาสภาพบานเมืองแตกตางไปจากเม่ือ 100 ป
กอนมาก ความคิดอีกอยางหนึ่งคือ คิดวารัฐเดี่ยว (Unitary state) กับการรวมศูนยอํานาจ (Centralization) เปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน และเขาใจผิดวาหากมีการกระจายอํานาจแลว สังคมไทยจะไมเปนรัฐเดี่ยว และจะทําใหรัฐไทย
สูญเสียความมั่นคง ความคิดทั้งสองอยางนี้ผูกติดกับความเชื่อเกาๆ และมิไดเร่ิมตนจากการสํารวจสภาพบริบทของสังคม
ที่เปลี่ยนไปในแตละชวง แนวคิดที่หา การนําเอาวิธีการศึกษาแบบเปรียบเทียบ (Comparative method) มาใชโดยการ
พิจารณาแนวทางการปกครองทองถิ่นในตางประเทศจะชวยใหเรามองเห็นถึงภาพระบบการบริหารการปกครองในโลกที่
เปลี่ยนไปจากยุคเกาๆ อนึ่ง การท่ีสังคมไทยเอาระบบการปกครองทองถ่ินจากตางประเทศมาใช เราก็ยิ่งจําเปนตอง
ศึกษาวาระบบการปกครองทองถ่ินในตางประเทศสอดคลองหรือสัมพันธกับบริบททางสงัคมของประเทศเหลานัน้อยางไร 
เชน ที่กลาวมา สังคมไทยมีระบบการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น โดยเลียนแบบมาจากของ
ฝรั่งเศส ความเปนจริง ระบบการปกครองของฝรั่งเศสเปนเชนนั้นหรือไม สังคมไทยลอกเลียนแบบมาท้ังหมดหรือคัดมา
เพยีงบางสวน และในหวงเวลา 100 ปมานี้ ฝรั่งเศสมีการเปล่ียนแปลงไปแลวหรือไม อยางไร ขอควรสังเกตอยางยิ่งก็คือ 
สังคมไทยมีงานศึกษาเก่ียวกับการปกครองทองถ่ินของฝร่ังเศสนอยมาก ทําใหคนสวนใหญไมทราบวาฝรั่งเศสไดผานการ
ปฏิรูปการปกครองทองถิ่นมาแลวหลายครั้ง และสังคมญี่ปุนซึ่งมีสถาบันพระมหากษัตริยเชนเดียวกันกับไทยก็เปนรัฐ
เดียวเชนเดียวกับไทยแตมีการกระจายอํานาจอยางกวางขวางตรงกันขามกับของไทย แนวคิดท่ีหก ควรถือวาการ
ปกครองทองถ่ินก็เหมือนกับสิ่งอื่นๆที่มีกระบวนการพัฒนาเปนข้ันๆ ใชเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งเดียวเพื่อบรรลุจุดหมาย
ทัศนะของฝายวัฒนธรรมชุมชนท่ีมองวาฝายเรียกรองใหกระจายอํานาจไดแตเรียกรองใหเลือกต้ังทุกระดับจนกลายเปน
เพอเจอนั้น ก็เทากับวาฝายวัฒนธรรมชุมชนไมเขาใจกระบวนการและวิธีการอันหลากหลายที่จะพัฒนาไปสูระบอบ
ประชาธิปไตย ฝายวัฒนธรรมชุมชนอยากเห็นชุมชนตางๆทั่วประเทศมีอํานาจในการปกครองตนเอง ซึ่งนาจะใกลเคียง
กับการกระจายอํานาจการปกครองทองถิ่นที่เขมแข็ง ฝายที่เห็นวาการปฏิรูปการปกครองทองถ่ินมีความจําเปนก็มี
ความเห็นเชนนั้นเหมือนกัน แตเห็นวาประชาชนในแตละทองถิ่นจะตองมีความตื่นตัวทีละขั้น ไดแก ตองการมีสิทธ์ิใน
การเลือก ผูบริหารทองถิ่นของตนเอง เพราะท่ีผานมาประชาชนมีสิทธ์ิเลือกตั้ง สข. สท. และ สจ. อยูแลว แตไมเคยมี
โอกาสเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินโดยตรง เมื่อเลือกตั้งผูบริหารโดยตรงไดแลว ขั้นตอนตอไป รักคือการใหประชาชน
ตรวจสอบการทํางานของผูบริหาร ขอใหผูบริหารรับผิดชอบตอการทํางานเพ่ือสังคม ฝายวัฒนธรรมชุมชนมองขาม
ขั้นตอนตางๆที่จะกาวไปสูความเปนประชาธิปไตยไปหมด คิดถึงแตจุดมุงหมายคืออํานาจเปนของชุมชน แตไมมีภาพ
รายละเอียดวาอํานาจของชุมชนเปนของใคร ใครเปนคนใชกติกาเก่ียวกับการไดมาซึ่งอํานาจ การใชอํานาจและ
ตรวจสอบอํานาจเปนอยางไร ในที่สุด ฝายวัฒนธรรมชุมชนก็มีแตภาพที่เปน นามธรรม และคัดคานแนวทางอื่นๆ ทั้งทาง
ที่เปนแนวทางที่จะนําไปสูเปาหมายเดียวกัน 
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การปกครองทองถิ่นในตางประเทศ วิวัฒนาการทางการเมือง (Political  Evolution) ประเทศสหรัฐอเมริกา
เปนประเทศที่มีเอกลักษณของความสําเสร็จ ในการอยูรวมกันของคนหลากหลายเชื้อชาติ แตสหรัฐอเมริกาก็สามารถ
ผสมผสานจุดเดนของความหลากหลายเขาดวยกัน เปนท่ียอมรับความกาวหนาทางทหาร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
มากที่สุด  และมีระบบเศรษฐกิจที่มั่นคง สหรัฐอเมริกาเคยเปนอาณานิคมของประเทศสหราชอาณาจักร   และไดทําการ
ประกาศเอกราชเม่ือวันที่ 4 ก.ค. 1776 และไดพัฒนาจากระบบสมาพันธรัฐ (Confederation) มาเปนระบบสหพันธรัฐ 
(Federation) และประกาศตนเปนสาธารณรัฐ (Democracy)   และเปนตนแบบ “การแบงแยกอํานาจ” (Separation 
of Power) โดยใชรัฐธรรมนูญตั้งแตป 1787 ไดรับการปรับปรุงและใชมาจนถึงปจจุบันในขณะท่ี สหราชอาณาจักรใช
การปกครองประชาธิปไตยแบบ “การควบอํานาจ”  (Fusion of Power) การปฏิวัติในสหรัฐอเมริกา ในยุคเริ่มตน
ลักษณะโครงสรางทางการเมืองของสหรัฐอเมริกามีสวนคลายคลึงกับสหราชอาณาจักร เนื่องจากเคยเปนเมืองขึ้นของส
หราชอาณาจักรมากอน แตกอใหเกิดปญหาความขัดแยงกันระหวางสภานิติบัญญัติของสหรัฐอเมริกา  และผูวาการ 
อาณานิคมอํานาจของผูวาการอาณานิคมมีมากกวาฝายบริหาร  แตในทางปฏิบัติอํานาจทางการเมืองของผูวาการอาณา
นิคมมักจะถูกจํากัดตามเงื่อนไข  ที่สภาบัญญัติของสหรัฐอเมริกาไดกําหนดข้ึน เชน  อํานาจในการแตงตั้งเจาหนาท่ีฝาย
บริหารของสหราชอาณาจักรตองการใชอํานาจของตนอยางเต็มที่ และไมยอมใหโอกาสในการพัฒนาความเปนผูนําทาง
การเมืองของสหรัฐอเมริกา กระบวนการหลอหลอมวัฒนธรรมทางการเมือง รากฐานทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาท่ี
เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมทางการเมือง มีความสัมพันธกับปจจัยหลายประการท่ีชวยในการสั่งสมใหชาวอเมริกามี
ความรูสึก ทัศนคติ คานิยมตอระบบการเมืองของประเทศโดยมีปจจัยที่เกี่ยวของ คือ ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ชาติ
พันธุ สังคมและเศรษฐกิจ เสรีภาพ เปนปจจัยหลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและเปนพ้ืนฐานของการ
กอตั้งสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเสรีภาพในทัศนะของชาวอเมริกาสามารถจําแนกได 3 ประการคือ เสรีภาพในดานโอกาสซ่ึง
สัมพันธกับความคิดในเรื่องความเทาเทียมกัน เสรีภาพในการกระทําเหมือนผูอื่น โดยเนนเสรีภาพในการบริโภค และ
เสรีภาพในการตอตานรัฐบาล ในกรณีที่ประชาชนถูกขมเหง ความเสมอภาค หมายถึงความเทาเทียมกันในโอกาสเปน
สําคัญ โดนเชื่อวาความเสมอภาคในโอกาสจะเปนตัวเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ปฏิบัติการนิยม หมายถึง การ
ใหความสนใจในเร่ืองการปฏิบัติ โดยเนนประสิทธิภาพและประโยชนเฉพาะหนา คือ รูจักที่จะแกไขปญหาเฉพาะหนาได
ดวยความสามารถของตนเพื่อที่จะสามารถดํารงชีวิตอยูได  ความเปนปจเจกชน คือเปนเร่ืองของการเคารพในสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ความเปนประชาธิปไตย อเมริกาปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยโดยยึดหลักสํา คัญคือ อํานาจ
อธิปไตยเปนของปวงชน บุคคลมีความเสมอภาค มีสิทธิและหนาท่ีและเสรีภาพทางการเมือง ชาวอเมริกันจึงมีทัศนะคติ
และความเชื่อสอดคลองกับหลักสําคัญการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

การปกครองทองถิ่นของประเทศญ่ีปุน ประเทศญี่ปุนเปนรัฐเดี่ยวมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริยเปนประมุขรูปแบบการปกครองของประเทศญี่ปุนในอดีตมีลักษณะเปนการรวมศูนยอํานาจในทุกดานไว
ที่องคพระจักรพรรดิ์ แตภายหลังจากที่ประเทศญี่ปุนพายแพสงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐอเมริกาไดเขายึดครองและปฏิรูป
ระบบการเมือง การปกครอง และระบบเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุน สงผลใหรูปแบบการปกครองของประเทศญี่ปุน
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก เนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปสูสวนทองถิ่น ใหทองถิ่นมีอิสระในการปกครอง
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตย โดยรัฐธรรมนูญของญี่ปุน ค.ศ. 1946 ไดรับรองหลักการ “ความเปนอิสระของทองถิ่น 
(Local Autonomy)” ไวในมาตรา 92-95* และมีการตรากฎหมายปกครองตนเองของทองถิ่น (Local Autonomy 
Law) ข้ึนใน ค.ศ. 1947 กําหนดโครงสรางใหมของการบริหารสวนทองถิ่น กระจายอํานาจของรัฐบาลกลางไปใหกับ
หนวยการปกครองทองถิ่น ยกเลิกกระทรวงมหาดไทยซ่ึงเปนกระทรวง ท่ีดูแลกิจการเกี่ยวกับทองถิ่น กระจายกิจการ
ตางๆ ใหแกทองถิ่น จัดตั้งเจาหนาที่ของทองถิ่น ปฏิรูประบบการคลังของทองถ่ิน และกําหนดความสัมพันธระหวาง
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รัฐบาลกลางและทองถิ่นตามหลักการวาดวยการปกครองตนเองของทองถ่ิน (นครินทร เมฆไตรรัตน และคณะ, 2546, น. 
149) การบริหารราชการแผนดินของประเทศญี่ปุนในปจจุบันแบงออกเปน 2 ระดับ ไดแก การบริหารราชการสวนกลาง 
รัฐบาลกลาง (Central Government) เปนผูกํากับดูแลการบริหารราชการสวนกลางของประเทศญี่ปุน มีนายกรัฐมนตรี
ซึ่งพระจักรพรรดิ์โปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งจากผูที่ ไดรับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสวนใหญ 
เปนหัวหนาคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานของกระทรวง ทบวง ตาง ๆ  การ
บริหารราชการสวนทองถิ่น ประเทศญ่ีปุนแบงรูปแบบการปกครองทองถ่ินออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก การปกครอง
ทองถิ่นรปูแบบทั่วไป คือ จังหวัด และเทศบาล และการปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ ไดแก เขตพิเศษ สหภาพองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น องคกรบริหารทรัพยสิน และสหการโยธาและการพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ
ในประเทศญ่ีปุน แบงออกเปน 4 ประเภท (Michihiro, 2010, p. 6) คือ 1) เขตพิเศษ (Special Ward/Ku) การ
ปกครองทองถ่ินรูปแบบนี้มีเฉพาะในโตเกียวเทานั้น เนื่องจากเปนจังหวัดซึ่งเปนที่ตั้งของเมืองหลวง มีจํานวน 23 แหง มี
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีอํานาจหนาท่ีใกลเคียงกับเทศบาลนคร 
ยกเวนในเรื่องเก่ียวกับการดับเพลิง การประปา และการกําจัดน้ําเสีย ซึ่งอยูในอํานาจของเทศบาลมหานครโตเกียว 
(Tokyo Metropolitan Government) 2) สหภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลาย
แหงรวมกันจัดตั้งขึ้น เพื่อใหดําเนินกิจการสาธารณะบางอยางไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนกวาการดําเนินการโดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงเดียว 3) องคกรบริหารทรัพยสิน (Property Wards) องคกรบริหารทรัพยสินตั้งขึ้นตาม
เขตหรือพื้นที่ที่มีทรัพยสินบางประเภทภายในอาณาเขตของเทศบาล เพื่อดูแลทรัพยสินหรือสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
เทศบาลเปนเจาของ เชน ภูเขา ปาไม คลองชลประทาน เปนตน 4) สหการโยธาและการพัฒนา (Local Development 
Corporation) องคกรน้ีจัดตั้งขึ้นโดยความรวมมือขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งแต 2 แหงขึ้นไปท้ังในระดับจังหวัด
และเทศบาล เพ่ือรวมกันดําเนินการพัฒนาตาง ๆ ที่กําหนดไวในแผนพัฒนาเมือง เพื่อพัฒนาถนน แมน้ํา ภูเขาหรือ
พัฒนาพื้นที่ในเขตที่กําหนดขึ้น เชน การสรางเมืองใหมหรือเมืองอุตสาหกรรม เปนตน 

การปกครองทองถิ่นของประเทศฝร่ังเศส การบริหารราชการของฝรั่งเศส จัดระบบเปนแบบ 3 ระดับ ไดแก 
การบริหารราชการสวนกลาง รัฐบาลกลาง การบริหารราชการสวนภูมิภาค และการบริหารราชการสวนทองถิ่น ซึ่งมี
สาระสําคัญ โดยสังเขป ดังนี้ 1. การบริหารราชการสวนกลางของฝร่ังเศส ดําเนินการโดยรัฐบาลกลาง (Center 
Government) ประกอบดวย ประธานาธิบดี เปนประมุขของประเทศ นายกรัฐมนตรี เปนหัวหนารัฐบาล รัฐมนตรี มา
จากการแตงตั้งจากประธานาธิบดีโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี 2) การบริหารราชการสวนภูมิภาค เปนการ
ปกครองทองถ่ินโดยรัฐ โดยแบงอํานาจของตนออกไป (Deconcentration) เพื่อใหตัวแทนของรัฐเขาไปดูแลและบริหาร
กิจการตาง ๆ ในพื้นที่นอกศูนยกลาง มีขาราชการที่แตงตั้งจากสวนกลางเปนผูมีอํานาจดูแลการปกครอง แตเดิมการ
บริหารราชการสวนภูมิภาคจะแบงเขตการปกครองออกเปน 2 ระดับ คือ จังหวัด (Department) และอําเภอ 
(Arrondissement) โดยมีขาราชการท่ีแตงตั้งจากสวนกลางคือ ผูวาราชการ จังหวัด (Préfet) และนายอําเภอ (Sub-
Préfet) เปนผูมีอํานาจดูแลการปกครองในระดับนี้ ตอมาในยุค ทศวรรษที่ 1960 ไดมีการจัดตั้งเขตพ้ืนท่ีทางปกครองใน
ระดับภาค (Région) ขึ้น จึงไดกําหนดใหผูวา ราชการจังหวัดประจําจังหวัดที่เปนเมืองหลวงของภาค ทําหนาท่ีเปนผูวา
ราชการภาคประจําภาคนั้น ๆ ไป พรอมกัน เพื่อทําหนาที่ประสานงานหนวยงานตาง ๆ ของราชการสวนกลางในระดับ
ภาค รวมถึงเปนหัวหนา ผูบริหารหนวยงานพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีรัฐจัดตั้งข้ึนเพื่อวัตถุประสงคดานการพัฒนา การบริหาร
ราชการสวนภูมิภาค  
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สรุปผลจากการทบทวนวรรณกรรม 
 การกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง ระบบการบริหารประเทศที่เปดโอกาสใหทองถิ่นตางๆ มี
อํานาจในการดูแลกิจการหลายๆ ดานของตนเอง ไมใชปลอยใหรัฐบาลกลางรวมศูนยอํานาจในการจัดการกิจการแทบ
ทุกอยางของทองถิ่น กิจการที่ทองถิ่นมีสิทธิ์จัดการดูแลมักไดแก ระบบสาธารณูปโภค การศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม 
การดูชีวิต ทรัพยสินและการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม สวนกิจการใหญๆ 2 อยางท่ีรัฐบาลกลางควบคุมไวเด็ดขาดก็คือ 
ทหารและการตางประเทศ ขอบเขตของการดูแลกิจการในทองถ่ินแตละประเทศตางกันไปในรายละเอียดตาม
ลักษณะเฉพาะของแตละประเทศ แตสวนที่เหมือนกันและมีความสําคัญอยางยิ่ งก็คือรัฐบาลกลางมิไดรวมศูนยอํานาจ
การดูแล จัดการแทบทุกอยางไวที่ตัวเอง แตปลอยใหทองถิ่นมีบทบาทและอํานาจในการกําหนดลกัษณะตางๆ ในทองถ่ิน
ของตน ในแงนี้การจัดการบริหารประเทศดังกลาวก็นับวาเปนสิ่งท่ีมีเหตุผล ท้ังนี้เพราะประเทศหนึ่งๆ มีชุมชนมากมาย
รวมกัน มีอาณาบริเวณกวางใหญ มีประชากรจํานวนมาก และแตละชุมชนก็มีปญหาตางๆ มากมายแตกตางกัน ยากนัก
ที่คนในทองถ่ินอื่นจะเขาใจอยางลึกซึ้ง และสามารถจัดเวลาไปดูแลและแกไขกิจการทุกอยางไดอยางมีประสิทธิภาพ การ
เปดโอกาสใหแตละทองถิ่นดูแลจัดการปญหาระดับทองถิ่นจึงมีคุณประโยชนสําคัญอยางนอย 5 ดานคือ 1) แบงเบา
ภาระของรัฐบาลกลาง 2) ทําใหปญหาในแตละทองถิ่นไดรับการแกไขปรับปรุงไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตาม
ความตองการของคนในทองถ่ินนั้นๆ 3) สงเสริมใหคนแตละทองถิ่นไดแสดงความสามารถ พัฒนาบทบาทตนเองในการ
ดูแลรับผิดชอบทองถิ่นของตน 4) เปนพื้นฐานสําคัญของคนในทองถิ่นในการกาวข้ึนไปดูแลแกไขปญหาระดับชาติ 5) 
เสริมสรางความมั่นคงและเขมแข็งใหแกชุมชนและท้ังประเทศ เนื่องจากปญหาตางๆไดรับการแกไข สังคมมีความมั่นคง
และเจริญกาวหนา ประชาชนมีคุณภาพ และมีบทบาทในการจัดการดูแลสังคมของตนเอง สรุปไดวา แนวความคิด
เก่ียวกับลักษณะการกระจายอํานาจ คือการโอนกิจการบริการสาธารณะบางเร่ืองจากรัฐหรือองคการปกครองสวนกลาง
ไปใหชุมชน ซึ่งตั้งอยูในทองถิ่นตางๆ ของประเทศหรือหนวยงานบางหนวยงานรับผิดชอบจัดทําอยางเปนอิสระจาก
องคกรปกครองสวนกลาง โดยมีรูปแบบการกระจายอํานาจสูทองถิ่นหรือการกระจายอํานาจตามอาณาเขต หมายถึงการ
มอบอํานาจใหทองถิ่นจัดทํากิจการหรือบริการสาธารณะบางเร่ืองภายในเขตของแตละทองถิ่นและทองถิ่นมีอิสระในการ
ปกครองตนเองพอสมควร จุดแข็งของหลักการกระจายอํานาจปกครอง คือ ทําใหมีการสนองความตองการของแตละ
ทองถิ่นไดดีขึ้นเพราะผูบริหารที่มาจากการเลือกตั้งในทองถ่ินจะรูปญหาและความตองการของทองถ่ินไดดีกวา ซึ่งจะเปน
การแบงเบาภาระของหนวยการบริหารราชการสวนกลาง และเปนการสงเสริมและพัฒนาการเมืองในระดับทองถิ่นตาม
ระบอบประชาธิปไตย เพราะการกระจายอํานาจทําใหประชาชนในทองถิ่นรูจักรับผิดชอบในการปกครองทองถิ่นของ
ตนเองมากข้ึน แตหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ก็มีจุดออน กลาวคือ อาจกอใหเกิดการแกงแยงแขงขันระหวาง
ทองถิ่นซึ่งมีผลกระทบตอเอกภาพทางการปกครองและความมั่นคงของประเทศ ประชาชนในแตละทองถิ่นอาจมุงแต
ประโยชนของทองถิ่นตน ไมใหความสําคัญกับสวนรวม หรือผูที่ไดรับเลือกตั้งอาจใชอํานาจบังคับกดขี่คูแขง หรือ
ประชาชนท่ีไมไดอยูฝายตนเอง อีกทั้งยังสิ้นเปลืองงบประมาณ เพราะตองมีเครื่องมือเคร่ืองใชและบุคลากรประจําอยูทุก
หนวยการปกครองทองถ่ิน ไมมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเหมือนการบริหารราชการสวนกลาง 
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การบริหารหนวยงานภาครัฐในการใชจายงบประมาณแผนดินเพ่ือการพัฒนา  บึงบอระเพ็ด 
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Government agencies administration spending in the budget for development 
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บทคัดยอ  
 จุดเปลี่ยนสําคัญของการบริหารงานภาครัฐ นั้นเร่ิมตั้งแต มีการปฏิรูประบบราชการ ในป พ.ศ.2545 ทําให

เกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหลายฉบับ ที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม 
และมุงให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” พรอมทั้งปรับเปล่ียนวิธีการพัฒนาเปนการบูรณาการแบบองครวม เพ่ือให
เกิดการพัฒนาที่สมดุล และตอเนื่องมาจนถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 
2559) อันเปนไปตามหลักแนวคิดนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ท่ีเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายสาธารณะ 
(public policy decision-making) ซึ่งปรากฏการณในชวง 30 ปที่ผานมานั้น อุณหภูมิโลกสูงข้ึนโดยเฉล่ีย 0.2 
องศาเซลเซียสตอทศวรรษ สงผลใหสภาพภูมิอากาศแปรปรวน กอใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบอยครั้งและทวี
ความรุนแรง อาทิ ดินถลม อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง และไฟปา สรางความเสียหายตอโครงสรางพ้ืนฐาน เขต
อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนในมูลคาที่สูง จึงตองมีการประเมินสถานการณความเส่ียงและการสรางภูมิคุมกันของ
ประเทศ ทําใหเกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ 
ที่เร่ิม ตั้งแต พ.ศ.2546 จนปจจุบัน ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555 - พ.ศ.2561) เพ่ือเตรียมความดวยการจัดทําแผนฯ ให
สอดคลองกับการนํานโยบายสาธารณะสูปฏิบัติ (public policy implementation) เพ่ือปองกันมหาอุทกภัย ที่
เกิดขึ้นในป พ.ศ.2554 และสรางความเสียหายอยางมหาศาลแกประเทศชาติ 

การวิจัยคร้ังนี้จึงมุงที่จะศึกษาการพัฒนาแหลงน้ําทางเหนือตอนลางของประเทศ นั่นคือ “บึงบอระเพ็ด”
ทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญที่สุดในประเทศไทย ซ่ึงมีโครงการพัฒนาและใชงบประมาณแผนดินจํานวนมหาศาลอยาง
ตอเนื่อง แตยังมีสภาพท่ีคลายกับไมไดรับการพัฒนามาเลย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคชองการ
บริหารหนวยงานภาครัฐในการใชจายงบประมาณเพ่ือการพัฒนาบึงบอระเพ็ด เพ่ือศึกษาการนํานโยบายเชิงบูรณา
การ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 สูการปฏิบัติ และเพ่ือศึกษาการนําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบราชการ พ.ศ. 2556-พ.ศ.2561 พรอมท้ังระเบียบสํานักนายก รัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณ
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2549 สูการปฏิบัติในการบริหารหนวยงานภาครัฐในการใชจายงบประมาณแผนดินเพื่อ
การพัฒนาบึงบอระเพ็ด โดยยึดกรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารงานภาครัฐ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะ ทฤษฎีเก่ียวกับการงบประมาณ เปนหลักในการทําวิจัยเชิงคุณภาพ ในขอบเขตการวิจัยท้ังขอมูลทุติยภูมิ
ที่ตองรวบรวมขอมูลดานเอกสารท่ีเกี่ยวของจาก อินเตอรเน็ต พระราชบัญญัติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ ขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบึงบอระเพ็ดและปฐมภูมิที่ได
จากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหารหนวยงานท่ีเกี่ยวของ นักวิชาการมหาวิทยาลัย สมาชิกองคการบริหารสวน
ทองถิ่น ผูใหญบาน และประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงภาคเอกชนในจังหวัดนครสวรรค ท่ีไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ดังกลาว  
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ผลการวิจัยพบวา ปญหาดานการบริหารงานภาครัฐยังเปนระบบราชการแบบเดิม ๆ ซ่ึงเปนปญหาท่ียัง
ไมไดรับการแกไขอยางถูกวิธี สงผลใหการใชจายงบประมาณเพื่อการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ไมเปนไปตามวัตถุประสงค
ของโครงการฯท่ีมีการศึกษาไวกอนหนานี้และเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ จนถึงปจจุบัน ท้ังการบุกรุกของประชาขน การเขา
ไปใหบริการของหนวยงานภาครัฐอื่น และยังไมมีการนํานโยบายเชิงบูรณาการในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. 2556-พ.ศ.2561 มาใช ใหสอดคลองกับ
การปฏิรูประบบราชการที่เกิดข้ึนมาแลว ตั้งแตป 2545 จากแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (NPM) อยาง
เปนรูปธรรมของหนวยงานภาครัฐในการใชจายงบประมาณแผนดินเพ่ือการพัฒนาบึงบอระเพ็ด แตอยางใด การวิจัย
เชิงคุณภาพครั้งนี้ใชเคร่ืองมือดวยการเขาไปมีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมในพ้ืนที่เปาหมายและจากการสัมภาษณเชิงลึก
กับผูเก่ียวของโดยตรง  

 
Abstract

Significant changes in government administration. It is starting Bureaucratic reform in 
2002. This resulted in several national economic and social development plans. The focus is 
on the participation of all sectors in society. And aimed at "people-centered development" 
and As well as modifying the way the development is holistic integration to achieve a 
balanced development until The 11th National Economic and Social Development Plan 
(2012-2016). That is in line with the public policy decision-making concept. This 
phenomenon over the past 30 years. The world temperatures rise by an average of 0.2 
degrees Celsius per decade. as a result, climate variability. Causes frequent natural disasters 
and intensifies. Such as the landslides, the floods, the windstorms, the droughts and the 
wildfires. The damage to infrastructure and Industrial areas with the high investment value. 
Therefore, the risk situation must be assessed and the immunity of the country causes “The 

11th National Economic and Social Development Plan”. And the bureaucratic development 
strategy from 2003 to present, No. 3 (2012 - 2018).To prepare for the plan 11 to comply 
with public policy implementation. To prevent major floods happened in 2011 and hugely 
damaged the nation. This research is aimed at studying the development of water resources 
in the lower northern part of the country. That is “the Bung Boraped”, the largest freshwater 

lake in Thailand. It has continued to develop and utilize large amounts of land. But there are 
similar conditions that have not been developed before. Purpose to, Study the problems and 
obstacles of government administration in spending the state budget for the development of 
the Bung Boraped . To study, Implementing Integrated Policy In the 11th national 
economic and social development plan, the public sector's spending on the budget for the 
development of the Bung Boraped . And to study, the implementation of the bureaucratic 
development strategy 2013 - 2018 to the government agencies to spend the budget for 
development the Bung Boraped in Nakhon Sawan Province. The based on a theoretical 
framework related to government administration. Public policy theory. and theories about 
the budgeting an important part of qualitative research. In the field of research, The both 
secondary data. To gather relevant information from the Internet, the National Economic 
and Social Development Plan Strategic Plan for Government Development And other 
information related to the development of Bung Boraped . And primary care gained from 
in-depth interviews with relevant government agencies. University scholars Member of 
local administration organization, the headman and the people in the area. Including, the 
affected private sector in Nakhon Sawan province. The research found that, the problem of 
public administration remains the traditional bureaucracy. This is a problem that has not 
been corrected properly. As a result, the budget spending for the development of Bung 
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Boraped . Not in accordance with the objectives of the previous study. And more and more 
up until now. Both the invasion of the people. And access to other government agencies. 
And no, applying Integrated Policy in the 11th National Economic and Social Development 
Plan and the Government Strategic Plan for 2013-2016. And has not been used for a 
Integrated Policy in The 11th national economic and a social development Plan. And The 
Strategic plan for Government development, 2013-2018. In line with the bureaucratic 
reforms that have taken place since 2002. 
 

บทนํา 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ที่บัญญัติใชมาตั้งแต พ.ศ. 2555 และกําลังจะครบ
อายุการใชงาน ใน พ.ศ.2559 นี้ กําหนดใหหนวยงานภาครัฐ ทุกหนวยงานไดนําไปประยุกตใช บางก็สามารถ
ดําเนินงานใหระบบราชการเปนไปตามแผนแมบท และก็เชนกันบางนโยบายหรือบางหนวยงานก็ยังมีปญหา 
อุปสรรคและยังไมสามารถแกไขใหงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสบความสําเร็จเปน
รูปธรรมได แตดวยประเทศไทยนั้นมีองคกรตรวจสอบ แกไข และใหขอเสนอแนะอยูหลายองคกร ท้ังภาครัฐเองและ
องคกรอิสระ เชนในสถาบันนิติบัญญัติก็มีคณะอนุกรรมาธิการท่ีตั้งข้ึนเพื่อดําเนินการตรวจสอบ และแนะนํารัฐบาล
ผานไปยังหนวยงานผูรับผิดชอบในแตละโครงการทั้งฝายสภาผูแทนราษฎรและฝายรัฐสภา ดังมีบันทึกขอสังเกต
เก่ียวกับการบริหารหนวยงานภาครัฐในการบริหารจัดการงบประมาณและอ่ืน ๆ เพื่อเปนการกํากับดูแลการทํางาน
ของรัฐบาลใหตรงตามท่ีกําหนดไวในนโยบาย อันประกอบดวย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561 
 จากขอมูล ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําป สภา
ผูแทนราษฎร ที่ใหความเห็นวาการบริหารจัดการงบประมาณ ควรมีการบูรณาการระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ซ่ึง
ในสวนของงานงบประมาณแผนดินของสํานักงบประมาณที่มีบทบาทเปนกลไกของรัฐบาล  ในการจัดสรร
งบประมาณใหแกทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ เชน คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคสวน
ทองถิ่น (ก.ก.ถ.) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ ในมิติพื้นที่และความ
เปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
 สวนขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณของรัฐสภา ที่ใหความเห็นวา
รัฐบาลควรเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี โดยการลดความซ้ําซอนของงานทีปฏิบัติและหาก
หนวยงานใด ที่มีภารกิจที่ซ้ําซอนควรมีการยุบรวมหรือปรับปรุงโครงสรางหนวยงานใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 แสดงใหเห็นถึงเจตนารมณ ของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 มีใหความสําคัญกับ 
การมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั้งในระดับชุมชน ระดับภาคและระดับ ประเทศท่ีมั่นคงและย่ังยืน 
โดยมีแนวทางการสรางภูมิคุมกันในประเด็น ท่ีสําคัญตาง ๆ อาทิ การพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ การมี
สวนรวมในการพัฒนาดานตาง ๆ เชน เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสราง
ความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงดานอาหาร พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถใชประโยชน
ไดอยางยั่งยืน ทั้งยังไดกําหนดแนวทางไวอยางชัดเจน ถึงความสําคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยให
ยึดเปนกรอบทิศทางและเปล่ียนแปลงสูการปฏิบัติในระดับตาง ๆ ที่ตองสอดคลองกับสภาพภูมิสังคมและการ
กระจายการพัฒนาลงสูพื้นที่เปาหมาย ตามหลักการพัฒนาพ้ืนท่ีเปาหมาย ภารกิจ และการมีสวนรวม และใหจังหวัด
เปนเจาภาพดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาและเปนจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากระดับชุมชนสูประเทศและจาก
ระดับประเทศสูชุมชน 
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 สวนดานการบริหารงบประมาณแผนดินนั้น สํานักงบประมาณซึ่งมีบทบาทเปนกลไกของรัฐบาล ในการ
จัดสรรงบประมาณใหแกทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ มีการกําหนดแนวทางการพิจารณางบประมาณให
เปนระบบอยางบูรณาการ ระหวางหนวยงานกลางกับพื้นที่ (Function & Area) เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางเปน
รูปธรรม ซ่ึงในปจจุบันประเทศไทย โดย สํานักงบประมาณ กําหนดใหใชระบบงบประมาณแบบการวางแผน การ
วางโครงการ และการทํางบประมาณ (Planning - Programming - Budgeting System : PPBS) ระบบ
งบประมาณแบบนี้หรือบางครั้งเรียกวางบประมาณแบบแสดงแผนงาน (Program Budgeting ) เริ่ม ใชครั้งแรกใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ.1964 PPB หรือ PPBS มีลักษณะสําคัญ คือ การนําเอาการวางแผนระยะยาว (3 - 5 
ป) มาใชในการกําหนดวงเงินงบประมาณ การวางแผนจะเชื่อมโยงกับนโยบาย เปาหมายของรัฐบาล และเห็นภาพ
การดําเนินงานท่ี ตอเนื่องไปในอนาคต ซึ่งการจัดทําแผนงานจะแยกตามนโยบายของรัฐบาล ในแตละดาน เชน 
นโยบายดานเศรษฐกิจ การศึกษา ฯลฯลักษณะของการจําแนกคือ แผนงานหลัก แผนงานรอง โครงการหลัก 
โครงการรอง และกิจกรรม และจําแนก งบประมาณตามแผนงาน / โครงการ นั้น ๆ รูปแบบของงบประมาณ
ดังกลาวมี ขอดี คือ สามารถวิเคราะหความเปนไปได ของแผนงาน ในระยะยาว สงเสริมการพัฒนาประเทศโดยมี
แผนรองรับ สามารถวิเคราะหการใช ทรัพยากรที่มีอยูอยาง จํากัดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 สวนในระดับจังหวัด ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ.2549 ไดกําหนดใหผูวาราชการจังหวัดรับมอบอํานาจการบริหารงบประมาณจากหัวหนาสวนราชการทั้ง
สวนกลางและสวนภูมิภาคที่ตั้งอยูในจังหวัดมาเพื่อการบริหารงานจังหวัดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสอดคลองกับระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและยังใหอํานาจผูวาราชการจังหวัด  ใชเงิน
งบประมาณที่เหลือจาย ของสวนราชการดังกลาวขางตนท่ีดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายแลว  ไป
สนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการหรือการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและกลุม
จังหวัด ตามภารกิจที่อยูในอํานาจหนาท่ีของสวนราชการนั้น 
 จากสาระขอมูลขางตนจะเห็นไดวาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐของประเทศไทยนั้นมีการพัฒนา
ปรับปรุงระบบการตาง ๆทั้งระบบการบริหาร และการงบประมาณ ใหทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณในแต
ละยุคแตละสมัยเรื่อยมาและมีขอดีขอเสียเพื่อการปรับปรุงอยูตลอดเวลา เมื่อผูวิจัยไดคนควาศึกษาขอมูลของการ
บริหารหนวยงานภาครัฐทั้งในระบบสวนกลาง สวนภูมิภาคและระดับจังหวัดและกลุมจังหวัดและสวนทองถิ่นอยางดี
และเขาใจพอสมควรแลว แตก็ยังมีขอที่สงสัยอยูวา เมื่อภาครัฐมีระบบการบริหารจัดการภาครัฐดีแลว ระบบการ
บริหารงบประมาณแผนดินที่ดีแลว แตเม่ือครั้งเกิดปรากฏการณมหาอุทกภัยน้ําทวม ในป พ.ศ.2554 และน้ําแลงใน
เวลาตอมาทําไมจังหวัดนครสวรรค ไมสามารถชวยเหลือหรือบรรเทาสาธารณภัยอันเกิดจากมหาอุทกภัย นั้นไดทั้งท่ี
มีทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญที่สุดในประเทศไทย คือ “บึงบอระเพ็ด” ท่ีมีเนื้อท่ีถึง132,737 ไร หรือ 212.38 ตาราง
กิโลเมตร (ศูนยวิจัยแลฝกอบรมบึงบอระเพ็ด, 2558: 2) และจากการศึกษาขอมูลทางอินเตอรเน็ตและขาวจากสื่อ
ตาง ๆทราบวามีการอนุมัติงบประมาณเพ่ือการพัฒนาบึงบอระเพ็ดอยางตอเนื่องและเปนจํานวนมหาศาล  แลว
ทําไม? พัฒนาการของบึงบอระเพ็ดจึงมีสภาพเสมือนไรการพัฒนาอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม สัมผัสและใช
ประโยชนไดจริงตามวัตถุประสงค จึงเปนที่มาของการวิจัยเรื่อง การบริหารหนวยงานภาครัฐในการใชจาย
งบประมาณแผนดินเพื่อการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการบริหารหนวยงานภาครัฐในการใชจายงบประมาณแผนดินเพ่ือการพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

จังหวัดนครสวรรค มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของการบริหารหนวยงานภาครัฐในการใชจายงบประมาณแผนดินเพื่อ
การพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 
 2. เพื่อศึกษาการนํานโยบายเชิงบูรณาการ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 มาสูการ
ปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐในการใชจายงบประมาณแผนดินเพ่ือการพัฒนาบึงบอระเพ็ด 
 3. เพื่อศึกษาการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ พ.ศ.2556 – 2561 และระเบียบสํานักนายก 
รัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2549 มาสูการปฏิบัติในการบริหารหนวยงาน
ภาครัฐในการใชจายงบประมาณแผนดินเพื่อการพัฒนาบึงบอระเพ็ด 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การบริหารหนวยงานภาครัฐในการใชจายงบประมาณแผนดินเพ่ือการพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

จังหวัดนครสวรรค ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้ 
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล ทางอินเตอรเน็ต ในขอกฎหมาย พระราชบัญญัติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ (จากเว็บไซดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 
www.nesdb.go.th) ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ พ.ศ.2556 – พ.ศ.2561 (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ www.opdc.go.th) เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส (สํานักงบประมาณ 
www.bb.go.th) ทฤษฎีการบริหาร ทฤษฎีการบริหารการพัฒนารูปแบบตาง ๆ ศึกษาคนควารวบรวมขอมูลจาก
เอกสารทางวิชาการจากหนวยงานประมงจังหวัด เชน บทความ วารสาร ดุษฎีนิพนธ รายงานการวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 2. ศึกษาโดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึก สัมภาษณผูบริหารหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการใชจายงบประ
มารแผนดินเพื่อการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค เปนรายบุคคล โดยกําหนดเปนบุคคลเปาหมาย(ผูให
ขอมูลสําคัญ) ไดแก หนวยงานประมงจังหวัดนครสวรรค  , ศูนยวิจัยและฝกอบรมบึงบอระเพ็ด, รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลพนมเศษ, การประชุมกลุมระหวางหนวยงานระดับทองถิ่นและผูที่มีผลกระทบในอุทกภัย และ
องคกรภาคประชาชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด  
 ผูวิจัยเลือกบุคคลที่มีความรูหรือมีขอมูลในเร่ืองเกี่ยวกับประเด็นท่ีกําลังศึกษาเปนอยางดี การเลือกผูให
ขอมูลเพื่อการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดพิจารณาเกี่ยวกับตัวบุคคลเหตุการณตางๆหรือกระบวนการใดๆที่ชวยใหสามารถ
ศึกษาปรากฏการณบทบาทการใหบริการสาธารณะในการออกโฉนดที่ดินดวยดาวเทียม ในระดับลึก (information 
– rich cases ) โดยผูวิจัยไดยึดแนวทางของ Patton ในการคัดเลือกกลุมผูใหขอมูลดวยการยึดจุดมุงหมายของ
การศึกษาเปนหลัก( purposeful sampling ) เพ่ือกําหนดกลุมตัวอยางใหเหมาะสมกับเปาหมายของการวิจัยและ
ใหไดขอมูลอยางละเอียดครบถวน 
 บุคคลที่จะทําการสัมภาษณดังกลาวลวนเปนผูมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีที่เก่ียวของในการออกโฉนดท่ีดิน
ทั้งสิ้นซึ่งจะทําใหทราบถึงบทบาทการใหบรกิารสาธารณะในการออกโฉนดที่ดินดวยดาวเทียม 
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ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ กอใหเกิดองคความรู ดานการบริหารจัดภาครัฐ ท้ังการกําหนดนโยบาย การนํานโยบาย

ไปปฏิบัติ ในเร่ืองของปญหาและอุปสรรค ดานตาง ๆของการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ท่ีสามารถจะ
นําไปแกไขปรับปรุงและเปนแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบาย ในการพัฒนาแหลงน้ําสําคัญ ในสวนอื่น ๆของ
ประเทศ ใหประสบผลสําเร็จได 
 นอกจากนี้ การวิจัยฉบับนี้ยังมีประโยชนตอวรรณกรรมทางดานรัฐประศาสนศาสตร ในเชิงระเบียบวิธีวิจัยใน
การพัฒนาองคความรูดานตาง ๆ ของการบริหารภาครัฐ ตามแนวทางและ บริบทของ ระบบเศรษฐกิจสังคมและ
การเมือง ในนโยบายสาธารณะรูปแบบตาง ๆ เชน การพัฒนาแหลงน้ําเปนแกมลิง การปองกันการตื่นเขินของแมน้ํา
ลําคลอง เปนตน  
 ผลของการวิจัยจะทําใหทราบถึงแนวทางการบริหารเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐในการใชจาย
งบประมาณแผนดิน ทั้งเชิงบวกและลบ มาปรับใชเพื่อการพัฒนาบึงบอระเพ็ดใหเปนไปตามวัตถุประสงคของนโยบาย
หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 อยางมีสวนรวม ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดแบงการเก็บรวบรวมขอมูลไว 2 สวน คือ การเก็บรวมรวมขอมูลดานเอกสาร 
(Review Data) และการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม (Field Data) คือ 

1. การเก็บรวมรวมขอมูลดานเอกสาร (Review Data) โดยการศึกษาคูมือตําราเรียนวิทยานิพนธภาคนิพนธ 
งานวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองการบริหารหนวยงานภาครัฐในการใชจายงบประมาณแผนดินเพื่อการพัฒนาบึง
บอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรคทั้งระบบ ในแหลงคนควาของมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศและศึกษาจากส่ือ
อิเล็กทรอนิกส 
 2. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม (Field Data) แบบสัมภาษณโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
Interview) เปนคําถามแบบกึ่งโครงสรางการกําหนดคําถามออกเปนประเด็นใหครอบคลุมเนื้อหากับเร่ืองที่ทําวิจัย
ดังนี้ 

 2.1 กอนเริ่มสัมภาษณผูวิจัยไดแสดงถึงวัตถุประสงคของการสัมภาษณและทําการขออนุญาตในการการจด
บันทึก และบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณใชเวลาในการสัมภาษณครั้งละ ประมาณ 2-3 ช่ัวโมง ทั้งนี้ขึ้นอยูในความ
รวมมือของผูใหสัมภาษณ 

 2.2 ในขณะสัมภาษณผูวิจัยจะใชการจดบันทึกสรุปสั้นๆ เฉพาะประเด็นที่สําคัญ 
 2.3 เม่ือจบการสัมภาษณผูวิจัยจะเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมผูใหขอมูลหลักที่ไดจากแบบสัมภาษณนํามา

รวบรวมตรวจสอบความถูกตอง โดยการถอดเทปคําตอคํา เพื่อใหไดขอมูลท่ีถูกตองที่สุด 

การวิเคราะหขอมูล 
 หลังจากรวบรวมแบบสัมภาษณทั้งหมดที่ไดเรียบรอยผูวิจัยไดนําแบบสัมภาษณทั้งหมดมาดําเนินการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ดังนี้ 
 1. นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาสรุปตามกรอบประเด็นคําถามในการสัมภาษณของแตละบุคคล 
 2. นําขอมูลที่ไดจากการสรุปประเด็นการสัมภาษณของแตละกลุมมาทําการวิเคราะหเปนความคิดเห็นของ
แตละกลุม 
 3. นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหแตละกลุมมาสรุปและวิเคราะหในภาพรวมของงานวิจัยตามวัตถุประสงค 
และนําเสนอผลการวิจัยในลักษณะการอธิบายความเชิงพรรณนา 
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บทสรุป  
การบริหารหนวยงานภาครัฐในใชจายงบประมาณแผนดินเพื่อการพัฒนาบึงบอระเพ็ดจังกวัดนครสวรรค  

พบประเด็นปญหา โดยแบงออกเปนความสัมพันธระหวางกัน คือ 
 1. ความสัมพันธระหวางหนวยงานของรัฐกับหนวยงานของรัฐ ความขัดแยงในพ้ืนที่ที่มีการตั้งงบประมาณ
ของแตละหนวยงานท่ีมุงเนนการพัฒนาตามวัตถุประสงคของแตละหนวยงาน ซึ่งไมสัมพันธกันในองครวมคือการ
พัฒนาบึงบอระเพ็ดใหไปในทิศทางเดียวกัน  

1.1 การขยายพื้นที่ใหประชาชนเชาที่ดินที่เกิดจากการว่ิงเตนของนักการเมืองทองถิ่นกับกรมธนารักษ และ
การอางพระราชกําหนดพื้นที่บางสวนท่ีไมสามารถใหเชาได เปนนัยยะใหอีกฝายมองวาไมเสมอภาคหรือมีการทุจริต
แอบแฝง ทั้งทั้งเปนพื้นที่บริเวณเดียวกัน จึงเกิดเปนความขัดแยงข้ึน และเกิดความขัดแยงกันระหวาง กรมธนารักษ
และกรมประมง โดยกรมธนารักษ ไมคํานึงถึงการที่ไดอนุญาต ใหกรมประมงเปนผูที่มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบและ
เปนผูดูแลพื้นที่บึงบอระเพ็ดทั้งหมดเดิมอยูกอนแลว จึงจําเปนตองไดรับความเห็นชอบกับ กรมประมง กอนที่จะ
ดําเนินการใด ๆเปนเหตุใหเกิดการวางเฉยในพื้นที่ที่เกิดการขัดแยง ดังกลาวระหวางหนวยงานภาครัฐเอง 

1.2 การกําหนดเขตพื้นที่อนุรักษสัตวปา ของกรมปาไม ที่ทับซอนกับพ้ืนท่ีอนุรักษและเพาะพันธสัตวน้ํา
ของกรมประมง ทําใหตางฝายตางเก่ียงกันที่จะปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนในบริเวณพ้ืนที่ที่ทับซอนและหันไปพัฒนา
สวนอื่นที่ไมทับซอนกัน จึงเกิดการละทิ้งและรกราววางเปลาจนเกิดการบุกรุกเขาหักลางถางพง เพื่อเปนท่ีทํากินและ
อยูอาศัยโดยประชาชนในพื้นที่ และ/หรือผูนําชุมชนในพื้นที่ และ/หรือนักการเมืองทองถ่ินและ/หรือนักการเมือง
ระดับผูแทนราษฎรที่มีความสัมพันธกับนักการเมืองทองถิ่น 

1.3 การวางเฉยไมปฏิบัติงานในโครงการตาง ๆ ท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณ (จากสวนกลางท่ีกําหนดเปน
วาระแหงชาติ) โดยอางถึงความไมพรอมดานตาง ๆ เชนไมมีเครื่องจักเครื่องมือ ไมมีบุคลากรที่ชํานาญการ ซ่ึงดูตาม
ความเปนจริงแลวหนวยงานท่ีปฏิบัติถูกวิจารณ หรือตําหนิ ตลอดเวลาวาการขุดลอก ทําไมไมนําดินออกนอกเขตบึง 
และทําไมไมกําหนดเวลาใหสามารถทํางานไดเปนระยะยาวๆกอนที่ฤดูฝนจะมาถึง 

2. ปญหาดานความสัมพันธระหวางหนวยงานของรัฐกับประชาชนในพื้นท่ี และ/หรือผูนําชุมชนในพ้ืนท่ี 
และ/หรือนักการเมืองทองถิ่น และ/หรือนักการเมืองระดับผูแทนราษฎรที่มีความสัมพันธกับนักการเมืองทองถิ่น 

ความขัดแยงที่เกิดจากสาเหตุของการบุกรุกของประชาชนที่ยาวนานและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของไม
ดําเนินการใหถูกตองเรงดวนมาต้ังแตอดีต ทําใหจํานวนประชากรท้ังครอบครัวขยาย และไรที่ทํากินมีจํานวนเพิ่ม
มากข้ึนเปนทวีคูณ นานวันก็ไมสามารถใชกฎหมายบังคับได มีการกลาวหาใสรายกันระหวางเจาหนาท่ีของหนวยงาน
ภาครัฐกับประชาชน เชน การทําประมง ประชาชนกลาวหาวา เจาหนาท่ีรัฐละเวนการปฏิบัติงานเพื่อพวกพองและ
ญาติ การไมประชาคมใหประชาชนเขาใจในการทํางานแตละครั้งที่สงไปในทางทุจริต  การปฏิบัติงานตาม
งบประมาณปกติของเรือขุด ก็เพียงแตขุดตรงนี้ไปถมตรงนั้นวนเวียนไปตลอดกาล หนวยงานภาครัฐก็กลาวหาวา
ประชาชนไมใหความรวมมือในทุก ๆดาน มีการรวมมือกันหลายฝาย ทั้งนักการเมืองทองถิ่น นักการเมืองระดับชาติ 
เพื่อครอบครองที่ดิน เพื่อประโยชนสวนตนและพวกพองเชนเดียวกัน  
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บทบาทการใหบริการสาธารณะในการออกโฉนดท่ีดินดวยดาวเทียม 
 
The role of Public Service in Title Land deeds by Satellite 
       
ผูวิจัย   ธนวิทธิ์  กลับนวม 

สาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.ศรุดา  สมพอง 
 
 

บทคัดยอ  
การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค เพ่ือ 1) ศึกษาบทบาทการใหบริการสาธารณะในการออกโฉนดท่ีดินดวย

ดาวเทียม 2) ศึกษาปญหา อุปสรรคของกรมท่ีดินในการใชดาวเทียมเพื่อออกโฉนดท่ีดิน 3) เพ่ือศึกษาแนวทางใน
การกําหนดยุทธศาสตรการใชดาวเทียมเพื่อออกโฉนดที่ดินมุงสูไทยแลนด 4.0 

การวิจัยคร้ังนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ที่ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลโดย
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) สังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participant observation) และ
สังเกตการณแบบไมมีสวนรวม (Nonparticipant observation) ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตผูใหขอมูลหลัก              
(Key Informants) ดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) จํานวน 43 คน เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบ
สัมภาษณเชิงลึก แบบก่ึงโครงสรางปลายเปดเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการยกระดับการใหบริการสาธารณะในการ
ออกโฉนดที่ดินดวยดาวเทียมจากนั้นผูวิจัยขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth interview) สังเกตการณ
แบบมีสวนรวมและสังเกตการณแบบไมมีสวนรวมมาใชในกระบวนการวิเคราะห โดยดําเนินการรวมกับการรวบรวม
ขอมูลจากการศึกษาขอมูลจากเอกสาร (Documentary research) ซึ่งผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมาตรวจสอบ ความ
สมบูรณของขอมูลโดยใชวิธีการสามเสา (Triangulation)  
ผลการวิจัยมีขอคนพบโดยสรุปเปนประเด็นดังนี้ 
  1. ลดขอพิพาทเก่ียวกับที่ดิน ปญหาท่ีเกิดในเรื่องขอพิพาทเปนปญหาจากการท่ีเดิมเปนการรังวัดดวย
แผนท่ีชั้นสอง ทําใหเกิดขอพิพาทเรื่อง หลักเขตท่ีดินและแนวเขตที่ดิน ซึ่งเปนปญหาท่ีเกิดขึ้นมาเปนเวลานานและ
คดีขอพิพาทก็ขึ้นสูศาลเปนจํานวนมากไมวาจะเปนขอพิพาทระหวางเอกชนกับเอกชน เอกชนกับรัฐและรัฐกับรัฐ 

2. เพิ่มความเช่ือม่ันในการถือครองท่ีดิน การดําเนินการเร่ืองรังวัดจะตองมีการแกไขใหมีวิธีการรังวัดท่ีจะ
ทําใหทุกครั้งที่ทําการรังวัดตองเทาเดิมทําใหประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในโฉนดที่ดินมากข้ึน เพราะไมตองมีปญหา
เร่ือแนวเขตกับขางเคียงและเนื้อที่ที่รังวัดใหมที่ตองแกไขทุกครั้ง 

3. ชางรังวัดของกรมท่ีดินทั้งประเทศมีความมั่นใจในการรังวัด ไมตองตกเปนจําเลยในคดีเกี่ยวกับการ
รังวัดที่ขึ้นสูศาลเปนจํานวนมาก เม่ือมีการรังวัดดวยระบบดาวเทียมมาทําการรังวัด ทําใหมีคาพิกัดภูมิศาสตร เม่ือ
ออกไปทําการรังวัดที่มีคาพิกัดภูมิศาสตรแลวประชาชนจะไมทะเลาะแนวเขตกัน ถึงแมหลักเขตในท่ีดินหายหรือ
เคลื่อนยายก็สามารถนํากลับมาท่ีเดิมได ทําให เจาหนาท่ีคือชางรังวัดเกิดความมั่นใจในการทํางานมากข้ึน 

4. มีการนําไปสูการแกไขประมวลกฎหมายท่ีดิน ท่ีทําใหประชาชนไมตองมาระวังชี้แนวเขต ลดความ
เสียหายทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศชาติ โดยในการที่เจาหนาท่ีจะออกไปทําการรังวัดแตละคร้ังจะตอง
ออกหนังสือถึงเจาของที่ดินขางเคียงทุกดาน ทําใหเจาของที่ดินขางเคียงตองเสียเวลาเดินทางมาระวังชี้แนวเขต บาง
รายอยูตางจังหวัดไกลๆ แตเมื่อทําการรังวัดดวยระบบดาวเทียมแลว และขางเคียงเคยมาระวังชี้แนวเขตไวแลว กรม
ที่ดินจะแกกฎหมายเร่ืองขางเคียง โดยไมตองแจงหนังสือใหมาระวังชี้แนวเขต  
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  5. การรังวัดดวยดาวเทียมเปนการรังวัดที่ดิน มีความถูกตองสูง แมนยํา ชัดเจน ทราบแนวเขตที่ดินทั้ง
ของรัฐและเอกชนปองกันการบุกรุกพื้นที่ปาไม และที่ดินของรัฐทั่วประเทศ ในการนําระบบดาวเทียมมาทําการรังวัด 
สํานักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน ไดทําการรังวัดที่ดินของรัฐทั่วประเทศ โดยใชระบบดาวเทียมเหมือนกันกับการ
รังวัดออกโฉนดที่ดิน  

 
Abstract 
 The purpose of this research is 1) study the role of the Land Department in land 
surveying by using satellites to issue land titles; 2) study the obstacles of the land use 
department in the use of satellites for land deeds; 3) to study the strategies for determining 
satellite use strategies. Land title deed to Thailand 4.0, Qualitative research that the 
researcher has collected data. In-depth interview, participant observation, and non-
participant observation. (Nonparticipant observation) The researcher defined the scope of 
the key informants by in-depth interview of 43 persons. Semi-structured open end to obtain 
information about the role of the Land Department in the use of satellite to issue a title 
deed. The researcher then uses in-depth interview data, participatory observation, and non-
participant observation in the analytical process. By working with the collection of data 
from the study of documents (Documentary research), the researcher brought the 
information was checked. Data integrity using triangulation. (Triangulation)
The results of this research are summarized as follows: 
1) dispute side 2) Operation 3) personnel
4) Budget 5) Tools 6) Governance
 
 

บทนํา 
 มิติของการบริหารจัดการของกรมท่ีดิน ในมิติเรื่องพื้นท่ี ตองใชดาวเทียม ทําการรังวัดท่ีดิน เราจึงอยากจะ
ดูประสิทธิผล หมายถึง เปาหมาย หรือ ภารกิจของกรมที่ดินจะบรรลุหรือไม เม่ือมีขอพิพาทในการรังวัดสามารถ
แกปญหาไดจริง ในเร่ืองความขัดแยงตางๆ ท่ีกรมท่ีดินมีปญหา เร่ือง หลักเขต แนวเขตและแผนท่ีตางๆของรัฐ ซึ่ง
ตั้งแต ค.ส.ช. ยึดอํานาจมา มีปญหาเร่ืองดังๆมาก เชน เรื่องที่ดินของนายสรยุทธ ท่ีดินศิรินารถ ท่ีดินวังน้ําเขียว 
ที่ดินเขาใหญ ซึ่งมีปญหาเรื่อง แนวเขตที่ดิน ของอุทยานแหงชาติ ปาสงวนแหงชาติ ปาไมถาวร และ ส.ป.ก เปนตน 
ทําใหเกิดปญหาเรื่องแผนท่ีและแนวเขต ซึ่งยังไมสามารถแกปญหาเหลานี้ได เนื่องจาก แนวเขตไมชัดเจน  

จากปญหาที่เกี่ยวกับขอบเขตของที่ดินสงวนหวงหาม ในการออกโฉนดท่ีดินในพื้นที่ที่ติดตอกับท่ีสงวนหวง
หาม เชน ที่ปาสงวนแหงชาติ ปาไมถาวร ที่ราชพัสดุ ที่อุทยานแหงชาติ ท่ีสาธารณประโยชน ไมสามารถท่ีจะออก
โฉนดที่ดินในแปลงที่ติดตอกับพื้นท่ีเหลานั้นได เนื่องจากไมมีแนวเขตที่แสดงใหเห็นชัดเจนในพื้นท่ีจริง ซ่ึงขอเท็จจริง
แมจะมีการลงนามรับรองในระวางแผนท่ีก็ตาม รัฐจึงตองใหความสําคัญ สนับสนุนงบประมาณแกสวนราชการที่
เก่ียวของ ดําเนินการปกหลักเขตพ้ืนท่ีสงวนหวงหามที่อยูในความรับผิดชอบของตนเองใหชัดเจน ไมใชดูจากระวาง
แผนท่ี ถาทําไดก็สามารถออกโฉนดที่ดินใหแกราษฎรจนชิดแนวเขตที่ดินสงวนหวงหามประเภทตางๆได ทําใหมีแนว
เขตที่เห็นชัดเจน ซึ่งงายตอการพิสูจนหากมีการบุกรุกเกิดขึ้น 

จากปญหาโฉนดท่ีดินที่ไมมีหลักเขต เนื่องจากกรมที่ดินไดมีการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินใหแกเจาของ
ที่ดินตามโครงการพัฒนากรมที่ดินและเรงรัดออกโฉนดท่ีดินตามโครงการพัฒนากรมท่ีดินและเรงรัดออกโฉนดท่ีดิน
ทั่วประเทศ ใหแลวเสร็จภายใน ๒๐ ป ในจํานวนนี้เปนโฉนดที่ดินที่ทําการยายรูปแปลงจาก หนังสือรับรองการทํา
ประโยชน ตามแบบ น.ส.๓ก ซึ่งออกจากระวางรูปถายทางอากาศ ตามมาตรา ๕๘ ตรี แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 
จํานวนประมาณ ๓ ลานแปลง เปนโฉนดที่ดินที่ไมมีหลักเขต ดังนั้น เม่ือเจาของที่ดินที่ไดรับโฉนดที่ดินดังกลาว ไป
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ขอทํานิติกรรมใดๆ คูกรณีที่เกี่ยวของมักจะเก่ียงใหเจาของที่ดินไปขอรังวัดสอบเขตท่ีดินเสียใหม  เพ่ือใหไดปกหลัก
เขตใหเปนการแนนอนเสียกอน ทําใหเจาของที่ดินไดรับความเดือดรอน ตองเสียเวลาและคาใชจาย จึงตองใหกรม
ที่ดินทําโครงการสอบเขตที่ดินทั้งตําบล โดยใชระบบดาวเทียมทําการรังวัด 

นอกจากนี้ยังมีปญหาเร่ืองความขัดแยงเรื่องแนวเขตท่ีดิน ระหวางเอกขนกับเอกชน รัฐกับเอกชน และรัฐ
กับรัฐ ทําใหขาดความชัดเจนในเร่ืองแนวเขต ตลอดจนปญหาการทับซอนกันของแนวเขต คดีเรื่องของท่ีดิน จึงข้ึนสู
ศาลเปนจํานวนมาก ในที่สุดทางออกที่กรมท่ีดิน พอจะแกปญหาไดคือ ใชดาวเทียมเขามาทําการรังวัด ซึ่งสามารถ
แกไขปญหาตางๆที่กลาวเกี่ยวกับเรื่องแนวเขตได โดยเม่ือทําการรังวัดดวยดาวเทียม หลักเขตทุกหลัก จะมีคาพิกัด
จากดาวเทียม ถึงแมจะเคล่ือนยายหรือหาย ก็สามารถนํากลับมาท่ีเดิมไดการรังวัดท่ีดินในปจจุบันประสบกับปญหา
ตาง ๆ มากมาย ระหวางเอกชนกับเอกชน เอกชนกับรัฐ และรัฐกับรัฐ กรมท่ีดินก็ตองการสรางความเปนเลิศในการ
ใหบริการประชาชนโดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนางานบริการของกรมท่ีดินและหนวยงานสูความเปนเลิศ  เพ่ือให
ประชาชนมีความพึงพอใจ ตอคุณภาพการใหบริการ มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเหมาะสมมาใชเพ่ือให
ประชาชนสามารถใชบริการไดงายและหลากหลายรูปแบบ เนนการบริการเชิงรุกท่ีมี ปฏิสัมพันธโดยตรงระหวาง
ภาครัฐและประชาชน การใหบริการแบบเบ็ดเสร็จอยางแทจริง  พัฒนาระบบการจัดการ ขอรองเรียนใหมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสรางวัฒนธรรมการบริการที่เปนเลิศ ถาหนวยงานของรัฐสามารถดําเนินการไดตาม
แนวทางดังกลาว จะทําใหสามารถออกเอกสารสิทธิตาง ๆ มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการออกโฉนดท่ีดินดวยการใช
ดาวเทียมรังวัดที่ดินเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินการออกโฉนดที่ดิน ดังกลาว 

ที่ผานมาการรังวัดที่ดิน ของชางรังวัด กรมที่ดิน ถือวาเปนปญหามาโดยตลอดเพราะมีความลาชา 
เนื่องจากตองมีการตรวจสอบท่ีดิน ของผูขอรังวัดและตองตรวจสอบพื้นที่ ขางเคียงวา เปนของบุคคลใด แลวตองสง
หนังสือแจงใหขางเคียงทุกดานทราบ โดยจะตองมารวมกัน ทําการรังวัดในวันทําการรังวัด และจะเกิดปญหา ขอ
พิพาทอยูบอยครั้ง เนื่องจาก เจาของที่ดินและขางเคียง มีปญหาท่ีดินทับซอนกัน จึงตองมีการรังวัดท่ีสามารถหา
พิกัดของที่ดินแตละมุมเขตใหชัดเจนถึงแมหลักเขตที่ดินหายก็สามารถนํากลับมาไวที่เดิมไดโดยใชระบบดาวเทียมทํา
การรังวัดที่ดินประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ไดรับความถูกตองแมนยํา รวดเร็ว และประชาชนมีความพึงพอใจมากขึ้น 
สวนระบบเดิม นั้น ทําไดยากทําใหเกิดขอพิพาท กับประชาชนเร่ืองแนวเขตและเน้ือที่ ที่ตองเปล่ียนแปลงไปทุกครั้ง 
 ดังนั้น บทบาทการใหบริการสาธารณะในการออกโฉนดที่ดินดวยดาวเทียม จึงมีคําถามท่ีตามมาคือ กรมที่ดินมี
บทบาทการใหบริการสาธารณะในการออกโฉนดที่ดินดวยดาวเทียม อยางไร สอดคลองกับแนวทางในการกําหนด
ยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 อยางไร และในการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงบทบาทการใหบริการ
สาธารณะในการออกโฉนดที่ดินดวยดาวเทียม และ มีปญหา อุปสรรคในการใชดาวเทียมเพื่อออกโฉนดท่ีดินอยางไร 
มีแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรการใชดาวเทียมเพื่อออกโฉนดที่ดินมุงสูไทยแลนด4.0อยางไร 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง บทบาทการใหบริการสาธารณะในการออกโฉนดที่ดินดวยดาวเทียม มีวัตถุประสงคของการ

วิจัยดังนี้ 
1) เพื่อศึกษาบทบาทการใหบริการสาธารณะในการออกโฉนดที่ดินดวยดาวเทียม 
2) เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคของกรมท่ีดินในการใชดาวเทียมเพื่อออกโฉนดที่ดิน 
3) เพื่อศึกษาแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรการใชดาวเทียมเพื่อออกโฉนดที่ดินมุงสูไทยแลนด 4.0 
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ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองบทบาทการใหบริการสาธารณะในการออกโฉนดที่ดินดวยดาวเทียม ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขต

ของการวิจัยไวดังนี้ 
1. ขอบเขตดานเนื้อหา การศึกษาการบริหารความขัดแยงการศึกษาการบริหารภาครัฐแนว 

ใหมการศึกษาการใหบริการสาธารณะแนวใหม (New Public Service : NPS)กรมท่ีดินกับประชาชนการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงขององคการภาครัฐ (การนําเทคโนโลยีมาใช) 
 2. ขอบเขตดานผูใหขอมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการเลือกการสัมภาษณเชิงลึกโดยใช 
เครื่องมือแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางและการสนทนากลุม (Focus group interview) ซึ่งสามารถ

แบงกลุมออกเปน 5 กลุม ประกอบดวย 
กลุมที่ 1 ภาครัฐที่เปนหนวยงานหลักดานที่ดิน 
กลุมที่ 2ภาครัฐที่เปนหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
กลุมที่ 3 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการออกโฉนดที่ดิน  
กลุมที่ 4 กลุมประชาชนท่ีมีสวนไดสวนเสีย(Stakeholder)  
กลุมที่ 5 การจัดสนทนากลุม(Focus group interview)  

 
 ผูวิจัยเลือกบุคคลที่มีความรูหรือมีขอมูลในเร่ืองเกี่ยวกับประเด็นท่ีกําลังศึกษาเปนอยางดี  การเลือกผูให
ขอมูลเพื่อการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดพิจารณาเกี่ยวกับตัวบุคคลเหตุการณตางๆหรือกระบวนการใดๆที่ชวยใหสามารถ
ศึกษาปรากฏการณบทบาทการใหบริการสาธารณะในการออกโฉนดที่ดินดวยดาวเทียม ในระดับลึก (information 
– rich cases ) โดยผูวิจัยไดยึดแนวทางของ Patton ในการคัดเลือกกลุมผูใหขอมูลดวยการยึดจุดมุงหมายของ
การศึกษาเปนหลัก( purposeful sampling ) เพ่ือกําหนดกลุมตัวอยางใหเหมาะสมกับเปาหมายของการวิจัยและ
ใหไดขอมูลอยางละเอียดครบถวน 
 บุคคลที่จะทําการสัมภาษณดังกลาวลวนเปนผูมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีที่เก่ียวของในการออกโฉนดท่ีดิน
ทั้งสิ้นซึ่งจะทําใหทราบถึงบทบาทการใหบริการสาธารณะในการออกโฉนดที่ดินดวยดาวเทียม 
 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง บทบาทการใหบริการสาธารณะในการออกโฉนดที่ดินดวยดาวเทียม ในครั้งนี้เพื่อ  
1) ทําใหทราบถึงบทบาทการใหบริการสาธารณะในการออกโฉนดที่ดินดวยดาวเทียม  
2) ทําใหทราบถึงปญหาอุปสรรคในการรังวัดที่ดินดวยการใชดาวเทียมในการออกโฉนดที่ดิน 
3) ทําใหทราบถึงแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรการใชดาวเทียมเพื่อออกโฉนดที่ดินมุงสูไทยแลนด4.0 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดแบงการเก็บรวบรวมขอมูลไว 2 สวน คือ การเก็บรวมรวมขอมูลดานเอกสาร 
(Review Data) และการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม (Field Data) คือ 

1. การเก็บรวมรวมขอมูลดานเอกสาร (Review Data) โดยการศึกษาคูมือตําราเรียนวิทยานิพนธภาค
นิพนธ งานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องบทบาทการใหบริการสาธารณะในการออกโฉนดที่ดินดวยดาวเทียม ทั้ง
ระบบ ในแหลงคนควาของมหาวิทยาลัยตางๆ ท่ัวประเทศและศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส 

2. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม (Field Data)  
 แบบสัมภาษณโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เปนคําถามแบบก่ึงโครงสรางการกําหนด
คําถามออกเปนประเด็นใหครอบคลุมเนื้อหากับเรื่องที่ทําวิจัยดังนี้ 

 2.1 กอนเริ่มสัมภาษณผูวิจัยไดแสดงถึงวัตถุประสงคของการสัมภาษณและทําการขออนุญาตในการการ
จดบันทึก และบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณใชเวลาในการสัมภาษณคร้ังละ ประมาณ 2-3 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยูใน
ความรวมมือของผูใหสัมภาษณ 

 2.2 ในขณะสัมภาษณผูวิจัยจะใชการจดบันทึกสรุปสั้นๆ เฉพาะประเด็นท่ีสําคัญ 
 2.3 เม่ือจบการสัมภาษณผูวิจัยจะเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมผูใหขอมูลหลักที่ไดจากแบบสัมภาษณนํามา

รวบรวมตรวจสอบความถูกตอง โดยการถอดเทปคําตอคํา เพื่อใหไดขอมูลท่ีถูกตองที่สุด 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 หลังจากรวบรวมแบบสัมภาษณทั้งหมดที่ไดเรียบรอยผูวิจัยไดนําแบบสัมภาษณทั้งหมดมาดําเนินการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ดังนี้ 
 1. นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาสรุปตามกรอบประเด็นคําถามในการสัมภาษณของแตละบุคคล 
 2. นําขอมูลที่ไดจากการสรุปประเด็นการสัมภาษณของแตละกลุมมาทําการวิเคราะหเปนความคิดเห็นของ
แตละกลุม 
 3. นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหแตละกลุมมาสรุปและวิเคราะหในภาพรวมของงานวิจัยตามวัตถุประสงค 
และนําเสนอผลการวิจยัในลักษณะการอธิบายความเชิงพรรณนา 
 

บทสรุป การอภิปราย และขอเสนอแนะ 
 สรุปผลการวิจัย การศึกษา บทบาทการใหบริการสาธารณะในการออกโฉนดที่ดินดวยดาวเทียม ในหัวขอ
นี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่ออธิบายปรากฏการณในการกําหนดนโยบายของภาครัฐในการใชดาวเทียมเพื่อออก
โฉนดท่ีดิน ซึ่งเปนการวิจัยที่ใชวิธีการหลากหลายเพ่ือเก็บขอมูลจากกลุมผูใหขอมูลสําคัญมีการวิเคราะหขอมูลโดย
การเปรียบเทียบมุมมองจากหลายหลายดานเพื่อความถูกตองของการตีความปรากฏการณที่เกิดขึ้นสําหรับ
ผลการวิจัยในครั้งนี้มีขอคนพบ โดยสรุปเปนประเด็นดังนี้  
 1. ลดขอพิพาทเก่ียวกับที่ดิน ปญหาท่ีเกิดในเรื่องขอพิพาทเปนปญหาจากการท่ีเดิมเปนการรังวัดดวย
แผนท่ีชั้นสอง ทําใหเกิดขอพิพาทเรื่อง หลักเขตท่ีดินและแนวเขตที่ดิน ซึ่งเปนปญหาท่ีเกิดขึ้นมาเปนเวลานานและ
คดีขอพิพาทก็ขึ้นสูศาลเปนจํานวนมากไมวาจะเปนขอพิพาทระหวางเอกชนกับเอกชน เอกชนกับรัฐและรัฐกับรัฐ 
และปญหาท่ีเกิดจากการยายรูปแปลง ซึ่งสรางปญหาใหกับกรมที่ดินเปนอยางมาก มีจํานวนประมาณ 3,000,000 
แปลง เปนโฉนดท่ีดินที่ไมมีหลักเขตและจํานวนเนื้อท่ีไมแนนอน กรมท่ีดินควรจะตองมีการรังวัดสอบเขตท้ังตําบล
เพื่อแกไขปญหานี้หรือหามาตรการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อมาแกปญหาเหลานี้ใหหมดสิ้นไป 

��

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 



 
 

 2. เพิม่ความเช่ือม่ันในการถือครองท่ีดิน การดําเนินงานรังวัดของกรมท่ีดินมีการรังวัดหลายแบบ คือ การ
รังวัดออกโฉนด การรังวัดสอบเขต การรังวัดแบงแยก และการรังวัดรวมโฉนด โดยการรังวัดท่ีกลาวมานั้น เดิมกรม
ที่ดินไดทําการรังวัดดวยแผนท่ีชั้น 2 ซึ่งการรังวัดแบบนี้เปนการรังวัดไมมีคาพิกัดภูมิศาสตร ทําใหการรังวัดแตละ
ครั้งไดเนื้อที่ไมเทากัน สรางปญหาใหกับกรมที่ดินและประชาชนเปนอยางมาก การดําเนินการเรื่องรังวัดจะตองมี
การแกไขใหมีวิธีการรังวัดที่จะทําใหทุกครั้งที่ทําการรังวัดตองเทาเดิมทําใหประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในโฉนดที่ดิน
มากข้ึน เพราะไมตองมีปญหาเรื่อแนวเขตกับขางเคียงและเนื้อที่ที่รังวัดใหมที่ตองแกไขทุกครั้ง 

3. ชางรังวัดของกรมท่ีดินทั้งประเทศมีความมั่นใจในการรังวัดไมตองตกเปนจําเลยในคดีเกี่ยวกับการ
รังวัดที่ขึ้นสูศาลเปนจํานวนมาก ในการรังวัดกอนที่จะใชระบบดาวเทียม มีคดีชึ้นสูศาลเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปน
กับประชาชนและกับรฐ ทําใหชางรังวัดในสํานักงานท่ีดินจังหวัดตางๆตองขึ้นศาลเปนจําเลยโดยตลอด สวนมากจะ
เปนเร่ืองแนวเขต ตอมาเมื่อมีการรังวัดดวยระบบดาวเทียมมาทําการรังวัด ทําใหมีคาพิกัดภูมิศาสตร เม่ือออกไปทํา
การรังวัดที่มีคาพิกัดภูมิศาสตรแลวประชาชนจะไมทะเลาะแนวเขตกัน ถึงแมหลักเขตในที่ดินหายหรือเคล่ือนยายก็
สามารถนํากลับมาท่ีเดิมได ทําให เจาหนาที่คือชางรังวัดเกิดความมั่นใจในการทํางานมากข้ึน 

4. มีการนําไปสูการแกไขประมวลกฎหมายท่ีดิน ท่ีทําใหประชาชนไมตองมาระวังชี้แนวเขต ลดความ
เสียหายทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศชาติ โดยในการที่เจาหนาท่ีจะออกไปทําการรังวัดแตละคร้ังจะตอง
ออกหนังสือถึงเจาของที่ดินขางเคียงทุกดาน ทําใหเจาของที่ดินขางเคียงตองเสียเวลาเดินทางมาระวังชี้แนวเขต บาง
รายอยูตางจังหวัดไกลๆ แตเมื่อทําการรังวัดดวยระบบดาวเทียมแลว และขางเคียงเคยมาระวังชี้แนวเขตไวแลว กรม
ที่ดินจะแกกฎหมายเร่ืองขางเคียง โดยไมตองแจงหนังสือใหมาระวังชี้แนวเขตอีก เปนการลดคาใชจายใหกับ
ประชาชนท่ีตองเสียเงินในการมาระวังชี้แนวเขต นับวาเปนสวนดีที่กรมท่ีดินจะชวยใหประชาชนลดคาใชจายในการ
เดินทางไประวังชี้แนวเขตในแตละคร้ัง สําหรับในการรังวัดท่ีดินเมื่อออกหนังสือแจงขางเคียงไปแลว พอถึงวันรังวัด
ไมมาระวังชี้แนวเขต ทางสํานักงานท่ีดินจะตองทําหนังสือ สอบถามไปยังเจาของที่ดนิขางเคียงโดยกําหนดให 30 วัน 
แจงเพื่อใหขางเคียงไปดูแนวเขตวาถูกตองหรือไม ถาภายใน 30 วันไมมาดําเนินการ ตามกฎหมายใหถือวามาลงนาม
แนวเขตแลว ทําใหประชาชนตองเสียเวลาอีก 30 วันหลังจากทําการรังวัดเสร็จ แตถาทําการรังวัดดวยระบบ
ดาวเทียมแลว ไมตองรอ 30วัน ทําใหชวยลนระยะเวลาใหกับประชาชนไดอีกทางหนึ่งดวย  

5. การรังวัดดวยดาวเทียมเปนการรังวัดที่ดิน มีความถูกตองสูง แมนยํา ชัดเจน ทราบแนวเขตที่ดินทั้ง
ของรัฐและเอกชนปองกันการบุกรุกพื้นที่ปาไม และที่ดินของรัฐทั่วประเทศ ในการนําระบบดาวเทียมมาทําการรังวัด 
สํานักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน ไดทําการรังวัดที่ดินของรัฐทั่วประเทศ โดยใชระบบดาวเทียมเหมือนกันกับการ
รังวัดออกโฉนดที่ดิน เม่ือที่ดินของรัฐมีการรังวัดดวยระบบดาวเทียมแลว ไมวาจะเปนหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงที่
ขึ้นทะเบียนและยังไมขึ้นทะเบียนเมื่อมีคาพิกัดภูมิศาสตรแลว ตอไปใครบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน สามารถรูได
ทันทีวาบุกรุกที่สาธารณะประโยชนหรือไม อยางไร เพราะมีคาพิกัดภูมิศาสตรแสดงใหพิสูจนและสามารถตรวจสอบ
ได สําหรับที่อุทยานแหงชาติ ปาสงวนแหงชาติ ปาไมถาวร ที่ทางรัฐบาลกําลังดําเนินการที่เรียกวา one map  
นั้น ไมไดลงพื้นที่เหมือนกับของกรมที่ดินโดยทําการหาคาพิกัดจากการ ไตงาน ตามเสนในคอมพิวเตอรทําใหเกิด
ความคลาดเคลื่อนมากเพราะไมไดลงพื้นที่จริง เมื่อนํามาประกาศก็ไมสามารถแกปญหาเรื่องการบุกรุกที่ปา ไดอยาง
จริงจังและย่ังยืน จึงอยากใหทางรัฐบาลดําเนินการทําการรังวัดเขตปาตางๆดวยระบบดาวเทียมทุกพื้นที่ เพ่ือแกไข
ปญหาการบุกรุกที่ปา อยางยั่งยืน ตอไป  
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) สําหรับที่ดินที่ทําการรังวัดออกโฉนดดวยระบบดาวเทียมแลวหรือรังวัดดวยระบบดาวเทียมแลว ผูวิจัยมี

ความเห็นวา เมื่อทําการรังวัดคร้ังตอไป ไมตองออกหนังสือแจงถึงเจาของที่ดินขางเคียงทําใหลดคาใชจายของ
ประชาชนท่ีจะตองเดินทางมาระวังชี้แนวเขต เพราะไดระวังชี้แนวเขตไวดวยระบบดาวเทียมแลว มีคาพิกัด
ภูมิศาสตรแลว จึงไมตองมาระวังชี้แนวเขตในฐานะขางเคียงอีก 

2) กรมท่ีดิน ควรมีการดําเนินการ ยกเลิกพระราชบัญญัติขอกฎหมาย ระเบียบ  
ที่ ลาสมัย ออกไปบาง ซึ่งทําใหเกิดขอพิพาท และรองเรียน เร่ืองตางๆในกรมที่ดินเปนจํานวนมาก ที่ขัดตอ ระเบียบ
และคําสั่ง เพราะฉะนั้นถาขัดตอกฎหมาย ระเบียบหรือคําสั่ง นั้นๆ ถาเปนสิ่งท่ีดีและแกปญหาได ก็ควรตองมีการ
ยกเลิก กฎหมาย ระเบียบนั้นๆเสีย เพื่อไมใหเกิดขอขัดแยงกันอีกตอไป 
 

ขอเสนอแนะ 
1) ในการจัดทําแผนที่ที่ใหเปนมาตรฐานสากลบนพ้ืนหลักฐาน WGS84 สามารถใชงานรวมกันไดทันทีกับ

ทุกหนวยงานของรัฐที่ใชระบบดาวเทียมแตปจจุบันกรมที่ดินไมไดทําบนพ้ืนหลักฐานWGSนี้ กรมท่ีดินไดทําบนพ้ืน
หลักฐานอินเดียน 1975 จึงยังไมเปนมาตรฐานสากล ขาพเจาจึงมีความเห็นวาถากรมท่ีดินทําบนพ้ืนฐาน WGS 84 
กรมท่ีดินจะอยูในระดับสากลและสามารถเชื่อมโยงขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกันกับหนวยงานอ่ืนๆได 

2) สําหรับที่ดินที่จะทําการรังวัดออกโฉนดสืบเนื่องจาก ส.ค1 ขาพเจามีความเห็นวาเห็นควรยกเลิก ส.ค1 
เพราะปจจุบันไดสรางปญหาใหกับกรมที่ดินเปนอยางมากเพราะถามี ส.ค1 สามารถออกโฉนดในที่อุทยานแหงชาติ 
ปาสงวนแหงชาติ เขตอนุรักษพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปาและเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ได เปน
ชองทาง ที่จะทําใหเจาหนาที่กรมที่ดินทําการทุจริต รวมมือกับผูมีอิทธิพลและนักการเมือง โดย การนํา ส.ค1 จากที่
อื่นมาหรือมีการปลอม ส.ค.1 มาเพื่อออกโฉนดท่ีดินใหกับนายทุนและผูมีอิทธิพล ทําใหเจาหนาท่ีกรมท่ีดินเกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ รวมมือกับนายทุนและผูมีอิทธิพล ออกโฉนดที่ดิน ในพื้นที่ ดังกลาวได อยางเชน คดีของนาย
ธวัชชัยฯ เปนตน ซึ่ง ส.ค1 นี้เร่ิมมาเมื่อปพ.ศ. 2497 ซ่ึงออกมาเปนระยะเวลานานถึง 63 ปแลว. ถาประชาชนมี
ความประสงคที่จะออกโฉนดในพื้นที่ดังกลาวจริง. ก็เห็นควรลงโทษคือออกโฉนดท่ีดินใหได. แต ติดหามโอน 10 ป 
เปนการลงโทษเจาของที่ดินซ่ึงระยะเวลาผานมา 63 ปแลวยังไมนํา ส.ค1 มาทําการขอออกโฉนดที่ดินถาเปนไปไดที่
จะแกปญหาใหกับกรมที่ดิน. จึงเห็นควรยกเลิก ส.ค1นี้ เพื่อไมใหเกิดขอพิพาทระหวางรัฐกับรัฐและรัฐกับประชาชน
อีกตอไป 

3) สําหรับที่ดินที่ทําการรังวัดออกโฉนดดวยระบบดาวเทียมแลวหรือรังวัดดวยระบบดาวเทียมแลว ผูวิจัยมี
ความเห็นวา เมื่อทําการรังวัดคร้ังตอไป ไมตองออกหนังสือแจงถึงเจาของที่ดินขางเคียงทําใหลดคาใชจายของ
ประชาชนท่ีจะตองเดินทางมาระวังชี้แนวเขต เพราะไดระวังชี้แนวเขตไวดวยระบบดาวเทียมแลว มีคาพิกัด
ภูมิศาสตรแลว จึงไมตองมาระวังชี้แนวเขตในฐานะขางเคียงอีก 

4. กรมท่ีดิน ควรมีการดําเนินการ ยกเลิกพระราชบัญญัติขอกฎหมาย ระเบียบ  
ที่ ลาสมัย ออกไปบาง ซึ่งทําใหเกิดขอพิพาท และรองเรียน เร่ืองตางๆในกรมที่ดนิเปนจํานวนมาก ที่ขัดตอ ระเบียบ
และคําสั่ง เพราะฉะนั้นถาขัดตอกฎหมาย ระเบียบหรือคําสั่ง นั้นๆ ถาเปนสิ่งท่ีดีและแกปญหาได ก็ควรตองมีการ
ยกเลิก กฎหมาย ระเบียบนั้นๆเสีย เพื่อไมใหเกิดขอขัดแยงกันอีกตอไป 
 
 
 
 

��

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 



 
 

เอกสารอางอิง 
กิติมา ปรีดีดิลก. (2529). ทฤษฎีบริหารองคการ. กรุงเทพฯ: ธนะการพิมพ. 
จํานง อดิวัฒนสิทธิ์.(2548).สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร. พิมพคัรงที่ 2. กรุงเทพฯ: มหา 

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
จินดา สักษณวัฒนสินธุ.(2530).การบริหารและการพัฒนาองคการ. ในเอกสารประกอบการสอนชุด 

วิชาการบริหารและพัฒนาองคการ (หนวยท่ี 2).นนทบุรี : โรงพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
เจมส โคและคณะ.(2545). คูมือการเพ่ิมพลังความสามารถกระบวนการจัดการขอพิพาท. แปล โดย 

วันชัย วัฒนศัพทและคณะ. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกลา. 
ชัยวัฒน สถาอานันท.(2529). “ความรุนแรงกับมายาการแหงเอกลักษณ ”, ในวลัย อารุณ ี 

(บรรณาธิการ), สันติศึกษากับการแกปญหาความขัดแยง, 69. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย. 
ไชยา เกศารัตน.(2558).การจัดการความขัดแยงระหวางรัฐกับประชาชนจากการดาเนินโครงการ 

หรือกิจการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน: ขอมูลเชิงคุณภาพจากโครงการโรง แยกกาสธรรมชาติจะนะ
จังหวัดสงขลา.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

ธงชัย สันติวงษและชัยยศ สันติวงษ. (2546).พฤติกรรมบุคคลในองคการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพเจริญ 
พัฒน. 

ธีระศักดิ์ กุลสวัสดิ์.(2553).เทคโนโลยีสารสนเทศ-การจัดการ.กรุงเทพมหานคร.เวิลดเทรดประเทศ  
ไทย. 

ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน. (2549). องคการแหงการเรียนรู:จากแนวคิดสูการปฏิบัติ. 
กรุงเทพมหานคร : รัตนไตร. 

เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ.(2552) “รัฐประศาสศาสตรกบการปฏิรูประบบราชการ”ในประมวลสาระ 
ชุดวิชาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการรัฐประศาสนศาสตรหนวยที่ 11 หนา 205 – 206 นนทบุรี มหาวิทยาลัย สุโขทัย
ธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. 

เทียนฉาย กีระนันทน.(2529).อันเนื่องมาจากความแตกตางทางเศรษฐกิจและสังคม, ในวลัย อารุณี  
(บรรณาธิการ), สันติศึกษากับการ แกปญหาความขัดแยง. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย. หนา 99. 

เอกพร รักความสุข.(2560).การวิจัยเชิงคุณภาพ : หลักการและแนวปฏิบัติ.พิมพครั้งที่สอง.  
กรุงเทพมหานคร.โรงพิมพเดือนตุลา. 

เอกพร รักความสุข.(2560).การใหบริการสาธารณะแนวใหมโดยส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัด 
.วารสารวิจัยมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน,ปที่ 3 ฉบับท่ี 1(มกราคม-เมษายน 2560) 

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อบ ก า ร ส อน ชุ ด วิ ช า ก า รบ ริ ห า รภ าค รั ฐ . ( 2 5 5 3 ) . ส า ข า วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร . 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

Brown, David L. (1983). Managing Conflict at Organizational Interfaces Reading. 
Massachusetts : Addison – Wesley. 

Bruckmeier, K.(2005). Interdisciplinary conflict analysis and conflict mitigation in 
local resource management. Ambio, 34(2), 65-73. 

Chung, Kase H. and Leon C. Megginson. (1981). Organization Behavior Management  
Skill. New York : Harper and Row Publisher. 

��

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 



โครงการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ศึกษากรณี : พ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC 
  
The Administration of Development of the Project in Economic 
Corridor Case Study : Eastern Economic Corridor (EEC) 
 
ผูวิจัย   นพดล  วิยาภรณ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.เอกพร  รักความสุข 
 

บทคัดยอ 

การวิจัยเร่ือง “โครงการบริหารการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ศึกษากรณี : พื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ”นี้ในการวิจัยมีวัตถุประสงคในการศึกษา ประการ 3 
ประการ คือ เพื่อศึกษาการบริหารการพัฒนาโครงการพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ประการที่สองเพื่อศึกษาระบบการจัดการโครงการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง และประการ
สุดทายเพื่อศึกษายุทธศาสตรที่สําคัญในการบริหารการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

การศึกษาในหัวขอนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่ออธิบายปรากฏการณในโครงการ
บริหารการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ศึกษากรณี : พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
EEC เปนการวิจัยที่ใชวิธีการหลายหลายเพ่ือเก็บขอมูลจากกลุมผูใหขอมูลสําคัญ มีการ
สังเกตการณอยางมีสวนรวม และมีการวิเคราะหขอมูลดวยการเปรียบเทียบมุมมองจากหลายดาน 
เพื่อความถูกตองของการตีความตามปรากฏการณที่เกิดขึ้น 

ผลการวิจัยในครั้งนี้มีขอคนพบโดยสรุป กลาวคือ 
1. ดานการวางผังเมือง ยังไมมีความเหมาะสม ยังไมสามารถผสมผสานเพ่ือแบงพื้นที่ให

ชุมชนและอุตสาหกรรมมาอยูรวมกันได และการกําหนดพ้ืนที่อุตสาหกรรมและการรองรับยังไม
ชัดเจน 

2. แรงงานยังไมมีทักษะท่ีสามารถยกระดับมาตรฐาน ผลิตภาพและนวัตกรรม เพ่ือ
พัฒนาผลิตภาพการผลิตของผูประกอบการและบุคลากรในสาขาอุตสาหกรรมเปาหมาย และองค
ความรูที่ยั่งยืนระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกรตางประเทศ 

3. ขาดแผนการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมที่เกี่ยวของกับการเพ่ิม
ศักยภาพดานการขนสงทางอากาศของพื้นที่ EEC เชน การขนสงทางระบบราง และการขนสง
ทางอากาศ 
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4. ขาดการสงเสริมการลงทุนโดยการใหสิทธิประโยชนทางภาษีระดับทองถ่ิน เพ่ือเอื้อ
ตอสิทธิประโยชนของผูประกอบการในพื้นที่ EEC 

5. ขาดแผนการสรางความสัมพันธอันดี การชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน 
เสริมสรางภูมิปญญาทองถิ่น พัฒนาคนในชุมชน รัฐสัมพันธ เพ่ือสรางเครือขายผูนําชุมชน การ
เฝาระวังตลอดจนดําเนินการประชาสัมพันธในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

6. ดานสาธารณูปโภค (น้ําประปา) ระบบน้ําประปา ยังมีประสิทธิภาพต่ํากวาพื้นทีเ่ขต
เศรษฐกิจพิเศษ ของประเทศเพ่ือนบาน 
 

ABSTRACT
The research on “The Administration of Development of the Project in 

Economic Corridor Case Study : Eastern Economic Corridor (EEC)” have 

three objectives. First, it is aimed to Study the management of the 
development of the Project in Economic Corridor that increase the economic 
potential of the country. Second, it is to explore Study on Management System 
for the Project in Eastern Economic Corridor (EEC) and Industrialization 
Driving in Rayong Province. And third, it is to study on Key of Strategies 
Management for the development of Eastern Economic Corridor (EEC). 
 This study is a qualitative research, targeting at the explanation of the 
phenomena in The Administration of Development of the Project in Economic 
Corridor Case Study : Eastern Economic Corridor (EEC). The researcher used 
various approaches to collect information from several informants, including a 
participatory observation. Data analysis was through a comparative study to 
ensure an accuracy of the interpretation of the phenomenon occurred. 
 The findings from the research includes: 
 1.The Urban planning is not appropriate. 

2.The skills of laborers can’t to raise the standard of productivity and 

innovation. 
 3.The lack of plans on development in transportation infrastructure 
system. 
 4.The lack of investment promotion by providing on local tax 
incentives. 
 5.The lack of good relationships and participation with community. 
 6.Utilities especially of the water supply system is lower performance 
than the Economic Corridor of neighboring . 
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บทนํา 
การมีผังเมืองเปนบรรทัดฐานอยางหนึ่งวา การที่จะกอสราง การจะใชประโยชนจาก

ที่ดิน ที่อาจจะมีความขัดแยงกัน หรือเมื่อมีเขตเศรษฐกิจพิเศษใน พ้ืนที่ตางๆ ที่เคยไดวางไววา
เปนพื้นท่ีสีเขียว เปนพื้นที่อนุรักษ เปนพ้ืนที่ชุมชน จากบรรทัดฐานตรงนี้ การมีกฎหมายก็เพื่อ
รักษาและ จัดระเบียบ เพื่อใหเกิดการจัดสรรที่ มีประสิทธิภาพ (เดชรัต สุขกําเนิด , 2559) ใน
สภาวะที่เศรษฐกิจ การลงทุนในประเทศซบเซาตอเนื่อง ความพยายามในการฟนฟูเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะในภาคการลงทุนที่ซบเซาตอเนื่องมากวาสองป ทุนตางชาติเริ่มยายรากฐานไปยัง
ประเทศเพ่ือนบานท่ีมีอัตราตนทุนที่ถูกกวา เพื่อเอาใจนักลงทุนทั้งหลายไว รัฐบาล คณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (National Council for Peace and Order ) NCPO จึงเรงเข็นมาตรการ
แรกออกมา คือการประกาศ 10 พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ฉบับที่ 1/2558 และท่ี 2/2558 โดย
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และจากการ
ประกาศพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือสรางแรงกระเพื่อมใหภาคเศรษฐกิจของประเทศ ถือเปน
ความพยายามแรกของรัฐ คสช 

ประเด็น “กลไกการพัฒนาเศรษฐกิจ” วาดวย มาตรการจูงใจอันแรกหลังจากการ
ประกาศพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ การที่ไมตองอยูในขอบังคับการใชประโยชนในที่ดินตาม
ผังเมือง และเพิกถอนปาสงวนแหงชาติ ปาไมถาวร ท่ีสาธารณะสมบัติตางๆ ใหกลับไป เปนที่
ราชพัสดุ และปลอยใหเอกชนเชาในราคาท่ีถูก อยางไรก็ตาม การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ควรเปนไปดวยความรอบคอบและคํานึงถึงศักยภาพหรือความสามารถพิเศษของคนในพื้นที่
นั้นๆ เพื่อสรางความยั่งยืนอยางแทจริง 

จากประเด็นความชัดเจนในการกําหนดพื้นที่และการออกแบบการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานในเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีปรากฏชัดนี้ กลับยังไมเห็นความชัดเจนและการออกแบบจาก
ภาคชุมชนซ่ึงอยูติดพื้นที่และสัมพันธกับการใชประโยชนที่ดินมาเปนเวลานานในพื้นที่ที่เพิ่งถูก
กําหนดเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ความไมมีสวนรวมในการพัฒนาปรากฏเห็นชัดในพ้ืนที่ เขต
เศรษฐกิจอีกครั้ง ภายใตสภาวการณเชนนี้ ทําใหชาวบานที่ไมมีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ ตรวจสอบ และเรียกรองมาตรการปองกันผลกระทบที่จะเกิดจากโครงการพัฒนา
ตางๆ โดยเฉพาะขอมูลการตัดสินใจในการใชชีวิตอยูรวมกับพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงหมายถึง
ผลกระทบตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่สําคัญ คือ ยังไมมีสวนรวมแมเพียงการรับทราบขอมูล
เพื่อการทําความเขาใจสิ่งที่เรียกวา “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” จนมักไดยินคําถามจากชาวบาน
หลายคนวา “เขตเศรษฐกิจพิเศษ มันพิเศษอยางไร”คําถามสามัญเชนนี้ แมวารัฐบาลและ
หนวยงานราชการหลายสวนมักจะชี้แจงวาไดมีการประชาสัมพันธหรือมอบหมายใหหนวยงาน
ในพื้นที่ไดใหขอมูลและสรางความรับรูกับชุมชนแลวนั้น หากพิจารณาในรายละเอียดแลวจะ
พบวา กระบวนการมีสวนรวมภายใตสภาวะทางการเมืองการปกครองท่ีเปนอยูในปจจุบันยัง

�


การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 



เปนเพียงการมีสวนรวมในรูปแบบพิธีการ หรือการสรางพิธีกรรมการมีสวนรวม (Ritual 
Participation) ไมวาจะเปน การจัดประชุมสรางความเขาใจ การชี้แจงความกาวหนา ตลอดจน
จัดเวทีประชาพิจารณ เวทีระดมความคิดเห็น เวทีการจัดทําผังเมือง ฯลฯ ผลของการมีสวนรวม
นั้นอาจไดเพียงแค “ไดยิน แตยังไมเขาใจ” นั่นเพราะเปนการส่ือสารทางเดียว (One-way 
Communication) ที่ไมเปดโอกาส รับฟงเสียงสะทอนกลับจากผูฟง หรือไมไดเปดใจรับฟง
ความตองการของคนรับสารนั้นดวย ซึ่งกําลังปรากฏเปนปญหาและความหวงกังวลของชุมชน
ตอพื้นท่ีพิเศษและกิจกรรมพิเศษที่รัฐกําลังดําเนินการ 

อีกทั้ง ยังมีการกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาค ตะวันออก หรือเรียกโดยยอวา “กรศ.” ซ่ึงมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เปน
ประธานกรรมการ มี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม เปน กรรมการ มีปลัดกระทรวงตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และ
กรรมการอื่นทั้งจากสวนกลางและสวนภูมิภาค รวมทั้งหมด ประมาณ 31 คน (ซึ่งรวมถึง
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งอีกไมเกิน 10 คน) โดยมีอํานาจหนาที่ที่ สําคัญ เชน 
เสนอแผนการพัฒนาพื้นที่ EEC ตอคณะกรรมการนโยบายเพ่ือพิจารณาอนุมัติโดยใหขอมูลและ
รับฟง ความคิดเห็นของประชาชนผูอยูอาศัยในพ้ืนที่ดวย สามารถใหความเห็นชอบแผนงานหรือ
โครงการของหนวยงาน ของรัฐที่เก่ียวของ เสนอแนวทาง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการ
พัฒนาพ้ืนที่  EEC รวมตลอดท้ังการ ดําเนินงานของหนวยงานของรัฐที่ เกี่ยวของตอ
คณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาอนุมัติ (เรวดี แกวมณี, สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค)  

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจในระบบการจัดการโครงการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ควรบริหารเพื่อใหเกิดการพัฒนาในดานใด จึงจะสามารถ
ผลักดันใหมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใหเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนด ในฐานะที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเปนผูนําและมีหนาที่ในการจัดทํายุทธศาสตรในการบริหารการพัฒนา
พื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษโดยตรง 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการบริหารการพัฒนาโครงการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีประสิทธิภาพ

เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
2. เพ่ือศึกษาระบบการจัดการโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและ

การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง 
3. เพื่อศึกษายุทธศาสตรที่สําคัญในการบริหารการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมุงเนนการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษตะวันออกในจังหวัดระยอง ซ่ึงเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือสงเสริมการคา
และการลงทุนและการอํานวยความสะดวกในการประกอบกิจการอันเปนปจจัยสําคัญตอการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และเพ่ือกระจายการพัฒนาไปยังพื้นที่ตาง 
ๆ โดยเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่อันเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหทั่วถึง ซึ่ง
นโยบายดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ที่ครอบคลุมพื้นที่สามจังหวัดในภาคตะวันออก 
ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และเขตจังหวัดอื่นที่ติดตอหรือเกี่ยวข อง ซ่ึงมี
ศักยภาพในการพัฒนาดวยความพรอมดานการคมนาคม การขนสง โครงสรางพื้นฐาน ความ
ตองการของผูประกอบการ การจัดหาทรัพยากรตาง ๆ และความเชื่อมโยงกับศูนยกลาง
เศรษฐกิจอ่ืน ๆ 
 

ผลการวิจัย 
 1. ดานการวางผังเมือง ยังไมมีความเหมาะสม ยังไมสามารถผสมผสานเพ่ือแบงพื้นที่
ใหชุมชนและอุตสาหกรรมมาอยูรวมกันได และการกําหนดพื้นที่อุตสาหกรรมและการรองรับยัง
ไมชัดเจน 
 2. แรงงานยังไมมีทักษะท่ีสามารถยกระดับมาตรฐาน ผลิตภาพและนวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาผลิตภาพการผลิตของผูประกอบการและบุคลากรในสาขาอุตสาหกรรมเปาหมาย และ
องคความรูที่ยั่งยืนระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกรตางประเทศ 
 3. ขาดแผนการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมที่เกี่ยวของกับการเพ่ิม
ศักยภาพดานการขนสงทางอากาศของพ้ืนที่ EEC เชน การขนสงทางระบบราง และการขนสง
ทางอากาศ 
 4. ขาดการสงเสริมการลงทุนโดยการใหสิทธิประโยชนทางภาษีระดับทองถ่ิน เพ่ือเอื้อ
ตอสิทธิประโยชนของผูประกอบการในพื้นที่ EEC 
 5. ขาดแผนการสรางความสัมพันธอันดี การชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน 
เสริมสรางภูมิปญญาทองถิ่น พัฒนาคนในชุมชน รัฐสัมพันธ เพ่ือสรางเครือขายผูนําชุมชน การ
เฝาระวังตลอดจนดําเนินการประชาสัมพันธในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
 6. ดานสาธารณูปโภค (น้ําประปา) ระบบน้ําประปา ยังมีประสิทธิภาพต่ํากวาพื้นทีเ่ขต
เศรษฐกิจพิเศษ ของประเทศเพ่ือนบาน 
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 จากขอมูลที่ไดคนพบสรุปผล ของผูวิจัยไดทําการขยายความขอมูลที่ไดการวิเคราะห
ปจจัยความสําเร็จ (Key Success Factor) ของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC) มีวัตถุประสงค เพ่ือนําผลการศึกษาไปสูกระบวนการ
วิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อหาชองวาง (Gap) และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาของพื้นที่ระเบยีง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ตอไป โดยในการศึกษา
ปจจัยแหงความสําเร็จไดมีขอบเขตการดําเนินงานท่ีถือปจจัยนําเขา ( Input) ในการวิเคราะห
เปรียบเทียบเพื่อหาชองวาง (Gap) ประกอบดวย 1. การศึกษาและสํารวจประเมินศักยภาพ
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ที่มีศักยภาพใกลเคียงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ในภูมิภาคเอเชีย 2. การสํารวจและ
รวบรวมความตองการที่เปนปจจัยแหงความสําเร็จในมุมมองของหนวยงานตางๆ ที่ เกี่ยวของ
และ 3. ผลการวิเคราะห SWOT Analysis ของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC) ที่ไดจากการผลการศึกษาทบทวนสถานภาพและ
ศักยภาพเชิงพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : 
EEC) ซึ่งจากขอบเขตการดําเนินงานดังกลาวสามารถสรุปผลการวิเคราะหปจจัยแหง
ความสําเร็จ 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 ตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสงเสริมการคาและการลงทุนและการอํานวยความสะดวกในการ
ประกอบกิจการอันเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
และเพ่ือกระจายการพัฒนาไปยังพื้นที่ ตาง ๆ โดยเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่อันเปนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหทั่วถึง ซึ่งนโยบายดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาลในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ที่
ครอบคลุมพื้นที่สามจังหวัดในภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และ
เขตจังหวัดอื่นที่ติดตอหรือเก่ียวของ ซ่ึงมีศักยภาพในการพัฒนาดวยความพรอมดานการ
คมนาคม การขนสง โครงสรางพื้นฐาน ความตองการของผูประกอบการ การจัดหาทรัพยากร
ตาง ๆ และความเชื่อมโยงกับศูนยกลางเศรษฐกิจอื่น ๆ โดยที่การดําเนินการดังกลาวอยู
ระหวางการจัดทํากฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อเปนประโยชนตอการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่  จึงมีความสนใจในระบบการ
จัดการโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ควรบริหารเพื่อใหเกิดการพัฒนาใน
ดานใด จึงจะสามารถผลักดันใหมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใหเปนไปตามแผนงานท่ี
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กําหนด ในฐานะท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเปนผูนําและมีหนาที่ในการจัดทํายุทธศาสตรในการ
บริหารการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษโดยตรง 
 ตามมาตรฐานการวางผังเมือง คือการวางผังทางภาพท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาพ้ืนที่
เขตเมืองและ พ้ืนที่เขตชนบท การวางผังเมืองจะครอบคลุมถึงการใชประโยชนที่ดิน เพื่อใหประ
โยชนสูงสุด และ สามารถเชื่อมโยงในแตละบริเวณดวยโครงขายการคมนาคมและขนสงที่มี
ความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่สมบูรณเหมาะสมกับการใชประ
โยชนที่ดินแตละประเภท การวางผัง เมืองจะเปนการเตรียมการเพ่ือรองรับความเจริญของ
เศรษฐกิจ สังคม และประชากรที่เพิ่มข้ึน การวางผังเมืองจะเปนเครื่องมือในการกํากับการ
เจริญเติบโตของเมือง เพื่อรองรับการ เพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และการเปล่ียนแปลงทางสังคมใหเปนไป โดยอาศัยอํานาจทางกฎหมายในการควบคุมการใช
ประโยชนที่ดิน ประกอบกับการชี้นําดวยการดําเนินการ ตามบทบาทหนาที่ในการพัฒนาโครง
สรางพื้นฐาน ซึ่งไดแกการคมนาคมและขนสง ตลอดจน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีจํา
เปนตางๆ จึงยอมเปนบทบาทหนาที่ของ หนวยราชการสวนกลาง ซึ่งไดแกกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะ อยางย่ิงเทศบาลและ องคการบริหารสวน
ตําบลในพื้นที่ตอเนื่อง ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ ที่มีสภาพความเปนเมืองที่
นาอยู 
 อยางไรก็ตาม การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones: 
SEZs) คือ การกําหนดพื้นท่ีเฉพาะเพ่ือประโยชนทางดานการคาและการลงทุนในกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่กําหนด เพ่ือกระจายความเจริญไปสูพื้นที่ตางๆ ไมใหเกิดการกระจุกตัวของ
เศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง โดยพื้นที่ ที่ถูกกําหนดใหเปน SEZs จะไดรับการอํานวย
ความสะดวกในดานตางๆ ทั้งในดานสิทธิพิเศษทางดานภาษี หรือการสงเสริมการลงทุนเพื่อ
ดึงดูดใหเกิดการลงทุนจากภาคเอกชนทั้งในและตางประเทศ เปาหมายหลักของ SEZs เพ่ือ
กระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในการสรางรายได รวมถึงการสรางงาน และการยกระดับ
แรงงานใหมีทักษะผานการถายทอดเทคโนโลยีจากชาวตางชาติที่เขามาลงทุน 
 การพัฒนา SEZs เร่ิมตนในชวงทศวรรษท่ี 70 ในแถบภูมิภาคเอเซียตะวันออก และ
ลาตินอเมริกา โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่กําลังพัฒนาเพ่ือดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ 
ในภาคการผลิตแบบดั้งเดิม (Traditional Industry) ที่ใชแรงงานเขมขน ผลจากการพัฒนา 
SEZs ในภูมิภาคดังกลาวกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายในดานการคาและการลงทุนใน
ประเทศเหลานั้น กอใหเกิดแนวโนมการสงออกที่สรางรายไดเขาประเทศเปนจํานวนมาก ขอมูล
จากองคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization: ILO) พบวา 
SEZs ขยายตัวจาก 176 แหงใน 47 ประเทศจาก พ.ศ. 2529 เปนกวา 3,500 แหง ใน 130 
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ประเทศในป พ.ศ. 25491 โดยลักษณะของ SEZs ไดมีการเปล่ียนแปลงมาโดยตลอด ซ่ึงใน
หลักการแลวเปาหมายการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แบงออกเปน 3 ประการหลัก คือ  
 1. เพื่อดึงดูดใหเกิดการสรางงานในเขตเศรษฐกิจ  
 2. สรางความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ อันกอใหเกิดรูปแบบเชิงบวกในดานเศรษฐกิจ โดย
การลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ปฏิรูปเศรษฐกิจ เปนตน  
 3. สรางความม่ันใจทางเศรษฐกิจ อันเปนเครื่องมือที่กอใหเกิดความยั่งยืน โดยอาศัย
กลไกความรวมมือจากหนวยงานทุกภาคสวน 
 สวนกระบวนการหาพันธมิตรลงทุนในโครงการพื้นฐานตาง ๆ 5 โครงการนั้น เพื่อให
สอดคลองกับนโยบายของ EEC ทาง กรศ. อยูระหวางศึกษาเร่ืองรูปแบบการลงทุน ทั้งใน
ลักษณะการรวมลงทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) 
หรือการเปดประมูล "อยางไหนเหมาะสมกวากัน" เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการชุดใหญ ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเปนประธานรับทราบตอไป ขณะเดียวกัน กรศ.ก็จะทําหนาที่ติดตามประสานกับ
หนวยงานแตละโครงการโดยมีการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) จะเปนเลขาฯ
ชวยดูเรื่องพื้นที่ 
 ประเทศไทยกําลังเผชิญปญหาการลดลงของผลิตภาพและกําลังแรงงาน โดยจาก
การศึกษาโครงสรางตลาดแรงงานพบวา ภาพรวมการเติบโตของผลิตภาพแรงงานใน 3 ภาค
เศรษฐกิจ (บริการ การผลิตและการเกษตร) ของไทยในชวง 40 ปลดลง โดยปจจุบันการเติบโต
ของผลิตภาพแรงงานภาคบริการต่ํากวาภาคเกษตร และผลิตภาพแรงงานภาคการผลิตมีสูง
ที่สุด เพื่อใหสามารถกาวขามการติดกับดักประเทศรายไดปานกลาง ไทยตองเรงปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจสูเศรษฐกิจมูลคา (Value-based Economy) ที่เนนการผลิตสินคาและ
บริการที่ใชเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมใหมๆ และภาคบริการ สวนในดาน
แรงงานควรมีการพัฒนาใหเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตเพื่อปดชองวางทักษะ ทั้งนี้ควร
สงเสริมใหมี “มาตรฐานฝมือตามวิชาชีพ” ใหแกแรงงานนอกระบบที่ไมมีทักษะ และเพ่ิมขีด
ความสามารถของผูประกอบการทั้งประสิทธิภาพดานกําไรและตนทุน 
 การตอบสนองความตองการของผูประกอบการหรือภาคเศรษฐกิจไมไดขึ้นอยูกับดาน
ปริมาณเทานั้น แตตองคํานึงถึงดานคุณภาพดวย รัฐบาลและสถาบันการศึกษาจึงควรเรง
ดําเนินการเพิ่มคุณภาพของผูเรียนเพ่ือเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยพัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษา
สาขาอาชีวศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. มีสมรรถนะสอดคลองกับการทํางาน และมี
ความสามารถในสาขาอาชีพสูงทั้งดานความรูและประสบการณ ตลอดจนมีทัศนคติที่พึง
ประสงคในตลาดแรงงาน การเรียนการสอนตองเนนการปฏิบัติเปนสัดสวนที่สูงเนื่องจากตองไป
ประกอบวิชาชีพ ไมใชศึกษามาเพื่อเรียนตอ ซึ่งปกติก็มีสัดสวนที่นอยอยูแลว ดังนั้นควรมี
มาตรการหลักใหผูสําเร็จ ปวช. และ ปวส. เขาสูตลาดแรงงานใหไดมากที่สุด เชน การสงเสริม
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มาตรการเรียนอาชีวศึกษาพรอมมีงานทํา ผานระบบทวิภาคีหรือการเรียนพรอมกับการทํางาน
ในสถานประกอบการ ซึ่งจําเปนที่สถาบันการศึกษากับสถานประกอบการตองมีความรวมมือ
กันเปนอยางดี 
 ปจจุบันการขนสงสินคาทางอากาศกําลังมีบทบาทและมีความสําคัญเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว เปนการขนสงทางอากาศประเภทสินคาที่นิยมใชบริการขนสงทางอากาศสวนใหญ 
ไดแก สินคาประเภทอุปกรณและสวนประกอบคอมพิวเตอร เคร่ืองใชไฟฟา อัญมณีและของมี
คาตางๆ นอกจากน้ียังนิยมขนสงสินคาประเภทผัก ผลไม ที่ตองการรักษาสภาพใหคงความสด
อยูเสมอ ซึ่งสัดสวนการขนสงสินคาทางอากาศตามทาอากาศยานที่สําคัญ โดยภาพรวมการ
แขงขันทางธุรกิจการขนสงสินคาทางอากาศในปจจุบันนี้ คูแขงที่สําคัญในภูมิภาคนี้ คือ 
ประเทศสิงคโปร ซึ่งตางจากเม่ือกอนเราจะมีคูแขงทางการขนสงสินคาทางอากาศ คือ สิงคโปร 
มาเลเซีย และฮองกงทั้งนี้ การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานจะตองบูรณาการเชื่อมโยงกันทั้ง
ระบบ เพื่อลดตนทุนโลจิสติกส เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง และเพิ่มศักยภาพการ
ทองเที่ยวทางทะเล โดยเฉพาะอยางย่ิงพัฒนาทาเรือน้ําลึกจุกเสม็ดใหเปนจุดจอดเรือยอชท เรือ
ขามฟาก (Ferry) และเรือสําราญ (Cruise) เนนการเชื่อมโยงกับทาเรือทองเที่ยวอ่ืน 2 ฝงทะเล
อาวไทยและอันดามัน เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทุกดานที่มีแนวขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
ในอนาคตใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมภายในป 2561 
 จากการขับเคลื่อนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC หรืออีอีซี สงผลใหเปนที่
รูจักและยอมรับจากเอกชนในหลายๆ กลุม และใหความสนใจกันอยางหนาแนน จนขาวสาร
ตางๆ แพรกระจายไปอยางรวดเร็ว นโยบายอีอีซี เร่ิมมีความชัดเจนมากข้ึน ภายหลังรัฐบาลเรง
ขับเคลื่อนการกอสรางโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่อีอีซี ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา เชน การยกระดับสูการเปนเมืองการบินภาคตะวันออกโดยการระดมทุนเพื่อสราง
ทางวิ่งมาตรฐานในพ้ืนที่ทาอากาศยานอูตะเภาเพ่ิมเติม ลงทุนใน 5 กิจกรรมหลัก ไดแก กลุม
อาคารผูโดยสารและการคา กลุมอุตสาหกรรมอากาศยานในลักษณะเขตการคาเสรีเพื่อ
ประกอบอุตสาหกรรมและการคาที่เชื่อมโยงกับสนามบิน กลุมธุรกิจขนสงทางอากาศกลุมธุรกิจ
ซอมเครื่องบิน และกลุมศูนยฝกอบรมบุคลากรอากาศยานและธุรกิจการบิน 
 ในการทํางานที่เริ่มมีการติดตอกับชาวบาน องคกรควรที่จะรูจักหรือติดตอกับบุคคล
หนึ่งหรือบุคคลหนึ่งและองคกรจะตองมีการเฉล่ียความสัมพันธใหเสมอภาค ท้ังนี้เพื่อตรวจสอบ 
อคติ ของตนเองและการวางบทบาทของตนเองใหเปนกลางใหมากที่สุดและควรท่ีจะติดตอกับ
คนทุกคนจะทําใหองคกรมีแหลงขอมูลหลายแหลงเพื่อตรวจสอบและชวยในการตัดสินใจ การ
วางตัวเปนกลางองคกรตองเปนอิสระจากการตกอยูใตแนวคิด ใตแนวทาง หรือการรับฟงขอมูล
จากผูนําหรือกลุมผูนําเพียงกลุมเดียวตามปกติ ในทุกชุมชน หรือ ทุกกลุม จะมีกลุมแนวคิดและ
แนวปฏิบัติหลายๆกลุมถึงแมวาองคกรจะมีแนวโนมที่จะเห็นดวยกับกลุมใดกลุมหนึ่ง แตเมื่อมี
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การพิจารณาประเด็นเปนเร่ืองๆองคกรจะตองเลนบทบาทเปน “บุคคลที่ 3 ” โดยท่ีไมเขาขาง
หรือถือหางฝายใดฝายหนึ่งการวางบทบาทดังกลาวจะมีความสําคัญยิ่งข้ึนในชวงที่มีความ
ขัดแยงดานการตัดสินใจ องคกรตองมีทัศนะท่ีเขาใจตอเรื่องปญหาและการแกไขปญหา โดย
เฉาะการรับรูและความเขาใจในเรื่องของปญหาและวิธีแกปญหาของชาวบาน เชน ในหมูบาน
นั้นในการรวมกลุมกัน จะตองมีปญหาเกิดขึ้นแนๆ เมื่อมากคนขึ้นก็ตองมากปญหาตามมาดวย 
แตจะนําปญหานั้นออกมาแสดงโดยตรง เชน เวลาเจ็บปวยแลวไปเย่ียมเยียนชาวบานก็จะพูด
ปญหาออกมา เปนวิธีการเขาตรงสูปญหา ในอีกดานหนึ่ง องคกรก็ตองมีความเ ขาใจวา 
ชาวบานเขาอยูดวยกันมาตลอดเวลาในชุมชมดังนั้นเขาจะรูทั้งปญหาและวิธีการแกปญหา 
มิฉะนั้นแลวเขาก็คงจะอยูดวยกันไมไดอยางแนนอนเราในบานคนภายนอกก็ควรที่จะศึกษาหา
วิธีและทําความเขาใจกับวิธีการแกปญหาของชาวบาน (อานันท กาญจนพันธ, ในฉลอง สุนทร
วาณิชย, 2538:175) 
 การสรางประโยชนและความสัมพันธอันดีกับชุมชน มีโครงการสงเสริมการมีสวนรวม
ระหวางผูประกอบการ กับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน เพื่อลดปญหาความขัดแยงในพื้นที่ เชน 
โครงการอุตสาหกรรมกับชุมชนสัมพันธ (กิจกรรม : การสรางความสัมพันธอันดี การชวยเหลือ
บรรเทาความเดือดรอน เสริมสรางภูมิปญญาทองถ่ิน พัฒนาคนในชุมชน รัฐสัมพันธ สราง
เครือขายผูนําชุมชน การเฝาระวังตลอดจนดําเนินการประชาสัมพันธในรูปแบบที่เหมาะสม )  
หรือ โครงการอุตสาหกรรมรักษสิ่งแวดลอม (กิจกรรม : ใหความรูดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหแกประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนที่ EEC ) 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ปจจุบันผังเมืองยังไมตอบสนองการพัฒนาพื้นที่ EECเทาที่ควร (ควรมีความชัดเจนและ
ตอเนื่อง และมีการออกแบบเมืองในอนาคต เพ่ือแกไขปญหาภาคอุตสาหกรรมเติบโตอยางไร ทิศทาง 
และทําใหวิธีชุมชนถูกทําลาย) 
 2. จากภาครัฐควรใหมีการสนับสนุนใหเกิดศูนยวิจัยและพัฒนา (R&D Center) เพื่อวิจัย
คิดคนนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม รวมถึงศูนยทดสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 3. การพัฒนาสนามบินควรพัฒนาดานสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับดานการทองเท่ียว 
 4. การประชาสัมพันธ เรื่องการพัฒนาพ้ืนท่ี EEC ตองเขาถึงทุกภาคสวน 
 5. พื้นที่ EEC จําเปนตองมีศูนยใหบริการเบ็ดเสร็จเพ่ือบริการแกนักลงทุนเมื่อเขามาในพื้นที่ 
และควรมีศูนยขอมูลขาวสารท่ีสามารถใหขอมูลกับนักลงทุน ผูสนใจ ภาคสวนตาง ๆ ตลอดจน
ประชาชนท่ีเขาถึงไดงาย โดยเฉพาะดานขอมูลสิทธิประโยชนในกลุมอุตสาหกรรมใหม 
 6. ปญหาของความขัดแยง การเขาใจไมตรงกันของภาคอุตสาหกรรมกับชุมชนประโยชนที่
ชุมชนจะ ไดรับ ถือเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาโครงการ EEC 
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การทํางานของขาราชการประจําตอการเปลี่ยนแปลงจากเหตุการณการบริหารภาครัฐ 
 
The Work of public administration changes on the civil servant. 

ผูวิจัย   นพรัตน  จันทรเกษม 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร. เอกพร  รักความสุข 
 

บทคัดยอ 
วัตถุประสงคในการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาแนวคิดในการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

จากเหตุการณการบริหารภาครัฐ 2) เพ่ือศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตอขาราชการประจํา      
3) เพื่อศึกษาแนวทางและมาตราการในการทํางานในภาวะวิกฤตทางการเมือง เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดย
การศึกษาขอมูลจากเอกสารและเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกผูที่มีประสบการณมีสวนเกี่ยวของและ
อยูในเหตุการณของการภาวะวิกฤตทางการเมือง และการสนทนากลุม การสัมภาษณเชิงลึก วิธีการวิเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพ (Qualitative data analysis) และตรวจสอบขอมูลเพื่อไดขอคนพบในการวิจัย โดยการวิเคราะหขอมูล
และตีความขอมูลเชิงคุณภาพนั้น โดยผูวิจัยจะใหความสําคัญกับขอมูลเปนหลักในการวิเคราะหและตีความโดยหลัก 
ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารงานในภาวะวิกฤตของภาครัฐ ข้ึนอยูกับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี 2) 
นายกรัฐมนตรีไดเลือกบุคคลที่ไววางใจในภาวะวิกฤต จะเห็นไดจากการท่ีนายกรัฐมนตรีหรือฝายการเมืองเขามาเปน
รัฐบาลนั้น มักจะมีการเกิดการแทรกแซงดึงคนของตนเอง คนท่ีตนเองมีความไววางใจเพ่ือใหสามารถส่ังการไดตรง
ตามความตองการของตนเอง 3)สภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว โดยสภาพการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับองคกร 
หนวยงานตาง ๆ ตางมีทัศนคติที่ยึดสถาบันชาติเปนหลัก หรือที่เรียกวา ปทัฑสถาน หรือคานิยม  4) ความเปน
ขาราชการของทําเนียบรัฐบาลสามารถปรับตัวไดอยางรวดเร็วในการทํางานภายใตภาวะกดดันทางการเมือง และ 5) 
การใช E-government มาใชเปนเครื่องมือของรัฐบาล การนําระบบ E-Government หรือการใหบริการของ
ภาครัฐผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มการเขาถึงบริการของภาครัฐ ซึ่งเปนการลดข้ันตอน
การปฏิบัติงานของภาครัฐ 
 ขอเสนอแนะของผลกระทบของขาราชการประจําตอการเปล่ียนแปลงจากเหตุการณการบริหารภาครัฐ 
ดังนี้ 1) ควรมีการศึกษาในเรื่องของจริยธรรมหรือคุณธรรมที่นักการเมืองจะตองพึงปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิใน
การทํางาน ทั้งยังเปนการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองท่ีสงผลกระทบตอระบบราชการอยางแทจริง เพื่อนําขอมูล
ดังกลาวไปปรับปรุงแกไข หรือเพื่อเปนการกระตุนเตือน และเพื่อเปนการตอกย้ําในดานจริยธรรมของนักการเมือง
ตอไป 2) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคของการนํา E-government มาใชในภาครัฐวาประสบผลสําเร็จ
หรือไม สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางไรบาง และตรงตามความตองการหรือไม 
 
คําสําคัญ : การทํางานของขาราชการประจํา, การเปลี่ยนแปลงจากเหตุการณการบริหารภาครัฐ 
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Abstract
 The research project of “The Impact of public administration changes on the civil 

servant”..There are three objects of this study. First is to study the concept of adaptation in 
public management change. Second is to study the impact of political on the civil servant. 
And the last is to study the way and the measure for working under political crisis. 
 This study is qualitative research, explaining the phenomenon of the The Impact of 
public administration changes on the civil servant, by using various procedures in order to 
collect data. The finding of this research project are as follows : 

1. Crisis Management in the public sector depends on the decision of the Prime 
Minister. 

2. The Prime Minister chooses a trusted person in a crisis. For example, the 
positions within the cabinet are usually appointed by the Prime Minister so that he can 
order according to his own needs. 

3. Fast changing conditions especially the organization change are liked to norms. 
4. Civil servant in the government House can be able to adjust oneself under 

political pressure. 
5. Using e-government as the government tools or the public service though 

electronics system that increase the performance and reach the public service. E-
government is the way to reduce the public service process. 

Keyword : the work of the civil servant , changes of public administration 

บทนํา 
 การเมืองของประเทศไทยนั้น ไดเกิดวิกฤตการณการเมืองไทย พ.ศ. 2548 - 2553 เปนความขัดแยง
ระหวางกลุมการเมืองซึ่งตอตานและสนับสนุนทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยวิกฤตการณดังกลาวทําใหเกิด
ขอสงสัยเก่ียวกับเสรีภาพสื่อ เสถียรภาพทางการเมืองในไทย ทั้งยังสะทอนภาพความไมเสมอภาคและความแตกแยก
ระหวางชาวเมืองและชาวชนบท การละเมิดพระราชอํานาจ การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และผลประโยชนทับซอน 
ซึ่งวิกฤตการณดังกลาวไดบั่นทอนเสถียรภาพทางการเมืองตั้งแตป 2548 เร่ิมมีการประทวงขับทักษิณ ชินวัตร ออก
จากตําแหนง เนื่องจากขอกลาวหาการบริหารประเทศของรัฐบาลที่อาจมีผลประโยชนทับซอนในเร่ืองตาง ๆ รวมท้ัง
ปญหาฉอราษฎรบังหลวง และไดขยายตัวเปนวงกวางยิ่งข้ึน โดยกลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย (พธม.) 
ที่มีสนธิ ลิ้มทองกุลเปนผูนํา แตหลังจากนั้นก็มีกลุมคนท่ีสนับสนุนนายกรัฐมนตรีออกมาเคล่ือนไหวเชนเดียวกัน ทํา
ใหเกิดความเห็นตางทางการเมือง ทําใหเกิดการยึดอํานาจครั้งแรก ในรอบป (พ.ศ. 2548 – 2553) คืนวันที่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2549 คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข นําโดย 
พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน ไดรัฐประหารยึดอํานาจการปกครองแผนดินจากรัฐบาลทักษิณ ภายหลังการกอ
รัฐประหาร พ.ต.ท.ทักษิณ ไดเดินทางไปยังกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร หลังจากนั้น คณะรัฐประหารเริ่มการ
สอบสวนขาราชการซ่ึงถูกแตงตั้งในสมัยรัฐบาลทักษิณ จารุวรรณ เมณฑกา ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูตรวจเงิน
แผนดินเพื่อตรวจสอบขอกลาวหาความไมชอบมาพากลรวมทั้งมีตั้งกรรมการขึ้นตรวจสอบรัฐบาลเกา คือ  
คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ในระหวางนี้ยังไดมีการรางรัฐธรรมนูญฉบับ
ถาวรใชปกครองประเทศตอไป โดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว จนเสร็จ และไดใหประชาชนออก
เสียงลงประชามติ เม่ือวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ซ่ึงมีผูเห็นชอบคิดเปนสัดสวน 57.81% ของผูมาใชสิทธิ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธยบังคับใชเปนกฎหมาย เม่ือวันที่ 24 สิงหาคม ตอมาคณะ
รัฐประหารไดแตงต้ังรัฐบาลชั่วคราว ซึ่งมีพลเอก สุรยุทธ จุลานนท เปนนายกรัฐมนตรี ระหวางป 2549-2550 ซึ่ง
ในชวงดังกลาว มีกลุมออกมาเคล่ือนไหวตอตานรัฐประหารหลายกลุม กลุมท่ีมีชื่อเสียง คือ แนวรวมประชาธิปไตย
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ตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) โดยกลาวหาวา พลเอก เปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรี อยูเบื้องหลัง
รัฐประหาร และตองการขับไล คมช. และรัฐบาล พรรคพลังประชาชน ซ่ึงถูกมองวาเก่ียวของทางการเมืองกับทักษิณ 
ชินวัตร และการจัดตั้งรัฐบาลผสม ทําใหพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยกลับมาชุมนุมอีกครั้ง เมื่อวันที่ 29 
มกราคม พ.ศ. 2551 สภาผูแทนราษฎรมีมติเห็นชอบ ใหนายสมัคร สุนทรเวช เปนนายกรัฐมนตรี  และวันท่ี 6 
กมุภาพันธ นายสมัคร ไดรับโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม อีก 1 ตําแหนง ซ่ึงเปน
พลเรือนคนท่ี 3 ที่ดํารงตําแหนงนี้ แตยังถูกกลาวหาจากกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยถึงการดํารง
ตําแหนงของสมัคร สุนทรเวช นี้วาเปนนอมินี (ตัวแทน) ของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกศาล
ตัดสินลงโทษจําคุกในขอหาลงนามชื่อยินยอมใหภรรยาซ้ือที่ดินตามกฎหมาย ตอมาวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2551 
นายชัช ชลวร ประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พรอมคณะ ไดออกนั่งบัลลังกอานคําวินิจฉัยในกรณีที่ประธาน
วุฒิสภาสงความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความ
สิ้นสุดการเปนนายกรัฐมนตรีของสมัคร ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 267 ประกอบมาตรา 182 (7) 
เนื่องจากรับเปนพิธีกรกิตติมศักด์ิ ของรายการ “ชิมไปบนไป” และ “ยกโขยง 6 โมงเชา” ซ่ึงคณะตุลาการฯ มีมติ
เปนเอกฉันท 9 ตอ 0 เสียง เห็นวาสมัครกระทําตองหามขัดตอรัฐธรรมนูญมาตรา 267 เร่ืองคุณสมบัติของ
นายกรัฐมนตรี จึงทําใหสมัครส้ินสุดความเปนนายกรัฐมนตรีลง แตใหคณะรัฐมนตรีรักษาการไปจนกวาจะมี
นายกรัฐมนตรีคนใหม นอกจากนี้ เม่ือวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2551 สมัครยังไดลาออกจากตําแหนงหัวหนาพรรค
พลังประชาชนอยางไมเปนทางการ โดยใหเหตุผลวา ไดทําหนาท่ีหัวหนาพรรคและรักษาระบอบประชาธิปไตยอยาง
ดีที่สุดแลว จึงขอยุติบทบาททางการเมือง สวนการดําเนินการตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ ใหขึ้นอยูกับพรรค  

ตอมา นายสมชาย วงศสวัสดิ์ ไดรับเลือกจากสภาผูแทนราษฎรใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนท่ี 26 
ของประเทศไทย และไดเกิดเหตุการณที่กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยปดลอมอาคารรัฐสภา เพื่อกดดัน
ไมใหคณะรัฐมนตรีที่นําโดยนายสมชาย วงศสวัสด์ิ แถลงนโยบายตอท่ีประชุมรัฐสภาได โดยอางวารัฐบาลขาด
ความชอบธรรมที่จะเขามาบริหารประเทศและไมตองการใหแกไขรัฐธรรมนูญ นายสมชาย วงศสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี 
ทั้งนี้ดานนอกรัฐสภาเกิดเหตุการณโดยตํารวจไดยิงแกสน้ําตาเขาใสผูชุมนุมเปนการเปดเสนทางใหคณะรัฐมนตรีเขา
ไปประชุมรัฐสภาเพื่อแถลงนโยบายและใหสมาชิกรัฐสภาเขารวมประชุม สวนพรรคประชาธิปตยซึ่งเปนพรรคฝาย
คานไดคว่ําบาตรการแถลงนโยบายครั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายเสร็จ นายสมชาย วงศสวัสดิ์นายกรัฐมนตรี
ก็ไมสามารถเดินทางออกมาไดตองเดินทางดวยเฮลิคอปเตอรของตํารวจแทน ขณะเดียวกันกลุมผูชุมนุมไดลอมรอบ
หนาบริเวณกองบัญชาการตํารวจนครบาลและลานพระบรมรูปทรงมา ทําใหเกิดความวุนวายจนเปนเหตุใหผูเขารวม
ชุมนุมและตํารวจไดรับบาดเจ็บ นอกจากนี้ยังมีผูเสียชีวิต ตอมา พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรีที่
รับผิดชอบดานความมั่นคงไดลาออกจากตําแหนงเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอเหตุการณที่เกิดขึ้น  

หลังจากนั้นไดเกิดการยึดอํานาจครั้งที่สอง ในรอบป (พ.ศ. 2548 – 2553) วันที่ 2 ธันวาคม 2551 
เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญไดอานคําวินิจฉัยใหยุบพรรคพลังประชาชน กรณีที่นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนา
พรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ซ่ึงมีผลทําให
การเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม อันเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ประกอบมาตรา 237 วรรคสอง และให
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน จํานวน 37 คน เปน
เวลา 5 ป ทําใหนายสมชาย วงศสวัสดิ์  ในฐานะรักษาการหัวหนาพรรคพลังประชาชนตองพนจากตําแหนง
นายกรัฐมนตรี และสมชาย วงศสวัสดิ์ ออกจากตําแหนง เม่ือศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคพลังประชาชน ผลการลงมติ
เลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนธันวาคม 2551 ปรากฏวา อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตย และผูนํา
ฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ไดรับเลือก ทําใหกลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช., เดิมคือ 
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นปก.) กลับมาชุมนุมอีกครั้งในป 2552 และ 2553 เพ่ือกดดันใหอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ออกจากตําแหนง
นายกรัฐมนตรีแตไมประสบผลสําเร็จ ตอมาไดเกิดความไมสงบทางการเมืองในประเทศไทย เมษายน 2552 หรือ 
สงกรานตเลือด เปนเหตุการณการเดินขบวนทางการเมืองและความไมสงบตามมา เมื่อเหตุการณสงบลง รัฐบาล
อภิสิทธิ์ประกาศยกเลิกสถานการณฉุกเฉินดังกลาว การชุมนุมประทวงตอตานรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เริ่มตนขึ้น
ในชวงป พ.ศ. 2552 เนื่องจากผูชุมนุมมีขอสงสัยวากองทัพไทยอยูเบื้องหลังการยุบพรรคพลังประชาชน พรอมท้ัง
จัดตั้งรัฐบาลผสม ที่นําโดยพรรคประชาธิปตย สื่อตางประเทศรายงานวาเปนการชุมนุมครั้งใหญที่สุดใน
ประวัติศาสตรไทย สื่อไทยเรียกการสลายการชุมนุมดังกลาววา "เมษาโหด" แกนนําประกาศรวมท่ีชุมนุมไปยังแยก
ราชประสงคเพียงแหงเดียว เกิดเหตุการณปาระเบิดมือทําใหมีผูเสียชีวิตและไดรับบาดเจ็บอีกจํานวนมาก หลังจาก
นั้นไดมีการชุมนุมของแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ พ.ศ. 2553 เร่ิมตั้งแตวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 
2553 มีเปาหมายเรียกรองใหอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประกาศยุบสภา และจัดการเลือกต้ังใหม 

จนในป 2556 ไดเกิดวิกฤตการณการเมืองรอบใหมขึ้นอีกในชวง พ.ศ. 2556 – 2557 ซ่ึงเปนวิกฤตการณ
การเมืองที่เกิดข้ึนจากการประทวงตอตานรัฐบาลต้ังแตเดือนสิงหาคม 2556 ถึงพฤษภาคม 2557 จัดระเบียบโดย 
กปปส. กลุมผลประโยชนทางการเมือง ซ่ึงมีสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคประชาธิปตย 
เปนผูนํา การประทวงนี้ลงเอยดวยย่ิงลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พนจากตําแหนง รัฐประหารและการสถาปนา
คณะทหารผูยึดอํานาจการปกครอง เปาหมายหลักของการประทวงในครั้งนี้ คือ การขจัดอิทธิพลของอดีต
นายกรัฐมนตรี พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ในการเมืองไทย และการตั้ง "สภาประชาชน" ท่ีไมไดมาจากการ
เลือกตั้งเพ่ือดูแลการปฏิรูประบบการเมือง ผูประทวงมองวา พันตํารวจโท ทักษิณทุจริตอยางมากและทําให
ประชาธิปไตยของประเทศไทยเสียหาย แมเขาไดรับการสนับสนุนอยางเขมแข็งในหลายพ้ืนท่ีของประเทศไทย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคเหนือ เนื่องจากโครงการสังคมปฏิรูปและนโยบายเศรษฐกิจของเขา พรรคการเมืองซึ่งเปน
พันธมิตรของพันตํารวจโท ทักษิณ ชนะการเลือกต้ังทุกครั้งตั้งแตป 2544 ประเด็นการสืบราชสันตติวงศ ความ
แตกแยกเมือง-ชนบทหรือเหนือ-ใต ความเหล่ือมล้ําทางสังคม ระบบขาราชการประจําท่ีรวมศูนยอํานาจเกินไป 
อิทธิพลของพระมหากษัตริยและทหารในการเมือง และสถานภาพชนชั้นกลางเปนปจจัยเบื้องหลังวิกฤตการณนี้ 
ตอมา 22 พฤษภาคม 2557 คณะ คสช. ไดเขาใชอํานาจการปกครองประเทศแทนในชวงที่เกิดสุญญากาศ โดย
รัฐบาลรักษาการแถลงวา ไมไดรับการปรึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจของกองทัพ ตอมากองทัพแถลงวาทาทีดังกลาว
มิใชการรัฐประหาร แตมีการเรียกตัวแทนของรัฐบาลรักษาการและตัวแทนกลุมผูชุมนุมเขาเจรจาหาทางออก พล.อ. 
ประยุทธ จันทรโอชา ประกาศผานทางโทรทัศนวา กองทัพภายใตการนําของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
สามารถควบคุมการบริหารราชการแผนดินไดเรียบรอยแลว เปนรัฐประหารตอรัฐบาลรักษาการอยางเปนทางการ 
และมีการจัดตั้งคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ซึ่งเปนคณะผูยึดอํานาจการปกครอง 

จากที่กลาวมาขางตนในชวงเกิดวิกฤตทางการเมือง ภาครัฐไดรับผลกระทบในการปฏิบัติงาน ขาราชการ
ไดรับผลกระทบท้ังดานเศรษฐกิจสังคมตลอดจนคาครองชีพ การสัญจรไปมาในชวงเวลาดังกลาว จากเหตุการณ
ดังกลาวผูศึกษาจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาในเรื่อง ผลกระทบของขาราชการประจําตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น
จากเหตุการณทางการเมือง การปดลอมสวนราชการตาง ๆ หลายหนวยงาน การปดลอมทําเนียบ รัฐบาล ซึ่งเปน
ศูนยบริหารราชการแผนดิน โดยกลุมผูชุมนุมนั้นจะกอกวนใหขาราชการไมสามารถทํางานได ซ่ึงในบางครั้ง
ขาราชการที่ทํางานอยูในสํานักงานไมทราบสถานการณตาง ๆ ภายนอก ไมสามารถออกจากสํานักงานได เนื่องจาก
กลุมผูชุมนุมไดปดลอมหนวยงานของภาครัฐ หัวหนาหนวยงานไมสามารถควบคุมสถานการณตาง ๆ ไดในบาง
สถานการณ รัฐบาลบริหารจัดการอยางระมัดระวังเพื่อไมใหเกิดความขัดแยงที่รุนแรงหรือเกิดการใชความรุนแรง ทํา
ใหกลุมผูชุมนุมสามารถท่ีจะบุกรุกเขามาในสถานท่ีราชการได  
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วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาแนวคิดในการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณการบริหารภาครัฐ 
2. เพ่ือศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางการเมืองตอขาราชการประจํา 

 3. เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการทํางานในภาวะวิกฤตทางการเมือง 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาใหความสําคัญกับเหตุการณทางการเมืองที่เกิดขึ้น ตั้งแตป พ.ศ. 2549 จนกระทั่งมี
การยึดอํานาจ ในฐานะที่ผูศึกษาทํางานท่ีทําเนียบรัฐบาล ผูศึกษาไดเห็นการปรับตัวขององคการภาครัฐในหลาย
รูปแบบ ซึ่งจะตีความปรากฎการณที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จากการปรับตัวขององคการภาครัฐจะ
ปรับตัวอยางไร 
 

วิธีการวิจัย 
 การออกแบบงานวิจัย ผูวิจัยไดเลือกวิธีการโดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปน
วิธีการศึกษา เพื่อหาองคความรูใหม จากทัศนะของผูใหขอมูล (key informants) ประกอบดวย การศึกษาเอกสาร
ที่เกี่ยวของ (Documentary Research) ผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ท้ังจากเอกสารขอมูลผล
การดําเนินงาน เอกสารวิชาการ ผลงานวิจัยบทความวิชาการท่ีเกี่ยวของ ทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ 
รวมถึงขอมูลที่เก่ียวของจากการสืบคนจากส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือสื่อทางเว็ปไซตตาง ๆ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาทําการ
วิเคราะหใหไดขอมูลที่ตองการและนําขอมูลมาสังเคราะหใหเกิดองคความรูใหม ครอบคลุมเรื่องที่ทําการวิจัย 

การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ผูวิจัย ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเทคนิคในการ
สัมภาษณเชิงลึกแบบก่ึงโครงสราง (Semi-structured interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ (Key informants) โดยใช
เครื่องมือตาง ๆ ในการเก็บรวบรวมเชน แบบสัมภาษณเชิงลึก, อุปกรณบันทึกภาพ หรือเสียง 

การสนทนากลุม (Focus group discussion) ผูวิจัย ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสนทนากลุม
กับผูใหขอมูลหลัก 

 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล อาจแบงเปนวิธีการใหญ ๆ ได 3 วิธี คือ 

 1. การสังเกตการณ (Observation) เพ่ือใหมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยไดออกแบบ กําหนดแนวทางดานการ
สังเกตการณ เปน 2 ลักษณะ คือ 
 - การสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participation Observation) โดยผูวิจัย จะเขาไปมีสวนรวมใน
กิจกรรมตาง ๆ ที่เก่ียวของ ในขณะการเก็บรวบรวมขอมูลและบันทึกขอมูลสิ่งเกิดขึ้น และไดปรากฏการณที่เกิดขึ้น 
โดยผูวิจัยเขาไปมีสวนรวมในปรากฏการณนั้นดวย เชน การประชุมของหัวหนาสวนราชการระดับตาง ๆ หรือการ
ประชุมที่มีเนื้อหาเก่ียวของและเปนประโยชนในการนําขอมูลมาศึกษา การสังเกตแบบมีสวนรวมเปนการเขาไปรวม
สัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวของเรื่องการบริหารภาครัฐในภาวะวิกฤตทางการเมือง สัมภาษณพรอม ๆ กับการ
สังเกตการณที่บานของประชาชนผูใหขอมูล 
 - การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant Observation) โดยผูวิจัยจะทําการจัดเก็บรวบรวม
ขอมูลและบันทึกขอมูลจากปรากฏการณที่เกิดขึ้น จากการสังเกตโดยผูวิจัยไมมีสวนรวมในปรากฏการณนั้น ๆ เปน
เขารวมการสัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวของกับการบริหารภาครัฐในภาวะวิกฤตทางการเมือง การเขารวมฟ งการ
ประชุมสภากรุงเทพมหานครในเร่ืองการบริหารภาครัฐในภาวะวิกฤตทางการเมือง 
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 2. การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) แนวทางน้ีเปนกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant) โดยผูวิจัย ทําการออกแบบคําถาม สําหรับผูใหขอมูลแบงเปน 3 องคประกอบ 
คือ องคประกอบท่ี 1 ไดแก คําถามหลัก (Main Question) สําหรับประเด็นหลักของงานวิจัย องคประกอบที่ 2 
สําหรับการถามเพื่อขอทราบรายละเอียดและความชัดเจน (Probes) ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย และองคประกอบที่ 3 
สําหรับถามเพ่ือติดตามประเด็นที่เกี่ยวของ (Follow-up Question) วิธีการเลือกผูใหสัมภาษณ ผูวิจัยไดคํานึงถึง 
ความรูความเขาใจและประสบการณของผูใหขอมูลซึ่งเกี่ยวของกับการปรับตัวและผลกระทบของขาราชการประจํา
ตอการเปล่ียนแปลงทางการเมืองเหตุการณทางการเมือง ตามวัตถุประสงคของการวิจัยเปนการเลือกอย างเจาะจง
โดยคํานึงถึงจุดหมายสําคัญในการวิจัยเปนหลัก และเปนการใหขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นการศึกษาในระดับลึก 
(Information-rich cases)  
 3. การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ผูวิจัยจะเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลดานการมีสวนรวม 
(Public Participation) ของผูมีสวนไดสวนเสียผลกระทบในการปฏิบัติงาน ท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณทาง
การเมืองที่เกิดขึ้น ผูวิจัยใชวิธีการนี้เก็บขอมูลเกี่ยวกับปญหาและแนวทางการบริหารภาครัฐในภาวะวิกฤตทาง
การเมือง จากภาคสวนตาง ๆ 4 กลุม ไดแกภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 
 4. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ (Documentary Research) ผูวิจัย ทําการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
ทั้งจากเอกสารขอมูลผลการดําเนินงาน เอกสารวิชาการ ผลงานวิจัยบทความวิชาการที่เกี่ยวของ ทั้งภายในประเทศ 
และตางประเทศ รวมถึงขอมูลที่เกี่ยวของจาการสืบคนจากสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่อทางเว็บไซตตาง ๆ เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหใหไดขอมูลที่ตองการและนําขอมูลมาสังเคราะหใหเกิดองคความรูใหม ครอบคลุมเรื่อง
ที่ทําการศึกษาวิจัย โดยผูวิจัยใหความสําคัญเก่ียวกับแหลงท่ีมาของขอมูล และทําการตรวจสอบความเช่ือถือไดของ
ขอมูลในเอกสารหรือหลักฐานท่ีไดมา 
 
 การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis)  
 การวิเคราะหขอมูลเมื่อผูวิจัยเก็บขอมูลภาคสนามเรียบรอยแลวจึงนําขอมูลจากการถอดเทปการสัมภาษณ
เชิงลึกและการสนทนากลุมและขอมูลจากเอกสารมาวิเคราะหรวมกันโดยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative data analysis) และตรวจสอบขอมูลเพื่อไดขอคนพบในการวิจัย โดยการวิเคราะหขอมูลและตีความ
ขอมูลเชิงคุณภาพนั้น ผูวิจัยเลือกใชวิธีของ Patton (2001) และ Silverman (2005) ที่เปนกระบวนการเปลี่ยน
ขอมูลเปนขอมูลที่มีแบบแผนความสัมพันธ และมีความหมายซึ่งอยูรูปของการอธิบายหรือผลท่ีเกิดข้ึน ที่เรียกวา
วิธีการอุปนัย (inductive approach) โดยผูวิจัยจะใหความสําคัญกับขอมูลเปนหลักในการวิเคราะหและตีความโดย
หลักและขั้นตอนของวิธีการนี้มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1.การอานและจับประเด็น ผูวิจัยอานขอมูลท่ีไดจากการถอดเทปในการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนา
กลุมอยางละเอียด จนกระท่ังเขาใจและไดประเด็นหลัก 
 2. การจัดระบบขอมูล ผูวิจัยแยกแยะขอมูลเปนกลุม ๆ รวมทั้งเชื่อมโยงขอมูลแตละกลุมเขาหากัน ตาม
แนวคิดที่ได ผูวิจัยจะจัดเรียงรหัสเดียวกันไวดวยกันไดขอมูลเปนกลุม ๆ 
 3. การเชื่อมโยงแนวคิด ผูวิจัยเชื่อมโยงแนวคิดตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากขอมูลที่จัดเปนกลุมแลวเขาหากันเพื่อ
หาความสัมพันธกับปรากฏการณที่เกิดขึ้น 
 4. การขยายความเชื่อมโยง ผูวิจัยขยายความเชื่อมโยงใหผูอานเห็นภาพรวมของปรากฏการณที่ศึกษา 
 5. การตีความและคนหาความหมาย ผูวิจัยตีความและหาคําอธิบายของปรากฏการณที่ศึกษา 
 6. การหาขอสรุป ผูวิจัยหาขอสรุปที่เปนสาระสําคัญ สรุปประเด็นหรือขอคนพบของการวิเคราะหและ
ตีความและหาความหมายของปรากฏการณที่ศึกษา 
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 สําหรับการตรวจสอบขอมูลผูวิจัยใชวิธีการตรวจสอบสามเสา (triangulation) ซึ่งเปนวิธีที่นักวิจัยเชิง
คุณภาพนิยมใชกันมาก ในที่นี้ใช 3 ดานยอย ดังนี้ 
 วิธีการแรก การตรวจสอบความถูกตองโดยเปรียบเทียบ (data triangulation) เปนกาตรวจสอบจาก
หลายแหลงบุคคล ในท่ีนี้คือการตรวจสอบจากผูใหขอมูลสําคัญหลายคนจากหลายภาคสวนในเรื่องผลกระทบของ
ขาราชการประจําตอการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณการบริหารภาครัฐ โดยผูวิจัยนําขอมูลดังกลาวมา
เทียบเคียง วามีความคลายคลึงกันไปในทิศทางเดียวกันหรือไม โดยเปรียบเทียบขอมูลหลายแหง 
 วิธีที่สอง การตรวจสอบใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล (methodological triangulation) เปนการ
ตรวจสอบขอมูลจากการใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในเร่ืองเดียวกันโดยใชหลายวิธีการเก็บขอมูลในท่ีนี้ใชการเก็บ
ขอมูล 3 วิธีตรวจสอบซ่ึงกันและกันไดแก การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม การสังเกตการณ การวิเคราะห
เอกสารในเรื่องการบริหารภาครัฐในภาวะวิกฤตทางการเมือง จากการที่ผูวิจัยไดขอมูลจากการสังเกตอยางมีสวน
รวมอยางมาก แตตองใชการสัมภาษณเจาะลึกเพื่อเขาถึงคําตอบของขอมูลท่ีใหไมเต็มใจจะแสดงความเห็นตอ
สาธารณะโดยตรง เปนตน 
 วิธีที่สาม การเปรียบเทียบจากการใชแนวคิดหลายชุด (triangulation of thesis) เปนการใชมุมมองจาก
แนวคิดทฤษฎีหลายๆชุดเขาไปมองปรากฏการณที่ศึกษา ผูวิจัยใชทฤษฎีดานรัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตรและ
วิทยาการจัดการ ไดแกการบริหารราชการในภาวะปกติ การบริหารราชการในภาวะวิกฤติ และการบริหาราชการ
โดยอิเลคทรอนิกส การบริหารความขัดแยงโดยใชสันติวิธี การมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดแนวทางในการ
ออกแบบวิจัยดังกลาวมานี้ เปนเสมือนแผนที่ทางความคิดของผูวิจัย ในการทําวิจัยเพื่อบรรลุถึงคําตอบที่กําหนดไว
ในวัตถุประสงคการวิจัย โดยผูวิจัยไดคํานึงถึงจุดมุงหมายของการศึกษา  (purpose) แนวคิดในการศึกษา 
(construal contest) คําถามสําหรับการวิจัย (research question) วิธีการศึกษาตลอดจนความแมนตรงของผล
การศึกษา (validity) อันเปนองคประกอบสําคัญในการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

ผลการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัย โดยแบงเปนขอมูลพ้ืนฐานของผูใหขอมูลที่สําคัญจากผลกระทบ

ของขาราชการประจําตอการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น เหตุวิกฤตทางการเมืองระหวางป พ.ศ. 2548 – 2557 เปนความ
ขัดแยงระหวางกลุมการเมือง โดยวิกฤตดังกลาวสะทอนเสถียรภาพทางสื่อ เสถียรภาพทางการเมือง และเสถียรภาพ
ของประชาชน โดยเฉพาะขาราชการและประชาชนตองประสบปญหาหลายดาน ทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคม ในการปฏิบัติงานของรัฐตองถูกควบคุมดวยมาตรการตาง ๆ มากมาย สําหรับผลการวิจัยในครั้งนี้ มีขอคนพบ
โดยสรุป ดังนี้ 

1. การบริหารงานในภาวะวิกฤตของภาครัฐ ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี 
 2. นายกรัฐมนตรีไดเลือกบุคคลที่ไววางใจในภาวะวิกฤต จะเห็นไดจากการท่ีนายกรัฐมนตรีหรือฝาย
การเมืองเขามาเปนรัฐบาลนั้น มักจะมีการเกิดการแทรกแซงดึงคนของตนเอง คนที่ตนเองมีความไววางใจเพ่ือให
สามารถส่ังการไดตรงตามความตองการของตนเอง  
 3. สภาพการเปล่ียนแปลงที่รวดเร็ว โดยสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับองคกร หนวยงานตาง ๆ ตางมี
ทัศนคติที่ยึดสถาบันชาติเปนหลัก หรือที่เรียกวา ปทัฑสถาน หรือคานิยม 
 4. ความเปนขาราชการของทําเนียบรัฐบาลสามารถปรับตัวไดอยางรวดเร็วในการทํางานภายใตภาวะ
กดดันทางการเมือง 
 5. การใช E-government มาใชเปนเครื่องมือของรัฐบาล การนําระบบ E-Government หรือการ
ใหบริการของภาครัฐผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มการเขาถึงบริการของภาครัฐ ซึ่งเปน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของภาครัฐ  
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สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาในหัวขอนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่ออธิบายปรากฏการณ ปญหาและอุปสรรค ผลกระทบของ
ขาราชการประจําตอการเปลี่ยนแปลงจากเหตุการณทางการเมือง ในฐานะที่ผูวิจัยทํางานในทําเนียบรัฐบาล และ
ในชวงเวลาดังกลาว ผูวิจัยเกี่ยวของโดยทางตรงและทางออมในหนาท่ีซึ่งเปนการวิจัยท่ีใชวิธีการหลากหลาย เพ่ือ
เก็บขอมูลจากกลุมผูใหขอมูลสําคัญ มีการวิเคราะหขอมูลดวยการเปรียบเทียบมุมมองจากหลาย ๆ ดาน เพื่อความ
ถูกตองของการตีความปรากฏการณที่เกิดขึ้น สําหรับผลการวิจัยในคร้ังนี้ มีขอคนพบโดยสรุป แบงออกเปน 5 
ประเด็นดังนี้ 
 การบริหารงานในภาวะวิกฤตขึ้นอยูกับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี 
 ในการตัดสินใจภายใตภาวะวิกฤตทางการเมืองนั้น นายกรัฐมนตรีถือเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน
ประเทศไมวาจะอยูในภาวะวิกฤตหรือภาวะการบริหารงานปกติ จะเห็นไดวาไมวาสิ่งใดจะเกิดข้ึนตามประเด็น
สถานการณตาง ๆ นั้น นายกรัฐมนตรีเปนเสมือนหัวหนาของคณะรัฐบาล ซึ่งจะตองกําหนดวารัฐบาลจะดําเนินการ
ตอไปอยางไร หรือตัดสินใจอยางไรในการแกไขปญหาวิกฤตดังกลาว ไมวาจะยุบสภาหรือจะตอสูการประทวงตอตาน
รัฐบาลของฝายตาง ๆ ดวยขอหาตาง ๆ นานา ดังนั้น ผูบริหารจะตองพยายามวิเคราะหสถานการณใหดีที่สุดโดย
คํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ ความสําเร็จของการปฏิบัติการจะข้ึนอยูกับภาวะผูนําของผูบริหารในแตละ
ระดับที่ตองเลือกแบบของผูนําที่เหมาะสมกับสภาพการณในมิติของความสัมพันธระหวางผูนํากับผูใตบังคับบัญชา 
โครงสรางของงาน และการใชอํานาจหนาที่ตามตําแหนง มาใชใหเหมาะสมกับบริบทและสถานการณที่ประสบอยู 
ผูนําจึงตองรูจังหวะในแตละสถานการณ การนําพาองคการสูความสําเร็จทามกลางสถานการณที่ผันแปรจึงเปนเปน
บทพิสูจนภาวะของผูนํา แมวารัฐสภาจะมีหนาที่ในการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน แตอํานาจในการตัดสินใจ
ยังเปนของนายกรัฐมนตรี หลักการบริหารเชิงสถานการณ ถือวาการบริหารข้ึนอยูกับสถานการณ ซึ่งจะเปนตัว
กําหนดการตัดสินใจและรูปแบบการบริหารที่เหมาะสม ไมมีวิธีการใดที่ใชไดกับทุกสถานการณหรือกับทุกองคกร  
 ความไววางใจ/เชื่อใจ 

ปญหาอุปสรรคที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการแทรกแซงทางการเมือง คือ ความไวเนื้อเชื่อใจ ไววางใจ 
ทั้งนี้จะเห็นไดจากการที่นักการเมืองหรือขาราชการก็ตาม จะแตงตั้งใครข้ึนมาดํารงตําแหนงไมวาจะเปนตําแหนง
ขาราชการทางการเมืองหรือขาราชการประจํา ตางก็จะเลือกหรือคัดสรรบุคคลที่มาจากฝายหรือพรรคพวกของตน
ขึ้นมาดํารงตําแหนงนั้น ๆ เนื่องจากการท่ีนักการเมืองจะสามารถไวเนื้อเชื่อใจไดวาบุคคลท่ีตนเองสนับสนุนนั้นจะ
ชวยเหลือหรือสนับสนุนตนเองในการดานขอมูลขาวสารหรือดานอื่น ๆ ซ่ึงในเร่ืองดังกลาวยากท่ีจะปองกันหรือขจัด
ให หมดสิ้นไปได โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งก็คงมีขาราชการระดับสูงหลายคนเต็มใจท่ีจะสนอง
ความตองการของฝายการเมืองดวย ในตําแหนงที่สูงในระบบราชการนั้นมีจํานวนนอย นักการเมืองก็เขาใจใน
ประเด็นดังกลาวนี้ จึงทําใหเกิดการแทรกแซงทางการเมืองอยางสมประโยชนซึ่งกันและกัน ขาราชการที่มองตางจาก
นักการเมืองในรัฐบาลก็อาจจะไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจดังกลาวนี้ เปรียบเสมือนเปนการยอมรับในสภาพที่
เกิดขึ้น สะสมมาเปนระยะเวลานาน ใครไมใชพวกพองใครก็อาจจะเกษียณอายุราชการแบบไมเปนที่นาพอใจ ตาม
ความรูความสามารถท่ีตนเองสะสมมาเพียงแคขั้วทางการเมือง สงผลใหการบริหารราชการไมมีประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผล ผูนําของหนวยงานราชการที่ถูกแทรกแซงทางการเมืองไมมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน สงเปน
ผลกระทบท่ีสะสมมานานและตอเนื่อง โดยยังไมสามารถแกไขไดอยางเปนรูปธรรม แตรัฐบาลหรือหนวยงานตาง ๆ 
รูและเขาใจกับปญหานี้มานาน ก็ไดพยายามที่จะมีหนวยงานที่ขาราชการประจําจะสามารถใชเปนแหลงในการ
พิสูจนผลของการทํางานที่ผานมา หรือเพียงแตใชเปนขอเรียกรองตามความชอบธรรมของตนเอง กวาจะมีระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการการเมือง พ.ศ. 2551 ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีฉบับนี้หลายขอสอดคลองกับขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมฯ ของสภาผูแทนราษฎรหลายขอ เชน
ขาราชการการเมืองจักตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนขาราชการการเมืองไปแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดย
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ชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเอง หรือผูอื่น ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ,ขาราชการจักตองไม
เรียกรองของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่น เพื่อประโยชนตาง  ๆ อันอาจจะเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติหนาที่ของตน และจะตองดูแลใหคูสมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเชนเดียวกันดวย 
เปนตน การควบคุมขาราชการการเมืองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้ไมประสบผลสําเร็จ เพราะไมมีการ
ดําเนินตามควรแกกรณี  

 มีปทัฑสถาน ทัศนคติการยึดทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
 อุดมการณชาตินิยมเกิดขึ้นเปนคร้ังแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 อัน
เปนยุคที่สยามไดกาวเขาสูความเปนรัฐชาติแลว หลักการแหงอุดมการณของรัชกาลท่ี 6 แสดงใหเห็นถึงแนวทางการ
แกไขปญหาท่ีทรงเผชิญอยูไดอยางชัดเจนท่ีสุด สิ่งแรกที่ทรงตอบโตคือ ความนิยมในลัทธิการปกครองอ่ืนท่ีไมใช
ราชาธิปไตย เปนเร่ืองของคนที่ไมใช “ไทย” เพราะเปนสิ่งท่ีไมเหมาะสมกับ “ชาติไทย” ประเด็นตอมาที่ทรงเนนคือ 
“ความหมายของชาติไทย”, “รูปแบบของความเปนไทย” และ “หนาท่ีของคนไทย” ท้ังหมดนี้เปนเนื้อหาสําคัญที่
ทรงปลูกฝงใหคนไทยตองยึดมั่น เพราะไมเชนนั้นก็จะตองประสบกับภัยพิบัติ คือ ถูกดูดกลืนโดยชาวจีน ซึ่งพระองค
เห็นวาชาวจีนเปนอันตรายเพราะจะมาทําลาย “ความเปนไทย” และจะใชอิทธิพลครอบครองแผนดิน ผลประโยชน
และการดําเนินชีวิตของคนไทย ความคิดที่อยูเบื้องหลังอุดมการณชาตินิยมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 คือ ความคิดเร่ือง “ความเปนไทย” ที่ประกอบดวย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งมีผูเสนอ
วา ทรงไดรับอิทธิพลมาจากความคิดเร่ือง “God, Queen, and Country” ของอังกฤษ แตก็ถูกโตแยงวา สถาบัน
ทั้ง 3 มีอยูในสังคมไทยมานานแลว รัชกาลที่ 6 ทรงเปนเพียงบุคคลแรกที่นํา ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มาใชใน
ลักษณะของ “อุดมการณ” และเนนความสําคัญไวที่สถาบันพระมหากษัตริย หรือ การสรางฐานพระราชอํานาจของ
พระองคเทานั้น แตเมื่อพิจารณาจากพระราชนิพนธตางๆ ก็จะเห็นวา “ชาติไทย” ในอุดมคติของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ประกอบไปดวย 3 สถาบันหลัก นั่นคือ ชาติ ศาสนา ระมหากษัตริย  ตลอดรัชสมัย 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ทรงพยายามท่ีจะสราง “ความไวใจ” หรือ “ความจงรักภักดี” ตอ
พระมหากษัตริยใหเกิดขึ้นในหมูราษฎรสยาม เพ่ือความม่ันคงทางการเมือง และสรางความรูสึกรักชาติและสราง
ความสามัคคีกันระหวางคนในชาติ พระองคถือวา “ชาติไทย” เปนสิ่งท่ีสําคัญสูงสุด ที่คนในชาติจะตองเสียสละชีวิต
เพื่อปกปองเอาไว  
 ประวัติศาสตรทั้งหมดของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอดีตท่ีผานมาลวนเปนประวัติศาสตรแหง
การตอสูระหวางชนชั้น ที่มีชนชั้นผูขูดรีดกับชนชั้นท่ีถูกขูดรีด โดยมีจุดประสงคเพื่อตองการครอบครองปจจัยการ
ผลิต และหรือผลิตผล ชนชั้นจึงเปนเงื่อนไขสําคัญที่สุดท่ีสงเสริมสนับสนุนและกระตุนใหมีการกดขี่ขูดรีดเอารัดเอา
เปรียบ และเกิดความขัดแยงของสังคมมนุษยชาติ เพราะชนชั้นไดสะทอนถึงความไมยุติธรรมท้ังรายได ความมั่งคั่ง 
อํานาจ เกียรติภูมิ เชื้อชาติ ศักดิ์ศรี มีการใชชองทางการเมือง กฎหมาย ศาสนา ศิลปะ วรรณกรรมเป นเครื่องมือ
ของการปกปองผลประโยชนของชนชั้นปกครองจนกลายเปนอุดมการณหลักของชนชั้น เพื่อกีดกันผลประโยชนของ
ชนชั้นอื่นสงผลใหอีกฝายสรางอุดมการณรองข้ึนมาตอตานอุดมการณหลักชนชั้นจึงเปนตนเหตุหรือเคร่ืองหมายแหง
ความไมเทาเทียมกนัของคนในสังคม ดังท่ี มารกซ กลาววา “วาท่ีใดมีชนชั้นที่นั่นสภาพความขัดแยงตอสูกันของคน
ในสังคมจะตองเกิดขึ้นอยางแนนอนไมชาก็เร็ว” 
 
 
 
 
 


�

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 



 ในการแกไขความขัดแยงในสังคมไทย จะตองอาศัยวิธีการหรือแนวทางที่หลากหลายมาเปนเครื่องมือ
ผสมผสาน ตองใชวิธีการผอนปรนเขาหากันหรือการประนีประนอมคอยเปนคอยไป หรือการเกลื่อนกลืน
แนวความคิดของกลุมชนชั้นแตละกลุม ซึ่งคนไทยนั้น ยังเนน ในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย เปนศูนยการใน
การดํารงชีวิต การขัดแยงไมวาจะมาจากดานใดนัน้ จะสงผลกระทบโดยภาพรวมเพียงแตเราอาจจะเขียนเรียงรอยได
อยางชัดเจน รวมทั้งการขอความรวมมือ ความเห็นพองตองกัน ในการขจัดปญหาความขัดแยง โดยเฉพาะรัฐซึ่งเปน
กลไกสําคัญของความไมเสมอภาคในสังคมที่สั่งสมกลายเปนปมปญหาความขัดแยงตองมีความละมุนในการแกไข
ปญหา และควรหลีกเลี่ยงที่จะเขาเปนคูขัดแยงเสียเอง และที่สําคัญตองจัดสรรผลประโยชนหรือการกระจาย
ทรัพยากรอยางทั่วถึง จึงจะทําใหความขัดแยงในสังคมปรากฏนอยที่สุด 
 ความเปนขาราชการ 
 ในฐานะขาราชการคนหนึ่ง คําวาขาราชการมีความสําคัญที่สุดในชีวิต ถือเปนความภาคภูมิใจ เกียรติยศ
ศักดิ์ศรี ปจจุบันประเทศไทยมีความจําเปนที่ตองพัฒนา และปฏิรูปเปนชวงเวลาที่ตองเปลี่ยนแปลง ซึ่งผูนําในการ
เปลี่ยนแปลงนั้น ไมพนคนท่ีเปนขาราชการ ดังนั้นเราตองเตรียมพรอมในการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก ถือ
เปนความทาทายของขาราชการทุกคน ในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ลดความขัดแยงระหวางประชาชนกับ
เจาหนาที่รัฐ ทําอยางไรประชาชนจะเชื่อมั่นกฎหมาย และไวใจกระบวนการยุติธรรม ตนคนเดียวไมสามารถ
แกปญหาอะไรได แมรัฐบาลจะเปนผูกําหนดนโยบาย หรือคาบเกี่ยวในการปฏิบัติบาง แตยืนยันวาตนไมไดไปจํากัด
แนวคิดหรือวิสัยทัศนของขาราชการ ตองลดความขัดแยงระหวางเจาหนาท่ีรัฐกับประชาชนใหมากที่สุด ตองทําให
ความพยายามบังคับใชกฎหมายนอยที่สุด โดยไมมีใครทําผิดกฎหมาย ไมเชนนั้นทุกคนจะเสพติดอํานาจ เสพติดกับ
กฎหมาย เสพติดกับการฝาฝนกฎหมาย จากนั้นก็เกิดการกระทบกระท่ัง และหวาดระแวงเจาหนาท่ีรัฐ จะเห็นไดวา 
การปรับตัวของขาราชการประจําในทําเนียบรัฐบาลนั้น จะตองมีการปรับตัวอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนเรื่องการ
ปฏิบัติงานหรือดานการทํางานในภาวะวิกฤตทางการเมือง  
 การปรับตัวดานการปฏิบัติงาน สําหรับการปรับตัวดานการปฏิบัติงานนั้น ขาราชการในทําเนียบรัฐบาล 
เปนผูที่ทํางานอยูใกลชิดกับฝายบริหารประเทศมากท่ีสุด การปรับตัวไมวาจะเปนความพรอมในการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ หรือความพรอมในดานการพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ เพื่ อใหสอดคลองกับการพัฒนาของ
ประเทศ การดําเนินงานท่ีตอบสนองนโยบายของรัฐบาล หรือเพื่อรองรับการทํางานใหสามารถทันตอสถานการณ
ทางการเมืองได จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาตนเองและปรับตัวในดานตาง ๆ การปรับตัวดานการรองรับ
ความกดดันจากภาวะวิกฤตทางการเมือง จากประเด็นคําถามดังกลาว ผูวิจัยไดศึกษาจากการสัมภาษณสามารถสรุป
ไดวา ขาราชการประจําไดมีการปรับตัวเพื่อรองรับการชุมนุม โดยสามารถปรับตัวไดดี เนื่องจากมีเหตุการณชุมนุม
เกิดขึ้นหลายคร้ัง ในการทํางานในภาวะวิกฤตนั้น ซึ่งมีหลายปจจัยที่เกิดข้ึน ไมวาจะเปนปจจัยดานการยั่วยุ หรือ
ความตึงเครียดจากสถานการณภายนอกของกลุมผูชุมนุม แตปจจัยตาง ๆ นั้น ไมใชขาราชการเทานั้นท่ีจะไดรับ
ผลกระทบแตทุกภาคสวนไดรับผลกระทบเชนกัน ทําใหขาราชการไมรูสึกวิตกกังวลในวิกฤตตาง ๆ มากจนเกินไป  
การปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงไมมีรูปแบบท่ีตายตัว ขึ้นอยูกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในแตละคร้ัง แตตองยึดหลักในการเปน
ขาราชการที่ดี โปรงใส และทําหนาที่อยางดีที่สุดที่จะเปนประโยชนตอประเทศและประชาชน ผลกระทบในดานการ
ปรับตัวการเขาใจวิถีชีวิตการทํางานของฝายการเมืองท่ีตองทํางานรวมกัน ซึ่งจะเปนปญหาในระยะแรกเทานั้น 
หลังจากการปรับตัวกันไดแลว ก็สามารถปฏิบัติงานดานดวยดี ขาราชการประจําตองระลึกเสมอวาตองทํางานสนอง
นโยบายฝายการเมือง ไมผิดกฎหมาย เปนหลักในการทํางาน 
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 อยางไรก็ตาม หนวยงานภายในทําเนียบรัฐบาลไมไดมีมาตรการในการทํางานแตอยางใด มีเพียงแตการ
เตรียมการเพ่ือรองรับสถานการณที่เกิดขึ้นจากสถานการณที่ไมคาดคิดในภาวะวิกฤตตาง ๆ เชน การเตรียมสถานท่ี
ที่เปนศูนยกลางการประสานงานที่จะตองเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาส่ังการซ่ึงเปนเรื่องที่มีรูปแบบและสถานท่ีใน
การรองรับทุกเหตุการณ/สถานการณอยูแลว หรือแผนบริหารความเส่ียงที่หนวยงานแตละหนวยจัดทําข้ึน เพื่อเปน
เสมือนแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน ทั้งนี้ยังไดมีการเตรียมการ ดานอุปกรณการสื่อสารตาง ๆ ในการสนับสนุน
การทํางาน การติดตอกับหนวยงานตาง ๆ และเจาหนาท่ีของแตละหนวยงาน เพ่ือไมใหเกิดสัญญาการในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการ 

 E-government เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพ่ือการเขาถึงบริการของภาครัฐ 
 แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐยุคใหมซึ่งเปนการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานของภาครัฐใหตอบสนอง
ตอความตองการของประชาชนโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการใหบริการของภาครัฐผาน
เครอืขายอิเล็กทรอนิกสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึงบริการของภาครัฐเสริมสรางความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของภาครัฐซึ่งรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสสามารถใชเปนเครื่องมือที่จะชวยในการพัฒนาประเทศตลอดจนสนับสนุนการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีอีกทั้งในปจจุบันภารกิจตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐโดยเฉพาะอยางยิ่งงานบริการลวนแต
มีเปาหมายอยูที่การสรางความพึงพอใจให เกิดแกประชาชนโดยคํานึงถึงประชาชนเปนตัวตั้งรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
จึงนับเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยพัฒนาหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนเพื่อให
ประชาชนไดรับบริการท่ีสะดวกรวดเร็วถูกตองเสมอภาคและเปนธรรมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสจึงถือไดวาเปนตนแบบ
ในการใหบริการของภาครัฐที่มีผลสัมฤทธิ์อยางชัดเจนเปนรูปธรรมตลอดจนนําไปสูการไดรับการยอมรับในมาตรฐาน
จากประชาชนอยางกวางขวาง การบริหารราชการไทยดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเปนการใหบริการของภาครัฐผาน
เครือขายอิเล็กทรอนิกส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพ่ือการเขาถึงบริการของภาครัฐ เสริมสรางความโปรงใสของการ
ดําเนินงานของภาครัฐ สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน และทําใหหนวยงานของรัฐรับผิดชอบตอประชาชน
มากขึ้น E-government เปนหนึ่งแนวคิดสําคัญที่สอดคลองกับการจัดการภาครัฐแนวใหม หรือ New Public 
administration (NPA) เปนการปรับปรุงบริการภาครัฐ โดยนําแนวคิดการใหความสําคัญกับลูกคาหรือประชาชนผู
มารับบริการเปนหลัก (Customer Driven) มาใช โดยนําเทคโนโลยีมาใชเปนเครื่องมือ สรางระบบการบริการท่ี
ทันสมัย นําเทคโนโลยีมาใชในภาครัฐเพื่อใหขาราชการและประชาชน ไดรับความสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังเปนการ
สรางภาพลักษณที่ดีใหแกภาครัฐ เสริมสรางความโปรงใสของการดําเนินงานของภาครัฐ สนับสนุนการมีส วนรวม
ของประชาชน และทําใหหนวยงานของรัฐรับผิดชอบตอประชาชนมากข้ึน เปนการสรางโอกาสใหกับประชาชนได
เลือกใชบริการที่หลายหลายผานระบบอินเทอรเน็ต ประชาชนไดรับบริการจากภาครัฐที่ดีขึ้น รัฐสามารถใหขอมูลกับ
ประชาชนไดมากขึ้นลดชองวางและความเหล่ือมลํ้าในการเข าถึงขอมูลและบริการของรัฐลดความยุงยากของ
กฎเกณฑ เพิ่มความโปรงใสในการทํางานสรางโอกาสใหประชาชนทุกคนไดเลือกใชบริการท่ีหลายหลายผาน
อินเทอรเน็ต ไดรับการบริการจากรัฐที่ดี  
 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสสามารถตอบโจทยของการพัฒนาระบบราชการได  เพราะเปนเครื่องมือที่สามารถ
พัฒนาและปรับปรุงระบบงานใหมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาและเกิดผลสัมฤทธิ์ต อภารกิจในการใหบริการ
ประชาชนและสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐไดมี การพัฒนาและปรับปรุงตนเองลดข้ันตอนการปฏิบัติงานรวมทั้ง
ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการของหนวยงานของรัฐใหสูงข้ึนอันจะเปนประโยชนตอการบริการประชาชนและ
สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางเปนรูปธรรมโดยคํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชนเปน
สําคัญรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสจึงนับวาเปนกลไกสําคัญประการหนึ่งในการบริหารจัดการภาครัฐในยุคปจจุบันแต
อยางไรก็ตามรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานของรัฐยังคงมุงเนนการใหบริการเพียงดานเดียวดังนั้นในอนาคต
หนวยงานของรัฐควรจะตองเนนการนํารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสมาใชในระบบการจัดการภายในหนวยงานให  มีความ
โปรงใสและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจะตองทําอยางตอเนื่องและท่ีสําคัญหนวยงานของรัฐจะตองนํารัฐบาล


	

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 



อิเล็กทรอนิกสมาใชพัฒนาการบริการเพิ่มขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกและรวดเร็วใหแกประชาชนเพ่ิมมากขึ้นเพราะ
การที่หนวยงานของรัฐมีการพัฒนารูปแบบใหมของการให บริการประชาชนโดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
นับวาเปนกุญแจสําคัญที่อยูเบื้องหลังการพลิกโฉมการใหบริการของภาครัฐที่อํานวยความสะดวกแกประชาชนให
สามารถรับบริการตาง ๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัสในทุก ๆ เวลาและสถานท่ีโดยผานหนาจอคอมพวเตอรและระบบอน
เทอรเน็ตซึ่งนับเปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการภาครัฐเพื่อการนําไปสูความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบราชการใหกลายเปนระบบราชการอิเล็กทรอนิกสอยางแทจริง ประชาชนจะไดรับประโยชนจากการสราง
โอกาสใหสามารถเลือกใชบริการที่หลากหลายผานอินเตอรเน็ต ไดรับการบริการจากรัฐที่ดีขึ้น ลดชองวางและความ
เหลื่อมล้ําในการเขาถึงขอมูลและบริการของรัฐ ลดความยุงยากของกฎเกณฑ เพ่ิมความโปรงใสในการทํางาน 
ในทางกลับกันรัฐกส็ามารถใหขอมูลกับประชาชนไดมากข้ึนดวย ดังนั้นหากภาครัฐจะมุงเนนใหเกิดการพัฒนาดานนี้ 
เปนเรื่องที่ยังมีความเหลี่ยมล้ําทางสังคมอยูมาก นโยบายดานนี้อาจจะประสบความสําเร็จในกลุมของบุคคลที่มี
ความรูความสามารถ ซึ่งเปนเครื่องมืออยางดีที่จะสามารถชวยเหลือรัฐบาลไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนการ
ประชาสัมพันธภาพลักษณขององคกร หรือความโปรงใสในการปฏิบัติงาน แตในทางกลับกันในประเทศของเรายังมี
ความเหลี่ยมล้ําสูงมาก ประชาชนไมมีความรูยังอยูในเกณฑที่สูงมาก ซึ่งบุคคลกลุมตาง ๆ เหลานี้ อาจจะไมไดใช
ประโยชนในดานนี้อยางเต็มที่ ทําใหบางคนยังไมเขาใจถึง คําวา E-government วาคืออะไร 
  

ขอเสนอแนะ 
 ในปจจุบันนี้ขาราชการมีความกาวหนาและทันสมัยเปนอยางมาก และขาราชการก็มีศักยภาพที่สูงในหลาย 
ๆ ดาน เพียงแตอาจจะยังไมไดนํามาใชใหเกิดประโยชนอยางแทจริง เราตองปรับตัวใหทันตอโลก ทันตอการ
เปลี่ยนแปลง และการปรับตัวที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การทํางานภายในภาวะวิกฤต ส่ิงในหวงระยะเวลาดังกลาว 
ขาราชการเกิดความสับสนในหลายดาน ไมวาจะเปนดานนโยบายในการทํางาน ดานการติดตอสื่อสาร ดานการ
วางตัวเปนกลางทางการเมือง โดยผูวิจัยขอเสนอแนวคิด ดังนี้ 
 1. ควรมีการศึกษาในเร่ืองของจริยธรรมหรือคุณธรรมท่ีนักการเมืองจะตองพึงปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ในการทํางาน ท้ังยังเปนการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองที่สงผลกระทบตอระบบราชการอยางแทจริง เพ่ือนําขอมูล
ดังกลาวไปปรับปรุงแกไข หรือเพื่อเปนการกระตุนเตือน และเพื่อเปนการตอกย้ําในดานจริยธรรมของนักการเมือง
ตอไป 
 2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปญหาอุปสรรคของการนํา E-government มาใชในภาครัฐวาประสบผลสําเร็จ
หรือไม สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางไรบาง และตรงตามความตองการหรือไม 
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ผูวิจัย   พันตรีธนัญชัย  แกนแกว 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.ศรุดา  สมพอง 
 

บทคัดยอ 
 ความรับผิดชอบและตรวจสอบได หมายถึง ความรับผิดชอบของบุคคลในการปฏิบัติหนาท่ีให บรรลุตาม
เปาหมายท่ีกําหนด รวมท้ังตอบสนองตอความคาดหวังของสาธารณชน พบวา จาก Report of the Auditor 
General of Canada 1996 ท่ีปรากฏในเอกสารของ World Bank และจากการศึกษาของกูซาพสกี (Kuchapski, 
2001) พบวา หลักการสําคัญของความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได มีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) การ
เปดเผย (Disclosure) 2) ความโปรงใส (Transparency) และ 3) การแกไขปรับปรุง (Redress) กลาวคือ การ
เปดเผยเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยาง ตรงไปตรงมา เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) 
ทราบวาเกิดอะไรภายในองคการ โดยการรายงานที่ ถูกตองและสมํ่าเสมอ กอใหเกิดความไววางใจซึ่งกันและกัน 
สําหรับความโปรงใสสะทอนใหเห็น ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในองคการท่ีสามารถสังเกต ตรวจสอบ มีสวนรวมได และสิ่ง ที่
เชื่อมโยงนําไปสูความโปรงใส ไดแกกระบวนการวางแผนขององคการ และการแกไขปรับปรุง เปนการแสดงใหเห็น
ถึงการตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย อยางแทจริง ทําใหผูมีสวนไดสวนเสียมั่นใจวาองคการได
รับผิดชอบสิ่งตางๆ อยางเหมาะสม 
 จะเห็นไดวา ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 
2542 ไดกําหนดใหหลักความรับผิดชอบเปนหลักที่เปนพื้นฐานของการบริหารจัดการท่ีดีประการหนึ่งบทความนี้มุง
นําเสนอประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดความรับผิดชอบและการตรวจสอบไดแนวคิดบริการสาธารณะแนวใหม แนวคิดการ
จัดการภาครัฐรัฐแนวใหมและแนวทางการเปลี่ยนแปลงองคการ เพื่อนําขอคนพบไปใชนําเสนอแนวทางพัฒนา
องคการสงเคราะหทหารผานศึก 
 
คําสําคัญ : ความรับผิดชอบและตรวจสอบได 
 
Abstract
 Responsibility and verification can be defined as the responsibility of a person to 
perform duties. Achieve the set goals. According to the Report of the Auditor General of 
Canada 1996, published in World Bank documents and Kuchapski's (2001) study, the 
principle of Responsible inspection There are 3 main elements: 1) Disclosure 2) 
Transparency and 3) Redress. Disclosure is a straightforward and straightforward way to 
communicate information. Gardeners (Stakeholder) Know what is inside the organization. 
By reporting at Accurate and consistent Create trust in each other. For transparency, reflect. 
What happens in the organization? It can be observed, shared, and linked to transparency. 
The planning process of the organization. And modifications It demonstrates the true 
responsiveness of stakeholders, and ensures that stakeholders are accountable for their 
actions. It is evident that the Office of the Prime Minister's Regulation on the Establishment 
of a Good Corporate Governance System, BE 2542 (1999), defines responsibilities as the 
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basis of good administration. Conceptual, accountability, and audit issues. State-of-the-Art 
Management Concepts and Organizational Change To bring the findings to use to present 
the development of veterans welfare organizations. 

Keywords: Responsible and verifiable. 
 

บทนํา 
 หลังคณะรักษาความสงบแหงชาติหรือ คสช.ทําการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พ.ค.2557 ฝายเศรษฐกิจของ 
คสช.ไดมีหนังสือลงวันที่ 1 ก.ค.2557 เสนอเรื่ององคการสงเคราะหทหารผานศึกขอสิทธิพิเศษในการรับจางพัฒนา
หรือกอสรางปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ํา งานขุดลอกคูคลอง ลํารางสาธารณะ งานสรางฝายกันน้ํา และงานลอกทอ
ระบายน้ําของกระทรวงการคลังไปดําเนินการ หลังจากนั้น คสช.ไดมีมติวั นท่ี 15 ก.ค.2557 รับทราบมติ
คณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหนวยงานและรัฐวิสาหกิจในการประชุมครั้งท่ี 1/2557 ใหองคการทหารผาน
ศึกไดรับสิทธิพิเศษประเภทไมบังคับในการรับจางพัฒนาหรือกอสรางปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ํา ฯลฯ ใหแกสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ สําหรับเหตุผลที่อนุมัติสิทธิพิเศษเรื่องดังกลาวใหกับองการสงเคราะหทหาร
ผานศึกมีการระบุวา เพื่อชวยใหทหารผานศึกที่สละเลือดเนื้อ และชีวิตมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นดวยการนํารายได
จากการดําเนินโครงการดังกลาวผานสํานักงานกิจการการเกษตรการอุตสาหกรรม และการบริการ (สกบ.) ซึ่งมี
หนาที่ดําเนินงานในดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจากผลผลิตทางการเกษตร การบริการ การ
ประกอบกิจการรับเหมากอสรางอาคาร และงานกอสรางอยางอื่นทุกชนิด งานซอม และสรางถนน รวมท้ังรับทํางาน
โยธาทุกประเภท จึงมีขีดความสามารถที่จะรับจางพัฒนาหรือกอสรางปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ํา ฯลฯ เพื่อนํารายไดมา
สมทบงบประมาณในการสงเคราะหทหารผานศึก และครอบครัว เปนการชวยลดภาระงบประมาณรายจายของรัฐ
ในการใหการสงเคราะหทหารผานศึกอีกทางหนึ่ง ดังนั้น ในการบริหารภาครัฐจะสามารถใหคําตอบกับความสงสัยท่ี
ประชาชนมีตอองคการสงเคราะหทหารผานศึก ยอมตองมีหนาที่แสดงความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของ
หนวยงานภาครัฐ ซึ่งจะตองดําเนินการใหเกิดความเชื่อมั่นในการทํางานขององคการสงเคราะหทหารผานศึกและมี
ระบบบริหารงานท่ีโปรงใส จึงเปนปญหาสําคัญเร่ืองหนึ่งในการปรับระบบบริหารงานภาครัฐขององคการสงเคราะห
ทหารผานศึกใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเนนการเปดเผยขอมูลและวิธีการทํางาน ใหทหารผานศึกไดรับรูขอมูล
ขาวสารท่ีเปนประโยชน เพื่อใหมั่นใจวาองคการสงเคราะหทหารผานศึกจะสามารถ ดําเนินการอยางไรในการ
บริหารงานที่จะทําใหเกิดความเชื่อม่ันจากทหารผานศึกและเกิดประโยชน และกําหนดวิธีการตาง ๆ ท่ีจะนํามา
กําหนดระเบียบและขอบังคับ ในการบริหารงานขององคการสงเคราะหทหารผานศึกตอไปในอนาคต 
 หากจะกลาวถึงองคการสงเคราะหทหารผานศึกจากภาพลักษณและความเขาใจของผูคนในสังคม คือ เปน
เพียงองคการหรือหนวยงานท่ีกอตั้งขึน้โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทําการดูแลสวัสดิการของอดีตทหารที่ผานการรบจาก
สมรภูมิ แลวบาดเจ็บจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได เปนบุคคลทุพพลภาพ (พิการ) จนตองคอยรับการชวยเหลือจาก
สังคม ทําใหสังคมเกิดความสนใจถึงบทบาทหนาท่ี และโครงสรางของ อผศ. รวมถึงขอบเขตการทํางานขององคการ
สงเคราะหทหารผานศึก วาสามารถกระทําสิ่งใดไดบางตามกฎหมาย ในขณะที่ผานมา หนวยงานภาครัฐบาง
หนวยงาน และเอกชนบางแหงตางมุงแสวงประโยชนทางธุรกิจโดยใชภาพลักษณขององคการสงเคราะหทหารผาน
ศึกในรูปแบบของการบริจาคหรือการจัดซื้อจัดจางวัสดุ อุปกรณตางๆ เพื่อนํารายไดมาสมทบทุนกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน เปนทุนการศึกษาสาหรับบุตรของทหารผานศึก เปนสวัสดิการสําหรับทหารผานศึก และใหการสงเคราะห
ชวยเหลือครอบครัวของทหารผานศึก ในขณะที่องคการสงเคราะหทหารผานศึก (อผศ.) ไมสามารถสรางภาพลักษณ
ขององคการใหมีความโดดเดนในกิจกรรมแตเลือกเปนองคการท่ีเปดกวางเพื่อใหหนวยงานหรือองคการตางๆ เขามา
แสวงหาประโยชน โดยอาศัยภาพลักษณขององคการเพื่อสรางความนาเห็นใจ ซึ่งมีทหารผานศึกเปนตัวแปรสําคัญที่
ทําใหผูคนในสังคมรูสึกเชนนั้น 
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แนวคิดความรับผิดชอบและการตรวจสอบได 
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ได
กําหนดใหหลักความรับผิดชอบเปนหลักที่เปนพื้นฐานของการบริหารจัดการท่ีดีประการหนึ่ง แตการใหความหมาย
กวางและคอนขางเปนธรรมมากกวา กลาวคือ ไดระบุวาหลักความรับผิดชอบไดแก การตระหนักในสิทธิหนาท่ี 
ความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และกระตือรือรันในการแกปญหา 
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและความกลาท่ีจะยอมรับจากการกระทําของตน แตปจจุบันประเทศ
ไทยไดมีการใหความสําคัญ แกความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได เชนเดียวกับ ตางประเทศ และไดมีนักวิชาการใหคํา
นิยาม Accountability ทั้งในแงความหมายและความจําเปน สําหรับ สังคมไทยนัก วิชาไดใชคําภาษาไทยแทน
แนวคิด Accountability ไวตาง ๆ กัน การความหมายของคําวา Accountability ในบริษัทของไทย เปนเรื่องท่ี
ยากท้ัง คําศัพทที่ชัดเจนและการอธิบายความหมาย Accountability ท่ีมีอยูอยาง จํากัด คําศัพทที่ได รับการ
ยอมรับรวมกันยังไมปรากฏชัดเจนนัก ดังเชนเมอรร่ีอัม และเว็บสเตอร  (Merriam and Webster, 2006) ให
ความหมาย Accountability วาสดภาพของการถูกผูก มัดตอบางส่ิงหรือภาระหนาท่ี ท่ีบุคคลตองชี้แจงหรือแสดง
บัญชีรายการดวีเวดี และจับบรา (Dwivedi and Jabbra, 1989) ใหความหมาย Accountability คลายคลึง โรม
เซ็ดและดุบนิก (Romzed and Dubnick, 1987) โดยอธิบาย Accountability วา ความสามารถในการตอบคําถาม
หรืออธิบายพฤติกรรมการกระทําของบุคคลหรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และความรับผิดชอบในงานหรือการปฏิบัติ
หนาที่ใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว รวมท้ังการตอบสนองตอความคาดหวังของสาธารณะภายหลังการ
วิเคราะหนิยามที่หลากหลายดังกลาว จะเห็นไดวา ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ไมไดมีความหมายเจาะจงเฉพาะ
ความรับผิดชอบ แตครอบคลุมไปถึงการนําปรัชญาคานิยม การบริหารอยางมีหลักเกณฑ อาทิการปฏิบัติหนาที่ให
บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว การตอบสนองตอความคาดหวังของสาธารณะ โดยนัยนี้สามารถสรุปความหมาย 
Accountability  
 กูชาพสกี (Kuchapski, 2001) ไดเสนอผลการศึกษาวา ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได(Accountability) 
ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 4 ประการ คือ การวางแผน (Planning) การประเมินผล (Evaluation) การ
ตอบสนอง (Responsiveness) การติดตอส่ือสาร (Communication) เปนวิธีการหรือกลไก ท่ีสนับสนุนการเพิ่ม
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดในองคการ การวางแผนและการประเมินผลเปนสิ่งจําเปนที่จะสรางความโปรงใสให
ตรวจสอบได ในขณะที่การตอบสนองจะสะทอนใหเห็นถึงการแกไขปรับปรุงเพื่อ แสดงความรับผิดชอบ สวนการ
ติดตอสื่อสารเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารในองคการใหผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) เกิดความไววางใจ 
 การจําแนกประเภทของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได สามารถจําแนกไดหลายมิติขึ้น อยูกับ 
ความหมายที่เกี่ยวของในการพิจารณาการจําแนกประเภทของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได สามารถจําแนกได 4 
ลักษณะ ดังนี้  1) ความสัมพันธอยางเปนทางการตามกฎหมาย 2) ความสัมพันธตามกลไกการควบคุม 3) 
ความสัมพันธในบริบทของการบริหารปกครองบานเมืองแนวใหม 4) ความสัมพันธที่มีตอตนเองและวิชาชีพ (พัชรี สิ
โรรส และคณะ, 2545) ดังนี้ 
 1. ความสัมพันธอยางเปนทางกฎหมาย 
 1.1 ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดตามลําดับข้ันของสายการบังคับบัญชา(Organizational/Administrative 
Accountability) เปนระบบท่ีมีลักษณะการดูแล ตรวจตราตามสายการ บังคับ บัญชา โดยกลไกภายในองคการเปน
ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาในรูปของกฎระเบียบหรือขอปฏิบัติขององคการหรืออาจอยูใน 
รูปของเครือขายความสัมพันธอยางไมเปนทางการ 
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 1.2 ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดเชิงกฎหมาย (Legal Accountability) เปนระบบท่ีมีลักษณะ การทํา
ตามสัญญาในการกระทํากิจกรรมตาง ๆ ภายในองคการตามกฎหมาย ควบคุมโดยกลไกท่ีนอกเหนือจากกฎระเบียบ 
ขอบังคับหรือขอปฏิบัติในองคการ กลาวคือ เปนกระบวนการตรวจสอบ ควบคุม โดยกระบวนการของกฎหมายที่
ดําเนินการ ดวยกระบวนการทางนิติบัญญัติหรือการดําเนินการโดยศาลยุติธรรมผิดชอบท่ีอยู ภายใตความสัมพันธ
ระหวางผูเปนผูแทนประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย ภายใตแนวคิดของการปกครองในระบบประชาธิปไตย โดยถือ
วาการปฏิบัติงา นของบุคคลตองมีความรับผิดชอบโดยปฏิบัติงานตามการมอบหมาย 
 1.3 ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดทางระบบราชการ (Bureaucratic Accountability) เปนระบบ ท่ีมี
ลักษณะการปฏิบัติงานตองเปนไปตามโครงสรางสายการบังคับ บัญชาอยางเปนทางการกฎระเบียบ และแบบแผน
มาตรฐานท่ีไดมีการกําหนดไวลวงหนาอยางชัดเจนแนนอนอันจะชวยทําให การดําเนินงานเปนไปอยางมีเหตุผลและ
ปราศจากอคติ 
 2. ความสัมพันธตามกลไกการควบคุม 
 2.1 ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดที่ควบคุมโดยกลไกภายใน (Internal Control Mechanisms) เปน
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดท่ีควบคุมกลไกภายในขององคการ และจะมีระดับการควบคุมสูง ความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบไดในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นภายในองคการทั่วไป เนื่องจากผูบริหารระดับสูงขององคการมีภาระงานตาง ๆ 
แตไมสามารถปฏิบัติงานทุกอยางได จึงตองมอบหมายใหแกผูใต บังคับบัญชานําไปปฏิบัติ โดยการมองหมาย
ดังกลาวจะกระทําเปนลําดับตามการบังคับบัญชาขององคการ 
 2.2 ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดไดท่ีควบคุมจากกลไกภายนอก (External Control Mechanisms) 
เปนระบบความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดที่ควบคุมโดยกลไกภายนอก และ มีระดับการควบคุมนอย เปนความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบไดที่อยูภายใตความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงาน ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูที่เกี่ยวของกลุม
ผลประโยชนเปนตน 
 3. ความสัมพันธในบริบทของการบริหารปกครองบานเมืองแนวใหม 
 3.1 ความรับผิดชอบท่ีตรวนสอบไดตอสาธารณะ (Public Accountability) เปนความสัมพันธ ระหวาง
ผูบริหารราชการแผนดินและประชาชน ชุมชน องคกร และกลุมผลประโยชนตาง ๆ ทําใหการบริหารราชการ
แผนดินจะตองเปนไปอยางเปดเผย และสามารถใหประชาชนมีโอกาสเขามารวมสังเ กตการณ หรือมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ การดําเนินงาน การตรวจสอบ และประเมินผลมากขึ้น อันเปนไปตามกระแสแนวความคิดเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (Participatory Democracy)  
 3.2 ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดเชิงการตลาด (Market Accountability) เปนความสัมพันธ ระหวาง
รัฐบาลและระบบตลาด โดยเฉพาะการลดการผูกขาดของภาครัฐ หรือการปรับ เขาสู สภาพการแขงขันในระบบ
ตลาด และการสงเสริมสนับสนุนใหมีการแขงขันในการจัดบริการสาธารณะเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนมีทางเลือก
มาขึ้น กลาวคือ รัฐบาลจะตองตอบคําถามวา ภารกิจหรือกิจกรรมที่ดําเนินการอยูนั้นมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และ
ประสิทธิผลหรือไม 
 4. ความสัมพันธตอตนเองและวิชาชีพ 
 ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดเชิงวิชาชีพ (Professional Accountability) เปนความสัมพันธตอ ตนเอง 
(Self Accountability) และความรับผิดชอบตอวิชาชีพ (Professional Accountability) เปนความสัมพันธตอ
ตนเอง ระหวางตนเองและบุคคลผูรวมวงการวิชาชีพเดียวกัน โดยเฉพาะการมีวินัยตอตนเอง การยึดมั่นตอคานิยม
จรรยาบรรณวิชาชีพ บรรทัดฐานของสังคม จริยธรรมและศีลธรรม อันจะชวยทําใหสามารถควบคุมทัศนคติและ
พฤติกรรมของตนเองใหมีความถูกตอง เหมาะสม สามารถอธิบายหรือตอบคําถามตอตนเองและผูรวมวิชาชีพ 
รวมถึงประชาชนเก่ียวกับการตัดสินใจและการกระทําใด ๆ ไดมีความรับผิดชอบของความเปนมืออาชีพในการปฏิบตัิ
ขององคการภายใตความคาดหวังในการใชวิชาความรูและทักษะเฉพาะดาน เชน แพทย พยาบาล วิศวกร นัก
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กฎหมาย นักบัญชี นักเศรษฐศาสตร นักสังคมศาสตร อาจารยปฏิบัติงานของบุคคล ในสายวิชาชีพเหลานี้ หากไม
สามารถปฏิบัติงานโดยใชความเปนมืออาชีพใหบรรลุผลไดก็มักจะไดรับการตําหนิติเตียนดังนั้น จากการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการบริหารองคการภาครัฐตองมี
ความรับผิดชอบ (Responsibility) โดยตระหนัก ถึงหนาที่และสํานึกรูใน ความรับผิดชอบตอสังคมใสใจปญญา ทั้ง
ตองมีระบบการตรวจสอบอยางเปดเผย (Disclosure) โปรงใส (Transparency) ท่ีจะสรางความเชื่อมั่นตอสังคม 
องคการสงเคราะหทหารผานศึกเปนหนวยงานในพระบรมราชูปถัมภจึงตองทําหนาท่ีดวยความรับผิดชอบและ
ตรวจสอบไดใหเดนชัดกวาองคการภาครัฐอื่นๆ ซ่ึงผูวิจัยทําการวิจัยไมไดหากขาดแนวคิดทฤษฎีความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได มาประกอบการวิเคราะหถึงการจัดการองคการสงเคราะหทหารผานศึก วา ถูกต องตามหลักการ
ดังกลาวหรือไม เพื่อตอบคําถามวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ตอไป 
 

แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม  
 การบริการสาธารณะแนวใหม (New Public Service: NPS) เปนแนวคิดท่ีอยูบนพื้นฐานของคานิยม
ประชาธิปไตย (Value of Democracy) ความเปนพลเมือง (Citizenship) และผลประโยชนสาธารณะ (Public 
Interest) โดยการบริการเพื่อกอใหเกิดผลประโยชนสาธารณะถือเปนหัวใจของแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม 
โดยมีแนวคิดที่ใหความหมาย ดังนี้  

ความหมายของการบริการสาธารณะแนวใหม  
Denhardt, D. T. (1966) ไดเสนอแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรแนวใหมขึ้นมา ไดแก แนวคิดการ

บริการสาธารณะแนวใหม (New Public Service: NPS) เพ่ือใชทดแทนแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 
(New Public Management: NPM) ซึ่งถูกนักวิชาการทางดานรัฐประศาสนศาสตร และนักปฏิบัติการในแวดวง
ราชการทั้งหลายวิพากษวิจารณเปนอยางมากวาเกิดผลเสียหายมากกวาผลดีแกระบบราชการ 

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม คือ แนวทางการจัดการภาครัฐที่นําเอาวิธีการจัดการแบบเอกชนมา
ประยุกตใชกับการจัดการในภาครัฐเพื่อเปนการลดคาใชจายภาครัฐท่ีมีจํานวนมาก เนื่องจากโครงสรางทางการ
บริหารที่ใหญโต มีจํานวนบุคลากรมาก เปนการปรับปรุงเพื่อใหการจัดบริการสาธารณะแกประชาชนมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากข้ึน เนนการลดขนาดของหนวยงานใหเล็กลง มีการนําวิทยาการสมัยใหมเขามาใชเพ่ือใหเกิดความ
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันเนนวินัยการใชทรัพยากรอยางประหยัด จะเห็นไดวา แนวคิด
ดังกลาวมีจุดออนที่ขาดเอกลักษณและกรอบความคิดลักษณะท่ีชัดเจน เปนเพียงการเติมเต็มแนวคิดในกระบวน
ทัศนเกา อีกทั้งยังละเลยการใหความสําคัญตอคุณคาบางประการ เชน ความเท่ียงธรรม และความถูกตอง  
 ดังนั้นเมื่อแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมมีจุดออน นักวิชาการทางดานรัฐประศาสน-ศาสตร จึงไดเสนอ
แนวคิดใหม คือ การบริการสาธารณะแนวใหม เพื่อใชทดแทนแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม โดยแนวคิด
การบริการสาธารณะแนวใหม มีฐานคติอยู 3 ประการ คือ  

1) การตระหนักถึงคานิยมประชาธิปไตยและคานิยมเชิงสถาบันที่เนนประโยชนสาธารณะมากกวา
ประโยชนสวนตน มองประชาชนในฐานะพลเมืองมากกวามองเปนเพียงผูออกเสียงเลือกตั้ง มองเปนเพียงลูกคา หรือ
ผูรับบริการ  

2) การคํานึงถึงตัวแบบประชาสังคมและชุมชน เนนใหระบบราชการมุงลดความควบคุมอํานาจรัฐและหัน
มาแสดงบทบาทในฐานะผูสนับสนุนเครือขายการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารปกครองตนเองเพื่อ
ผลประโยชนของพวกเขา แนวคิดนี้คือการมุงสงเสริมใหประชาชนกาวขามผลประโยชนสวนตนไปสูการมุงหวัง
ผลประโยชนตอสวนรวมมากกวา  

3) แนวคิดมนุษยองคการ และทฤษฎีวาทกรรม เปนแนวคิดท่ีใหความสําคัญกับบทบาทการบริหารรัฐกิจที่
มุงเนนประชาชนเปนศูนยกลาง  
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จะเห็นไดวาจากฐานคติดังกลาวนําไปสูการปรับเปลี่ยนคานิยมและบทบาทของระบบราชการไปสูการ
ยอมรับในหนาที่ความรับผิดชอบในการบริการประชาชนโดยการแสดงบทบาทในฐานะผูจัดหาทรัพยากรสาธารณะ
แกประชาชน การเปนผูธํารงรักษาองคการภาครัฐ การเปนผูสงเสริมแนวคิดประชาธิปไตยและกระบวนการมีสวน
รวมของพลเมือง การเปนผูการมีสวนรวมของชุมชนและการทําตัวเขาถึงประชาชน  

ดังนั้นภายใตแนวการบริหารแบบ (New Public Service : NPS) ภาครัฐจะตองใหความสนใจในความเปน
ประชาธิปไตยมากขึ้น โดยการชวยใหประชาชนไดแสดงความตองการรวมกันผานกระบวนการวาทวิจารณ ซึ่งมี
เปาประสงครวมกันคือประโยชนสาธารณะ (Public Interest) มุมมองท่ีประชาชนที่มีตอภาครัฐในเรื่องของ
ประโยชนสาธารณะนั้นมีผลกระทบตอระดับความไววางใจของประชาชนท่ีมีตอการบริหา รรัฐกิจโดย Ruscio 
(1994) กลาวไววา หากประชาชนมองวานักการเมืองท่ีไดรับเลือกตั้งเขามาตามระบอบประชาธิปไตย นักบริหารรัฐ
กิจและประชาชนโดยท่ัวไปนั้นมีจุดมุงหมายเพียงเพื่อท่ีจะใหไดมาซึ่งประโยชนสวนตนใหไดมากที่สุดแลวก็จะทําให
ประชาชนมีความไววางใจในภาครัฐลดลงอันเปนผลเนื่องมาจากการรับรูของประชาชนโดยรวมวาภาครัฐมักจะ
ตอบสนองตอขอเรียกรองจากประชาชนท่ีเปนเร่ืองเก่ียวกับประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสาธารณะ กลาวอีก
นัยหนึ่งคือ การมุงเนนประโยชนสวนตนนั้นไมสามารถหลอหลอมกอใหเกิดความไววางใจของประชาชนได  
นอกจากนี้ หลักทฤษฎีเกี่ยวกับทางเลือกเชิงเหตุและผล ก็ไมอาจนํามาใชเพ่ืออธิบายพฤติกรรมของประชาชนที่
เกี่ยวกับความไววางใจในการบริหารรัฐกิจไดอยางสมบูรณ หากแตตองอาศัยมุมมองทางดานอื่น เชน บรรทัดฐาน 
คานิยม ประโยชนสาธารณะที่มีรวมกันของประชาชนในสังคมมารวมพิจารณาดวย หลังจากนั้นไดมีนักวิชาการ
หลายทานนําขอเสนอของ เดนฮารท (Denhardt) ซึ่งเปนทางเลือกใหมสําหรับการบริหารรัฐกิจท่ีควรไดรับการ
พิจารณาเพราะ“มุงเนนที่พลเมือง”(Citizen – First) เพ่ือประโยชนในการสรางชุมชนท่ีมีความใกลเคียงกับประชา
สังคมภายใตกรอบของระบอบประชาธิปไตยที่ยึดกฎหมายรัฐธรรมนูญเปนหลักโดยใหชื่อวาสู “การบริการสาธารณะ
แนวใหม” (New Public Service: NPS) 

จะเห็นไดวา การบริการสาธารณะแนวใหม (New Public Service : NPS) ใหความสําคัญกับ 
“ประชาธิปไตย” วาเปนคุณคาหลักที่สําคัญ แนวทางนี้มีรากฐานจากทฤษฎีเกี่ยวกับประชาธิปไตยและแนวทางอื่นๆ 
ในการแสวงหาความรู ซึ่งรวมถึงแนวทางแบบประจักษนิยม แนวทางการตีความ แนวทางเชิงวิพากษวิจารณ และ
แนวทางแบบ post modern มองขาราชการวาเปนคนมีเหตุผลในเชิงยุทธศาสตรที่ใชเหตุผล ทั้งทางดานการเมือง
เศรษฐกิจและองคการ มองผลประโยชนสาธารณะวาเปนผลจากการพูดคุยเกี่ยวกับคุณคาท่ีมีรวมกัน มองประชาชน
วาเปนพลเมืองซึ่งมีทั้งสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ นักบริหารหรือขาราชการมีบทบาทรับใชประชาชน 
(Serving) เพราะประชาชนคือเจาของประเทศตัวจริง ขาราชการตองมีบทบาทในการเจรจาไกล เกลี่ย และเปน
ตัวกลางที่จะทาใหเกิดคานิยมรวมกันในหมูพลเมือง ชุมชน และกลุม  ตางๆ กลไกลท่ีจะทําใหบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคของนโยบายคือ การสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อใหบรรลุผล
ที่ตกลงรวมกัน มองวากลไกลการตรวจสอบมีหลากหลาย ทั้งดานกฎหมาย คานิยมของชุมชน บรรทัดฐานทาง
การเมือง มาตรฐานทางดานวิชาชีพ และผลประโยชนของพลเมือง ขาราชการควรมีดุลยพินิจแตตองมีการควบคุม
และการตรวจสอบ โครงสรางองคการควรเปนแบบรวมมือกันโดยมีผูนํารวมท้ังจากภายในและภายนอกองคการ 
สวนปจจัยจูงใจขาราชการและนักบริหารคือ การไดรับใชประชาชนและการไดทําประโยชนใหแกสังคม โดยเฉพาะ
องคการสงเคราะหทหารผานศึกตองเกี่ยวของกับแนวคิดบริการสาธารณะแนวใหม เพ่ือใหการปฏิบัติงานเพื่อสราง
คุณภาพชีวิตที่ดีแกทหารผานศึกทุกนาย 
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กลาวไววา หากประชาชนมองวานักการเมืองที่ไดรับเลือกตั้งเขามาตามระบอบประชาธิปไตย นักบริหารรัฐ
กิจและประชาชนโดยท่ัวไปนั้นมีจุดมุงหมายเพียงเพื่อท่ีจะใหไดมาซึ่งประโยชนสวนตนใหไดมากที่สุดแลวก็จะทําให
ประชาชนมีความไววางใจในภาครัฐลดลงอันเปนผลเนื่องมาจากการรับรูของประชาชนโดยรวมวาภาครัฐมักจะ
ตอบสนองตอขอเรียกรองจากประชาชนท่ีเปนเร่ืองเก่ียวกับประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสาธารณะ กลาวอีก
นัยหนึ่งคือ การมุงเนนประโยชนสวนตนนั้นไมสามารถหลอหลอมกอใหเกิดความไววางใจของประชาชนได 
นอกจากนี้ หลักทฤษฎีเกี่ยวกับทางเลือกเชิงเหตุและผล ก็ไมอาจนํามาใชเพ่ืออธิบายพฤติกรรมของประชาชนที่
เกี่ยวกับความไววางใจในการบริหารรัฐกิจไดอยางสมบูรณ หากแตตองอาศัยมุมมองทางดานอื่น เชน บรรทัดฐาน 
คานิยม ประโยชนสาธารณะที่มีรวมกันของประชาชนในสังคมมารวมพิจารณาดวย  

ดังจะเห็นไดวา บทบาทของภาครัฐจะเปล่ียนไปจากการควบคุมมาเปนการกําหนดระเบียบวาระนํากลุมท่ี
เก่ียวของไมวาจะมาจากภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองคกรอิสระมาสูโตะเจรจา ชวยอํานวยความสะดวก เปนคนกลาง
ไกลเกลี่ยประนีประนอมเพื่อใหไดขอตกลงรวมกัน ดวยบทบาทใหมเชนนี้ขาราชการจึงต องมีความรับผิดชอบใน
รูปแบบใหม นั่นคือ ขาราชการตองเคารพในกฎหมาย คุณคาของชุมชนบรรทัดฐานทางการเมือง มาตรฐานความ
เปนมืออาชีพ และผลประโยชนของพลเมืองไปพรอมๆ กัน หนาท่ีของขาราชการจึงกลายเปนการหลอหลอมความ
เปนพลเมือง (Citizenship) พรอมทั้งสรางสรรคและบริหารคุณคาสาธารณะ (New Public Service: NPS) ใหแก
สังคมโดยรวม  

New Public Management : NPM สู New Public Service : NPS แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม (New Public Management : NPM) ไดรับการวิพากษวิจารณ เชน ประเด็นการเปลี่ยนสถานะ
ประชาชนพลเมืองใหกลายเปนเพียง“ลูกคา”ตามวิธีคิดแบบภาคธุรกิจเอกชน  

โดยมองขามความเปนพลเมืองในฐานะผูที่ไดรับสิทธิตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญรับรอง ทั้งในแงสิทธิความ
คุมครองและการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันเสมอภาค โดยที่บางกรณีผูที่ไมเสียภาษี ภาครัฐจะตองใหการยกเวน เชน 
คนชรา เด็ก และผูดอยโอกาสทางสังคม ผูพิการชวยตนเองไมได เปนตน ลักษณะดังกลาวขางตน ผูที่วิพากษแนวคิด
แบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management : NPM) มองวาการยึดแนวคิดนี้ก็คือการลด
ฐานะของประชาชนเปนเพียง “ลูกคา” และในกรณีที่ “ลูกคา” ไมจายคาบริการ ไมเสียภาษี ก็อาจจะไมไดรับ
บริการ หรือแมจะไดรับบริการก็อาจจะเปนบริการที่ไมเทาเทียมเสมอภาค  

หลังจากน้ันไดมีนักวิชาการหลายทานนําขอเสนอของ เดนฮารท (Denhardt) ซึ่งเปนทางเลือกใหมสําหรับ
การบริหารรัฐกิจที่ควรไดรับการพิจารณาเพราะ“มุงเนนที่พลเมือง”(Citizen – First) เพ่ือประโยชนในการสราง
ชุมชนท่ีมีความใกลเคียงกับประชาสังคมภายใตกรอบของระบอบประชาธิปไตยที่ยึดกฎหมายรัฐธรรมนูญเปนหลัก
โดยใหชื่อวาสู “การบริการสาธารณะแนวใหม” (New Public Service: NPS) 

แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management: NPM) 
การจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) เปนแนวคิดท่ีมุงใหความสนใจตอการนํา 

วิธีการที่ใชในภาคธุรกิจเอกชนมาใชในองคการภาครัฐ ซึ่งก็คือ การพยายามทําใหระบบราชการเปน เชนเดียวกันกับ
ภาคธุรกิจเอกชน (Denhardt and Denhardt, 2000 หนา 550) แตการบริหารงานภาครัฐ ไมไดดําเนินงาน
เหมือนกับการบริหารธุรกิจ แตเปนการดําเนินงานที่ตั้งอยูบนพื้นฐาน ความเปนประชาธิปไตย ขาราชการจึงไมไดสง
มอบบริการสูลูกคา แตเขาสงมอบประชาธิปไตย นักบริหารงานภาครัฐไมไดมีจุดมุงหมาย ในการปฏิบัติงานเพื่อ ให
เกิดประสิทธิภาพในงานเทานั้น หากแตตองกระทําเพื่อสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแก ประชาชนทุกคน การบริการ
สาธารณะแนวใหมตองขับเคลื่อนโดยพื้นฐานของผลประโยชนสาธารณะที่เปน ผลประโยชนรวมกันของคนในสังคม 
ซึ่งไมใชเพียงแคการรวบรวมผลประโยชนของแตละคนเขาดวยกัน เทานั้น โดยขาราชการมีบทบาทสําคัญในการ
เจรจาและหาขอตกลงรวมในผลประโยชนสาธารณะ 
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นักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตรหลังสมัยใหม ( Postmodernist ) แสดงใหเห็นความสําคัญของแนวคิด
นี้ FOX และ Miller มองวาการบริหารจัดการภาครัฐในยุคปจจุบันถูกครอบงําดวยระบบราชการและระบบการเมือง
โดยกลุมคนที่เห็นแกประโยชนสวนตน ขาดความจริงใจ ไมพรอมท่ีจะรวมในวาทกรรม โดยมีแนวความคิดวาการท่ี
ระบอบประชาธิปไตยจะประสบความสาํเร็จไดนัน้จําเปนตองมีเวทีที่มีรากฐานทางปทัสถานทางสังคม (Norm ) ที่ให
ความสําคัญกับ ความเทาเทียมกัน ความเอาใจใส และความเขาใจกันจึงจะประสบความสําเร็จ (อางในJanet V 
Denhardt , Robert B. Denhardt ( 2011 )) 

McSwite ( 1997 ) มองวาอุปสรรคท่ีทําใหการคิดของมนุษยถูกจํากัดก็คือตัวแบบมีเหตุมีผล ( Rational 
Model ) ทําใหมนุษยขาดโอกาสในการสรางความคิดใหมๆ และความสัมพันธใหม รวมถึงการสรางวาทกรรมซึ่งเปน
บอเกิดแหงแหลงขอมูลพื้นฐานใหมๆ (อางในJanet V Denhardt , Robert B. Denhardt ( 2011 )) 

การบริการสาธารณะแนวใหม (New Public Service: NPS) เปนแนวคิดของนักรัฐประศาสนศาสตรใน
สายรัฐศาสตรที่ใหความสําคัญกับเรื่องคุณคาหรืออุดมการณ โดยเฉพาะคุณคาความเปนประชาธิปไตยมากกวาเรื่อง
ประสิทธิภาพ หรือผลิตภาพ การบริการสาธารณะแนวใหมจึงเปนแนวคิดท่ีอยูบนพื้นฐานของคานิยมประชาธิปไตย 
(value of democracy) ความเปนพลเมือง (citizenship) และผลประโยชนสาธารณะ (public interest) สําหรับ
แนวคิดพื้นฐานของการบริการสาธารณะแนวใหม (New Public Service: NPS) ประกอบดวย รากฐาน 3 ประการ 
คือ (อางแลว หนา 552-553) 1) ทฤษฎีประชาธิปไตยพลเมือง (Theories of Democratic Citizenship) ความ
เปนพลเมืองเปน เรื่องของความสามารถของบุคคลที่มีอิทธิพลตอระบบการเมือง โดยมีความตื่ นตัวท่ีจะรวมตัวกัน 
เพื่อขับเคลื่อน ระบบการเมือง ความสัมพันธระหวางรัฐกับพลเมืองอยูบนพื้นฐานของการท่ีรัฐมีหลักประกันวา
พลเมืองตอง สามารถกําหนดทางเลือกใหสอดคลองกับผลประโยชนของตนเองไดโดยผานวิธีการตางๆ และสามารถ
เขารวม ในการบริหารปกครอง (governance) ประเทศได พลเมืองตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (public 
interest) มากกวาผลประโยชนสวนตน (self-interest) 2) ตัวแบบชุมชนและประชาสังคม (Models of 
Community and Civil Society) ชุมชนเปนสิ่งที่มี อิทธิพลตอวิถีชีวิตของพลเมือง โดยชุมชนอยูบน พื้นฐานของ
การดูแลซึ่งกันและกัน ความไวเนื้อเชื่อใจทํางาน รวมกัน เปนทีม ชุมชนยอมมีการรวมตัวกันอยางเขมแข็งและมี
ระบบการติดตอสื่อสารและการแกไขปญหา ความขัดแยงที่มีประสิทธิผล ความเปนชุมชนจึงเปนหนทางหนึ่งในการ
ทําใหเกิดความสมานฉันทการบริหารรัฐกิจตองเขามาชวยสรางและสนับสนุนชุมชน โดยสงเสริมการเกิดและสราง
ความเขมแข็งของสถาบันในชุมชน เพ่ือทําหนาที่เปนตัวเชื่อมระหวางรัฐกับพลเมือง สถาบันในชุมชน เม่ือพลเมือง
และสถาบันตางๆ ในชุมชนมีการ รวมตัวกันอยางเขมแข็งยอมนามาซ่ึงสิ่งท่ีเรียกวา “ประชาสังคม” (civil society) 
โดยประชาสังคมเปนที่ซึ่ง พลเมืองมีความผูกพันกันเขามารวมสนทนาและถกแถลงเพื่อการดาเนินงานและพัฒนา
ชุมชน ซ่ึงสิ่งที่เกิดขึ้น ไมใชแคการสรางความเปนชุมชนเทานั้นแตมันคือการสรางความเปนประชาธิปไตย 3) มนุษย
นิยมองคการและทฤษฎีวาทกรรม (Organizational Humanism and Discourse Theory) มนุษยนิยมองคการไม
เห็นดวยกับตัวแบบเหตุผลและทางเลือกสาธารณะ เพราะมนุษยมีขอจํากัดใน การใชเหตุผล เนื่องจากแตละคนมี
ทักษะในการตระหนักรูที่แตกตางกัน มนุษยตองการความอิสระ ตองการ เปลี่ยนแปลงจาก ผูถูกกระทําไปเปน
ผูกระทํา และไมเสมอไปท่ีมนุษยจะตัดสินใจเลือกในส่ิงที่ตนเองได ประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงานตามแนวคิด
มนุษยนิยมองคการจึงตองไมเนนอํานาจหนาที่และการควบคุม แต  จะเนนการขยายพ้ืนท่ีความเปนอิสระใหแก
บุคคลเพิ่มมากข้ึน การดําเนินงานตางๆ โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลง องคการตองเปนไปอยางมีแผนใ นสวน
สาระสําคัญของการบริการสาธารณะแนวใหม (NPS) ประกอบดวย 7 ประการ ดังนี้คือ (อาง แลว หนา 553-557) 

 
 
  

��	

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 



1) การใหบริการมากกวาการกํากับทิศทาง (Serve Rather than Steer) การบริการรับใชเปน บทบาท
สําคัญของขาราชการ โดยตองมีภาวะผูนาและมีคานยิมพื้นฐานที่ชวยสรางผลประโยชนรวมกันของ พลเมืองมากกวา
การพยายามควบคุมหรือกากับทิศทางของสังคมใหเปนไปตามที่รัฐบาลตองการ นโยบาย สาธารณะจึงไมไดเกิดจาก
การตัดสินใจของรัฐเทานั้น แตตองเปนผลจากความผูกพันในประโยชนสาธารณะของ พลเมือง ซ่ึงตองมีการเจรจา
ตอรอง พูดคุยสนทนาในผลประโยชนสาธารณะท่ีเปนท่ีมาของนโยบายรวมกัน ขาราชการตองชวยอานวยความ
สะดวก คอยไกลเกลี่ยและประนีประนอม และชวยแกไขปญหา  

2) เนนการคนหาผลประโยชนสาธารณะ (the Public Interest is the aim, not by-product) ผูบริหาร
งานภาครัฐตองมีสวนเก้ือกูลตอการสรางหลักการและพื้นฐานรวมเก่ียวกับผลประโยชนสาธารณะ เปาหมายของการ
คนหาผลประโยชนสาธารณะไมใชเพื่อตอบสนอง ชวยแกปญหาหรือเปนทางเลือกของบุคคล ใดบุคคลหนึ่ง แตการ
คนหาผลประโยชนดังกลาวตองเปนความรับผิดชอบรวมกันของพลเมืองกับนักบริหารรัฐ กิจ ดังนั้นการคนหา
ผลประโยชนสาธารณะจึงไมใชการหาทางออกงายๆ โดยการตอบสนองความตองการของ คนใดคนหนึ่งหรือกลุมใด
กลุมหนึ่งเทานั้น ผลประโยชนของสวนรวมตองเกิดจากการจากสนทนาพูดคุย ถก แถลงหรือปรึกษาหารือและ
กําหนดรวมกัน โดยไมใชสิ่งที่ถูกกําหนดไวลวงหนาโดยฝายการเมืองหรือฝาย ราชการ  

3) คิดเชิงกลยุทธ ปฏิบัติแบบประชาธิปไตย (Think strategically, act democratically) นโยบาย และ
แผนงานจะตอบสนองตอความตองการของสวนรวมไดจะตองเกิดจากกระบวนการรวมกลุมและความ รวมมือรวมใจ
กัน นโยบายและแผนตองเกิดขึ้นจากการคิดในเชิงกลยุทธที่มีการพิจารณาปจจัยแวดลอม และมี วิสัยทัศน พันธกิจที่
ชัดเจน ซึ่งเมื่อมีการเนินงานตามกลยุทธที่จะใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจที่กําหนดไวนั้น จาเปนตองมีการ กําหนด
บทบาท ความรับผิดชอบและข้ันตอนการปฏิบัติงานใหชัดเจน ซึ่งไมใชบทบาทหรือ ภาระรับผิดชอบของรัฐบาลหรือ
นักบริหารรัฐกิจแตฝายเดียว แตตองเกิดจากความรวมมือรวมใจจากทุกๆ ฝาย ที่เก่ียวของ  

4) บริการรับใชพลเมือง มากกวาการกํากับทิศทาง (Serve, rather than steer) ผลประโยชน สาธารณะ
เปนผลลัพธมาจากการโตเถียงกันเกี่ยวกับคุณคามากกวาเปนการรวมตัวกันของคนท่ีมีผลประโยชน สวนตัว 
เจาหนาที่ของรัฐไมควรตอบสนองเฉพาะความตองการของลูกคา แตควรเนนการสรางความสั มพันธ เพ่ือใหเกิด
ความไววางใจ (trust) และความรวมมือ (collaboration) ทั้งกับพลเมืองและระหวางพลเมือง ดวยกัน และการ
สรางการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน  

5) การตระหนักในความรับผิดชอบไมใชเรื่องงาย (Accountability isn’t simple) ตามแนวคิดการ 
จัดการภาครัฐแนวใหม (NPM) ขาราชการตองรับผิดชอบตอตลาด (market) ซึ่งก็คือรับผิดชอบตอลูกคา ผลิต ภาพ
และผลลัพธของงาน แตสาหรับแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม (NPS) ความรับผิดชอบแคนั้นไม เพียงพอ 
เพราะแทจริงแลวขาราชการตองรับผิดชอบตอสังคม และยังตองมีการขยายผลแห งความรับผิดชอบ ไปอยาง
กวางขวาง ทั้งความรับผิดชอบตอกฎหมายรัฐธรรมนูญ คานิยมของชุมชน ปทัสถานทางการเมือง มาตรฐานทาง
วิชาชีพ และผลประโยชนของพลเมือง  

6) ใหคุณคากับคน ไมใชแคผลิตภาพ (Value people, not just productivity) องคการภาครัฐและ 
เครือขายตองเนนการมีสวนรวมและคํานึงถึงผลสําเร็จในระยะยาว การปฏิบัติงานภาครัฐจะสําเร็จไดก็ตอเมื่อ ไดรับ
ความรวมแรงรวมใจและการใหความสําคัญกับทุกคน การบริการสาธารณะแนวใหม (NPS) ให ความสําคัญกับการ
จัดการผานคน (managing through people) โดยนักบริหารรัฐกิจตองเห็นความสําคัญ ของคานิยมและ
ผลประโยชนของคนในองคการ นักบริหารรัฐกิจหรือขาราชการตองปฏิบัติงานโดยสรางความ ยอมรับนับถือใหเกิด
ขึ้นกับพลเมือง และผูบริหารหนวยงานภาครัฐก็ตองยอมรับนับถือในความสามารถของ ขาราชการเชนเดียวกัน การ
บริหารและปฏิบัติงานภาครัฐจึงตองเนนคนดวยการเสริมสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้น แกขาราชการมากกวาการสราง
เพียงแคผลิตภาพในการทํางาน  
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7) เนนคุณคาความเปนพลเมือง และการบริการภาครัฐมากกวาการเปนผูประกอบการ ( Value 
citizenship and public service above entrepreneurship) ผลประโยชนสาธารณะคือสิ่งท่ีมีคุณคาสูงสุด ท่ี
ขาราชการและพลเมืองตองรวมกันกําหนดขึ้น และตองเปนสิ่งท่ีกอใหเกิดประโยชนแกสังคมมากกวาการนํา
งบประมาณของรัฐ (พลเมืองเปนเจาของ) ไปใหผูประกอบการดําเนินการเหมือนเปนเจาของงบประมาณ 

จะเห็นไดวา การจัดการภาครัฐแนวใหม (NPM) สนับสนุนใหผูบริหารภาครัฐเปนผูประกอบการเหมือนกับ
เจาของบริษัทในธุรกิจ เอกชน เทากับวาผูบริหารดังกลาวไดกลายเปนเจาของกิจการภาครัฐ การบริหารและ
ดําเนินงานจึงมี วัตถุประสงคแบบแคบๆ เหมือนกับธุรกิจเอกชนซึ่งก็คือเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (productivity) ใหมาก
ที่สุดและทา ใหลูกคาพอใจ สวนแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม (NPS) พลเมืองเปนเจาของรัฐบาล ผูบริหาร
งาน ภาครัฐจึงไมใชผูประกอบการหรือเจาของกิจการ จึงมีหนาที่บริการรับใชพลเมือง เฝารักษาทรัพยากรหรือ 
สมบัติสาธารณะ ปกปกรักษาองคการภาครัฐ อํานวยความสะดวกใหพลเมืองเกิดการสนทนาพูดคุยกันอยาง เปน
ประชาธิปไตย และเปนผูนําในการปฏิบัติงานที่ใกลชิดประชาชน เปนท่ีนาสังเกตวาการบริการสาธารณะแนวใหม 
(NPS) เปนแนวคิดที่ตีความและวิพากษแนวคิดรัฐประศาสนศาสตรในอดีต โดยเฉพาะการวิพากษแนวคิดการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม (NPM) ตามทัศนะของ David Osborne และ Ted Gaebler ในเรื่อง Reinventing 
Government ซึ่งไดถูกหยิบยกมาทําการวิพากษ ตีความ และสรุปออกมาเปนสาระสําคัญของแนวคิดการบริการ
สาธารณะแนวใหม (NPS) ดังไดกลาวแลว นอกจากนั้นแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมใหความสําคัญกับความ
เปนพลเมืองและคานิยม ประชาธิปไตย เนนบทบาทของภาคประชาสังคมในการบริหารภาครัฐ ใหความสําคัญกับ
คนที่ปฏิบัติงานใน องคการ มุงบริหารใหเกิดความเสมอภาคเปนธรรมตามแนวคิดรัฐประศาสนศาสตรสมัยใหม และ
ใชแนว ทางการตีความ การวิพากษและวิเคราะหวาทกรรมในการแสวงหาและอธิบายองคความรู และเม่ือวิเคราะห 

 
แนวคิดการเปลี่ยนแปลงองคการ (Organizational Change) 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัฒน เทคโนโลยีสังคม และคุณลักษณะทางประชากรนั้นเปน
แรงผลักดันสําคัญที่ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงองคการ(Organizational Change) องคการอาจมีการเปล่ียนแปลง
เล็กนอยๆ ภายในหรือเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป (Incremental Change) เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญที่
เรียกวาการเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรง (Radical Change) ซ่ึงเปนลักษณะการเปลี่ยนแปลงท่ัวทั้งองคการอยาง
รวดเร็ว ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนบทบาทในงาน (Job Role) และโครงสรางองคการตามมา (Robinson,2014) ไม
วาจะเปนการเปลี่ยนแปลงแบบใดการเปล่ียนแปลงอาจทําใหพนักงานเกิดความเครียดความกลัวความกังวลและทํา
ใหเกิดแรงตานการเปลี่ยนแปลงซ่ึงแมวาองคการจะไดนําการริเริ่มตางๆ ( Initiatives) เขามาใชเพื่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงแตมักพบวาการริเริ่มที่เก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงนั้นประสบความลมเหลวไมเปนไปตามที่คาดดังท่ี  
Holbeche (2012) น้ันพบวาความลมเหลวในการจัดการการเปล่ียนแปลงนั้นมีมากถึงรอยละ75  

ทั้งนี้อาจเปนเพราะองคการคํานึงแตผลประโยชนทางการเงินในระยะสั้นมากจนเกินไป จนละเลยมิติที่
เก่ียวของกับมนุษย (People Aspect) ซึ่งจะตองสอดรับการเปลี่ยนแปลงในคร้ังนั้นดวยทําใหผลลัพธเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงองคการในระยะยาวนั้นประสบความลมเหลว  

การเปล่ียนแปลงองคการดวยการรีเอ็นจิเนียริ่ง (Reengineering) การลดขนาดหรือแมแตการปรับ
โครงสรางองคการ ซึ่งเปนแนวทางท่ีนิยมกันทั่วไปนั้นมักไปทําลายพันธะผูกพันทางจิตใจ ( Psychological 
Contract) ของพนักงาน (Branson, 2013) พนักงานไมไววางใจขาดความผูกพันจนเกิดการตอตานและกลายเปน
สาเหตุสําคัญที่ทําใหการเปลี่ยนแปลงองคการลมเหลวในการเปลี่ยนแปลงองคการจึงตองใหความสําคัญกับการปรับ
พฤติกรรมและทักษะของพนักงานใหสอดคลองกับความจําเปนของธุรกิจ (Business Need) ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
(Holbeche,2010)ทําใหนักบริหารทรัพยากรมนุษยกลายเปนผูมีบทบาทสําคัญเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงองคการ
กระบวนการ และบทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษยในการเปล่ียนแปลงองคการ มีเนื้อหาตามลําดับดังนี้ 
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การเปลี่ยนแปลงองคการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงขององคการท้ังหมดหรือบางสวนซ่ึงรวมถึงการ
ออกแบบโครงสรางองคการใหม การเปล่ียนแปลงองคการสามารถแบงออก เปน 4 ประเภท ไดแก 1) การ
เปลี่ยนแปลงโครงสราง (Structural Change) 2) การลดตนทุน (Cost Cutting) 3) การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ 
(Process Change)และ 4) การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม(Cultural Change) (Society for Human Resource 
Management, 2010) 

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางนั้นมองวาองคการเปรียบเหมือนเครื่องจักร (Machine model) ซ่ึงเกิดขึ้นจาก
องคประกอบหลายอยางมาทํางานรวมกัน ในการเปล่ียนแปลงจึงเปนการปรับสวนประกอบของเคร่ืองจักรนั้นเพื่อให
เกิดผลงานโดยรวมที่ดีขึ้นตัวอยางการเปล่ียนแปลงโครงสราง เชน การควบรวมกิจการ การซื้อกิจการอ่ืนและการลด
ขนาดเปนตน สวนการลดตนทุนนั้นเปนการลดขั้นตอนหรือวิธีการทํางานท่ีไมจําเปนเพ่ือท่ีจะลดตนทุนในการทํางาน
ดังกรณีที่องคการประสบวิกฤต หรือปญหา องคการมักใชวิธีการนี้เพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินงานและความอยูรอด 
สําหรับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการนั้นเปนการเปลี่ยนแปลงที่ใหความสํา คัญกับการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการ
ทํางาน เชน การปรับระบบการอนุมัติเงินกูการปรับเปลี่ยนแนวทางในการบริหารหรือการตัดสินใจ เปนตน ท้ังนี้เพ่ือ
วัตถุประสงคสําคัญคือการลดระยะเวลาของกระบวนการตางๆ การเพ่ิมนาเชื่อถือ การลดตนทุนและการเพ่ิม
ประสิทธิผลทํางานนั่นเองในขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจะเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีมุงเนนไปที่คนในองคการ 
ดังเชน การเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินธุรกิจการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจากการควบคุมสั่งการไปเปน
การบริหารแบบมีสวนรวม หรือการเปล่ียนมุมมองการบริหารจากภายในสูภายนอก ( Inward Focus) เปนมุมมอง
จากภายนอกเขามาสูภายใน (Outward-Looking Focus) เปนตน 

การเปลี่ยนแปลงองคการท้ัง 4 ประเภทนี้ลวนมีขึ้นเพื่อทําใหองคการตอบสนองตอ ความตองการของ
ลูกคาใหมๆ และนํามาซึ่งผลการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นและเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงประเภทหนึ่งอาจทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในประเภทอื่นตามมาเชนการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคและ 

กลยุทธองคการ อาจทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคการตามมา (John and Sak, 2001;
ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2549) การเปลี่ยนแปลงองคการสามารถแบงได 3 ระดับ (Holbeche, 2006) ระดับ
แรกเปนการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานและผลลัพธขององคการท่ีเปนอยูในปจจุบันใหสอดคลองกับ
บริบทขององคการที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจเรียกวาการเปล่ียนแปลงแลกเปล่ียน ( Transactional Change) 
โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงในระดับนี้มักมุงเนนการเปลี่ยนโครงสรางระบบกระบวนการหรือความสัมพันธของกลุม
งานเพื่อชวยลดตนทุนและพัฒนาคุณภาพของสินคาหรือบริการ เชน การนําการจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองคการ 
(TQM) เปนตน  

ระดับที่สองเรียกวาการเปลี่ยนแปลงในสวนเพิ่มซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญและมีผลกระทบตอ
องคการเปนอยางมาก การเปลี่ยนแปลงนี้มีลักษณะสําคัญคือเปนการเปล่ียนแปลงแบบคอยเปนคอยไปอยาง
ตอเนื่อง เปนการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ตลอดเวลาตามสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป (Robinson, 2006) 
การเปลี่ยนแปลงในสวนเพิ่มนั้นอาจทําใหเกิดการตอตานจากพนักงานซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหการเปลี่ยนแปลง
นั้นประสบความลมเหลว 

ระดับที่สามนั้นเปนการเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงซึ่งมักเปนการเปลี่ยนแปลงเมื่อองคการประสบวิกฤตหรือ
อาจเปนการเปลี่ยนแปลงขององคการซึ่งเกิดขึ้นในชวงเจริญเติบโตโดยเขาไปควบรวมกิจการอ่ืน หรืออาจเปนชวงที่
องคการเร่ิมเสื่อมถอยซ่ึงมักถูกครอบครองดวยกิจการอ่ืน (Takeover) เปนตน การเปลี่ยนแปลงองคการในระดับนี้
ทําใหองคการตองลดขนาดหรือปรับโครงสรางและอาจทําใหเกิดวัฒนธรรมองคการใหมการเปลี่ยนแปลงไมไดเปนสิ่ง
ที่จะกระทํากันโดยงายและอาจไมประสบความสําเร็จอยูบอยคร้ัง ในบางองคการผูบริหารอาจคิดวาการ
เปลี่ยนแปลงนั้นสามารถทําไดโดยผูบริหารระดับสูง และท่ีปรึกษาเพียงไมกี่คนเทานั้นแตในความเปนจริงไมไดเปน 
เชนนั้นเลยการเปลี่ยนแปลงคอนขางยุงยากและซับซอน ซ่ึงอาจใชเวลานานในการเปล่ียนแปลงองคการจึงตองให
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ความสําคัญกับคนโดยจะตองพัฒนาทักษะ ทัศนคติที่จําเปนกอนจะมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นการสรางความพรอมท่ี
จะเปล่ียนแปลง (Readiness For Change)จึงเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหการเปลี่ยนแปลงองคการประสบ
ความสําเร็จ 

ความพรอมในการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ทัศนคติและความเชื่อของพนักงานท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงซึ่ง
พนักงานไดรับรูวาการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนสิ่งจําเปนและจะประสบความสําเร็จ (Armenakis, Harris and 
Mosshold, 1993) เปนสิ่งที่พนักงานมีความรูสึกวาองคการพรอมท่ีจะเปล่ียนแปลง (Eby,Adams,Russell and 
Gaby,2009) เง่ือนไขสําคัญซึ่งเปนที่มาของความพรอมในการเปล่ียนแปลงนั้นมี 3 ประการ ไดแก  

1) การมีผูนําท่ีมีประสิทธิผลและเปนท่ียอมรับ  
2) แรงจูงใจของคนในองคการที่จะเปลี่ยนแปลง  
3) ลําดับชั้นขององคการ (Society for Human Resource Management,2010) 
ผูนําถือเปนปจจัยที่มีผลตอความพรอมในการเปล่ียนแปลงเปนอยางมากหากผูนําไมไดรับการยอมรับและ

ไมมีประสิทธิผลแลวนั้นอาจทําใหเกิดความลมเหลวในการเปลี่ยนแปลงไดทั้งนี้เนื่องจากผูนํานั้นมีบทบาทสําคัญตอ
การรักษา (Retain) พนักงานท่ีมีความสามารถสูงเอาไวและเปนผูที่จะตองจูงใจพนักงานเพื่อใหฝาฟนอุปสรรคท่ีจะ
เกิดขึ้นตลอดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น จะเห็นไดวาการมีผูนําท่ีมีประสิทธิผลและไดรับการยอมรับนั้นจะทําองคการ
เร่ิมมีความพรอมในการเปล่ียนแปลงมากพอท่ีจะกาวตอไปไดถัดมาคือแรงจูงใจของคนในองคการท่ีจะเปล่ียนแปลง 
แรงจูงใจนี้มักเปนผลมาจากความไมพึงพอใจกับสถานการณที่เปนอยูเดิมขององคการ และตองการเปลี่ยนไปสูสภาพ
ที่ดีกวา ซึ่งแมจะมีความกลัวความกังวลอยูบางแตแรงจูงใจนี้จะเปนตัวกระตุนสําคัญที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตอไปไดดังกรณีของอุตสาหกรรมในญี่ปุนที่รับเอาหลักการจัดการคุณภาพของเดิมม่ิง (Deming) เขามาใชซึ่งไดรับ
การมีสวนรวมของพนักงาน ผูบริหารทุกระดับอยางเต็มที่ ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณอุตสาหกรรมญี่ปุนหลังแพ
สงครามในเวลานั้นประสบปญหาเปนอยางมาก ทรัพยากรการผลิตมีเพียงเล็กนอยสินคาถูกมองวาไมมีคุณภาพอีกท้ัง
ยังมีปญหาการวางงาน ทําใหคนตองการที่จะหนีออกจากสถานการณที่เลวรายนี้ปญหาท้ังหลายกอใหเกิดแรงจูงใจ
สําคัญที่ทําใหคนตองการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนไหวในเรื่องคุณภาพโดยรับเอาแนวคิดของเดิมมิ่งเขามาใชนั้นจึง
เปนการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของอุตสาหกรรมญี่ปุ นนอกจากสถานการณที่บีบบังคับใหเกิดแรงจูงใจที่จะ
เปลี่ยนแปลงแลวองคการสามารถใชระบบการใหรางวัลเพื่อสรางแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนแปลงขึ้นมาไดซึ่งการใหรางวัล
ตามผลการปฏิบัติงานนั้นเปนแนวทางที่เหมาะสมเปนประโยชนสําหรับการปรับพฤติกรรมของพนักงานและสงเสริม
ใหเกิดการเปล่ียนแปลงลําดับชั้นขององคการเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอความพรอมในการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการและการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม (Society for Human Resource Management, 
2010) ซ่ึงควรตัดลําดับชั้นออกไปเสียกอนเนื่องจากในองคการท่ีมีลําดับชั้นมากการตัดสินใจมักขึ้นอยูกับผูบริหาร
ระดับสูง แลวถายทอดลงมาโดยผานสื่อกลาง ซ่ึงอาจเปนผูที่ไมไดเกี่ยวของกับงานของพนักงานที่ตองเปลี่ยนแปลง
โดยตรงเปนผลใหพนักงานตอตานเนื่องจากไมไววางใจคนที่ขาดความเขาใจในเรื่องของงานประจําวันและในการ
เปลี่ยนแปลงนั้นพนักงานควรมีความริเร่ิมทดลองทําอะไรใหมๆพรอมเสี่ยงแบบผูประกอบการ แตในองคการที่มี
ลําดับชั้นมากนั้นมักจะหาไดยากที่สาํคัญในการเปลี่ยนแปลงนั้นตองอาศัยการมีสวนรวม ซึ่งเกิดจากความสมัครใจแต
องคการที่มีลําดับชั้นมากนั้นมักจะเปนการสั่งใหพนักงานทํางานเสียมากกว าดังนั้นสิ่งที่เปนปญหาสําคัญในการ
เปลี่ยนแปลงคือลําดับชั้น หากตัดลําดับชั้นใหนอยไดก็จะยิ่งทําใหเกิดความพรอมในการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้น ซึ่ง
องคการสามารถทําไดโดยใชรูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ หรือใชวิธีการสรางโอกาสใหคนตางหนวยงาน
ตางระดับไดมีโอกาสทํางานรวมกัน ดังเชน การนํารูปแบบทีมขามสายงานมาใชในการทํางาน 

 
 
 

���

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 



สภาพความรับผิดชอบและการตรวจสอบไดขององคการสงเคราะหทหารผานศึก 
สําหรับแนวทางสภาพความรับผิดชอบและการตรวจสอบไดขององคการสงเคราะหทหารผานศึกทั้งภายใน

และภายนอกทําใหมีมีการปรับและพัฒนา ซึ่งระบบราชการไทยมีการออกพระราชกฤษฎีการ วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เพ่ือเปนกลไกในการขับเคลื่อน แตที่ผานปญหาสําคัญในการพัฒนา
ระบบราชการสวนมากยังขาดความเขาใจถึงสาเหตุและวัตถุประสงค ความสําคัญนําเครื่องมือการบริหารจัดการใหม 
ๆ มาใชใหเหมาะสม 

จากศึกษาคนพบสภาพของความรับผิดชอบและตรวจสอบไดขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
ประกอบดวย 

1.องคการสงเคราะหทหารผานศึก ตองมีความมั่นคง จากการรวบรวมขอมูลวาขาดเอกภาพในการกระจาย
อํานาจทางคลัง จึงไมสามารถจัดบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพได เพราะปญหางบประมาณ 

2. องคการสงเคราะหทหารผานศึก ตองปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวของดานการจัดหารายได 
 3. องคการสงเคราะหทหารผานศึก ารจัดโครงสรางขององคการและอํานาจหนาท่ีในการจัดการยังไมได

รับการพัฒนาในการที่จะทํางานในเชิงระบบหรือมีการบรูณาการการทางานใหเกิดผลประโยชนตอทหารผานศึกได
อยางชัดเจน 

จากปรากฏการองคการทหารผานศึกมีภาพลักษณของสภาพโครงสรางไมคอยเหมาะสม สังคมเขาใจวา 
เปนองคการท่ีขาดความรับผิดชอบและตรวจสอบได เปนเรื่องที่ตองเรงดําเนินการชวยกันทํางานอยางมี่คุณภาพ 
เปนที่พึ่งของทหารผานศึก เชื่อวาประชาชนจะชวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอทหารผานศึกทุก
นาย 

ความรับผิดชอบและตรวจสอบได ไมเปนอุปสรรคในการดําเนินงาน องคการสงเคราะหทหารผานศึก ทํา
หนาที่ตามภารกิจใหเต็มที่ เชน การจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพตอความตองการของทหารผานศึกและสามารถ
เปนที่พึ่งของทหารผานศึก ในยามท่ีตองการไดอยางเต็มที่ก็จะทําใหองคการสงเคราะหทหารผานศึกอยูในความทรง
จําที่ดีตลอดไปของทหารผานศึกและครอบครัวทุกคน 
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การบริหารของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) 
 
MANAGEMENT OF SOUTHERN BORDER PROVINCES ADMINISTRATIVE CENTER (SBPAC) 
 
ผูวิจัย  พันโท วสันต  ฉิมแดง  
   สาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย ดร.ศรุดา  สมพอง 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพการบริหารของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
(ศอ.บต.) เพ่ือศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการบริหารของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต(ศอ.บต.) 
และเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการบริหารของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต(ศอ.บต.) ภายใตนโยบาย
ของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ(คสช.) วิธีการวิจัย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) เนน
การเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกรอบดานของประเด็นที่ทําการศึกษาท่ีมุงไปสูข อคนพบ 
ผลการวิจัยพบวา ดานการบริหารของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)ภายหลังจากท่ีคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดยึดอํานาจและเขามาเปนรัฐบาลบริหารประเทศ มีการเปล่ียนแปลงเพื่อใหตอบสนองและ
เขากับบริบทของสถานการณการบูรณาการ และขับเคลื่อนการทํางานหนวยงานในพ้ืนท่ีตองมาข้ึนควบคุมกับ กอ.รน.
ภาค 4 ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ปรับการบริหารตามนโยบายคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.) สําหรับการรายงานน้ัน ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ตองรายงานให
นายกรัฐมนตรีหรือผูที่ ไดรับมอบหมายซ่ึงในปจจุบันผูที่ ไดรับมอบหมายคือรองนากรัฐมนตริ/รัฐตนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมเปนผูดูแลงานดานความมั่นคง ดานโครงสรางของบุคลากร ก็มีการจัดบุคลากรไปปฏิบัติงานท่ี กอ.
รมน.ภาค 4 สวนหนา เพื่อที่จะไดมีการประสานการปฏิบัติการทํางาน การใหคําแนะนํา ใหขอเสนอแนะตางๆ ซึ่งกัน
และกันจะเห็นไดวา ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) เชน เพ่ิมสํานัก กม.  สํานักอํานวยการ
พัฒนา โดย ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ก็สงรองเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต ( รอง ลธ.ศอ.บต.) ไปปฏิบัติงานรวมกับ กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนา ในตําแหนง รองเลขาธิการ กอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภาค 4 สวนหนา (ฝายพลเรือน) และทางฝายทหารก็จะสงทหารไปปฏิบัติงานท่ี ศูนย
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)  
 
คําสําคัญ: การบริหารศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) 
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Abstract
 This research is aimed to study, operating condition of Southern Border Provinces 
Administrations Center (SBPAC) ,problems and barrier on administration and , Changes of 
administrations Southern Border Administration Center (SBPAC) under the policy of the 
government and the National Council for Peace and Order (NCPO). The method used in this 
research is qualitative method which focused on collecting data from key informant to collect 
everyone aspect of indepth-information of research study which lead to finding . It is found that 
the operating of condition of Southern Border Provinces Administration Center (SBPAC) after 
Thailand was seized power and governed by the National Council for Peace and Order 
(NCPO), to meet with the context of the integrated situation and work diving in the controlled 
areas of the International Security Operation Command Region 4. The Southern Border 
Provinces Administration Center (SBPAC) adapted the administration under the National 
Council for Peace and Order (NCPO)‘s policy. The Southern Border Provinces Administration 

Center (SBPAC) has to report their operation to the Prime minister or the authorized officers 
who currently is Deputy Prime minister / Secretary of defense who is responsible for national 
stability. Then the Southern Border Provinces Administer Center (SBPAC) has to report to 
ICOC region 4. The personals are managed to operate the staff structure at front ICOC region 4 
to co-operate the operation, give advices and other suggestions to each other. It is evidence that 
the Southern Border Provinces Administration Center (SBPAC) has increased Lawoffices, 
DevelopmentAgency which the Deputy Secretary General of the Southern Border Provinces 
Administration Center (SBPAC) was sent to co-operate with front ICOC region 4 in the 
position of Deputy Secretary General. Civilian and some soldier were sent to officiate at the 
Southern Border Provinces Administration Center (SBPAC)  

Keyword : MANAGEMENT OF Southern Border Provinces Administration Center (SBPAC)

บทนํา 
 ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) มีการปรับโครงสรางและรูปแบบบริหารงานในรูปแบบท่ี
แตกตางกันตามนโยบายของรัฐบาลแตละยุคสมัยมาหลายครั้ง เพื่อใหเขากับสถานการณเฉพาะหนาวาจะบริหารอยางไรให
เหมาะสมกับสถานการณนั้นๆซ่ึงก็มีความแตกตางกันในบางยุคก็อยูภายใตคณะรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งที่เปนพลเรือน
การบริหารก็จะมีบทบาทมากสามารถจะตัดสินใจในการบริหารไดตามอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย จนมาถึงยุคของรัฐบาล
คณะรักษาความสงบแหงชาติ(คสช.)ซึ่งมีแนวทางการบริหารวงานเพื่อแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตผาน
ทางคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (คปต.) โดยมีแนวทางการบริหารครอบคลุม 7 กลุมงาน 
และยังตองมีการบริหารงานการภายใตแผนเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต ป 2560 ซ่ึงเปนแผนการบริหารทาง
ทหารของกองอําการรักษาความมั่นคงภายในภาค4สวนหนา (กอ.รมน.ภาค4สน.) การวิจัยครั้งนี้จะสงผลใหการแกไขปญหา
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตไดมีการแกไขปญหาท่ีตรงทิศทางกอใหเกิดความสันติสุขโดยเร็วโดยเฉพาะดานการ
พัฒนา ซึ่งเปนบทบาทของศูนยอํานวยการบริหารหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) มีประสิทธิภาพมากข้ึน ผูวิจัยตองการที่จะ
ศึกษาเพื่อใหทราบวาการบริหารของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ภายใตนโยบายของรัฐบาลและ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ(คสช.) มีการการบริหารเปลี่ยนแปลงหรือไมอยางไร ผลการวิจัยจะเปนประโยชนในการพัฒนา
และเปล่ียนแปลงการแกปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตในโอกาสตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) 
 2) เพ่ือศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการบริหารของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)  
 3) เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงการบริหารของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต(ศอ.บต.) ภายใต
นโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 

 
การบททวนวรรณกรรม 

จากการที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาทําใหตองมีการเปล่ียนแปลงขององคการท้ังหมดหรือบางสวน 
ซึ่งอาจเปนการเปล่ียนแปลงแบบเล็กนอยคอยเปนคอยไป หรือ เปนการเปล่ียนแปลงขนาดใหญทั่วทั้งองค การการ
เปลี่ยนแปลงองคการนั้นคอนขางยุงยาก ซับซอน และอาจใชเวลานานซ่ึงรูปแบบการดําเนินงานของทองถิ่น ในชวงหลา
ปที่ผานมา มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบองคการ ตามการปฏิรูปในหลายคร้ังที่ผานมาโดยเฉพาะการปฏิรูป ป พ.ศ.2540 
และหลังจากนั้นมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในป พ.ศ. 2557 ท่ีมีการปฏิรูปการนําระบบราชการแบบมาใชแทนรูป
แบบเดิม การเปลี่ยนแปลงองคการที่มีประสิทธิผลควรใหความสําคัญกับคนซึ่งจะตองมีการพัฒนาทักษะ ทัศนคติที่
จําเปนกอนเพื่อเสริมสรางความพรอมในการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปนส่ิงจําเปนในการกาวสูกระบวน การเปลี่ยนแปลง
องคการกระบวน การเปล่ียนแปลงองคการโดยทั่วไปนั้นประกอบดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมในอนาคตเพ่ือทําให
เห็นภาพขององคการที่อยากจะเปน องคการจึงควรกําหนดวิสัยทัศนซึ่งบงถึงความคาดหวังหรื อภาพในอนาคตของ
องคการ ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหพนักงานรับรูวาองคการมีความคาดหวังอะไร คุณคาและพฤติกรรมใดของพนักงานท่ี
จะตอบสนองความ คาดหวังนั้น หลังจากนั้นจึงทําการวิเคราะหสภาพองคการในปจจุบัน  ซ่ึงจะทําใหสามารถมองเห็น
แนวทางที่จะนํามาใชในการขับ เคลื่อนกระบวนการการเปล่ียนผานไปสูสภาพท่ีตั้งใจไวใหสําเร็จ  

นอกจากนี้ประเด็นที่สําคัญประการหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงองคการคือแรงตานการเปล่ียนแปลงซ่ึงเปนสาเหตุ
สําคัญที่ทําใหการเปลี่ยนแปลงองคการลมเหลว การจัดการแรงตานการเปลี่ยนแปลงจึงถือเปนปจจัยแหงความสําเร็จ
ของการเปลี่ยนแปลงองคการซึ่งนักบริหารทรัพยากรมนุษยนั้นสามารถแสดงบทบาทการเปนตัวแทนการเปล่ียนแปลง
ดวยการทํางานรวมกันกับผูจัดการในสายงานเพ่ือกําหนดเปา หมาย แนวทางกระบวนการและการริเริ่มตางๆ ท่ีจะเอามา
ใชในการเปลี่ยนแปลง มีการเตรียมการรับมือกับเหตุ การณที่ไมแนนอน การติดตามและประเมินผล รวมท้ังการสราง
ความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางหรือระบบการทํางานใหมที่จะเกิดขึ้นโดยใชการสื่อสารโดยตรงไปยังพนักงานดวยชองทาง
ที่หลากหลายและเปนการสื่อสารแบบสองทางและเสริมสรางความผูกพันของพนักงานโดยผานระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองคการใหประสบความสําเร็จ องคการจําเปนตองมีการเปล่ียน แปลง
เพื่อปรับตัวใหเขากับสถานการณ ความคิดสรางสรรคจะเปนกระบวนการที่กอใหเกิดการเปลี่ยน แปลง โดยเกิดเปน
นวัตกรรมใหม กอใหเกิดผลิตภัณฑใหม ผลงานใหม การใหบริการระบบใหม ท่ีจะตอบ สนองความตองการของลูกคา 
ปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง อาทิ สภาพแวดลอมทั่วไป การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม ผูบริหาร
จึงควรจะตองแสวงหาความคิดใหม ๆ องคความรูใหม เพื่อพัฒนาองคการตอไปใหประสบผลสําเร็จ 
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อยางไรก็ตามแนวคิดการบริการสาธารณะใหมซึ่งเปนแนวทางสําหรับการบริหารที่ภาครัฐตองนําไปปฏิบัติใน
การบริหารของศูนยอํานวยการบริหารภาคใต เพราะการบริหารในจังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งจัดเปนพ้ืนท่ีไมปกติที่
แตกตางจากพ้ืนที่อื่น การใหปะชาชนเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนการบริหารตามวิถีของประชาธิปไตยถือวาเปน
เรื่องสําคัญที่รัฐบาลตองใหความสนใจไมใชวารัฐบาลจะเปนผูกําหนดแนวทางในการปฏิบัติฝายเดียวเพราะวาถาเปน
อยางนั้นก็ไมมีโอกาสไดรับรูความตองการที่แทจริงของชุมชน ดังนั้นตองใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการกําหนด
กฎเกณฑตามความตองการของชุมชนเพ่ือผลประโยชนที่แทจริงในระยะยาว โดยที่รัฐบาลตองเปนผูใหการบริการไมใช
เปนผูกํากับทิศทางในการใหบริการผานทางบุคลากรของรัฐที่ไดรับความไวเนื้อเชื่อใจ อยางเชนบุคลากรของศูนย
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงเปนกลุมคนท่ีอยูในพื้นท่ีอยูแลวดังนั้นรัฐบาลตองเห็นคุณคาแลยอมรับใน
ความสามารถของบุคคลากรดังกลาว วาเปนผูที่ไดการยอมรับนับถือจากประชาชนในพื้นท่ีดังนั้นการบริการสาธารณจึง
เปนแนวคิดที่ผูวิจัยเห็นวามีความเหมาะสม และควรไดรับการพิจารณานํามาใชในการบริหารของศูนยอํานวยการริหาร
จังหวดัชายแดนภาคใต เพื่อประโยชนในการสรางชุมชนท่ีมีความใกลเคียงกับประชาสังคม (Civil Society) ภายใตกรอบ
ของระบอบประชาธิปไตยทีย่ึดกฎหมายรัฐธรรมนูญเปนหลักโดยมุงใหประชนชาชนเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอน เพราะ
เปาหมายหลักคือการจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของประชาชนดังนั้นการที่ประชาชน
เขามามีบทบาทในขั้นตอนตางๆ จะทําใหการบริหารภาครัฐนั้นตรงกับความตองการของประชาชน การจัดบริการ
สาธารณะแบบมีสวนรวมและการจัดบริการสาธารณะที่คุมคาโดยใหชื่อวาสู  "การบริการสาธารณะใหม (New Public 
Service)" แนวคิดนี้มีหลักสําคัญ7 ประการไดแก1) ใหบริการพลเมืองมิใชลูกคา2) แสวงหาผลประโยชนสาธารณะ3) 
เห็นคุณคาของความเปนพลเมือง (Citizenship) และการบริการสาธารณะเหนือการเปนผูประกอบการ4) คิดเชิงกลยุทธ
กระทําอยางเปนประชาธิปไตย5) ตระหนักถึงความยากลําบากในการสรางความรับผิดชอบได6) ใหคุณคากับคนไมใชแค
ผลิตภาพ (Value people, not just productivity)7) เห็นคุณคาของ "ประชาชน" โดยการสรางหนาตางแหงโอกาส
และเปดประตูสูการสรางเครือขายความรวมมือและการมีสวนรวมใหเกิดขึ้น  รวมถึงการกระจายอํานาจของรัฐจาก
สวนกลางไปยังสวนภูมิภาคหรือหนวยงานระดับรองเปนเรื่องที่สําคัญในการบริหารของรัฐในสถานการณและเปนพ้ืนท่ี
และสภาวะที่สถานการณตองการความรวดเร็วในการบริหารอยางกรณีของจังหวัดชายแดนภาคใตเปนอยางยิ่งเพราะ
รัฐบาลตองการความรวดเร็วในการปฏิบัติเพื่อใหเขากับสถานการณ ถารัฐไมมีการกระจายอํานาจใหหนวยระดับรองมี
เอกภาพในการบริหารงานก็จะทําใหงานการบริหารเปนไปดวยความลาชา ไมสามารถตอบสนองกับความตองการของ
ของประชาชนในพื้นที่ไดยางทันทวงที ก็จะทําใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินและชีวิตไดดังนั้นการกระจายอํานาจจึง
เปนสิ่งจําเปนที่รัฐตองกระทําเพื่อใหการบริหารเปนไปดวยความรวดเร็ว ตอบสนองความตองการของประชาชน และทัน
ตอเหตุการณ ในเรื่องของการบริหารศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต จําเปนตองมรการวางแผนโดย
วัตถุประสงคที่สําคัญในการวางแผนมี 4 ประการคือ เพื่อใหรูทิศทางการดําเนินงานขององคการ เพ่ือลดความไมแนนอน
ใหเหลือนอยลง เพื่อลดความเสียหายอันเกิดจากการซํ้าซอนของงานท่ีทํา และเพ่ือใหรูมาตรฐานท่ีใชในการควบคุมสวน
ประโยชนของการวางแผนจะทําใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น ทําใหมีการประสานงานกันระหวางบุคคลและ
ระหวางหนวยงานดีขึ้น ทําใหการควบคุมมีประสิทธิภาพมากข้ึน และทําใหรูจักการบริหารเวลาการวางแผนมีสวน
เกี่ยวของที่สําคัญกับการบริหารเวลา ดังนั้น ผูบริหารจะตองรูจักใชเวลาดวยการแบงเวลาออกเปน 3 ประเภทคือ 
ประเภทแรก เวลาท่ีใชไปกับหัวหนาหรือผูบังคับบัญชาโดยตรงหรือผูบริหารระดับท่ีสูงข้ึน ประการที่สอง เวลาท่ีใชไปกับ
ระบบโดยใชรวมกับหนวยงานอ่ืน ประเภทท่ีสาม เวลาที่ใชกับตัวเองซ่ึงแยกเปนเวลาท่ีใชในงานของตัวเองกับเวลาท่ีใช
คิดไตรตรองใหงานของตัวเองดีขึ้นองคการจะตองตอบสนองตอความไมแนนอนดวยฐานะตาง ๆ 4 ประเภทคือ ผูปองกัน
ตัวเองดวยการดําเนินงานในปจจุบันใหอยูในฐานะเหนือคูแขงขัน ผูแสวงหาโดยการทําปจจุบันใหดีและพรอมๆ กับหา
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ตลาดใหมผลิตภัณฑใหมและโอกาสใหม ผูวิเคราะหโดยการระมัดระวังตัวและติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของคูแขง
ขัน เมื่อคูแขงขันเปลี่ยนแปลงอยางไรก็รีบทําตามทันทีดวยการเลียนแบบ ผูตอบโตโดยการรอคอยจังหวะที่เหมาะสม
ตอบโตคูแขงขัน แมจะชาแตแนนอนและเสียคาใชจายนอยกวาการวางแผนมีประบวนการ 4 ข้ันตอนคือ การวิเคราะห
สถานการณ การกําหนดวัตถุประสงคและแผนการวัตถุประสงคและแผนการเลือกวัตถุประสงคและแผนการนําไปใช 
และการตรวจสอบควบคุมใหดําเนินไปอยางราบร่ืนการแบงประเภทของแผนอาจมีพื้นฐานในการแบงหลายอยาง แตที่
นิยมใชกันมากไดจากพื้นฐาน 3 อยางคือ อยางแรก การแบงตามระยะเวลาซึ่งแยกเปน 3 ประเภทคือ แผนระยะยาว 
แผนระยะกลาง และแผนระยะส้ัน อยางที่สอง แบงตามขอบเขตของกิจกรรมที่ทําซึ่งแยกเปนแผนกลยุทธและแผน
ดําเนินงาน แผนกลยุทธกําหนดเพ่ือตอบสนองกิจกรรมรวมในระยะยาว สวนแผนดําเนินงานใหแตละกิจกรรม เชน 
แผนการผลิต แผนการเงิน แผนการตลาด แผนทรัพยากรมนุษย และแผนอุปกรณ อยางท่ีสาม แบงตามการนําไปใชซึ่ง
แยกเปนแผนท่ีใชคร้ังเดียว เชน งบประมาณ และโครงการ แผนที่ใชประจํา ไดแก นโยบาย กระบวนการปฏิบัติงาน และ
กฎเกณฑหรือขอบังคับ เปนตนวิธีการวางแผนแบงออกเปน 3 วิธีคือ วิธีแรก การวางแผนจากขางในไปขางนอก และจาก
ขางนอกมาขางใน วิธีที่สอง การวางแผนจากบนลงลาง และจากลางข้ึนบน วิธีที่สาม การวางแผนเพ่ือความไมแนนอน 
ซึ่งแตละวิธีมีผลดีผลเสียดวยกันการวางแผนแมจะมีผลดีหลายอยางแตก็อาจทําใหแผนลมเหลวก็ได หากไมอาศัย
เคร่ืองมือชวยในการวางแผน เคร่ืองมือใชมี 3 อยางคือ การพยากรณซึ่งจะทําใหคาดคะเนเหตุการณลวงหนาได  การหา
จุดเดน เพื่อจะหาวิธีที่ดีที่สุดมาใชวางแผน การใหมีสวนรวมในการวางแผนเพื่อใหแผนเปนท่ียอมรับ การใชภาพเพ่ือให
เห็นไดชัดเจน และการใชที่ปรึกษาวางแผนเพ่ือชวยใหแผนซึ่งจะทําใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นการวางแผนท่ีเชื่อมหนาที่การ
บริหารระหวางการวางแผนงานและการควบคุมอีกอยางหนึ่งเรียกวา การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค หรือ MBO ซ่ึงเปน
การวางแผนและควบคุมรวมกันระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา โดยเนนท่ีผลงานมากกวาวิธีการ แตก็ตอง
ระมัดระวังวาการกําหนดวัตถุประสงคก็ตองชัดเจนและวัดไดจริง ขณะเดียวกัน MBO จะประสบผลสําเร็จไดตองรับ
ความรวมมือจากทุกฝายทั้งผูบริหารระดับสูงสุด ระดับกลาง ผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติงาน 
 อยางไรก็ตามการตัดสินใจก็เปนการกําหนดแนวทางในการคิดแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในการบริหารเพื่อใหสามารถ
นํากระบวนการคิดที่รวดเร็วมาใชในการบริหารใหทันเวลา และสถานการณในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งเปนพ้ืนท่ีที่
ตองการการตัดสินใจที่รวดเร็วและทันตอเหตุการณตางๆที่เกิดข้ึนรัฐตองใหเอกภาพในการบริหารในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใตใหกับศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคให (ศอ.บต)เพื่อใหการบริหารงานเปนไปดวยความ
รวดเร็วและถูกตองเขากับสถานการณถึงแมวางานการบริหารจะเปนเรื่องของการพัฒนาก็ตาม ก็ยังตองการ การมีแอก
ภาพ และเสรีภาพในการบริหารอยาง เชน เรื่องงบประมาณซึ่งตองสามารถนํามาใชประโยชนอยางสูงสุด กับความ
ตองการของประชาชนในพ้ืนที่ บางครั้งที่การตัดสินใจของรัฐไมทันกับเหตุการณกวาจะไดงบประมาณมาก็ไมเปนท่ี
ตองการของประชาชนเสียแลวนอกจากนี้ก็อาจทําใหเกิดความเสียหายไดถาการตัดสินใจเปนไอยางลาชา 
  

กรอบแนวคิดท่ีใชในการการวิจัย 
จากการ ทบทวน ทฤษฎี แนวคิดและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อกําหนดประเด็นในการศึกษาที่สอดคลอง

กับวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อนําไปสูการแสวงหาคําตอบตามคําถามการวิจัย จนไดกรอบแนวคิดในการทําวิจัยครั้งนี้ 
การบริหารของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ภายใตรัฐบาลคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
(คสช.) 
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วิธีการวิจัย  
 การวิจัยเร่ือง การบริหารของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต(ศอ.บต.) เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Method)เนนการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกรอบดานของประเด็นที่
ทําการศึกษาที่มุงไปสูขอคนพบท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลซึ่งผูวิจัยทําการศึกษาขอมูลและมาวิเคราะหในเชิงตรรกะ 
ประกอบดวย1) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ (Documentary Research) โดยผูวิจัยไดศึกษาเอกสารทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ ทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งขอมูลที่สืบคนจากส่ืออิเล็กทรอนิกสตางๆ เพื่อนําขอมูลมาทําการ
วิเคราะหใหไดขอมูลที่ตองการ แลวความรูนํามาสังเคราะหใหไดองคความรูใหม 2)การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
interview) ผูวิจัยใชการรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ จากผูใหขอมูลสําคัญ (Key informants) โดยใชเครื่องมือ 
ไดแก แบบสัมภาษณ อุปกรณบันทึกภาพและบันทึกเสียง 3) การสนทนากลุม (Focus group discussion) ผูวิจัย 
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสนทนากลุมกับผูนําชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบวาดานการบริหารของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)ภายหลังจากที่
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดยึดอํานาจและเขามาเปนรัฐบาลบริหารประเทศ ก็ไดประกาศคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ ฉบับที่ 98/2557เรื่องการแกไขปญหา จชต.ทําใหการบริหารจัดการของ ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหตอบสนองและเขากับบริบทของสถานการณการบูรณาการ และ
ขับเคลื่อนการทํางานหนวยงานในพื้นที่ตองมาขึ้นควบคุมกับ กอ.รน.ภาค 4 ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต (ศอ.บต.) ปรับการบริหารตามนโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่ตองใหมีความสงบเรียบรอย มี
ภูมิคุมกัน และเดินหนาดวยความเขมแข็งอยางมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินงานตามแนวทางของคณะกรรมการขับเคลื่อน
การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (คปต.)ตามกลุมภารกิจของ คปต.7 กลุมงาน คือ 1)งานการรักษาความปลอดภัย
ชีวิตและทรัพยสิน2) งานอํานวยความยุติธรรม และเยียวยาผูไดรับผลกระทบ 3) งานการสรางความเขาใจทั้งในและ
ตางประเทศและสิทธิมนุษยชนการส่ือสารสรางความเขาใจอันดีงามทั้งในและตางประเทศรวมท้ังสิทธิมนุษยชน4) ง าน
การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 5) งานการพัฒนาศักยภาพของพื้นท่ี และคุณภาพชีวิตของประชาชน6) งานการ
แสวงหาทางออกจากความขัดแยงโดยสันติ 7) การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ และการขับเคลื่อนนโยบาย ดานโครงสราง
ของบุคลากร ก็มีการจัดบุคลากรไปปฏิบัติงานที่ กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนา เพ่ือที่จะไดมีการประสานการปฏิบัติการ
ทํางาน การใหคําแนะนํา ใหขอเสนอแนะตางๆ ซ่ึงกันและกันจะเห็นไดวา ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 
(ศอ.บต.) เชน เพ่ิมสํานัก กม. สํานักอํานวยการพัฒนา โดย ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ก็
สงรองเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ( รอง ลธ.ศอ.บต.) ไปปฏิบัติงานรวมกับ กอ.รมน.ภาค 4 
สวนหนา ในตําแหนง รองเลขาธิการ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภาค 4 สวนหนา (ฝายพลเรือน) และทางฝาย
ทหารก็จะสงทหารไปปฏิบัติงานท่ี ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) เชนเดียวกัน 
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ผลการวิจัยและอภิปราย 
 ผลการวิจัยพบวาดานการบริหารของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)ภายหลังจากที่
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดยึดอํานาจและเขามาเปนรัฐบาลบริหารประเทศ ก็ไดประกาศคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ ฉบับที่ 98/2557เรื่องการแกไขปญหา จชต.ทําใหการบริหารจัดการของ ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหตอบสนองและเขากับบริบทของสถานการณการบูรณาการ และ
ขับเคลื่อนการทํางานหนวยงานในพื้นที่ตองมาขึ้นควบคุมกับ กอ.รน.ภาค 4 ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต (ศอ.บต.) ปรับการบริหารตามนโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่ตองใหมีความสงบเรียบรอย มี
ภูมิคุมกัน และเดินหนาดวยความเขมแข็งอยางมีประสิทธิภาพศอ.บต.ไดทบทวนและปรับปรุงแผนงาน/โครงการตาม
ยุทธศาสตรใหสอดคลองกับ นโยบาย คสช.เพ่ือเรงแกไขปญหาเรงดวนในการคืนความสุขใหแกประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต สําหรับการรายงานนั้น ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ตองรายงานให
นายกรัฐมนตรีหรือผูที่ ไดรับมอบหมายซ่ึงในปจจุบันผูที่ ไดรับมอบหมายคือรองนากรัฐมนตริ/รัฐ ตนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมเปนผูดูแลงานดานความมั่นคง ดังนั้นเวลารายงานในการปฏิบตัิศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต (ศอ.บต.) ก็ตองรายงานใหกอ.รมน.ภาค4 ทราบดวย ดานโครงสรางของบุคลากร ก็มีการจัดบุคลากรไป
ปฏิบัติงานท่ี กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนา เพื่อที่จะไดมีการประสานการปฏิบัติการทํางาน การใหคําแนะนํา ให
ขอเสนอแนะตางๆ ซ่ึงกันและกันจะเห็นไดวา ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) เชน เพ่ิมสํานัก 
กม. สํานักอํานวยการพัฒนา โดย ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ก็สงรองเลขาธิการศูนย
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ( รอง ลธ.ศอ.บต.) ไปปฏิบัติงานรวมกับ กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนา ในตําแหนง 
รองเลขาธิการ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภาค 4 สวนหนา (ฝายพลเรือน) และทางฝายทหารก็จะสงทหารไป
ปฏิบัติงานท่ี ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) เชนเดียวกันเพ่ือใหการทํางานตอบสนองทางดาน
ความมั่นคงและเปนการบูรณาการในการทํางานที่เปนรูปธรรมมุงสูความสําเร็จของภารกิจซึ่งเปนการจัดองคกรแบบ
เฉพาะกิจ ข้ึนอยูกับภารกิจของงานในแตละงาน สถานการณของบานเมืองในขณะนั้นวาสถานการณมีความรุนแรงขนาด
ยางไร และ ขึ้นอยูกับรัฐบาลวามาจากไหน เชน ในยุคของทหารก็จะใหฝายความม่ันคงเปนหลักในการบูรณาการ  และ
อีกประการหนึ่ง ที่มีการเปลี่ยนแปลง คือ การระงับการปฏิบัติหนาท่ีของสภาที่ปรึกษา ซึ่งเปนผลมาจากคําสั่งหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 14/2559  
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ  
 การบริหารของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ในปจจุบันภายใตประกาศคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 98/2557 นั้นมีการเปลี่ยนแปลงทั้งดานการบริหารและการรายงาน รวมท้ังมีการปรับปรุง
โครงสรางองคกรเพื่อใหการบริหารงานมีการบูรณาการและสอดคลองกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ผูให
ขอมูลเชิงลึกไดใหขอเสนอแนะซ่ึงผูวิจัยไดรวบรวม และใชเปนแนวทางในการเสนอแนะ ดังนี้ การทบทวนบทบาทตนเอง
ตามบริบทของกฎหมายศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)ตองทําการทบทวนบทบาทของตัวเองใน
เมื่อสถานการณในปจจุบันเขาสูภาวะที่ปกติมากข้ึนแลวควรจะมีบทบาทอยางไร เพราะการที่ตั้งขึ้นมานั้นเพ่ือตองการทํา
ใหสถานการณดีขึ้น. ฝายความมั่นคงควรจะอยูตรงไหน เม่ือเหตุการณเริ่มสูในทิศทางท่ีดีขึ้น เชนเดียวกันกับฝายความ
มั่นคงก็ตองพิจารณาวาบทบาทของตัวเองควรอยูตรงไหน ซึ่งก็ตองลงไปดูในรายละเอียดในขอกฎหมายใหชัดเจน 
นอกจากนี้บทบาทในวันนี้ฝายความม่ันคงไดเขามากาวลวงมากเกินไปหรือไม  กับสถานการณที่เริ่มจะดีขึ้นแลว งาน
พัฒนาตองไปสงเสริมความมั่นคงทุกเร่ืองตามประกาศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) การจัดการบุคลากรใน
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องคกรในปจจุบันยังไมครบอัตราตามที่ กพ.กําหนดสิ่งนี้ ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) จะตอง
รีบดําเนินการใหเสร็จสิ้นสมบูรณ ใหมีความชัดเจนวาจะตองทําอยาไร ใหอัตราครบตามที่ กพ.กําหนดและแนวทางใน
การรับราชการในหนวยงานนี้จะเปนอยางไรเพอใหผูที่เขามารับตําแหนงงานไดมีโอกาสกาวหนาในชีวิตรับราชการ การ
บังคับบัญชาตาม กม.ไมสามารถส่ังการหนวยงานอ่ืนๆได เพียงแตเปนตัวกลางในการประสานงานระหวางหนวยนโยบาย
กับหนวยปฏิบัติไมสามารถใหคุณใหโทษใครได แตถาศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) เขามาอยู
ใน กอ.รมน.ก็จะมีอํานาจในการส่ังการตามสายของ กอ.รมน. ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดมุงทําการศึกษาวิจัยเฉาพะ
หนวยงานของของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ท่ีอยูภายใตรัฐบาลคณะรักษาความสงบ 
(คสช.) เทานั้น ดังนั้นเพื่อใหไดขอเปรียบเทียบกับการบริหารภายใตรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง ในการวิจัยครั้งตอไป
ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังนี้ ควรทําการศึกษาวิจัยหนวยงานทางดานความม่ันคงวามีการบริหารอยางไรในสถานการณที่ไม
ปกติเชน กอ.รมน. ทําการศึกษาวิจัยการบริหารของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต(ศอ.บต.)ภายใตรัฐบาล
ที่มาจากการเลือกตั้งที่เปนรัฐบาลภายใตการเลือกตั้งที่แทจริงแลวนําผลการวิจัยมาเปรียบเทียบกันกับการวิจัยในครั้งนี้ 
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การบริหารสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย 
  
Administration of The Civil Aviation Authority of Thailand  
 
ผูวิจัย   พันเอกพีรวัส  พรหมกลัดพะเนาว  
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร. กฤษณา  ไวสํารวจ 

 
บทคัดยอ 

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางหนวยงานกรมการบินพลเรือน (เดิม) มาเปน สํานักงานการบินพลเรือนแหง
ประเทศไทย (กพท.) เพื่อแกไขปญหาเรื่องการบินพลเรือนท่ีหนวยงานจากตางประเทศไดลดมาตรฐานความ
ปลอดภัยดานการบินพลเรือนประเทศไทย สาเหตุหลักมาจากหนวยงานกํากับดูแลดานการบินพลเรือนของประเทศ
ไมไดมีการปรับตัวเพื่อการเปล่ียนแปลงองคการใหไดมาตรฐานตามที่ องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ
กําหนด ในเร่ืองของบุคลากร คูมือ องคความรูและไมไดมีการบูรณาการงานรวมกันกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการ
บินพลเรือนของประเทศ 
 
คําสําคัญ : สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ มาตรฐาน

ความปลอดภัย 

 
Abstract 

Department of Civil Aviation (formerly) changed to The Civil Aviation Authority of 
Thailand (CAAT) to address the issue of civil aviation in which foreign agencies have 
reduced civil aviation safety standards in Thailand. The main reason is that the civil 
aviation regulatory authorities of the country have not adapted to the standardization of the 
organization as required by the International Civil Aviation Organization. The manual, 
knowledge, and do not integrate the work with the civil aviation authorities of the country. 

Keywords : The Civil Aviation Authority of Thailand, The International Civil 
Aviation Organization, Safety Standards 

 
บทนํา 
  องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (The International Civil Aviation Organization-- ICAO) 
เปนหนวยงานพิเศษของสหประชาชาติ กอตั้งเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1994 โดยอนุสัญญาวาดวยการบินพลเรือน
ระหวางประเทศ (The Convention on International Civil Aviation) หรือ อนุสัญญาชิคาโก โดย ICAO 
กําหนดมาตรฐานและกฎขอบังคับระหวางประเทศที่จําเปนสําหรับความปลอดภัย ความมั่นคง ประสิทธิภาพและ
ความสอดคลองของการบิน รวมทั้งการพิทักษสิ่งแวดลอมท่ีไดรับผลกระทบจากการบิน ICAO เปนองคการท่ีจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อวางระเบียบ ขอบังคับ สําหรับกิจกรรมการบินระหวางประเทศระหวางประเทศใหมีความปลอดภัยสูงสุด ลด
ความเสี่ยงจากการกอการรายหรือการดําเนินการตางๆ ที่ผิดกฎหมาย จึงเปนองคกรท่ียอมรับของนานาประเทศ 
รวมถึงการยอมรับใหเขามาพัฒนาเอกสารการเดินทางใหไดมาตรฐาน ทั้งยังสามารถใชงานในการตรวจสอบความ
ถูกตองรวมกันระหวางหนวยงานของประเทศตางๆ ได 
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  ขอบเขตอํานาจหนาที่และการดําเนินงานของ ICAO เปนหนวยกลางระหวางประเทศภาคีสมาชิกในการ
ออกกฎระเบียบและมาตรฐานขอปฏิบัติดานการบินพลเรือนระหวางประเทศ สงเสริมและพัฒนาการบินทาอากาศ
ยาน ความปลอดภัยในการบินและเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศสําหรับการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศและใหความชวยเหลือทางวิชาการแกประเทศภาคีสมาชิก โดยจัดโครงการฝกอบรมใหบริการผูเชี่ยวชาญ
และประสานกับโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Programme--UNDP) ใน
การหาแหลงทุนสนับสนุน  
  จากขอบเขตอํานาจหนาที่ของ ICAO) ประเทศไทยซึ่งเปนประเทศภาคีสมาชิกจึงถูก ICAO เขามา
ตรวจสอบและไดถูกลดมาตรฐานความปลอดภัยของระบบการบินเชิงพาณิชย โดยการประกาศปกธงแดงตอกิจการ
การบินของไทย กลายเปนปญหาใหญสําหรับสายการบินของประเทศไทย อันแสดงถึงมาตรฐานอันตกต่ําของระบบ
การบินในประเทศไทยดวย และธงแดงนี้ไดกลายเปนปญหาที่สงผลกระทบตอสายการบินเชิงพาณิชยไทยอยาง
หลีกเลี่ยงไมได และรัฐบาลไดพยายามแกไขปญหาอยางเรงดวนและทุกวิถีทาง 
  จุดเร่ิมตนของปญหานี้เกิดขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เม่ือ ICAO ไดตรวจสอบมาตรฐานระบบการบิน
พลเรือนของไทย เพื่อใหไทยซ่ึงเปน 1 ใน 191 ภาคีสมาชิกจากทั่วโลกมีระบบการบินที่เปนมาตรฐานสากลตรงตาม
ขอกําหนดของ ICAO เม่ือตรวจสอบแลวพบวาไทยไมไดปฏิบัติตามมาตรฐานของ ICAO หลายเร่ืองทั้งมาตรฐานของ
บุคลากรในกรมการบินพลเรือนในขณะนั้น (ซึ่งปจจุบันไดมีพระราชกําหนดวาดวยการบินพลเรือนแหงประเทศไทย 
พ.ศ.2558 และยุบกรมการบินพลเรือนและจัดตั้งเปนสํานักงานคณะกรรมการการบินพลเรือนแหงประเทศไทย 
(กพท.)) ซ่ึงมีหนาท่ีกํากับดูแลความปลอดภัยและตรวจสอบสายการบินโดยตรง การใหใบอนุญาตที่ไมสอดคลองกับ
มาตรฐานสากลและมาตรฐานของสายการบินแบบเชาเหมาลํา สงผลใหไทยถูกลดอันดับความนาเชื่อถือลงมาที่
ระดับบี ทาง ICAO มีคําสั่งติดธงแดงใหประเทศไทยอยางเปนทางการ โดย ICAO ไดมีการปรับลดอันดับความ
นาเชื่อถือดานความปลอดภัยของกรมการบินพลเรือนไทย โดยไดประกาศอันดับมาตรฐานดานความปลอดภัยของ
กรมการบินพลเรือนไทยอาจถูกปรับลดเปนสถานะกลุมประเทศที่มีขอบกพรองอยางมีนัยสําคัญดานความปลอดภัย 
(Significant Safety Concern--SSC) และเปนที่นาสังเกตวาไทยเปนชาติเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ถูก 
ICAO ติดธงแดง (https://www.skyscanner.co.th/news/ และ  
https://www.icao.int/safety/Pages/USOAP-Results.aspx ) 
  หลังจาก ICAO ไดประกาศติดธงแดง พลอากาศเอกประจิน จ่ันตอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
ในขณะนั้น ไดกลาววา “เปรียบเสมือนนักเรียนสอบตก แตมิไดหมายความวาสายการบินในประเทศไทยทุกสายจะมี
มาตรฐานตกต่ํากันหมดทุกราย เนื่องจาก ICAO ไดชี้เปาไปที่มาตรฐานของผูใหใบอนุญาตการบินคือ กรมการบินพล
เรือนหรือ กพท. ในปจจุบัน ซึ่งถูกพิจารณาวาไมสามารถควบคุมดูแลมาตรฐานความปลอดภัยใหสอดคลองกับ
มาตรฐานของ ICAO ไดดีพอ ธงแดงนี้เปรียบเสมือนภาพรวมของปญหาท่ีเกิดขึ้นและถือเปนมาตรฐานสากลที่ทุก
ชาติตองปฏิบัติตาม ทําใหตางชาติสามารถมองไดวาสายการบินจากไทยท่ีจะเขาสู ตางประเทศนั้นอาจมีมาตรฐาน
ความปลอดภัยไมเพียงพอ และสามารถไมใหบินเขาประเทศไดจากความไมไววางใจนั่นเอง ทั้งนี้สายการบินหลักของ
ไทยอยางบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ก็ไดยืนยันวาในสวนของสายการบินของการบินไทยมีความปลอดภัยใน
ระดับสูงและระบุธงแดงท่ีไดรับไมไดหมายความวาสายการบิน  เครื่องบินหรือสนามบินของไทยทั้งหมดจะมี
ขอบกพรองตามไปดวย โดยสายการบินยังคงยึดหลักปฏิบัตติามมาตรฐานสากลอีกหลายอยางที่เก่ียวของกับสายการ
บินโดยตรง (http://www.thaipost.net/?q=node/3459) 
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หลังจากสถานการณทางดานการบินปญหาท่ีตามมาคือสํานักงานบริหารองคกรการบินแหงสหรัฐอเมริกา 
(Federal Aviation Administration--FAA) ไดมีการแจงผลการตรวจสอบการกํากับดูแลมาตรฐานความปลอดภัย
ดานการขนสงทางอากาศของประเทศไทย โดยลดอันดับไทยจาก Category 1 (CAT1) เปน Category 2 (CAT 2) 
โดย FAA ไดระบุเหตุผลวา มาตรฐานปจจุบันของไทยยังไมเปนไปตามมาตรฐานองคการการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศ (ICAO) ทําใหสายการบินท่ีจดทะเบียนโดยกรมการบินพลเรือนเดิมไมสามารถเพ่ิมเที่ยวบินหรือเพิ่มจุดบิน
ใหมในสหรัฐอเมริกา (https://www.manager.co.th/Business/ViewNews.aspx?NewsID=9580000132997) 
  ผลกระทบหลังจากโดนธงแดงจาก ICAO นั้นสงผลโดยตรงกับเครื่องบินแบบเชาเหมาลําที่ไมไดบินใน
ตารางเวลาลวงหนาตามปกติ ซึ่งสวนใหญจะเปนเครื่องบินที่รับนักทองเที่ยวจากบริษัททัวรและยังกระทบกับการ
เปดเสนทางการบินเสนใหมรวมถึงสายการบินใหมที่บินออกจากประเทศไทย เนื่องจากระบบการบินเหลานี้จะตองมี
การขอใบอนุญาตจากกรมการบินพลเรือน (เดิม) หรือ กพท. (ปจจุบัน) ท่ีกําลังประสบปญหามาตรฐานความ
ปลอดภัย แตทั้งนี้ทั้งหมดจะขึ้นอยูกับการพิจารณาและความเขมงวดของแตละประเทศ เชนญี่ปุนและเกาหลีใตที่ไม
อนุญาตใหเคร่ืองบินเชาเหมาลําจากไทยบินมาลงจอดอยูชวงหนึ่งและไมมีการการันตีใดๆ วาจะมีประเทศอ่ืนใดไม
อนุญาตไทยใหบินเขาประเทศอีกบางจนกวา ICAO จะปลดไทยออกจากรายชื่อประเทศที่ติดธงแดง 
(https://www.skyscanner.co.th/news) 
  จากการที่ FAA ไดลดอันดับไทยจาก Category 1 มาเปน Category 2 รัฐบาลไดมีพระราชกําหนดในการ
ยุบกรมการบินพลเรือนและมีการต้ังหนวยงานใหมคือ สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.)  และ
กรมทาอากาศยาน ไดเปนปญหาที่เขามาเก่ียวของกับหลายหนวยงานของรัฐ ไดแก กพท. กรมทาอากาศยาน บริษัท
วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด (บวท.) บริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และเปนเรื่องที่หนวยงาน
ดังกลาวนี้จะตองเรงรีบแกไขปญหา และตองนํานโยบายของรัฐบาลมาปรับปรุงแกไขใหระบบการบินพลเรือนของ
ไทยไดมีมาตรฐานความปลอดภัยเปนไปตามมาตรฐานสากลที่ ICAO ยอมรับ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 ซ่ึง
ในสวนที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ซ่ึงให
มีการพัฒนาโครงสรางและการจัดการหวงอากาศใหมีความสามารถเพียงพอในการรองรับการเติบโตของปริมาณ
การจราจรทางอากาศใหไดมาตรฐานสากลและสอดคลองกับขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศ อาทิ ICAO 
สํานักงานบริหารความปลอดภัยดานการบินของสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency--EASA) 
สํานักงาน FAA และสํานักงานการบินพลเรือนญ่ีปุน (Japan Civil Aviation Burea--JCAB) นั้น หนวยงานท่ีกํากับ
ดูแลดานการบินพลเรือนของไทยและหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของจะตองนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 ไปแปลงเปนยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจของหนวยงาน เพื่อปฏิบัติใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อใหสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยบริหารงานดานมาตรฐานความ
ปลอดภัยการบินพลเรือนใหไดมาตรฐานความปลอดภัยการบินเปนไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือใหไดรับความเชื่อมั่น
จากนานาชาติตอไป  
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การบริหารสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย 
  จากปรากฏการณที่องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ( ICAO) ไดลดมาตรฐานดานกิจการบินพล
เรือนของไทยโดยทําการปกธงแดงหนาชื่อประเทศไทยนั้น เนื่องจากตรวจพบประเด็นเรื่องการกํากับดูแลการบินพล
เรือนของไทย เม่ือวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยมีขอบกพรองที่มีนัยสําคัญดังนี้ 
  1. การใหใบรับรองผูดําเนินการเดินอากาศ (Air Operator Certificate--AOC) ไมไดมาตรฐาน และไมมี
กระบวนการที่ชัดเจน 
  2. การใหใบรับรองที่เรียกวา Special Operations ซ่ึงเปนเปนขอที่เชื่อมโยงกับ AOC ในเร่ืองของการ
ขนสงสินคาอันตราย (D.G.) ไมไดมาตรฐาน 
  3. การใหใบรับรอง Special Operations ในเร่ืองของ ETOPS (Extended-range Twin-engine 
Operation Performance Standards) คือ มาตรฐานความปลอดภัยท่ีออกใหสําหรับเครื่องบินที่มี 2 เคร่ืองยนต
เทานั้น เม่ือสูญเสียเคร่ืองยนตเครื่องใดเคร่ืองหนึ่งไปเครื่องยนตที่เหลืออีกเคร่ืองหนึ่งจะตองทํางานตอไดจนกวาจะ
ลงจอด ณ สนามบินที่ใกลที่สุดอยางปลอดภัย  
  จากการที่ประเทศไทยไดรับการตรวจสอบติดตามการดําเนินการภายใตโครงการตรวจสอบการกํากับดูแล
ดานความปลอดภัยสากล (Universal Safety Oversight Audit Program--USOAP) ขององคการ ICAO) โดย
องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศไดเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบจากเดิมในป พ.ศ. 2539 ที่ใชวิธีการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรฐานและขอพึงปฏิบัติระหวางประเทศ (Standards and Recommended Practices--
SARPs) เฉพาะในภาคผนวกท่ี 1 ภาคผนวกที่ 6 และภาคผนวกท่ี 8 แหงอนุสัญญาวาดวยการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศ และในป พ.ศ. 2548 ท่ีใชวิธีการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานและขอพึงปฏิบัติระหวางประเทศในทุก
ภาคผนวกที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย (All Safety-related annex) มาเปนวิธีการตรวจสอบแบบเฝาตรวจตรา
อยางตอเนื่อง (Continuous Monitoring Approach--CMA) ตั้งแตป พ.ศ. 2554 เปนตนมา การตรวจสอบ
ดังกลาวปรากฏผลการขาดประสิทธิผลในการดําเนินการ (Lack of Effective Implementation--LEI) ที่เกี่ยวของ
กับการกํากับดูแลความปลอดภัยการบินพลเรือนซ่ึงมีผลทําใหองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศไดประกาศ
การพบขอบกพรองที่มีนัยสําคัญตอความปลอดภัย (SSC) ของประเทศไทย และโดยเฉพาะอยางยิ่งการที่องคการ
การบินพลเรือนระหวางประเทศไมเห็นชอบกับแผนแกไขขอบกพรองดังกลาวที่ประเทศไทยไดจัดทําเสนอ ดวยเหตุ
นี้จึงเปนกรณีที่มีความจําเปนรีบดวนเพื่อมิใหผลของการประกาศพบขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญตอความปลอดภัย
ขางตนสงผลตอการถูกปรับลดระดับมาตรฐานการบินพลเรือนของประเทศไทยจากองคการบริหารการบินอื่น 
รวมถึงการพิจารณาสิทธิการบินและการทําการบินของไทย อันจะสงผลเสียหายอยางรุนแรงตออุตสาหกรรมการบิน 
ผลกระทบตอประโยชนและความปลอดภัยสาธารณะ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศและตองปรับปรุง
รูปแบบ โครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงานดานการบินพลเรือนของประเทศไทยใหสอดคลอ งกับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งใหเปนไปตามขอกําหนดและขอเสนอแนะขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ พบ
ขอบกพรองคือ 
  1. ไมมีกฎหมายหลัก กฎ ระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย วิธีปฏิบัติและแนวทางในการทํา งานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
  2. ไมมีการจัดตั้งนโยบายความปลอดภัยที่ชัดเจน  
  3. ไมมีการนํามาตรฐานและขอเสนอแนะ ICAO มาสูการปฏิบัติ (ประเทศไทยติด SSC ในดานนี้)  
  4. ไมมีแผนการเปนลายลักษณอักษรในการรับรองและตรวจสอบผูประจําหนาท่ีและผูประกอบการดาน
การบิน  
  5. ไมมีแผนการที่เปนลายลักษณอักษรในการฝกอบรมบุคลากร 
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  6. ปลอยใหผูประกอบการดานการบินทําหนาท่ีกํากับดูแลตนเองโดยรัฐไมสามารถทําหนาท่ีกํากับดูแลได  
ขอบกพรองนี้มักพบในประเทศกําลังพัฒนา  
  7. ไมสามารถระบุไดวาอะไรที่เปนเร่ืองที่เก่ียวของกับความปลอดภัยและวิธีการดําเนินการแกไขที่ถูกตอง  
  8. ไมมีการแกปญหากับสิ่งที่กระทบตอความปลอดภัย  
  9. มีการออกรับรองหรือตอใบอนุญาตหรือใบรับรองอยางไมถูกตองตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ  
  10. มีการรับรองวิธีปฏิบัติ (Procedure) และเอกสารอยางไมถูกตอง  
  11. มีการรับรองการปฏิบัติการบินและการอนุญาตตางๆ อยางไมถูกตอง  
  12. ไมมีการดําเนินการตามกฎหมายเมื่อมีการกระทําผิด  
  13. ไมมีแนวทางตางๆ ใหแกภาคเอกชนในการดําเนินการ  
  จากขอบกพรอง 13 ขอขางตน ICAO นั้น สามารถจัดออกมาได 8 ประการของ Safety Oversight 
System โดย 5 ประการแรก ICAO กลาววาเปนสิ่งที่รัฐตองจัดใหมี (Establish) และ 3 ประการหลัง ICAO บอกวา
เปนสิ่งที่ตองนําไปปฏิบัติ (Implement)  
  ประการแรก ตองมีกฎหมายหลัก ปจจุบันไทยมีพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497  
  ประการที่สอง กฎหมายรอง ประเทศไทยมีกฎหมายรองเปนจํานวนมากซึ่งไมเปนท่ีสากล  
  ประการที่สาม องคกรที่ถูกจัดตั้งดวยกฎหมายมีเงินทุนในการทํางาน  
  ประการที่สี่ บุคลากรที่มีคุณภาพเมื่อมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพจะตองมีการฝกหัดเพ่ือตรวจโรงเรียนการบิน 
สายการบินและสนามบิน  
  ประการที่หา แนวทางระหวางเจาหนาท่ีในการทํางาน คูมือตางๆ (Technical guidance)  
  ประการที่หก การออกใบอนุญาต  
  ประการที่เจ็ด การติดตามผลจากการที่ออกใบอนุญาต  
  ประการที่แปด การแกไขปญหาและขอบกพรองที่เกิดขึ้น ซึ่งประเทศอเมริกาใหความสําคัญในเรื่องนี้ เปน
อยางมาก  
  สิ่งตางๆ เหลานี้ ทําใหหนวยงานตางๆ ของไทย รวมท้ังสายการบินตางๆ ตางก็ไดรับผลกระทบมาอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งสงผลตอการเปล่ียนแปลงหลายอยางตอการบินของประเทศไทย โดยมีการปรับ
โครงสรางกรมการบินพลเรือนเดิม และแยกออกเปน 4 หนวยงานใหม ไดแก (1) สํานักงานการบินพลเรือนแหง
ประเทศไทย (2) กรมทาอากาศยาน (3) กองคนหาและชวยเหลืออากาศยาน และ (4) กองนิรภัยการบินและ
สอบสวนอากาศยานประสบเหตุ  
  สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยประสบปญหาในดานการบริหารองคกรดังนี้ 
  1. ในการออกพระราชกําหนดการบินพลเรือนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึ่งเนื้อหาหลักของกฎหมาย
ฉบับนี้เปนการต้ังสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยขึ้นมาใหมใชชื่อยอ กพท. เพ่ือเปนหนวยงานในการ
กํากับดูแลกิจการการบินของไทยใหเปนตามมาตรฐานสากลขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ( ICAO) 
จะเห็นวาปญหาในอดีตที่ผานมากรมการบินพลเรือนเดิมทําหนาท่ีทั้งเปนหนวยงานกํากับดูแล ออกใบอนุญาต 
พรอมๆ กับเปนหนวยงานที่มีหนาที่ปฏิบัติในการดูแลสนามบินตางๆ ท่ีไมไดอยูในความรับผิดชอบดูแลของบริษัท
การทาอากาศยานแหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งสนามบินตางๆ เหลานี้ก็จะตองขอใบอนุญาตในการจัดตั้ง
สนามบินกับกรมการบินพลเรือน ถือวาไมไดแบงแยกหนาที่ใหแยกจากกันโดยเด็ดขาดระหว างหนวยงานท่ีเปน 
Regulator กับหนวยงานท่ีเปน Operator ทําใหอาจเกิดผลประโยชนทับซอน (conflict of interest) หรือความ
ขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest) เปนประเด็นปญหา
ทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยัง
สะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ สงผลตอความเชื่อมั่นของ
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หนวยงานภายนอกประเทศคือ องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ( ICAO) ซึ่งถือวาเปนหนวยงานพิเศษของ
สหประชาชาติและหนวยงานอ่ืนๆของนานาชาติตามมาได จึงตองสมควรที่จะมีการออกพระราชกําหนดปรับปรุง
อํานาจหนาที่ขององคการใหแยกจากกันโดยเด็ดขาดเพื่อใหองคการสามารถดําเนินภารกิจใหเปนระบบและมี
มาตรฐานมากย่ิงขึ้น 
  2. การบริหารงานในกรมการบินพลเรือนเดิมถูกแทรกแซงจากปจจัยภายนอกเปนอยางมาก โดยเฉพาะ
ปจจัยทางการเมือง ท้ังการแตงต้ังผูบริหารสูงสุดขององคกร อาจทําใหไดผูบริหารที่ไมมีความรูความสามารถเพียง
พอที่จะเขามาบริหารองคกรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและการออกใบอนุญาตตางๆ ก็ถูกแทรกแซงจากปจจัย
ภายนอกมาโดยตลอด โดยเฉพาะปจจัยทางการเมือง เชน การใหใบอนุญาตใบรับรองผูดําเนินการเดินอากาศ (Air 
Operator Certificate--AOC) เปนตน 
  3. ปญหาท่ีเกิดจากการขาดแคลนขาราชการหรือพนักงานและการขาดแคลนคูมือ ซ่ึงถือวาเปนปญหาที่
สําคัญอยางมากสําหรับปญหาบุคลากรไมพอคูมือไมมี ในการดําเนินการออกใบรับรองผูดําเนินการเดินอากาศใหม
แกสายการบินตางๆ รวมทั้งพนักงานในองคกรท่ีมีความรูความสามารถก็จะถูกหนวยงานอ่ืนๆดึงดูดเขาไปทํางานใน
หนวยงานเหลานั้นซึ่งจะใหคาตอบแทนท่ีสูงกวาเดิมหลายเทา 
  4. ปญหาจากการท่ีกฎหมาย ระเบียบ คูมือตางๆของประเทศไทยมีความลาหลังไมทันสมัย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสําหรับกฎหมายการเดินอากาศคือ พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ของไทยนั้นขาดการแกไข
ปรับปรุงมาเนิ่นนาน 
  5. ปญหาในการประสานงานระหวางสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
กับกิจการการบินพลเรือนของประเทศในอดีตที่ผานมาถือวาไมคอยมีความสมบูรณเทาท่ีควรจะเปน บางคร้ัง
หนวยงานท่ีเก่ียวของตางก็มองเห็นความสําคัญของภารกิจของตัวเองเปนหลักขาดการบูรณาการงานรวมกัน  
  6. ปญหาการผลิตบุคลากรทางดานการบินท่ีไมพอเพียงตอการใชงานท้ัง นักบิน กัปตัน เจาหนาท่ีควบคุม
การจัดการจราจรทางอากาศ หรือชางซอมเคร่ืองบิน 
  7. ในการสอบสวนอากาศยานประสบเหตุของกองนิรภัยการบินในพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพ.ศ. 2558 น้ัน ไปอยูภายใตอํานาจหนาท่ีของ
สํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงคมนาคม ซึ่งถือวาไมเปนสากล เนื่องจากการสอบสวนอากาศยานประสบเหตุใน
ตางประเทศนั้นจะแยกตัวมาเปนหนวยงานอิสระไมขึ้นตรงกับหนวยงานของรัฐ เพ่ือใหการสอบสวนมีความโปรงใส 
ชัดเจน ตรวจสอบได โดยไมถูกแทรกแซงผลการสอบสวนจากหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
    

บทสรุป 
  การออกพระราชกําหนดเพื่อยุบกรมการบินพลเรือนและจัดตั้งโครงสรางสํานักงานการบินพลเรือนแหง
ประเทศไทย (กพท.) เพ่ือเปนหนวยงานกํากับดูแลออกใบอนุญาตเก่ียวกับเรื่องการบินที่เกี่ยวของทั้งหมด และแยก
หนวยงานท่ีเปนผูใหบริการสนามบินออกไปคือ กรมทาอากาศยาน การบริหารงานในกรมการบินพลเรือนเดิม การ
ออกใบอนุญาตตางๆ ถูกแทรกแซงจากปจจัยทางการเมือง ปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถ 
ปญหาการขาดแคลนคูมือตางๆ ปญหากฎหมาย ระเบียบ คูมือตางๆ มีความลาหลังไมทันสมัย โดยเฉพาะ
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ปญหาการออกใบอนุญาตการควบคุมการจัดการจราจรทางอากาศ 
ปญหาในการประสานงานระหวางสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับกิจการการ
บินพลเรือนของประเทศ ปญหาตางๆ เหลานี้ เปนปญหาเรงดวนท่ี กพท. หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของตองเรง
ดําเนินการในยกระดับใหไดมาตรฐานตามท่ีองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) กําหนด 
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ขอเสนอแนะ 
  1. รัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของตองรีบดําเนินการแกไขพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ให
แลวเสร็จโดยเร็ว เพราะพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ถือวาเปนกฎหมายแมในการบังคับใชในเรื่อง
ของการเดินอากาศ เพราะจะสงผลกับหนวยงานอื่นๆ อีกหลายหนวยงานเปนอยางมาก หากมีการแกไข
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ลาชา จะสงผลตอการถอดถอนธงแดงออกจากหนาชื่อประเทศไทยลาชา
ออกไปอีก 
  2. สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยตองรีบดําเนินการแกไข กฎ ระเบียบ ขอบังคับต างๆ ท่ี
เก่ียวของทั้งหมดโดยเร็ว เพื่อจะไดเรงใหองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) ถอดถอนธงแดงออกจาก
หนาชื่อประเทศไทยและเปนการสรางความเช่ือมั่นตอนานาประเทศในเร่ืองมาตรฐานการบนิพลเรือนของประเทศให
สูงขึ้น 
  3. รัฐบาลหรือฝายการเมืองจะตองใหอํานาจสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยในการปฏิบัติงาน
อยางเต็มความสามารถปราศจากการแทรกแซง โดยขอใหนําบทเรียนจาก ICAO ลดมาตรฐานกิจการบินพลเรือน 
เพราะสวนหนึ่งทุกฝายตองยอมรับวามาจาการที่ถูกฝายการเมืองแทรกแซงขบวนการหรือกลไกของการออก
ใบอนุญาตตางๆ 
  4. สถาบันการบินพลเรือนตองยกระดับในการผลิตบุคลากรทางดานการบินใหสูงมีมาตรฐานตามท่ี 
องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศกําหนดและผลิตใหพอเพียงตอการใชงานของประเทศ 
  5. สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยและหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการบินพลเรือนตองมีแรงจูงใจ
ในการดึงดูดพนักงานใหมๆ ตองมีโครงสรางอัตราเงินเดือน คาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับตลาดสากล สามารถทําให
หนวยงานจะไดบุคลากรที่มีความรูความสามารถสูง 
  6. รัฐบาลควรรีบจัดต้ังหนวยงานอิสระท่ีเกี่ยวของกับการคนหาและชวยเหลืออากาศยานและงานนิรภัย
การบินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุโดยใหเปนไปตามหลักสากลนานาประเทศ 
  7. รัฐบาลควรจะใหมีหนวยงานกลางในการตรวจสอบกิจการการบินพลเรือนของประเทศ สามารถเขาไป
ตรวจสอบการทํางานของสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการบินพลเรือนได
ทุกเรื่องตลอดเวลา อยาปลอยใหองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศลดมาตรฐานกิจการบินพลเรือนของ
ประเทศไดอีก 
  8. ควรใหประชาชนผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียในกิจการการบินพลเรือนไดเขามีสวนรวมในการ
แกไขปญหาในเร่ืองกิจการการบินของประเทศเพ่ือเปนการสรางความยั่งยืนในกิจการการบินของประเทศ 
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สามยอด และเทศบาลตําบลนาคําไฮ 
 
Effectiveness of municipality management: a case study of a three-municipality         
group-nonthaburi city municipality, khaosamyod district municipality and 
nakhumhai sub-district municipality
 
ผูวิจัย   พิชัย  กนกจรรยา  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาลในเขตพ้ืนท่ีวิจัย        

2) เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาลในเขตพื้นท่ีวิจัย และ 3) เพ่ือเสนอแนะใหมีการ
ปรับปรุงปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาลในเขตพ้ืนที่วิจัย ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน การศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ ผูวิจัยใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม ในรูปแบบท่ี Creswell เรียกวา Embedded Design หรือการวิจัย
แบบรองรับภายใน เก่ียวกับการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ขอมูลไดมาจากเอกสาร การสังเกตแบบไมมีสวนรวม และ       
การสัมภาษณแบบเจาะลึก ผูใหขอมูลสําคัญที่ใชในการสัมภาษณเจาะลึก ประกอบดวยขาราชการระดับสูง 15 ทาน
จาก 3 เทศบาล ขอมูลเชิงคุณภาพจากทุกแหงวิเคราะหโดย วิธีการวิเคราะหเนื้อหา, การบรรยาย พรรณนา และ 
วิธีการอุปนัยเชิงวิเคราะหสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยใช 2 กลุมตัวอยางๆ แรกประกอบไปดวยประชาชน 390 คน 
กลุมที่ 2 ประกอบไปดวย พนักงานเทศบาล จํานวน 90 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบไปดวย แบบสอบถามที่
ผูตอบกรอกเอง 1 ชุด เครื่องมือนี้ใชเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น และทัศนคติของผู ตอบท่ีมีตอการ
บริหารจัดการเทศบาล ขอมูลที่เก็บไดวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (คาความถี่, คารอยละ, คาเฉล่ีย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพไดเปดเผยใหทราบถึง ขอเท็จจริงท่ีไดระบุขางลางนี้ 

1. ทั้งประชาชนและพนักงานเทศบาลมีความเห็นวา ประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาล อยูในระดับ
ปานกลาง ประสิทธิผลในมิติตางๆ เรียงลําดับจากสูงไปหาตํ่าดังนี้ การบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบาย การสราง
ความพึงพอใจ และการเปนประโยชนตอสวนรวม  

2. ปจจัยที่เอ้ืออํานวยตอประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาล มีดังตอไปนี้ นโยบายสาธารณะท่ีเกี่ยวกับ
การแกไขปญหาของประชาชน มีการระบุไวอยางชัดเจน การบริหารจัดการเทศบาลไดอิงหลักการของธรรมภิบาล 
ความเหมาะสมของโครงสรางองคการ การตัดสินใจขึ้นอยูที่นายกเทศมนตรี ดานกระบวนการบริหารจัดการ มีการ
เรียงลําดับความสําคัญของโครงงาน นําเทคโนโลยีใหมมาปรับใชในการปฏิบัติ แลวประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการ
ฝกอบรม และพัฒนาบุคลากร อยางตอเนื่อง สงเสริมใหองคการมีจริยธรรม การมีวิสัยทัศนของนายกเทศมนตรี การ
เขาใจบริบทของทองถิ่นไดเปนอยางดี และประชาชนทุกภาคสวนรวมมือกันพัฒนาสังคม กลาวโดยสรุป ปจจัยที่
เอ้ืออํานวยตอประสิทธิผลการบริหารจัดการ เรียงตามลําดับจากสูงไปหาตํ่า ไดแก ดานบุคลากร, ดานกระบวนการ
บริหารจัดการ, ดานภาวะผูนํา, ดานนโยบายองคการ, ดานความรวมมือของประชาชน, ดานทรัพยากรการบริหาร, 
และดานโครงสรางองคการ 
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3. ขอเสนอแนะที่ไดจากขาราชการระดับสูง ไดแกสิ่งตอไปนี้ 3.1) เทศบาลควรมีการวางแผนเพื่อจัดสรร
งบประมาณที่จําเปนตอความตองการของทองถิ่น 3.2) เทศบาลและองคการท่ีเกี่ยวของควรหาแนวทางรวมกัน
แกปญหา การมีอคติแบงพรรค แบงพวก 3.3) ผูบริหารเทศบาลควรมีมาตรการที่ชัดเจน เพื่อกระตุนใหทุกภาคสวน
รวมปรึกษาหารือ ทํางานเปนทีมเพื่อเกิดประโยชนตอสวนรวม 3.4) เทศบาลควรยึดถือการบริหารที่อิงหลักธรรมาภิบาล 
อยางเครงครัด และใหความสําคัญกับความตองการของประชาชนเปนหลัก 
 
คําสําคัญ : ประสิทธิผลการบริหารจัดการ, การจัดการเทศบาล. 

 
Abstract 

The objectives of the present study were: 1) to investigate the effectiveness of the 
municipal management, 2) to ascertain the factors conducive to the effectiveness of the 
municipal management, and 3) to offer recommendations for the improvement of factors 
favorable to the effective municipal management. The study was mixed in nature in the 
form of what Creswell called embedded design. 

 As to the qualitative research, the needed data were gathered from documents, non-
participant observations, and in-depth interviews. The key informants for use in in-depth 
interviews were comprised of 5 stellar high-ranking officers from three municipalities. The 
qualitative data from all resources were analyzed by dint of content analysis, narrative 
methods and analytical induction.

 Regarding the quantitative research, two samples were used: one sample was 
composed of 390 people whereas the other sample consisted of 90 municipal employees. 
The survey instrument was a set of self-administered questionnaires; the instrument was 
used with an eye to eliciting the information about the respondents’ opinion and attitudes 

toward the municipal management. The collected data were analyzed using descriptive 
statistics (frequency, percentage, mean and standard deviation).

 The qualitative and quantitative data analyses have thrown light on the facts 
specified below. 

1. Both people and municipal employees were of the opinion that the effectiveness 
of the municipal management was at a medium level. The effectiveness of the municipal 
management on various dimensions in descending order of degree were as follows: 
achieving the set target, the satisfaction of the service users, and the benefit to the people at 
large. 

2. The factors conducive to the effectiveness of the municipal management were, 
inter alia, the following: the clearly defined public policies concerning the resolution of 
people’s problems; the municipal administration practices based on the good governance; 

the suitability of the organizational structure; the decision-making rested with the mayors; 
prioritizing the programs; the use of state-of-the art technology; evaluation of the work 
performance of the employees; continual training and development of municipal 
employees; promotion of ethical organizations; the fresh visions possessed by the mayors; 
gaining insights into the contexts of the localities; and people from all segments were 
cooperative in community development activities. In a nutshell, the factors conducive to the 
effectiveness of the municipal management in ranking order of importance (from high to 
low) were as follows: human resource management; administrative practices; leadership 
style; organizational policies; collaboration of the local residents; effective use of resources; 
and organizational structure. 
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 3. With respect to the recommendations derived from the topflight high-ranking 
officials, they were the following: 3.1) The municipalities should make plans to allocate 
budgets deemed necessary for the needs of each locality. 3.2) The municipalities and all 
government agencies concerned should work together to eradicate all kinds of 
discrimination and partisan practices. 3.3) Municipal management should have clear-cut 
measures to stimulate people from all segments to exchange views and ideas as well as to 
work in teams for the good of the community. And 3.4) all municipalities should strongly 
adhere to the administration based on the good governance and must serve the public 
interest beyond serving oneself.
 
Key Word : Effectiveness of municipality management. 
 

บทนํา 
 ปจจุบันตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผนดินพุทธศักราช 2534 ซ่ึงอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 
3 ตุลาคม 2534 ไดกํ าหนดการบริหารราชการสวนทองถิ่น ตาม หลักการกระจายอํานาจการ
ปกครอง (Decentralization) คือรัฐบาลกลางไดกระจายอํานาจทางการปกครองและการบริหารใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบตางๆ โดยมีความสําคัญคือ (1) เพื่อเปนการแบงเบาภาระของ รัฐบาล เพ่ือใหเกิด
ความทั่วถึงในการใหบริการสาธารณะและแกไขปญหาหรือตอบสนองความตองการของประชาชนรวมท้ังดําเนินการ
จัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนภายใตขอบเขตของกฎหมาย (2) เพ่ือเปนการสนองความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริงและรวดเร็ว เพราะความตองการของประชาชนในแตละท องถิ่นยอมมีความ
แตกตางกัน (3) เพ่ือชวยรัฐบาลในการประหยัดงบประมาณหรือลดคาใชจายของรัฐบาล เพราะกิจการสวนใหญที่
ทองถิ่นไดรับมอบหมายจากรัฐบาล ทองถิ่นสามารถดําเนินการไดโดยใชรายไดของตนเอง ซ่ึงมาจากขอกําหนดของ
กฎหมาย (4) ทําใหประชาชนมีความรูความเขาใจในหลักการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยในเบื้องตน เพราะเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตนเอง รัฐบาลไดจัดตั้งรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นท่ีเรียกวา 
เทศบาลขึ้นตั้งแตในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยเร่ิมจากการจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.
ศ.116 (พ.ศ. 2440) มีพระราชกําหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 ในสวนภูมิภาค มีการตราพระราชบัญญัติ
จัดการสุขาภิบาลทาฉลอม ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) ข้ึน มีวิวัฒนาการเร่ือยมาจนถึง พ.ศ. 2475 ไดมีการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง และมีการกระจายอํานาจการปกครองที่สมบูรณแบบย่ิงข้ึน โดยมีการจัดตั้งเทศบาลข้ึนใน พ.ศ. 2476 
มีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 มีการยกฐานะสุขาภิบาลขึ้นเปนเทศบาลหลายแหงและใน 
พ.ศ. 2542 ไดมีการตราพระราชบัญญัติการปกครองสวนทองถิ่น โดยยกฐานะสุขาภิบาลท้ังหมดในประเทศข้ึนเปน
เทศบาล สงผลใหสุขาภิบาลจํานวน 980 แหง (โกวิทย พวงงาม, 2552) ตองเปลี่ยนฐานะเปนเทศบาล โดยมีการตรา
พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2496 และประกาศบังคับใชจนถึงปจจุบัน ซึ่งมีการแกไขครั้งสุดทาย โดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ซ่ึงการจัดตั้งรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นมีจุดมุงหมายเพื่อเปน
การกระจายอํานาจการปกครองสูประชาชนในทองถ่ินตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยางไรก็ตามจาก
หลากหลายหลักฐานงานวิจัยพบวา บางเทศบาลประสบความสําเร็จในการบริหารงาน แตหลายๆเทศบาลก็ประสบ
กับปญหาในการบริหารงาน อาทิเชน งานศึกษาวิจัยของ กตัญู แกวหานาม (2554 : บทคัดยอ) เกี่ยวกับปญหาใน
การเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล คือ (1) ปญหาการขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินการ
ตามแผน (2) เนื้อหาของแผนพัฒนาชุมชนอาจจะไมไดเกิดจากความตองการของประชาชน (3) ปญหาจากการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหาร เปนตน อีกหนึ่งตัวอยางจากผลการศึกษาของ ธเนศวร เจริญเมือง (2544: 122 -126) 
กลาวถึงอุปสรรคท่ีสําคัญของเทศบาล โดยสรุปไดวา ประการแรก เทศบาลถูกแทรกแซงและควบคุมโดยรัฐบาล
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กลางมากเกินไป ทําใหเทศบาลมีอํานาจจํากัด แตมีหนาท่ีมาก ประการท่ีสอง ปญหาความสัมพันธที่ไมชัดเจน
ระหวางรัฐบาลกลางกับเทศบาล ทําใหเกิดชองวางในทางปฏิบัติ เชน ในทางกฎหมาย ผูบริหารเทศบาลอาจมีความ
ใกลชิดรูจักกับผูนําของรัฐบาลกลาง ทําใหเกิดชองวางในการตรวจสอบหรือขัดขวาง ประการที่สาม ปญหา
ประชาชนขาดความสนใจทางการเมืองไมสนใจใชสิทธิเลือกตั้งมากเทาท่ีควร ขาดบทบาทในการมีสวนรวมทางการ
เมือง เปนตน ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาวิจัย หนวยงานปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบเทศบาล โดยศึกษาถึง
สถานภาพปจจุบันของการบริหารงานเทศบาล และปจจัยท่ีจําเปนท่ีสงผลกระทบตอประสิทธิผลของการบริหารงาน
เทศบาล โดยใชตัวอยางจากเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี และ
เทศบาลตําบลนาคําไฮ จังหวัดหนองบัวลําภู ซึ่งผูวิจัยหวังวาวิทยานิพนธฉบับนี้จะมีประโยชนทั้งตอการบริหาร
จัดการของหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นและตอสถาบันการศึกษาตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้ ไดกําหนดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อเปนแนวทางของการศึกษา กลาวคือ 
 1. ประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาลมีลักษณะเปนอยางไร โดยศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลนคร
นนทบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด และเทศบาลตําบลนาคําไฮ 

2. มีปจจัยใดบางที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาลในเขตพื้นท่ีวิจัย 
 

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยกําหนดแนวคิดเพ่ือเปนการกําหนดแนวทางในการวิเคราะหโดยมีความสัมพันธ
กันเชิงระบบ (Systematic) ซ่ึงสามารถเขียนเปนระบบไดดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการบริหารจัดการองคกร 

1. ดานการเมืองและการบริหาร 

2. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ดานการพัฒนาคณุภาพชีวิต 

4. ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

การบริหารจัดการตามนโยบาย 

1. โครงสรางองคการ 

2. กระบวนการบริหารจัดการ 

3. บุคลากร 

4. ภาวะผูนํา 

5. ทรัพยากรการบริหารจัดการ 

ความรวมมือของบุคคลที่เก่ียวของ 

1. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

2. ประชาชน 

ประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาล 

1. บรรลุวตัถุประสงคตามนโยบาย 

2. การสรางความพึงพอใจใหบุคคลท่ี

เกี่ยวของ 

2.1) ผูใหบริการ 

2.2) ผูรับบริการ 

3. การเปนประโยชนตอสวนรวม 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาล: ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลนครนนทบุรี 

เทศบาลเมืองเขาสามยอด และเทศบาลตําบลนาคําไฮ” เปนการศึกษาวิจัยแบบผสม (Mixed – methods) ไดแก 
(1) ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และ (2) ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
research) โดยมีกลุมตัวอยางไดจากวิธีวิจัยเชิงคุณภาพใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) โครงสรางของหนวยงานเทศบาล ประกอบดวย สํานักนายกเทศมนตรีสํานักประธานเทศบาล สํานัก
ปลัดเทศบาล สํานักการคลัง กองแผนและนโยบาย โดยรวม 15 คน และวิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยใชสูตร (Taro 
Yamane, 1973) รวม กลุมตัวอยางของพนักงานเทศบาลท้ังหมด 90 คน โดยใชโดยรวบรวมแบบสอบถามจาก
ผูตอบแบบสอบถามตามกลุมตัวอยาง พรอมทั้งสนับสนุนขอมูลเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการศึกษาโดยการรวบรวม
การสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญในการศึกษาคร้ังนี้ การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณรวบรวมได ผูศึกษาวิจัยได
ดําเนินการวิเคราะหเพื่อหาคําตอบในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package 
for the Social Science for Windows) การวิเคราะหเชิงปริมาณ และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการหา
ขอสรุปการตีความและการตรวจสอบความถูกตองแมนยําของผลการวิจัย จากประเด็นปญหา กรอบแนวคิด ทฤษฎี 
โดยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเนื้อหาแลวนํามาหาขอสรุปอยางเปนระบบมีเหตุผลซึ่งเปนการเปรียบเทียบจากมุมมอง
หลาย ๆ ดานอันเปนองคประกอบสําคัญในการออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพตอไป 
 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัย ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาล ท้ัง 3 แหง มีรายละเอียดดังนี้ 
3.1 การศึกษาเชิงปริมาณ พบวา ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาลทั้ง 3 แหง ใน

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการเรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ 
ดานบุคลากร, ดานกระบวนการบริหารจัดการ, ดานภาวะผูนํา, ดานนโยบายองคการ, ดานความรวมมือของ
ประชาชน, ดานทรัพยากรการบริหาร, และดานโครงสรางองคการมีประสิทธิผลที่นอยสุด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1.1 ดานนโยบายองคการ โดยรวมมีประสิทธิผลอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา “มีวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน” มีประสิทธิผลในระดับมากที่สุด รองลงมาไดแก “มีการเตรียม
ความพรอมในการแกไขปญหา” และขอที่มีประสิทธิผลนอยที่สุดไดแก “มีการนําแนวนโยบายใหมๆมาปรับใชใน
การปฏิบัติงาน” 

3.1.2 ดานโครงสรางองคการ โดยรวมมีประสิทธิผลอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวา “ทุกฝายในองคการสามารถประสานงานโดยตรงตอกัน” มีประสิทธิผลในระดับมากที่สุดรองลงมาไดแก 
“เนนการทํางานเปนทีม และปรึกษารวมกัน” และขอที่มีประสิทธิผลนอยที่สุดไดแก “โครงสรางมีความคลองตัวใน
การปฏิบัติงาน” 

3.1.3 ดานกระบวนการบริหารจัดการ โดยรวมมีประสิทธิผลอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา “เทคโนโลยีถูกนํามาใชในการดําเนินงาน” มีประสิทธิผลสูงสุด ในระดับปานกลาง รองลงมาไดแก 
“มีการกําหนดมาตรฐานที่ชัดเจนในการดําเนินงาน” และขอที่มีประสิทธิผลนอยท่ีสุดไดแก “ความรูจากหลาย
สาขาวิชาถูกนํามาใชในการดําเนินงาน” 

3.1.4 ดานบุคลากร โดยรวมมีประสิทธิผลอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา “มีการ
สรางความผูกพันในการทํางานรวมกัน” มีประสิทธิผลในระดับมากท่ีสุด รองลงมาไดแก “มีการจัดเตรียมบุคลากรที่
เหมาะสมกับแผนงานนั้นๆ” และขอที่มีประสิทธิผลนอยท่ีสุดไดแก “มีการใหสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลท่ี
เหมาะสม” 
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3.1.5 ดานภาวะผูนํา โดยรวมมีประสิทธิผลอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
“ผูบริหารมีความซื่อสัตย สุจริต” มีประสิทธิผลสูงสุด ในระดับปานกลาง รองลงมาไดแก “ผูบริหารสามารถสราง
เครือขาย” และขอที่มีประสิทธิผลนอยที่สุดไดแก “ผูบริหารสามารถกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ” 

3.1.6 ดานทรัพยากรการบริหาร โดยรวมมีประสิทธิผลอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวา “อํานาจหนาที่ของบุคลากร ถูกกําหนดไวอยางชัดเจน” มีประสิทธิผลในระดับมากที่สุด รองลงมา
ไดแก “การรับรูขอมูลตางๆ เปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว” และขอที่มีประสิทธิผลนอยที่สุดไดแก “เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเพียงพอ” 

3.1.7 ดานความรวมมือของบุคคลที่เกี่ยวของ โดยรวมมีประสิทธิผลอยูในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวา “ประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีสวนรวมในการจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน 
และปญหาตางๆ” มีประสิทธิผลในระดับมากท่ีสุด รองลงมาไดแก “ประชาชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ มีสวนรวม
ในการกําหนดแผนการดําเนินงาน” และขอที่มีประสิทธิผลนอยที่สุดไดแก “ประชาชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ มี
สวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินงานขององคการ” 
 

อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาล: ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัด

นนทบุรี, เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี และเทศบาลตําบลนาคําไฮ จังหวัดหนองบัวลําภู” สามารถ
อภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. ประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือแยกพิจารณา เปนรายดาน
พบวา ดานการบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบาย สูงสุด รองลงมา คือ ดานการสรางความพึงพอใจ อยูในระดับปาน
กลาง และประสิทธิผลดานการเปนประโยชนตอสวนรวม นอยที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ประสิทธิผลของการบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบาย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา โดยสวนใหญดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานโครงสรางพื้นฐาน และดานการเมืองและการบริหาร มี
ระดับประสิทธิผลมาก ในขณะที่ ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีระดับประสิทธิผลนอย อาจเปนเพราะ 
จากการท่ีทุกเทศบาลมีงบประมาณที่จํากัด จึงตองใหความสําคัญกับชีวิตความเปนอยูที่ดีของประชาชนกอน นั้นคือ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงสรางพื้นฐาน แลวจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาดานอื่นตอไป ซึ่งสอดคลองกับ 
สิริพงษ ปานจันทร (2554) ศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม  

 1.2 ประสิทธิผลดานการสรางความพึงพอใจ พบวาอยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะ เทศบาลให
ความสําคัญตอการสรางความพึงพอใจ โดยเรียงลําดับความตองการของประชาชน ประชาชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินโครงการ การตรวจสอบและประเมินผล ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการรับบริการท่ีตรงกับความตองการ แต
เหตุที่มีความลาชาจากการใหบริการอาจเปนเพราะ มีผูรับบริการจํานวนมาก งบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอตอการ
บริหารจัดการ ทําใหการบริหารงานของเทศบาลยังขาดตกบกพรอง ควรไดรับการพัฒนา เพราะวาผลงานจะเปน
เครื่องวัดความสามารถทางการบริหาร ซึ่งสอดคลองกันวิจัยของ สุภาพ โพธิ์งาม (2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการบริหารสวนจังหวัดชัยนาท ตามความคิดเห็นของประชาชน และสอดคลองกับ 
วินัย วงศอาสา (2558) ท่ีศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนตําบลนาพู อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี พรอมทั้งผลงานวิจัยของ ปยนุช ประเสริฐศักดิ์ (2556) ท่ี
ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริการสูความเปนเลิศของงานทะเบียนราษฎรและงานบัต รประจําตัว
ประชาชน สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองกําแพงเพชร ตําบลในเมือง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร  
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 1.3 ประสิทธิผลดานการเปนประโยชนตอสวนรวม พบวาอยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะ หนวยงาน
เทศบาลตางรวมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล เสียสละเพื่อเปนประโยชนตอ
สวนรวม สนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตย แตในทางปฏิบัติ อาจเกิดปญหาการจัดการงบประมาณที่ไม
โปรงใส ทําใหแผนงานตางๆ ไมรับงบประมาณอยางเต็มที่ การแกปญหาไมทันกับความตองการของประชาชน 
สอดคลองกับ งานวิจัยของจตุพร ผองสุข (2550) ทําการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด 

2. ปจจัยที่สงผลตอประสทิธิผลการบริหารจัดการเทศบาลทัง้ 3 แหง ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดย
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการเรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ ดานบุคลากร, ดานกระบวนการ
บริหารจัดการ, ดานภาวะผูนํา, ดานนโยบายองคการ, ดานความรวมมือของประชาชน, ดานทรัพยากรการบริหาร, 
และดานโครงสรางองคการมีประสิทธิผลที่นอยสุด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 2.1 ดานนโยบายองคการ เพ่ือสามารถตอบสนองความตองการ และแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เทศบาลนครนนทบุรี ไดกําหนด นโยบายนครนนทบุรี 4.0 สะอาด สะดวก สบาย 
ปลอดภัย เพื่อคุณภาพที่แตกตาง มาตรฐานท่ีดีขึ้น นวัตกรรมยกระดับ กับการพัฒนาท่ียั่งยืน และเทศบาลเมืองเขา
สามยอด กับ เทศบาลตําบลนาคําไฮ ไดนอมนําแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) แต
จากผลการวิจัยพบวา มีประสิทธิผลโดยรวมอยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะ ยังประสบปญหา โดยพนักงาน
สวนหนึ่งยึดติดกับระบบการทํางานแบบเกา ไมยอมรับระเบียบกฎเกณฑใหม ๆมาปรับใช สอดคลองกับ ของ สุภัทร
มาศ จริยเวชชวัฒนา (2547) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การบริหารการจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล : 
กรณีศึกษาเทศบาลตําบลบานฉาง”  

2.2 ดานโครงสรางองคการ โดยรวมมีประสิทธิผลอยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะวา หนวยงาน
เทศบาล มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ตามกฎขอบังคับ มีการสั่งการจากบนลงลาง อํานาจการตัดสินใจสวน
ใหญอยูที่นายกเทศมนตรี เปนโครงสรางระบบราชการ มีขั้นตอนที่ซับซอน ซ่ึงสอดคลองกับ จุลศักดิ์ ชาญณรงค 
(2548)  

2.3 ดานกระบวนการบริหารจัดการ เทศบาลไดกําหนดแผนพัฒนาโดยผานการประชาคมจากชุมชน เพื่อ
รับทราบถึงความตองการของประชาชน และนําเทคโนโลยีใหมๆมาปรับใชในการปฏิบัติ แลวประเมินผลเพ่ือนํามา
ปรับปรุง มีการแบงงานใหกับหนวยตางๆรวมกันทํา ผลการวิจัยพบวามีประสิทธิผลโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
อาจเปนเพราะวา การนําความรูจากหลายสาขาวิชามาใชในการดําเนินงาน โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ ฉวีวรรณ 
โฉทอุทัย (2552) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการปฏิบัติงานท่ีนําไปสูการไดรับรางวัลธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  

2.4 ดานบุคลากร โดยรวมมีประสิทธิผลอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวา ทุกเทศบาลตางใหความสําคัญ
กับแผนพัฒนาความรูใหกับบุคลากร พรอมทั้งสงเสริมใหพนักงานทุกคนมีคุณธรรม และจริยธรรม ซ่ึงสอดคลองกับ 
สิริพงษ ปานจันทร (2554) ศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม  

2.5 ดานภาวะผูนํา คณะผูบริหารเทศบาลตางมีวิสัยทัศนทิศทางในการพัฒนาทองถิ่น อยางมีประสิทธิภาพ 
เปนผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเขาใจกับบริบทของทองถ่ินนั้นๆ จากผลการวิจัยพบวา มีประสิทธิผลโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง อาจเพราะวา ความสามารถในการกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาทํางานไ ดอยางมี
ประสิทธิภาพยังไมดีเทาที่ควร ผูบริหารควรเพ่ิมมาตรการ เชน การใหรางวัลท่ีเหมาะสมกับบุคลากรท่ีมีผลการ
ทํางานดีเดน เพ่ือเปนขวัญ กําลังใจ และเปนแบบอยางท่ีดีแกบุคลากรคนอ่ืนๆ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ 
สมบัติ บุญเลี้ยง เร่ือง “ลักษณะภาวะของผูนําที่ดีในการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น”  
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2.6 ดานทรัพยากรการบริหาร เทศบาลมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู ความสามารถเฉพาะตําแหนงในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ จากผลการวิจัยพบวา มีประสิทธิผลโดยรวมอยูในระดับปานกลาง อาจเพราะวา ดวย
งบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด ขาดเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ไมเพียงพอ จึงทําใหการปฏิบัติงานไม
เปนไปตามเปาหมาย ซ่ึงสอดคลองงานวิจัยของอารีย แสนสม (2550) ท่ีไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของ
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป เพื่อพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  

2.7 ดานความรวมมือของบุคคลที่เก่ียวของ โดยรวมมีประสิทธิผลอยูในระดับปานกลาง อาจเพราะวา การ
รับทราบขาวสารของประชาชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของยังไมทั่วถึงในบางพื้นท่ี หรืออาจเพราะ ประชาชนและ
หนวยงาน ยังใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินงานขององคการไมมากเทาที่ควร อัน
เนื่องมาจากภาระหนาที่ และเวลาท่ีจํากัด สอดคลองกับ ทัชเชษฐ นิยมสุข (2551) ศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลในเขตปริมณฑล  
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี ้
1.1 รัฐบาลหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของควรใหความสําคัญกับมาตรฐานเร่ืองการกระจายอํานาจการปกครองสู

ทองถิ่นอยางแทจริง โดยกําหนด จัดแบงภารกิจ ขอบเขต อํานาจหนาท่ีในแตละทองที่ใหชัดเจน อยางถูกตอง และ
เหมาะสม เพื่อลดปญหาความซ้ําซอน ลวงละเมินอํานาจ และการสิ้นเปลืองงบประมาณอยางไมจําเปน 

1.2 รัฐบาลหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของควรพิจารณาปรับแก กฎหมายในการจัดเก็บรายไดของเทศบาลให
เหมาะสม และเพียงพอกับความตองการของประชาชนในทองที่นั้นๆ โดยเฉพาะเทศบาลขนาดเล็กที่หางไกลชุมชน
เมือง เพื่อใหเทศบาลดําเนินภารกิจ การงานตางๆอยางมีประสิทธิภาพ 

1.3 รัฐบาลหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของควรสงเสริมใหเทศบาล พัฒนาแนวทางในการบริหารจัดการนโยบาย
สาธารณะที่มีความหลากหลาย เชน สงเสริมใหมีการวาจางหนวยงานในทองถิ่นในการจัดทําบริการสาธารณะ เพื่อ
เพิ่มกระแสการเงินหมุนเวียนในทองถ่ิน ลดการใชงบประมาณจากสวนกลาง และเปนการสรางนวัตกรรมใหมๆเกิด
ประโยชนแกสังคมสวนรวม 
 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
2.1 การศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการองคการเปนเรื่องท่ีมีความหลากหลาย และซับซอน 

เพื่อใหเหมาะสมกับองคการนั้นๆ ตองมีการนิยามความหมาย กําหนดตัวชี้วัดประสิทธิผลขององคการ และวิธีการ
ประเมินผลที่ชัดเจน ตลอดจนการใชแนวความคิดเพียงหนึ่งเดียว ในการศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการ
องคการ เปนเรื่องที่ไมเพียงพอ ควรมีการนําหลายแนวคํามาวิเคราะหรวมกันเพ่ือใหครอบคลุมและเหมาะสมมาก
ที่สุด 

2.2 ควรมีการศึกษาในเรื่องเดียวกัน โดยใชตัวชี้วัดหรือแนวความคิดอื่นๆ เชน การเติบโต (Growth) การ
ใชสภาพแวดลอมใหเกิดประโยชนตอองคการ (Utilization of Environment) หรือ เปาหมายขององคการระดับ
นานาชาติ (Internationalization of Organizational Goals) เพื่อนํามาศึกษาเปรียบเทียบ และอางอิงถึงขอ
คนพบท่ีแตกตาง 
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ประสิทธิผลของการบริหารแอรพอรดเรลลิงก 
 
The Effectiveness of Airport Rail Link’s Management
 
ผูวิจัย   ภวริศา  ทรัพยมณีวงษ 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.เอกพร  รักความสุข 
 

บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลของการบริหารแอรพอรดเรลลิงก”นี้ในการวิจัยมี
วัตถุประสงคในการศึกษา ประการ 3 ประการคือเพื่อศึกษาการดําเนินงานการบริหารโครงการ
ขนสงสาธารณะ โดยการรถไฟแหงประเทศไทย ประการที่สองเพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรค
การบริหารโครงการขนสงสาธารณะ โดยการรถไฟแหงประเทศไทย และประการสุดทายเพื่อ
ศึกษาประสิทธิผลของการบริหารโครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
โดยการรถไฟแหงประเทศไทย 

การศึกษาในหัวขอนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่ออธิบายปรากฏการณในการบริหาร
ประสิทธิผลของการบริหารแอรพอรดเรลลิงกเปนการวิจัยที่ใชวิธีการหลายหลายเพ่ือเก็บขอมูล
จากกลุมผูใหขอมูลสําคัญ มีการสังเกตการณอยางมีสวนรวม และมีการวิเคราะหขอมูลดวยการ
เปรียบเทียบมุมมองจากหลายดาน เพื่อความถูกตองของการตีความตามปรากฏการณที่เกิดขึ้น 

ผลการวิจัยในครั้งนี้มีขอคนพอโดยสรุป กลาวคือ 
1. โครงสรางองคกรไมมีศักยภาพ ขาดความคลองตัวตอการบริหารงาน 
2. ขาดการเชื่อมโยงของโครงขาย การเขา-ออกสถานีสรางความลําบากแกผูโดยสาร 
3. การใหบริการมีความลาชา เนื่องจากจํานวนรถไฟฟาที่มีจํานวนนอยไมเพียงพอตอ

การใหบริการ 
4. ระบบความปลอดภัยไมไดมาตรฐาน 
 

คําสําคัญ : ประสิทธิผล , แอรพอรดเรลลิงก 
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to study the effectiveness of 

airport rail link’s management with a threefold interest: (a) to study the 

procedure and management of public transportation infrastructure by the 
state railway of Thailand, (b) to study the problems and barriers of the 
management of public transportation infrastructure by the state railway of 
Thailand, and (c) to study the effectiveness of the management of 
Suvarnabhumi airport rail link infrastructure by the state railway of 
Thailand. 

This research was a qualitative research with the purpose of 
explaining the effectiveness of Suvarnabhumi airport rail link’s 

management, which combined with many methods for collecting 
participant important data, including observations, textual or visual 
analysis and triangulation method for the best corrective data.  

The research results revealed that: 1) The Suvarnabhumi airport rail 
link’s organizational structure was not functioning correctly caused by lack 

of flexibility in management. 2) Lack of transport links, plus it is not easily 
accessible. 3) Not enough services caused by a shortage of in-service train 
sets. 4) Security systems were below standard. 

Keyword : Effectiveness , Airport Rail Link 
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บทนํา 
ตามที่รัฐบาลไดดําเนินการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เพ่ือใหเปนประตูในการ

เดินทาง เขาสูประเทศไทย และเปนศูนยกลางคมนาคมทางอากาศในภูมิภาค ที่มีขีด
ความสามารถในการ ใหบริการเทียบเทากับสนามบินนานาชาติชั้นนําของโลก ซึ่งเปดใหบริการ
เม่ือวันที่ 28 กันยายน 2549 และเพื่อที่จะใหทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีความสมบูรณแบบใน
ระดับนานาชาติ รัฐบาลจึงมีมติเห็นควร ใหมีระบบรถไฟดวนเชื่อมระหวางพื้นที่ใจกลางเมือง
ของกรุงเทพมหานครกับทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ เปนการอํานวยความสะดวกแกผูโดยสารท่ี
จะมาใชบริการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ใหสามารถเดินทางไดในเวลาอันรวดเร็ว ตรงตอเวลา 
และเชื่อถือได 
 โครงการรถไฟฟาสายแอรพอรตลิงค หรือ รถไฟฟาสายสีแดง เชื่อมสนามบินสุวรรณ
ภูมิ มีชื่อเต็มๆ วา โครงการระบบขนสงทางรถไฟ เชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานี
รับสงผูโดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link) เปนโครงสราง
ยกระดับบนทางรถไฟตั้งแตบริเวณถนนพญาไท ไปตามทางรถไฟสายตะวันออก ไปจนถึง
บริเวณสถานีลาดกระบังแลวลดระดับลงเขาสูอุโมงคสิ้นสุดที่ใตอาคารผูโดยสารภายในทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะทางรวม 28.5 กิโลเมตร มีรถไฟฟาที่ใหบริการ 2 ระบบ คือ 
รถไฟฟาดวนทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (Express) ขบวนสีแดง และ รถไฟฟาทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (City Line) ขบวนสีน้ําเงิน โดยรถแบบ Express จะว่ิงจากสถานีมักกะสัน ไปยัง
สถานีสุวรรณภูมิไมจอดรับผูโดยสารระหวางทาง 1 ขบวนมี 4 โบก้ี โดยเปนโบก้ีสําหรับ
ผูโดยสาร 3 โบกี้ โดย 1 โบกี้จะจุผูโดยสาร 170 ที่นั่ง สวนโบกี้ที่ 4 จะใชสําหรับบรรจุกระเปา
สัมภาระ ในขบวนรถจะมีหองน้ําบริการ 1 หอง ซึ่งมีที่เฉพาะสําหรับผูโดยสารท่ีใชรถเข็นดวย 
ใหบริการระหวาง 05.00-01.00 น. รถว่ิงดวยความเร็วเฉลี่ย 103 กิโลเมตรตอชั่วโมง ถึงที่
หมายภายใน 15 นาที สําหรับรถแบบ City Line จะจอดรับผูโดยสารที่สถานีระหวางทาง ซึ่งมี
ทั้งหมด 8 สถานี 1 ขบวน มี 3 โบกี้ รถไฟฟาจะวิ่งดวยความเร็วเฉลี่ย 64 กิโลเมตรตอชั่วโมง 
จอดสงสถานีละ 30 วินาที ใชเวลาถึงปลายทางไมเกิน 30 นาที โดยภายในรถจะมีที่นั่งแบบ
เดียวกับรถไฟฟาบีทีเอส จุผูโดยสารประมาณ 745 คน (นั่ง 150 คน ยืน 595 คน) โดยคาดวา
จะสามารถรองรับผูโดยสารในเสนทางนี้ได 14,000 - 50,000 คนตอวัน สําหรับคาโดยสาร รถ
สาย Express จะจัดเก็บที่ 150 บาท สวนรถสาย City Line เร่ิมตนที่ 30 บาท ตลอดสายไม
เกิน 50 บาท (รายงานประจําปแอรพอรตลิงค, 2559) 
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 โครงการแอรพอรตลิงค ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีรัฐบาล นายทักษิณ ชินวัตร 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2547 และใชเวลาเพียง 3 เดือนหลังจากนั้นในการประมูลคัดเลือกผู
กอสราง ผูที่ไดรับงานมูลคา 26,000 ลานบาทไป คือ กลุมบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด 
คอนสตรัคชั่น จํากัด(มหาชน) ของ นายชวรัตน และนายอนุทิน ชาญวีรกุล ซึ่งใกลชิดกับนาย
เนวิน ชิดชอบ ที่ขณะนั้นยังเปนขุนพลขางกายนายทักษิณ ไดงานโยธามูลคา 12,000กวาลาน
บาทไป และกลุมบีกริม-ซีเมนส ไดงานระบบและจัดหาขบวนรถมูลคา13,000 ลานบาทไป 
(ผูจัดการสุดสัปดาห, 26 มีนาคม 2559) หลังจากท่ีการกอสรางเสร็จสมบูรณ การรถไฟฯไดตั้ง
บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท.ขึ้นมาบริหารโครงการแบบฉุกละหุก ไมมีทั้งบุคลากรที่มีประสบการณ 
ไมมีงบประมาณ รัฐบาลก็ไมไดจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ รวมทั้งการจัดซื้ออะไหล 
ซื้อขบวนรถเพ่ิมเติม ใหการรถไฟฯ โครงการแอรพอรตลิงคจึงไดประสบกับปญหาอยางตอเนื่อง 
นอกจากนี้ แอรพอรตลิงค ยังถูกคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหาย
แกรัฐ (คตส.) เขามาตรวจสอบโครงการหลังเกิดรัฐประหาร 9 กันยายน พศ. 2549 ประเด็นที่
สําคัญประการหนึ่ง คือ การท่ี ร.ฟ.ท.จายคาธรรมเนียมการเงินสําหรับโครงการสูงถึง 7% หรือ 
1,666 ลานบาท ขณะที่โครงการอื่นจะไมเกิน 2.5% ผลการตรวจสอบของ คตส. พบวา เงินที่
ผูรับเหมาเบิกไป 1,666 ลานบาทนั้น เอาไปจายคาธรรมเนียมเงินกูใหธนาคารกสิกรไทยตามที่
ธนาคารคิดจริงๆ แค 400 ลานบาทเทานั้น หายไปถึง 1,200 ลานบาท อีกทั้ง ร.ฟ.ท. ยังแก
สัญญาจากที่ตองชําระคากอสรางและคาใชจายทางการเงินพรอมดอกเบี้ยทั้งหมดแกผูรับเหมา
ภายหลังโครงการกอสรางทั้งหมดเสร็จสมบูรณ มาเปนใหชําระเงินแกผูรับเหมาทันที เมื่อครบ
กําหนดสัญญา (990 วัน) โดยที่ไมมีการระบุเงื่อนไขในการรับมอบงานที่แลวเสร็จแตอยางใด 
(ผูจัดการออนไลน, 2554) อยางไรก็ตาม รถไฟแอรพอรตลิงคไมวาจะเปนขบวนรถธรรมดา 
หรือExpress Train ก็ยังคงความขาดทุนมาโดยตลอดระยะเวลาท่ีใหบริการ และความไมตรง
ตอเวลาของขบวนรถทั้งสองสาย การที่ไมมีการประชาสัมพันธ หรือประกาศชี้แจงใดๆให
ผูโดยสารรับทราบ ประเด็นดังกลาวยังคงความสงสัยตอประชาชนเปนอยางย่ิง 
  จากปรากฎการณดังกลาว ผูวิจัยจึงอยากคนควาและศึกษาวาโครงการระบบขนสง
ทางรถไฟ เชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับสงผูโดยสารอากาศยานในเมือง 
(Suvarnabhumi Airport Rail Link) แอรพอรตลิงคมีวิสัยทัศนในการบริหารแบบใด ซ่ึงหาก
มองเห็นโอกาสทองและผลกําไรของระบบขนสงเชื่อมตอสนามบินสุวรรณภูมิ ที่มีแตจะขยายตัว 
และเปน”ประตูบาน” เชื้อเชิญนักทองเที่ยวเขามาจับจายสนับสนุนเศรษฐกิจ ไปใหถึงการเปน
เจาของระบบขนสงที่มีประสิทธิภาพ บริการเปนเยี่ยมและเปนองคกรธรรมาธิบาลท่ีนายกยอง 
ที่จะสงผลตอความเขมแข็งโดยรวมของประเทศชาติ อยางนอยที่สุดการบริหารโครงการแบบใด
ที่จะกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนผูใชบริการนอยที่สุด 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการดําเนินงานการบริหารโครงการขนสงสาธารณะ โดยการรถไฟแหง

ประเทศไทย  
2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคการบริหารโครงการขนสงสาธารณะ โดยการรถไฟ

แหงประเทศไทย  
3. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการบริหารโครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทา

อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยการรถไฟแหงประเทศไทย 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการศึกษาประสิทธิผลของการบริหารโครงการขนสงสาธารณะ โดยการ
รถไฟแหงประเทศไทย กรณีศึกษา โครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ (AIRPORT RAIL LINK) ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดวยการศึกษาและตีความ
ปรากฎการณที่เกิดประเด็นปญหาขึ้นหลายคร้ัง ตามชวงระยะเวลาที่สําคัญๆ โดยเฉพาะ
ประเด็นปญหาลาชาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 มีผูโดยสารติดอยูภายใน ขบวนถึง 745 ราย 
ดวยสาเหตุเกิดจากระบบไฟฟา แมสถานีจะมีระบบสํารองไฟ หรือ ยูพีเอส กรณีเกิดไฟกระชาก 
แตดวยระบบเส่ือมสภาพ จึงไมสามารถจายไฟสํารองได อีกทั้ง กรณีการรถไฟแหงประเทศไทย 
(ร.ฟ.ท.) ถูกครหาล็อกสเปก เพ่ือเอื้อประโยชนเอกชนบางรายจนตองชะลอเซ็นสัญญาประมูล
ซื้อรถแอรพอรตลิงคทั้ง 7 ขบวน จนกระทั่ง เกิดกรณีผูโดยสารตกไปในรางรถไฟ โดยขบวนรถ
ไมสามารถหยุดได จึงเปนเหตุใหรถไฟทับรางของผูโดยสารซึ่งเปนหญิงสาวกําลังต้ังครรภ
เสียชีวิตในท่ีสุด ประเด็นปญหาตางๆที่เกิดขึ้น ทําใหผูวิจัยตองการศึกษาถึงโครงการระบบ
ขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (AIRPORT RAIL LINK) วาเพราะเหตุใด
โครงการระดับมหภาคของประเทศจึงเกิดเหตุการณตางๆข้ึน การบริหารงานของการรถไฟแหง
ประเทศไทยในการกํากับดูแลโครงการฯนี้จึงมีแตปญหาและอุปสรรค และจะตองดําเนินการ
อยางไรจึงจะกอใหเกิดประสิทธิผลตอการบริหารโครงการระดับประเทศไดอยางยั่งยืนตอไป 

 

ผลการวิจัย 
 โครงการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ แอรพอรตเรลลิงค หรือ แอร
พอรตลิงค หรือชื่อโครงการอยางเปนทางการวาโครงการระบบขนสงมวลชนทางรถไฟเชื่อมทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับ-สงผูโดยสารอากาศยานกรุงเทพมหานคร เปนโครงการ
กอสรางรถไฟฟาขนสงมวลชนระบบพิเศษ สําหรับอํานวยความสะดวกแกผูโดยสารที่จะมาใช
บริการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ใหสามารถเดินทางไดในเวลาอันรวดเร็วและเชื่อถือได  
คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหการรถไฟแหงประเทศไทย ดําเนินการกอสรางโครงการระบบ
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ขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับสงผูโดยสารอากาศยานในเมืองใน
วงเงินรวม 30,000 ลานบาท 
 โครงการรถไฟฟานามวาแอรพอรตลิ้งคนี้ ใชขบวนรถ Desire UK Class 360 ซ่ึงเปน
แบบเดียวกับรถไฟฟาเชื่อทาอากาศยานฮีทโธรว ที่ผลิตโดยบริษัทซีเมนสเชนกัน ทําความเร็ว
สูงสุดไดที่ 160 กม./ชม. ภายในมีเกาอี้แบบแข็งสองแถวต้ังตามความยาวของตัวรถเหมือนกับ
รถไฟฟาบีทีเอสและรถไฟฟามหานคร ในสวนของขบวนรถไฟฟาดวนภายในจะเปนเบาะ
กํามะหยี่ตั้งตามความกวางของรถ แบงเปนสองแถวๆ ละสองที่นั่ง โดยรถทั้งสองแบบเปนขบวน
รถแบบปรับอากาศทั้งหมด 
 จะเห็นไดวา ปรากฎการณที่ เกิดขึ้นกับแอรพอรตลิ้ งก  ไมไดมีการศึกษาเพื่อ
เปรียบเทียบผลของความคุมคากับทางเลือกอื่นๆ อีกทั้งตัวเลขท่ีถูกระบุในแผนงานเพ่ือใช
ประกอบการพิจารณาก็ยังมีความนาสงสัยในเชิงของความเปนไปไดและความสมเหตุสมผล 
นอกจากนี้ ยังไมมีมีการเปดเผยรายละเอียดของการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการซ่ึงถือ
เปนเร่ืองที่สําคัญมาก รวมถึงขอมูลในการบริหารจัดการโครงการ  
 อยางไรก็ตาม เมื่อไดนําบทเรียนที่เกิดขึ้นมาประยุกตและปรับปรุงใหเกิดกระบวนการ
แหงการวิเคราะหและพิจารณาอยางถี่ถวน เพื่อทําใหการลงทุนในโครงการขนาดใหญของ
ประเทศในอนาคตเปนไปอยางคุมคาและกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผูวิจัยของมองประเด็น
ตางๆ ดังนี้  

ประเด็นที่ 1 ระยะเวลาในการกอสรางโครงการแลวเสร็จ (ตามสัญญากําหนด) ใน
วันที่ 5 พ.ย. 2550 แตความจริงมีการขยายระยะเวลากอสรางออกไปถึง  2 คร้ัง รวมเปน
ระยะเวลาที่ขยายไป กวา 550 วัน ทําใหสามารถเปดบริการเชิงพาณิชยไดจริงในวันที่ 23 พ.ย. 
2553 ความคืบหนาของการกอสรางโครงการแอรพอรตลิงคลาชากวาที่กําหนดในแผนงานมา
โดยตลอด มีการ ขยายระยะเวลากอสรางตามสัญญาออกไปถึง 2 คร้ัง 
 คร้ังแรกในเดือน ต.ค. 2550 โดยขอขยายระยะเวลากอสรางออกไปเปนเวลา 180 วัน  
 คร้ังที่สองในเดือน ก.ค. 2551 ขอขยายระยะเวลากอสรางออกไปอีก 370 วัน 
รวมแลวเปนระยะท่ีขอขยายงานออกไปถึง 550 วัน ทําใหการกอสรางโครงการเสร็จสิ้นจริงใน
เดือน ก.พ. 2552 จากเดิมที่ระบุในสัญญาวาจะแลวเสร็จในเดือนพ.ย. 2550 สาเหตุของความ
ลาชา: ผูรับเหมาแจงวาเปนเพราะ ร.ฟ.ท. ไมสามารถสงมอบพ้ืนที่ไดตามเวลาท่ีกําหนด 
นอกจากนั้น สํานักงานตรวจเงินแผนดินยังตรวจสอบพบวาตอมอเสาในบางสวนของโครงการมี 
รอยราว 
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 ประเด็นที่ 2 เวลาในการเดินรถและจํานวนขบวนรถที่สามารถใหบริการ รถไฟฟา 
Express Line ออกเดินรถทุกๆ 15 นําที มีขบวนรถโดยสํารรวมท้ังสิ้น 4 ขบวน และรถไฟฟา 
City Line สามารถเปดใหบริการได ตลอด 24 ชั่วโมง แตสิ่งที่เปนปรากฏการณข้ึนคือ รถไฟฟา 
Express Line ออกเดินรถไดชั่วโมงละ 1 เท่ียว เหลือขบวนรถท่ีสํามํารถใชงํานไดจริงใน
ปจจุบันเพียง 2 ขบวน รถไฟฟา City Line เปดใหบริการไดระหวางเวลา 6:00-24:00 น. 
เทานั้น  
 ปญหาในการบริหารและจัดการการเดินรถใหมีประสิทธิภาพของแอรพอรตลิงคก็เผย
ออกมาใหเห็น เนื่องจากการขาดแผนงานการซอมบํารุงที่ดี ทาใหรถไฟฟา Express Line มี
ปญหาชารุดบอยครั้ง โดยตั้งแตเปดใหบริการมา แอรพอรตลิงคมีการหยุดว่ิงรถชั่วคราวไปถึง 3 
คร้ัง ครั้งแรกในเดือน ก.ย. 2553 เน่ืองจากปญหาประแจสับหลีกที่สถานีลาดกระบงัเสีย ไฟแดง
ที่แสดงบนหนาปทมควบคุมผิดปกติ และเกิดความขัดของจากการชารุดของแปลงถานรับไฟฟา 
คร้ังที่สอง เปนการหยุดเดินรถไฟฟา Express Line ระยะเวลา 3 วัน ระหวางวันที่ 27-31 มี.ค. 
2554 สาเหตุเนื่องจากแปลงถานรับไฟฟาชารุด และครั้งลาสุด เมื่อเดือนมิ.ย. 2555 รถไฟฟา 
Express Line ขัดของตองหยุดใหบริการไปกวาคร่ึงชั่วโมง เนื่องจากระบบไฟฟาไมสามารถ
จายไฟเขามอเตอรได ทาใหเหลือรถไฟฟา Express Line ท่ีสามารถว่ิงใหบริการเพียง 2 ขบวน
จากเดิมที่มีทั้งหมด 4 ขบวน การที่ตองตองนารถไฟฟา Express Line ออกว่ิงเสริมใหแกสาย 
City Line ในชวงเวลาเรงดวน ทาใหความถี่ในการเดินรถไฟฟา Express Line ในปจจุบันเปน
ชั่วโมงละหน่ึงเที่ยว  
 ประเด็นที่ 3 การคาดการณจํานวนผูโดยสาร ซึ่งไดมีการคาดการณจํานวนผูโดยสารท่ี
จะใชบริการของแอรพอรตลิงคเฉลี่ยตอวัน ในจานวนท่ีเกือบจะเทียบเทาจํานวนผูโดยสารท่ีใช
บริการสนามบินสุวรรณภูมิเฉลี่ยตอวัน แบงเปนผูโดยสารของ City Line 87,700 คนตอวัน 
และ Express Line 8,200 คน รวมเปนผูโดยสารเฉล่ียตอวันเทากับ 95,900 คน ในขณะที่
จํานวนผูโดยสารเฉลี่ยตอวันของสนามบินสุวรรณภูมิในปเดียวกันมีเพียง 114,890 คนเทานั้น 
แตในความเปนจริง ตัวเลขผูโดยสารท่ีเกิดขึ้นจริง มีจํานวนเพียง 40,811 คนตอวันเท่ํานั้น 
แบงเปนผูโดยสารของ City Line 38,230 คนตอวัน และ Express Line 2,581 คนตอวัน 

ประเด็นที่ 4 มีบริการเช็คอินและขนถายสัมภาระผูโดยสาร โดยสถานีมักกะสันจะเปน
สถานีรับ-สงผูโดยสารจากสนามบินสุวรรณภูมิ และเปนสถานีแหงเดียวที่ผูโดยสารสามารถนา
สัมภาระมาเช็คอินเพ่ือใชบริการระบบขนถายสัมภาระไปยังสนามบินสุวรรณภูมิไดอยางสะดวก 
แตสิ่งที่เกิดขึ้นคือ สองปผานไป มีจํานวนผูโดยสารท่ีใชบริการเช็คอินสัมภาระเฉล่ียเพียง 20 
คนตอวัน (ศูนยวิชาการจุฬา ก.ค. 2559) ทําใหเหลือเพียงสายการบินเดียว คือการบินไทยที่
ยังคงใหบริการเช็คอิน  
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ในปจจุบัน การแกไขปญหาจํานวนผูโดยสารที่มาใชบริการเช็คอินและขนสงสัมภาระท่ีสถานี
มักกะสันยังคงลาชา ในขณะท่ีแผนงานอ่ืนๆ ก็ยังคงขาดความชัดเจน ไมวาจะเปนแผนพัฒนา
ธุรกิจเพ่ือใชประโยชนเชิงพาณิชยจากสถานีรถไฟฟาแอรพอรตลิงคที่มีอยู แผนปรับปรุงสิ่งอา
นวยความสะดวกเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณรถไฟฟาแอรพอรตลิงค เชน งานกอสรางสกายวอลค
เพื่อเชื่อมระหวางสถานีมักกะสันกับสถานีรถไฟฟาใตดินเพชรบุรี ที่ไดรับการอนุมัติเงินกูจาก 
ครม. ไปตั้งแตเดือน ก.ย 2552 ท้ังนี้ มีการคาดการณวางานกอสรางนี้จะแลวเสร็จในเดือน
มิถุนายน 2555 แตปจจุบันก็ยังไมสามารถดาเนินการโครงการใหเสร็จสิ้นไดแตอยางใด  
 ประเด็นที่ 5 ตนทุนทางการเงินในการบริหารโครงการ ร.ฟ.ท. จายคาธรรมเนียม
ทางการเงินสําหรับโครงการแอรพอรตลิงคสูงถึง 7% ในขณะท่ีโครงการอื่นๆ จะมีคาใชจาย
เฉลี่ยสวนนี้อยูเพียง 2.5% เทานั้น สัญญาสําหรับโครงการกอสรางแอรพอรตลิงคมีรูปแบบใน
ลักษณะเทิรนคีย (Turn Key) หรือเปนการรับเหมากอสรางโครงการแบบเบ็ดเสร็จ โดยร.ฟ.ท. 
จะจายคาธรรมเนียมทางการเงินจานวน 1,666 ลานบาท หรือคิดเปน 7% ของมูลคางาน
ทั้งหมดใหแกผูรับเหมากอสราง ในขณะที่โครงการอ่ืนๆ จะมีตนทุนดังกลาวไมเกิน 2.5% 
เทานั้น  
 นอกจากนี้ การชําระเงินยังทํากอนเวลาอันควร เพราะเดิมในสัญญาสําหรับโครงการ
กอสราง แอรพอรตลิงคไดระบุไวอยางชัดเจนวา ร.ฟ.ท. จะตองชําระคากอสรางและคาใชจาย
ทางการเงินพรอมดอกเบี้ยทั้งหมดใหแกผูรับเหมาภายหลังโครงการกอสรางทั้งหมดเสร็จสิ้น
สมบูรณ แตปรากฎวาในภายหลัง กลับมีการแกไขสัญญาใหชําระเงินใหแกผูรับเหมาทันทีเมื่อ
ครบกําหนดสัญญา (990 วัน) โดยไมมีการระบุเงื่อนไขในการรับมอบงานท่ีแลวเสร็จแตอยางใด 
แอรพอรตลิงคมีรายไดรวมทั้งสิ้น 570 ลานบาท ซึ่งหากนําไปหักคาใชจายประจําท่ีมีอยูทั้งหมด
ออกไป จะทําใหแอรพอรตลิงคไมเหลือเงินเพื่อใชในการปรับปรุง ซอมบํารุงและจัดซื้ออะไหล
สําหรับขบวนรถไฟฟาเลย  
 ผลจากจํานวนผูโดยสารรถไฟฟา Express Line ซึ่งต่ํากวาที่คาดการณไวมาก ทําให
แอรพอรตลิงคประสบผลขาดทุนมากข้ึนไปอีก ปจจุบัน แอรพอรตลิงคมีผลประกอบการ
ขาดทุนเฉลี่ยถึงเดือนละ 8-12 ลานบาท (www.manager.co.th) ผลจากจํานวนผูโดยสาร
รถไฟฟา Express Line ซึ่งต่ํากวาที่คาดการณไวมาก ทําใหแอรพอรตลิงคประสบผลขาดทุน
มากขึ้นไปอีก โดย ณ ปจจุบัน แอรพอรตลิงคก็ยังไมไดรับการอนุมัติงบประมาณจาก
กระทรวงการคลังเพ่ือชวยเหลือและแกไขปญหาทางดานสภาพคลองแตอยางใด 
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากปรากฏการณของประชาชนผูรับบริการรถไฟฟาสายตางๆที่ไดรับผลกระทบอยาง
ตอเนื่องนั้น สะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาระบบการจัดการการวางแผนและการแกไขปญหา
เฉพาะหนาของการคมนาคมขนสงสาธารณะระบบรางในกรุงเทพมหานครวายังขาดมาตรฐาน
ดานความปลอดภัยและความใสใจในผูใชบริการ อีกทั้ง การจัดการยังไมสามารถรวมเปนหนึ่ง
เดียว ยังคงตองมีการสัมปทานเชื่อมตอระหวางการกอสรางและการใหบริการทําใหการจัดการ
งานและโครงการดังกลาวเกิดอุปสรรคอยางตอเนื่อง และไมสามารถจัดการกับปญหาดังกลาว
ได จนกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนอยางตอเนื่องและสะทอนใหเห็นถึงการจัดการโครงการ
ขนสงสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครไมไดตามเปาหมาย 
 ในสวนของโครงสรางการบริหารองคกรยังเปนจุดออนที่เห็นไดชัดเจนวายังไมสามารถ
บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีรองผูวาการและผูชวยรวมกันถึง 9 คน ประกอบกับ
ภารกิจ ที่รับเปนแบบแยกสวน อาจเรียกไดวาเปน “การแยกสวนในแนวดิ่ง”จะใหความ
เห็นชอบและกําหนดใหมีการปรับโครงสรางกิจการ เพ่ือแกไขปญหาดานการดําเนินงาน และ
ยกระดับการพัฒนากิจการรถไฟของประเทศใหเปนองคกรหลักในการสนับสนุนและเพ่ิม
ความสามารถดานการขนสงของประเทศ แตในการบริหารจัดการกิจการรถไฟ โดยไมไดมีการ
เปลี่ยนแปลง 
 ทั้งนี้ ร.ฟ.ท. ตองการสรางหนวยธุรกิจเดินรถไฟฟาเปนฐานองคความรูเกี่ยวกับการ
เดินรถไฟฟาของภาครัฐ และตอยอดใหหนวยธุรกิจนี้สามารถดูแลงานใหบริการเดินรถไฟฟา
สายสีแดง ชวงตลิ่งชัน-บางซื่อ-รังสิต ซ่ึงปจจุบันอยูระหวางกอสรางงานโยธา รวมทั้งเปนผู
ใหบริการเดินรถในโครงการรถไฟความเร็วสูง ซึ่ งรัฐบาลอยูระหวางเตรียมดําเนินโครงการ
กอสรางรถไฟความเร็วสูง 4 เสนทาง หาก ร.ฟ.ท. ไมไดเปนผูใหบริการเดินรถไฟฟา ประเทศ
ไทยจะไมมีหนวยงานภาครัฐที่ทําหนาที่ใหบริการเดินรถไฟฟา มีแคการใหเอกชนเปนผู
ใหบริการเดินรถไฟฟาและภาครัฐเปนผูกํากับดูแลเทานั้น สําหรับหนวยธุรกิจเดินรถไฟฟาถือ
เปนหนวยงานรัฐที่มีความรู เก่ียวกับระบบรถไฟฟาและการเดินรถไฟฟามากท่ีสุด และสามารถ
พัฒนาองคความรูตอไปได ซึ่งเปนแนวทางที่ดีกวาการต้ังหนวยงานใหมมาใหบริการเดิน
รถไฟฟา เทากับวาเปนการเริ่มตนจากศูนย สวนบุคลากรของบริษัท รถไฟฟาฯจะโอนมาเปน
พนักงาน ร.ฟ.ท. โดยไมมีการใหออกหรือลดจํานวนบุคลากร และในอนาคตตองเพิ่มจํานวน
บุคลากรเพื่อรองรับการใหบริการรถไฟฟาที่มีระยะทางเพิ่มขึ้น "วันนี้ทุกฝายตองพูดความจริง 
ตองดูวาปญหาที่แทจริงเกิดจากสิ่งใด ซึ่งในอนาคตรถไฟดีเซลจะถูกแทนท่ีดวยรถไฟฟา ร.ฟ.ท. 
ตองเตรียมพัฒนาบุคลากร รองรับความเปล่ียนแปลงในอนาคต ยืนยันวาไมไดเปนนโยบายที่
กลับไปกลับมา แตเมื่อพบปญหาและเห็นวาการเปนหนวยธุรกิจดีกวาก็ตองทํา และพนักงาน 
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ร.ฟ.ท. มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาเพ่ือใหบริการเดินรถไฟฟาและ รถไฟความเร็วสูงได แต
สังคมตองใหโอกาส" 
 ปจจุบันโครงขายระบบขนสงมวลชนทางรางก็ยังไมสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ี
กําหนดไวจากปญหาและอุปสรรคหลายประการ ทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมเสนทาง
จากหลายรัฐบาล การผลักดันตามนโยบายทั้งของกระทรวงคมนาคม และสํานักนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร (สนข.) รวมไปถึงความคิดเห็นตางขั้วตางแนวคิดที่ไมเปนทิศทาง
เดียวกันภายในองคการเอง ทําใหเกิดความสับสนตอประชาชน ภาคเอกชน และหนวยงาน
ตางๆของรัฐ ทั้งในสวนของแนวเสนทางและแผนการดําเนินงาน ท่ีแสดงใหเห็นถึงผลของการ
ขาดแผนแมบทที่ใหทุกภาคสวนนําไปปฏิบัติไดอยางสอดคลองกัน นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม การเปล่ียนแปลงรูปแบบความเปนอยู การใชที่ดิน อาจ
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทางที่ จึงเปนความจําเปนใหพิจารณาทบทวนทั้ง
ดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม การตั้งถ่ินฐาน รูปแบบการเดินทาง โดยคํานึงถึง
ความสามารถในการแกปญหาตางๆ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร การพิจารณาความเหมาะสมและจัดลําดับความสําคัญของโครงการ รวมถึง
การกําหนดแผนการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน การพัฒนาระบบขนสง
มวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหผูเกี่ยวของในทุกภาคสวนไดนําไปเปนแนวทางใน
การวางแผนและดําเนินงานใหสอดคลองกันตอไป 
 

ขอเสนอแนะ 
 1.รัฐบาลควรใหอํานาจในการจัดการภายในของแอรพอรตลิงกอยางเต็มที่ ไมควรเขา
มาแทรกแซงดานการบริหาร ไมวาจะดวยรูปแบบใด หรืออาจจะเขามาดําเนินการไดก็ตอเมื่อ
ตรวจสอบแลวพบวา การบริหารดังกลาวไมเปนไปตามขอกําหนด หรือเพื่อประโยชนสูงสุดของ
ประชาชนอยางแทจริง  
 2.การปรับเปล่ียนขอจํากัดในบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติ “การรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหงประเทศไทย”เปนความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมกับยุค
สมัย และความเหมาะสมในการจัดการ ท้ังนี้ ใหดําเนินการภายใตผลประโยชนที่ดีที่สุดตอ
ผูใชบริการในอนาคต  
 3.ความจําเปนในการประสานงานระหวางหนวยงาน ควรใหความสําคัญและมีความ 
ชัดเจนในการดําเนินการ โดยเฉพาะเรื่องของบัตรโดยสารท่ีประชาชนตองถือระหวางการ
เดินทางถึง 3-4 ใบ สงผลกระทบตอประชาชนผูใชบริการ รฟม. การบริหารจัดการรายไดของ
แตละราย มีความแตกตางและหลากหลายระบบ อีกทั้ง ตางฝายตางดําเนินการจัดการตาม
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รูปแบบของแตละองคการ ควรหาขอสรุปและจัดการประสานงานกันเพื่อเอื้อตอการใหบริการ
ประชาชนอยางเพียงพอและชัดเจน 
 4. ควรจัดการกับปญหาการไมเชื่อมตอกันในระบบขนสงสาธารณะระบบราง 
โครงขายการใชงานยังไมเชื่อมตอกับรถไฟฟาทั้งบนดินและ ใตดิน หรือระบบขนสงในภาพรวม
โดยเร็ว มีการวางแผนการดําเนินการดานการกอสรางใหสามารถบรรจบกัน และเชื่อมตอกัน
หลังจากท่ีการกอสรางแลวเสร็จ และสามารถเปดใหประชาชนเขามาใชบริการได 
 5. รัฐบาลควรใหความสําคัญตอการบูรณาการระบบขนสงมวลชนทางรางในเขต
กรุงเทพมหานครเชื่อมจังหวัดปริมณฑล และจังหวัดในภูมิภาค การใชรถไฟฟาในการพัฒนา
พื้นที่รอบสถานีใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมไปถึงการคมนาคมทุกรูปแบบ สามารถเชื่อมตอกัน
ไดอยางตอเนื่องและไมเสียเวลาในการเดินทางอยางเชนในปจจุบัน การสรางระบบการสื่อสาร
ผานชองทางโทรศัพทมือถือ เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบเสนทางการเดิ นทาง 
ระยะเวลาในการรอคอยไมวาจะเปน รถยนตโดยสารสาธารณะ เรือ หรือแมกระท่ังรถไฟฟาเอง 
เมื่อเวลาการใหบริการในแตละประเภทมีความชัดเจนและตรงเวลา ประชาชนผูใชบริการก็จะ
สามารถวางแผนการเดินทางไดอยางตอเนื่อง ไมเสียเวลา ไมเสียอารมณ เปนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหดีขึ้น 
 

เอกสารอางอิง 
เจริญวิชญ สมพงษธรรม. (2554). การบริหารและประเมินโครงการ. ศูนยนวัตกรรมการ

บริหารลูนําทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ชาญชัย จิตรเหลาอาพร . (2551). ทุนทางสังคม (social capital) : การรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจ : กรณีศึกษา อ.เมือง และ อ.กันทรวิชัย 
จ.มหาสารคาม. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 

ทศพร ศิริสัมพันธ. (2553). หนวยที่ 6 แนวทางการศึกษารัฐประศาสนศาสตรสมัยใหมใน
เอกสารการสอนชุดวิชาขอบขายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร. 
นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ธิตินันธุ ชาญโกศล. (2558). การบัญชีเบื้องตน = Introduction to Accounting. 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ.  

เนติวุฒิ ชุมเพ็ชร. (2556). ความพึงพอใจของผูใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต. 

���

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 



ผูจัดการออนไลน. (2554). คลังคํ้าเงินกูแอรพอรตลิ้งก400ล.กูวิกฤตสภาพคลอง-แนะปรับ
แผนเดินรถใหม. คนจาก 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1260181&page=60.  
7 สิงหาคม 2554.  

ผูจัดการสุดสปัดาห. (2559). แอรพอรตลิงค แอรพอรตเละ. คนจาก 
http://www.manager.co.th/AstvWeekend/ViewNews.aspx?NewsID=95900
00031235 26 มีนาคม 2559. 

เรืองวิทย เกษสุวรรณ. (2553). ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร. พิมพคร้ังที่ 3 
กรุงเทพฯ : บริษัทบพิธการพิมพ จํากัด. 

วชิรวัชร งามละมอม. (2554). เศรษฐกิจไทยกับการปรับกลยุทธเขาสูการแขงขันใน
ประชาคมอาเซียน. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต. 

สุภาพร แกวกอ เลี่ยวไพโรจน. (2555). การวางแผนการใชที่ดินและโครงสรางพื้นฐานอยาง
ยั่งยืน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  

อัมพร ธํารงลักษณ. (2553). การบริหารการปกครองสาธารณะ: การบริหารรัฐกิจในศตวรรษ
ที่ 21.คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

อาณัฐชัย รัตตกุล. (2551). นโยบายการขนสงมวลชนของประเทศไทย: กรณีศึกษาระบบ
รถไฟฟาขนสงมวลชนสาธารณะ. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) , 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

อัญยารัชต ปกรณลักษณ. (2555). ความพึงพอใจของผูใชบริการรถไฟฟาแอรพอรต เรล 
ลิงค สุวรรณภูมิ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกริก. 

อัจฉราภรณ จรชาติพงศ. (2555). การใหบริการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิและสถานีที่รับ-สงผูโดยสารอากาศยานในเมืองของประเทศไทยใน
มุมมองของผูใชบริการ. สาขาวิชาการจัดการการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 

แอรพอรต เรล ลิงค. (2559). รายงานประจําปแอรพอรตลิงค พ.ศ. 2559. คนจาก 
www.srtet.co.th 10 มิถุนายน 2560.  

เอกพร รักความสุข. (2557). ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร : ความเขาใจและแนวการศึกษา. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเวสเทิรน. 

______. (2557). ประสิทธิผลขององคการฝายนิติบัญญัติ: กรณีสํานักงานรัฐสภา 
ประจําจังหวัด. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเวสเทิรน. 

���

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 



Christopher Hood. (1991). A Pubic management for all seasons. Per Lægreid 
is Professor at the Department of Administration and Organization 
Theory, University of Bergen, Norway. 

Cleland. (1995). Church's Thesis After 70 Years. Walter de Gruyter. 
David Osborne & Ted Gaebler. (1992). Reinventing Government. Addison-

Wesley Publ. 
Hoy,W.K., & Miskel, C.G. (1991). Educational administration: Theory, research 

and practice (4th ed). New York : McGraw- Hill. 
Jonathan Boston. (1996). Public management: the New Zealand model. 

Oxford University Press.  
Kerr, Donna H. (1976). "The logic of ‘policy’and successful policies." Policy 

Sciences 7.3 351-363. 
Parsons, Talcott (1975). "The Present Status of 'Structural-Functional' 

Theory in Sociology". Social Systems and The Evolution of Action 
Theory, New York: The Free Press. 

Robert K. Wysocki, Robert Beck, Jr., David B. Crane. (2000). Effective Project 
Management. Recommended by the Project Management Institute. 

Steers, R. M. (1977). Antecedents and outcomes of organizational 
commitment. Administrative Science Quarterly, 22, 46-56. 

Schein, E. H. (1970). Organizational Psychology (2nded.). NJ: Prentice-Hall Inc. 
 

���

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 



 

ความขัดแยงการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของกรมที่ดิน 
 
The dispute over the issuance of land title documents of the Department of Lands.
 
ผูวิจัย   มนตรี  นามจิรโชติ 
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.กฤษณา  ไวสํารวจ 
  

บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่อง ความขัดแยงการออกเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินของกรมท่ีดิน เปนการวิจัยเชิงคุณภาพมี

วัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการออกเอกสารสิทธิ์ ในท่ีดินอันเปนสาเหตุการทับซอนที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ       
2) เพื่อศึกษาองคประกอบของความขัดแยงจากการปฏิบัติงานภาครัฐ และภาคประชาชน 3) เพ่ือศึกษามาตรการ 
การแกไขและขอเสนอแนะการออกเอกสารสิทธ์ิ ที่ดินของกรมท่ีดิน ซึ่งผูวิจัยเลือกแบบเจาะจงพื้นที่ในการศึกษาเก็บ
รวบรวมขอมูล จากการคัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญ โดยมุงเนนการเลือกเจาะจงประชากรและกลุมเปาหมาย จากการ
สัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุมและการสังเกตการณ ที่สามารถใหขอมูลเชิงลึก และการเลือกแบบเจาะจง
กลุมเปาหมายที่ใหขอมูลตรงประเด็นที่ศึกษา จํานวน 26 คน แบงเปน 4 กลุม ไดแก 1) กลุมผูกําหนดนโยบาย          
2)กลุมผูบริหารระดับสูง 3) กลุมผูปฏิบัติ 4) กลุมผูมีสวนไดเสีย เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแกแบบ
สังเคราะหเอกสาร แบบสังเกตการณ แบบสัมภาษณเชิงลึกการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเองโดยการสังเกตการณ 
การสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา นําขอมูลมาคัด
แยก ตามหมวดหมูของขอมูล จําแนกตามประเด็น และวิเคราะหเนื้อดวยการตีความตามเนื้อหา ตามประเด็น
คําถามและรายงานผลการวิจัย ดวยการเขียนรายงานสรุปแบบพรรณนาความ 
 ผลการวิจัยพบวา 1) นโยบายรัฐบาลสวนทางกันกับท่ีกําหนดไวในรัฐบาลคณะท่ีแลว 2) ขาดการมีสวน
รวมของประชาชน ในการประกาศหาผูคัดคาน 3) มีความขัดแยงดานเทคนิค 4) ควรมีการบริหารงานและจัดการ
ที่ดินใหประชาชนรับรูขอมูล ขาวสารอยางถูกตอง 5) มีการทุจริตประพฤติมิชอบ เปนกระบวนการของขาราชการ
การเมืองและขาราชการประจํา และ 6) กลุมผูมีอิทธิพล ทั้งที่เปดเผยและไมเปดเผยมีสวนตอกระบวนการทุจริต 

ขอเสนอแนะ 1) ควรมีการเปดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ผูมีสวนรวม 2) หนวยงานของรัฐควร
มีการประชาสัมพันธ ใหมากข้ึน 3) การประสานงานของหนวยงานภาครัฐควรมีทักษะการติดตอประสานงานอยาง
ประนีประนอมดวยสันติวิธี 4) จัดตั้งศาลคดีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 5) ควบรวมหนวยงานภาครัฐที่มี
ภาระกิจเหมือนกัน 6) ใชแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม เพื่อการจัดการและพัฒนาศักยภาพระบบ
ราชการไทย 7) รัฐบาลตองทบทวนนโยบายของรัฐบาลที่แลวกอนที่จะแถลงนโยบายของรัฐบาลปจจุบันในการท่ีจะ
บริหารประเทศ 8) ควรขจัดความขัดแยงในภาครัฐ ภาคประชาชน เพ่ือยุติความขัดแยงหรือใหนอยที่สุด 9) สราง
ระบบการตรวจสอบภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งพรอมท่ีจะเดินไปพรอมๆกับภาครัฐ และ10) ปญหาเร่ืองที่ดิน
เปนปญหาเชิงโครงสรางเปนปญหาเรงดวนท่ีรัฐบาลตองแกไข 
 
คําสําคัญ : องคประกอบการออกเอกสารสิทธิ์ ; ความขัดแยง ; ความชอบธรรม 
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ABSTRACT 
The research subject: The dispute over the issuance of land title documents of the 

Department of Lands.Is Qualitative research. The purposes: 1) To study exit Land title 
document cause overlap In the forest National. 2) To study the composition of conflict from 
work Government and sector people. 3) To study corrective measures and suggestions 
Issuance of land title documents of Department of Lands. The researcher select a specific 
area of study to collect data from selectionpersongive data important. By focusing on 
specific populations and target groups.From depth interviews and group discussion and 
observation.That can provide insights and selection specific target group informative 
pertinent study.26 people are divided into 4 groups include: 1) Policy makers group 2) 
senior manager group 3) Practitioner group 4) Stakeholders group. The instrument used for 
collecting the data.include:Document synthesisObservationinterview. The
 Collectioninformationby oneself.By observation interviewin depth andGroup 
discussion.Qualitative data analysis.By using content analysis. Bring information. classified 
by data category classified by issues. And analyze the content by content interpretation. 
According to the point of question and research report.By writing a qualifying summary 
report. 

The research found that: 1) Thegovernment policy with the given in government 
faculty.2) Lack of public participation in the declarationfindperson opposes. 3) Thereare 
conflict technical. 4) The land administration and management should be informed to the 
public. News properly.5) There are fraud misconduct is a process by government officials, 
politicians and civil servants.And6) Theinfluential groups Both revealed and undisclosedper 
corruption process.  

The Suggestions as follows: 1) The should hasopen forum for feedback of the 
peopleParticipant. 2) Government agencies should have public relations more. 3) The 
coordination of government agencies should have skills liaisonatcompromise with peace. 4) 
The establishcourt natural resources case and the environment. 5) The should include 
government agencies the mission is the same. 6) Use the way new government 
administration for the management and development of the Thai bureaucracy.7) The 
government must review the government's policies. Before the policy statement of the 
present government in that it will administration. 8) Should eliminate public sector 
conflict for end the conflict or to a minimum.9) Establish a public sector monitoring system 
to havestrength ready to walk along with the government.And 10) the problem of land is a 
structural problem are urgent problem the government needs to resolve. 

Keywords : Elements of document issuance rights; conflict ; Righteousness
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บทนํา 
ในส่ือสารมวลชนทุกแขนงใหความสําคัญเปนอันดับตนๆขอขาวสารรายวัน กรณีการออกเอกสารสิทธิใน

เขตท่ีดินทับซอนกับที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติที่ดินติดเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม 
หรือที่สาธารณะประโยชนในทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดท่ีมีการทองเที่ยว  เชน 
จังหวัดกระบี่ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี คีรีมายาและโบนันซา จังหวัดนครราชสีมา อุทยานแหงชาติศิรินาถ ใน
จังหวัดภูเก็ต และในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เขาปาสงวนแหงชาติเขาใหญ หนวยพิทักษอุทยาน น้ําตกธารทิพย จาก
ขอมูลขางตน ประชาชนมีความสงสัยวาในเขตพื้นที่ที่กรมปาไมหรือหนวยงานเจาของพื้นที่ดังกลาว มีความขัดแยง
กับกรมที่ดิน หนวยงานของรัฐซึ่งเปนหนวยงานที่ดําเนินการออกเอกสารสิทธิในท่ีดินแกประชาชนผูนํารังวัดออก
โฉนดที่ดิน มีการทุจริตตอหนาที่ แสวงหาผลประโยชนหรือไม ปรากฏการณดังกลาวเปนความขัดแยงระหวาง
ภาครัฐกับภาครัฐ ภาครัฐกบัภาคประชาชน ผูนําเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินในยุคโลกาภิวัตน โลกแหงการแขงขันทํา
ใหรัฐบาลไทยมีแนวคิดที่จะพัฒนาประเทศเพื่อเตรียมความพรอม ทําใหเกิดนโยบายการแปลงสินทรัพยเปนทุน เปน
นโยบายที่เกิดข้ึนในสมัยนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งไดมุงเนนการแกไขปญหาความยากจนอันเปน
นโยบายหลักของรัฐบาล ไดกําหนดนโยบายการแปลงทรัพยสินเปนทุน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนประโยชน แก
ประชาชนผูยากจน ผูประกอบรายยอย เพื่อใหมีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุนไดมากกวาในอดีต โดยใชทรัพยสินท่ี
ครอบครองหรือไดรับอนุญาตใหใชจากหนวยงานของภาครัฐตามกฎหมาย เปนหลักประกันการกูยืมเงินจากสถาบัน
การเงินเพื่อนําไปลงทุน โดยประสานความรวมมือกับสถาบันการเงินท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือพิจารณา
จัดหาเงินทุนเฉพาะท่ีจะกอใหเกิดกระบวนการสรางงาน สรางรายได กระตุนใหเกิดผูประกอบการรายใหญ ทําให
เกิดความมั่นคงแกระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย จึงไดวางแนวทางใหสอดคลอง
ตอนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ในการกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือแกไขและขจัดปญหาความยากจน ตามนโยบายการ
แปลงสินทรัพยเปนทุนของรัฐบาล  
 การกําหนดนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลและของกระทรวงมหาดไทยในการแกไขปญหาความยากจนดังที่ได
กลาวมาแลวนั้น ทําใหภาระหนาที่ในการแปลงสินทรัพยเปนทุนในสวนของกรมท่ีดินในฐานะหนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยในการเขามามีบทบาทในกระบวนการแปลงสินทรัพยเปนทุนในสวนของการ เรงรัดออกโฉนด
ที่ดินใหแกประชาชนเพ่ือสนับสนุนและเปนกลไกใหแกนโยบายของรัฐและกระทรวงสรางความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่มุงหวังไปสู การปฏิบัติอยางทั่วประเทศและเกิดประโยชนในการชวยเหลือประชาชนอยางเปน
รูปธรรมเพ่ือการขยายผลสูการพัฒนาประเทศตอไปในทางอื่นๆ สืบเนื่องกันตอไป ซึ่งกรมท่ีดิน ในฐานะหนวยงานท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกับที่ดินโดยตรงก็เคยไดมี แนวนโยบายเก่ียวกับการเรงรัดออกโฉนดที่ดินใหแกประชาชนในคร้ังหนึ่ง
การนํานโยบายไปปฏิบัติของกรมท่ีดินไดจัดทําโครงการ เรียกวา “โครงการพัฒนากรมที่ดินและเรงรัดการออกโฉนด
ที่ดินทั่วประเทศ” สาเหตุของการเกิดแนวนโยบายนี้ขึ้นก็เนื่องมาจากในชวงระยะเวลาและประสบการณการทํางาน
ของกรมท่ีดินทําใหตระหนักและทราบดีวาประชาชนในสมัยกอนนั้น จะใหความสําคัญตอประเภทของหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินนอยหรือมักจะเขาใจวาการมีไวนั้นเพ่ือใหภาครัฐควบคุมการจัดเก็บภาษีเพียงเทานั้นจึงไมใหความสําคัญ
และไมมีการเปลี่ยนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใหเปนโฉนดที่ดินทั้งๆ ที่สามารถเปล่ียนไดตามกฎหมายท่ีดินในแตละ
สมัยขณะนั้น เปนผลใหจํานวนของหนังสือแสดงสิทธิที่ไมถูกตองตามกฎหมายอยางแทจริง เชน ใบจอง, หนังสือ
แสดงสิทธิครอบครอง, หนังสือรับรองการทําประโยชนมีอยู เปนจํานวนมาก และก็ไดมีการวางแผนงานแนวทางและ
นโยบายเก่ียวกับการออกโฉนดที่ดินมาโดยตลอดตามวัตถุประสงคของโครงการพัฒนากรมท่ีดินและเรงรัดการออก
โฉนดท่ีดินแลว เริ่มปฏิบัติตามแผนโครงการเร่ิมตนจากป พ.ศ.2525 กรมท่ีดินไดเสนอโครงการ เดินสํารวจออก
โฉนดที่ดินทั่วประเทศตอรัฐบาลในสมัยนั้น และก็ไดมีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการเดินสํารวจออกโฉนดท่ีดิน
ทั่วประเทศ ในระยะเวลากวา 20 ป โดยใชงบประมาณเงินกูของประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันท่ี  3 เมษายน พ.ศ.
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2527 กรมท่ีดินไดดําเนินโครงการดังกลาวนั้นมาโดยตลอดจนส้ินโครงการ ผลการดําเนินงานในอดีตนับแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2528-2546  
 การเดินสํารวจออกโฉนดท่ีดินตามแผนปฏิบัติการโครงการเรงรัดการออกโฉนดที่ดินท่ัวประเทศตาม
นโยบายการแปลงสินทรัพยเปนทุนของรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 (1 มกราคม 2547 ถึง 30 
กันยายน 2547) โดยกําหนดแผนปฏิบัติการฯ ใหดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหแกบุคคลผูครอบครองและทํา
ประโยชนในที่ดินตามหลักฐานหนังสือรับรองการทําประโยชน และผูมีหลักฐานตามกฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพื่อ
การครองชีพ รวมท้ังผูไมมีหลักฐานท่ีดินแตอยูในหลักเกณฑการออกโฉนดที่ดินไดตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
ระเบียบกรมที่ดินวาดวยการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน พ.ศ.2543 กําหนดใหเจาหนาท่ีเดินสํารวจ
รังวัดเรียงลําดับเปนหนากระดานไปจนเต็มระวางแผนท่ี โดยดําเนินการใหแลวเสร็จและปดพ้ืนท่ีเปนตําบลๆ ให
ประกอบกับตามแผนงานโครงการฯ เปนการดําเนินการในบริเวณพื้นท่ีที่มีหลักฐานที่ดินและไมมีหลักฐานท่ีดิน 
ดังนั้นกอนจะเขาไปปฏิบัติงานขอใหเจาหนาที่ทําการสํารวจจํานวนหนังสือรับรองการทําประโยชนในบริเวณท่ีเดิน
สํารวจฯ พรอมทั้งสํารวจปริมาณงานในพื้นที่ลวงหนาเพื่อให เจาหนาท่ีดําเนินการนําเดินสํารวจออกโฉนดท่ีดิน
ถูกตองกับแปลงที่ทําการเดินสํารวจ และระมัดระวังปองกันมิใหเจาหนาท่ีดําเนินการนําเดินสํารวจออกโฉนดท่ีดิน
ผิดพลาดคลาดเคลื่อน และหรือออกโฉนดที่ดินโดยไมมีหลักฐานในบริเวณที่ดินที่มีหนงัสือรับรองการทําประโยชนอนั
อาจจะเปนเหตุใหตองมีการเพิกถอน หรือแกไขโฉนดท่ีดินตามมาตรา 61 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน และมีการ
ฟองรองกรมท่ีดินเรียกคาเสียหายในกรณีดังกลาวนี้ได  ทั้งนี้ กรมที่ดินขอไดกําชับใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานตาม
กฎหมายและระเบียบอยางเครงครัดดวยความละเอียดรอบครอบ เพ่ือใหการดําเนินการตามโครงการเรงรัดการออก
โฉนดที่ดินตามนโยบายการแปลงสินทรัพยเปนทุนของรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2547 ระยะที่ 2 บรรลุตาม
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
 
วัตถุประสงคและการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 
1 เพื่อศึกษาการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินอันเปนสาเหตุการทับซอนท่ีดินในเขตปาสงวนแหงชาติ 
2 เพื่อศึกษาปญหาอันเกิดจากความขัดแยงเนื่องจากการปฏิบัติงานภาครัฐและภาคประชาชน 
3 เพื่อศึกษามาตรการการแกไขการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินของกรมท่ีดิน 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1. กรอบแนวคิดการวิจัยเร่ืองความขัดแยงการออกเอกสารสิทธ์ิในที่ดินของกรมที่ดิน 
 
การเลือกผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชการเลือกทบทวนเอกสารและติดตามเรื่อง เกี่ยวกับ

ความขัดแยงการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของกรมที่ดินผูวิจัยศึกษาจากประสบการณเกี่ยวของโดยตรงในเรื่องท่ี
ศึกษาเก่ียวกับและผูที่เกี่ยวของกับการจัดใหมีการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทับซอนกับท่ีดินในเขตปาสงวนแหงชาติ 
ทําใหไดขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับการศึกษา (Information-rich case) ได Patton ,(2001 : 46)  
 ดังนั้น การคัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญในที่นี้จะมุงเนนการเลือกแบบเจาะจงผูที่สามารถใหขอมูลท่ีลึกมากและตรง
ประเด็นท่ีศึกษาหรือการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยวิธีที่ใชคัดเลือกผูใหขอมูลที่ผูวิจัยเลือกมี 2 
วิธี ตามแนวทางของ Patton ,(2001 : 230-244) กลาวคือ 
  1). การคัดเลือกจากตัวอยางที่มีขอมูลมากเก่ียวกับปรากฏการณและประเด็นที่ตองการศึกษา (Intensify 
sampling) ในการวิจัยผูใหขอมูล จํานวน 23 คน โดยรายชื่อบุคคลผูใหขอมูลท่ียินยอมใหเปดเผยรายชื่อ มี
ดงัตอไปนี้ 1)กลุมผูกําหนดนโยบาย 2)กลุมผูบริหารระดับสูง 3)กลุมผูปฏิบัติงาน 4)กลุมผูมีสวนไดเสีย 

2). การคัดเลือกจากตัวอยางที่ไดจากการบอกตอแบบทอด (Snowball sampling) ในการวิจัยนี้คือ ผูให
ขอมูลที่ไดหลังจากการคัดเลือกโดยวิธีแรกแลวและผูวิจัยวาใครเปนผูมีประสบการณเกี่ยวกับ การมีสวนรวมในการ
ออกโฉนดที่ใน จังหวัดปราจีนบุรี 

 

1.วิธีการออกเอกสารสิทธ์ิ 

 
1.นโยบายของรัฐบาล(Policy) 
2.กฎหมาย (LAW)  
3.กฎกระทรวง  

3.ผลลัพธที่ออกเอกสารสิทธิ์ 

 
1.เอกสารสิทธิ์ทางกฎหมาย 
2.มีผลตามกฎหมาย 
3.มีความโปรงใส 
4.ทุกฝายมีความพึงพอใจ  

2.องคประกอบของการออกเอกสาร
สิทธิ์ 

 
1.การปฏิบัติตามนโยบาย 
2.การตรวจสอบเบ้ืองตน 
3.การรังวัดพื้นที่ 
4.การออกโฉนด 
5 .การมี ส วนร วมของภาครั ฐกับ
ประชาชนในพื้นท่ีติดตอกัน 
6.เครื่องมือตรวจสอบ  
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  การกําหนดประเด็นแนวคิดในการวิจัย หลังจากท่ีผูวิจัยไดทบทวนแนวคิดและทฤษฎีแลว ไดกรอบแนวคิด
สําหรับการวิจัยและทําใหไดประเด็นสําหรับการวิจัยเพ่ือนําไปสูการตีความและคนหาความหมายของปรากฏการณที่
ศึกษานั้น ผูวิจัยไดแปลงมโนทัศนในบทที่ 2 เชน แนวคิดเชิงนโยบาย แนวคิดการใหบริการสาธารณะแนวใหม 
แนวคิดนโยบายสาธารณะประโยชน วาดวยการจัดการทีดินของรัฐ แนวคิดสิทธิของประชาชนท่ีมีสวนรวมกับการ
บริหารจัดการที่ดิน แนวคิดผลงานท่ีพัฒนามาเปนประโยชนตอประชาชน และแนวคิดความขัดแยง มากําหนดเปน
ประเด็นคําถามเพื่อชวยเปนกรอบในการมองปรากฏการณที่ศึกษาไดชัดเจนย่ิงขึ้น ไดแก การต้ังคําถามในการ
สัมภาษณเชิงลึก ประเด็นในการสนทนากลุมและกรอบการ วิเคราะหขอมูลในเอกสารที่เก่ียวของ  

ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ 
  สําหรับการจัดระบบขอมูลในการวิจัยไดทํากอนการเก็บขอมูลภาคสนาม กลาวคือกอนการเก็บขอมูลผล
วิจัยไดกําหนดประเด็นคําถามตามวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อการศึกษา การออกโฉนดท่ีดินในที่ดินทับซอนกับที่ดินใน
เขตปาสงวนแหงชาติ กรณีศึกษาการบุกรุกที่ดินในพื้นที่ ตําบลโพธิ์งาม อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี นั้น
เปนอยางไร 
 

 
ตารางที่ 1 การกําหนดประเด็นคําถามจากวัตถุประสงคการวิจยั 

 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ประเด็นคําถามของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินอันเปนสาเหตุ
การทับซอนที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ 
 

- ปญหาการมีสวนรวมในการออกโฉนดที่ดิน  
- นโยบายการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ 
- ปจจัยแวดลอมภายในองคการและภายนอกองคการ
ของคณะกรรมการ ขาราชการและเจาหนาท่ีตลอดจน
ประชาชนผูที่เก่ียวของตอนโยบายการบริหารจัดการการ
ออกโฉนดที่ดิน  

2. เพ่ือศึกษาการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินอันเปนสาเหตุ
การทับซอนที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ 

- การดําเนินการออกเอกสารสิทธิ์ทับซอนท่ีดินในเขตปา
สงวนแหงชาติที่เปนสาเหตุของการทับซอนท่ีดินในเขต
ปาสงวนแหงชาติ 

3. เพื่อศึกษาปญหาอันเกิดจากความขัดแยงเนื่องจาก
การปฏิบัติงานภาครัฐและภาคประชาชน 

- ลักษณะปญหาที่เกิดขึ้น 
- ความขัดแยงที่พบระหวางหนวยงานภาครัฐและภาค
ประชาชน 

4. เพื่อศึกษามาตรการการแกไขการออกเอกสารสิทธิ์
ที่ดินของกรมท่ีดิน 

- แนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมใน 
- การนํานโยบายการบริหารจัดที่ดินของประชาชน 
รัฐบาลไปเปนแนวทางเพ่ือแกไขปญหาการออกโฉนด
ที่ดิน 
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 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยเลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 4 วิธี ดังนี้ 
  วิธีที่ 1 การศึกษาเอกสาร เปนการศึกษาขอมูลเอกสารที่เกี่ยวกับการออกโฉนดท่ีดินในจังหวัดปราจีนบุรี 
ขอมูลผลงานวิจัยที่เก่ียวของขอมูลจากขาราชการและประชาชน เพ่ือใชในการวิเคราะหตรวจสอบขอมูลรวมกับการ
เก็บขอมูล 2 วิธี วิธีแรกที่เก่ียวของกับ การมีสวนรวมของประชาชนและการบริหารจัดการท่ีดิน ในพ้ืนที่ทับซอนกับ
ปาสงวนแหงชาติ จังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือใหการจัดทําแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคในการออกโฉนดท่ีดินและมี
วิธีการ ข้ันตอน ระเบียบขอกฎหมายท่ีเปนปจจุบัน จึงจําเปนตองมีการศึกษา วิเคราะหพฤติกรรมและการมีสวนรวม
ของขาราชการและประชาชนกลุมดังกลาว โดยขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนตอการกําหนดการ
แกไขปญหา การออกโฉนดที่ดินในจังหวัดปราจีนบุรี ยังสามารถนําขอมูลท่ีไดไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
นโยบายการออกโฉนดที่ดิน 

วิธีที่ 2 การสนทนากลุม (focus group discussion) เปนการศึกษาประสบการณการบริหารการจัดการ
ออกโฉนดท่ีดิน โดยมีประเด็นสําหรับการสนทนาตามคําถามการวิจัย วิธีการวิจัยลักษณะเนนใหเกิดปฏิสัมพันธ
ระหวางกันของสมาชิกในกลุม Morgan,(1988 : 2) โดยผูวิจัยทําหนาท่ีเปนผูดําเนินการสนทนา (Moderator) 
ผูวิจัยใชวิธีการนี้เก็บขอมูลเก่ียวกับ การมีสวนรวมและการบริหารจัดการท่ีดินในการออกโฉนดท่ีดิน ในพื้นที่จังหวัด
ปราจีนบุรี ไมใหมีการทับซอนกับปาสงวนแหงชาติอีกตอไปในอนาคต 

วิธีที่ 3 การสังเกตการณ (observation) การวิจัยนี้ใชทั้งการสังเกตการณแบบมีสวนรวม (participant 
observation) และการสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม(non-participant observation) นโยบายการบริหารการ
จัดการที่ดินและการมีสวนรวมของประชาชนออกโฉนดที่ดินเพื่อไมใหมีการออกโฉนดท่ีดินทับซอนกับปาสงวน
แหงชาติเขาใหญ ในพื้นท่ีจังหวัดปราจีนบุรี 

วิธีที่ 4 การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) เปนการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญแบบไมเปน
ทางการ โดยผูวิจัยใชประเด็นคําถามกวางๆ มีลักษณะใชแนวคําถามไปสูการสนทนาและมีลักษณะรวมสนทนาไป
ประเด็นท่ีผูใหขอมูลบอกหรือเลาใหฟง Burgess,(1984 : 102 ) ในการวิจัยนี้ผูวิจัยไดสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญตาม
ประเด็นคําถามเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการที่ดิน และการมีสวนรวมของประชาน ในการออกโฉนดท่ีดินที่ทับ
ซอนกับปาสงวนแหงชาติเขาใหญ ในพื้นท่ีจังหวัดปราจีนบุรี  

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  เมื่อผูวิจัยเก็บขอมูลภาคสนามเรียบรอยแลวจึงนําขอมูลจาการถอดเทปสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนา
กลุมและขอมูลจากเอกสารมาวิเคราะหรวมกันโดยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data 
analysis) และตรวจสอบขอมูลเพื่อไดขอคนพบในการวิจัย โดยการวิเคราะหขอมูลและตีความขอมูลเชิงคุณภาพนั้น 
ผูวิจัยเลือกใชวิธีของ Patton,(2001) และ Silverman,(2005) ที่เปนกระบวนการเปลี่ยนขอมูลเปนขอมูลที่มีแบบ
แผนความสัมพันธและมีความหมายซ่ึงอยูในรูปของการอธิบายหรือผลที่เกิดขึ้น ที่เรียกวาวิธีการอุปนัย (inductive 
approach) โดยผูวิจัยจะใหความสําคัญกับขอมูลเปนหลักในการวิเคราะหและตีความเพื่อนํามาสรุปเปนขอมูลใน
การวิจัยสําหรับการตรวจสอบขอมูลผูวิจัยใชวิธีการตรวจสอบสามเสา (triangulation) ซ่ึงเปนวิธีที่นักวิจัยเชิง
คุณภาพนิยมใชกันมาก ในที่ใช 3 ดานยอย ดังนี้ 

วิธีที่ 1 การตรวจสอบความถูกตองโดยเปรียบเทียบ (data Triangulation) เปนการตรวจสอบจากหลาย
แหลงบุคคล ในที่นี้ คือ การตรวจสอบจากผูใหขอมูลสําคัญหลายคน โดยผูวิจัยนําขอมูลดังกลาวมาเทียบเคียง วามี
ความคลายคลึงกนัไปในทิศทางเดียวกันหรือไม โดยเปรียบเทียบขอมูลหลายแหง 
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วิธีที่ 2 การตรวจสอบใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล (methodological triangulation) เปนการตรวจสอบ
ขอมูลจาการใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในเร่ืองเดียวกันโดยใชหลายวิธีการเก็บขอมูลในท่ีนี้ใชการเก็บขอมูล 3 วิธี
ตรวจสอบซึ่งกันละกัน ไดแก การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม การสังเกตการณ การวิเคราะหเอกสารในเรื่อง 
จาการท่ีผูวิจัยไดขอมูลจากากรสังเกตอยางมีสวนรวมอยางมาก แตตองใชในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เพื่อเขาถึง
คําตอบของขอมูลที่ใหไมเต็มใจจะแสดงความเห็นตอสาธารณะโดยตรง เปนตน 

วิธีที่ 3 การเปรียบเทียบจากการใชแนวคิดหลายชุด (triangulation of thesis) เปนการใชมุมมองจาก
แนวคิดทฤษฎีหลายๆ ชุดเขาไปมองปรากฏการณที่ศึกษา ผูวิจัยใชทฤษฎีดานแนวคิดการการใหบริการสาธารณะ
แนวใหม (New Public Service) แนวคิดสิทธิ์ของประชาชนที่มีสวนรวมกับการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ 
ความสัมพันธเชิงนโยบาย แนวคิดนโยบายสาธารณประโยชน วาดวยการจัดการที่ดินของรัฐ แนวคิดความขัดแยง 
แนวคิดผลงานท่ีพัฒนามาเปนประโยชนตอประชาชนของรัฐบาลมาใช ในการทําวิจัยเพ่ือบรรลุถึงคําตอบที่กําหนดไว
ในวัตถุประสงคการวิจัย โดยผูวิจัยไดคํานึงถึงจุดมุงหมายของการศึกษา  (purpose) แนวคิดในการศึกษา 
(concontual contest) คําถามสําหรับการวิจัย (research question) วิธีการศึกษาตลอดจนความแมนตรงของผล
การศึกษา (validily) อันเปนองคประกอบสําคัญในการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพตอไป 

  

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องความขัดแยงการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของกรมที่ดิน  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อ

การศึกษาการบริหารจัดการในการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินในจังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อแกไขปญหาการทับซอนของ
การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ โดยมีการสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตุแบบมีสวนรวม
ระหวาง เดือนมกราคม 2560 ถึง กุมภาพันธ 2560 โดยใชแนวทางแบบปรากฏการณวิทยา (Phenomenology) มี
จุดมุงหมายเพ่ืออธิบายปรากฏการณ การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทับซอนกับที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ 
กรณีศึกษาการบุกรุกที่ดิน ในพื้นที่ตําบลโพธิ์งาม อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยใชวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล ตีความและวิเคราะหขอมูลตามแนวทางวิจัยเชิงคุณภาพ ในบทน้ีอธิบายถึงการออกแบบวิจัย (Research 
Design) การคัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant) การเก็บรวบรวมขอมูล (Data collection) และแปลง
มโนทัศน (Operation of concepts) การจัดระบบขอมูล (Data organization) การวิเคราะหขอมูลและตรวจสอบ
ขอมูล (Data analysis and data triangulation) 

 

ลักษณะทั่วไปของผูใหขอมูล 
การวิจัยเร่ือง ความขัดแยงการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของกรมที่ดินคําถามการวิจัยท่ีตั้งข้ึนโดยไมเจาะจง

ขอคําถาม เพื่อความเหมาะสมของสถานภาพของบุคคล เรียกวา คําถามแบบไมมีโครงสรางเปนคําถามไมตายตัว ใช
ความสนิทสนมของผูวิจัยกับผูใหขอมูลใชวิธีเก็บรวมรวมขอมูล (Contens Analysis) และไดแปลงคําถามเพื่อ
สัมภาษณ แลวจึงนําขอมูลสัมภาษณมาตีความเพ่ือหาความหมายท่ีเกิดข้ึนตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยพบวา
ขอมูลที่เกิดข้ึนในขณะเก็บขอมูลโดยวิธีสัมภาษณที่อยูเหนือวัตถุประสงคของการวิจัยแตมีความเกี่ยวโยงกันและมี
ความสําคัญตอการทําความเขาใจปรากฏการณที่ศึกษาดวยผูวิจัยจะตองนําขอมูลมาเชื่อมโยงเขาดวยกัน โดยสรุป
เปน 5 หัวขอ ดังตอไปนี้  

1. ปญหาในการบริหารจัดการในการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน เพื่อแกไขปญหาการทับซอนของการออก
เอกสารสิทธิ์ในที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ 
 2. รัฐบาลมีกระบวนการดําเนินการออกเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินอยางไร นั้นท่ีจังหวัดปราจีนบุรีเพ่ือแกไข
ปญหาการทับซอนการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ 
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 3. แนวทางในการพัฒนาใหประชาชนมีสวนรวมกับการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี 
และในพื้นที่ทั่วประเทศไทยเพื่อแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินท่ีทับซอนกับที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ 
 4. ปจจัยแวดลอมภายในองคกรและภายนอกองคกรของผูบริหาร เจาหนาที่และผูปฏิบัติงานตลอดจน
ผูเกี่ยวของ ตอการบริหารจัดการในการออกเอกสารสิทธิ์ในท่ีดิน ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพ่ือแกไขปญหาการออก
เอกสารสิทธิ์ในที่ดินทักซอนในเขตปาสงวนแหงชาติ 
 5. การนํานโยบายในการพัฒนาที่ปองกันการบุกรุกท่ีดินในเขตปาสงวนแหงชาติ ที่ทับซอนกับการออก
เอกสารสิทธิ์ในที่ดินพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ไปสูการนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมของสังคมไทย 
 

การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
ผูวิจัยมีแนวคิดเชื่อมโยงระหวางพรรคการเมืองและกลุมผลประโยชน ดังนี้ 
กลุมผลประโยชนเปนกลุมของผูที่มีอาชีพเดียวกัน มีอุดมการณอันเดียวกันมีจุดหมายเพ่ือรักษา

ผลประโยชนของกลุมแตเมื่อใดที่กลุมไปมีบทบาทเก่ียวของกับการเปล่ียนแปลงนโยบายสาธารณะ (Public Policy) 
ของรัฐบาล กลุมนั้นจะเริ่มมีลักษณะของการมีอิทธิพลและมักจะรียกวา กลุมอิทธิพล หรือกลุมผลักดัน ( Pressure 
Groups) กลุมผลประโยชนมีความจําเปนตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ดังมีตัวอยางในประเทศสหรัฐอเมริกา 
และอีกหลายๆ ประเทศในยุโรป ในบางประเทศ 
 ในชวงที่ไมมีพรรคการเมือง เชน กรณีเกิดวิกฤตการณตางๆ กลุมผลประโยชนก็ทําหนาท่ีแทนพรรค
การเมืองในการรักษาผลประโยชนและเปนปากเสียงแทนประชาชนพลเมืองในแตละกลุม พรรคการเมืองและกลุม
ผลประโยชน เปนลักษณะของการรวมตัวของประชาชนพลเมืองที่มีเปาหมายเพื่อรักษาผลประโยชน ของตน อาจจะ
เปนดานการเมืองหรือดานผลประโยชนของอาชีพ กลุมจะมีบทบาทเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะ 
(Public Policy) โดยเฉพาะอยางยิ่งนักการเมืองระดับประเทศที่มีตําแหนงในชวงเวลาที่ควบคุมนโยบายไดสนบัสนนุ
ใหเกิดโครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินตามโครงการแปลงทรัพยสินเปนทุนในระดับจังหวัด นักการเมืองดังกลาวก็
จะมีใบสั่งถึงผูใหญในจังหวัดปราจีนบุรี ใหกําหนดพ้ืนท่ีในการเดินสํารวจ ณ บริเวณท่ีตัวนักการเมืองตองการใน
ขอมูลเชิงลึก นักการเมืองไดกําหนดพื้นท่ีเปาหมายในความรับผิดชอบของโครงการเดินสํารวจ ประจําปงบประมาณ
ป พ.ศ.2548 ระยะท่ี 2 โดยศูนยอํานวยการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี – สระแกว – ฉะเชิงเทรา 
ตามคําสั่งกรมที่ดิน 3343/2547 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 โดยมีนอมินีของนักการเมือง ซ่ึงถือไดวากลุม
นอมินีนี้เปนกลุมของนักการเมือง และเปนกลุมผลประโยชนในการเปนผูนําทําการรังวัดออกโฉนดที่ดิน โดยหวัง
ผลสําเร็จก็คือ โฉนดที่ดินทั้ง 22 แปลง คนกลุมดังกลาวกอนสรางเขาทําประโยชนในพื้นท่ี เมื่อมีการประกาศเขตการ
เดินสํารวจออกโฉนดที่ดินในโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน ซึ่งดําเนินการโดยศูนยอํานวยการเดินสํารวจออกโฉนด
ที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี – สระแกว – ฉะเชิงเทรา บุคคลดังกลาวไดนําเจาหนาที่เดินสํารวจออกโฉนดที่ดินทําการ
รังวัดปกหลักเขต ทําเขต พรอมทั้งสรางระวางแผนท่ีดังกลาวจนไดรูปแปลงที่ดินใหเลขที่ดินหนาสํารวจ นําเอารูป
แผนท่ีลงท่ีหมายแลว ตรวจสอบกับรูปแผนที่ระวางแผนท่ี ที่กรมปาไม  ไดขีดเขต แนวเขตปาสงวนแหงชาติไว 
ปรากฏวา รูปแผนที่ทั้ง 22 แปลง พนแนวเขตปาสงวนแหงชาติเขาใหญทั้งหมด เจาหนาที่เดินสํารวจจึงไดออก
หมายเรียกเจาของที่ดินแปลงขางเคียงทุกดานมาดูแนวเขต เม่ือแนวเขตถูกตองไมมีการรุกล้ํากันแตประการใด จึงให
ทุกฝายลงนามรับรองแนวเขต พรอมกับผูปกครองทองที่ (นายอําเภอประจันตคาม มอบอํานาจใหผูใหญบานหมูที่ 
13) ตําบลโพธิ์งาม อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เปนผูลงนามในการตรวจสอบ และเปนพยานแทน
นายอําเภอประจันตคาม ซึ่งผูปกครองทองที่ก็เปนคนของนักการเมืองระดับประเทศที่ใหความรวมมือในการ
ดําเนินการนํารังวัดและลงนามรับรองพรอมท้ังเปนพยานในการออกโฉนดที่ดินในคร้ังนี้ดวย วาที่ดินดังกลาวไมเปนท่ี
หลวงหวงหามที่สาธารณะหรือที่เขา ฝงภูเขาแตประการใด โดยทุกแปลงผูนําไดทําประโยชนแลวทุกแปลง 
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พรรคการเมือง และกลุมผลประโยชน ณ เวลาที่เกิดเหตุการณบุกรุกที่ปาสงวนแหงชาติโดยทกุฝายใหความ
รวมมือในการนําเจาหนาที่ของกรมที่ดินทําการรังวัดพ้ืนทับแนวเขตปาสงวนแหงชาติ โดยที่มิไดออกหมายถึงสํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1 (ปราจีนบุรี) แตอยางใด เนื่องจากเจาหนาที่เดินสํารวจของกรมที่ดินลงที่หมายในระวาง 
U.T.M มาตราสวน 1/4000 ตรวจสอบโดยการทางลงบนแผนใสท่ีกรมปาไมไดขีดเสนแนวเขตปาสงวนแหงชาติเขา
ใหญแลว ไมปรากฏวาทับมีแนวเขตติดกับแนวเขตปาสงวนแหงชาติแนวเขตปาสงวนแหงชาติแตประการใด จึงทําให
เกิดผลสัมฤทธิ์ของกลุมผลประโยชนของคน 22 คนที่เปนนอมินี ใหกับนักการเมืองพรรคท่ีอยูในอํานาจของรัฐบาล
ในยุคนั้นความขัดแยงกรณีการขีดเขตปาไมทับซอนกับที่ดินภาครัฐกับภาครัฐ และหนวยงานภาครัฐกับประชาชนใน
พื้นที่ เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ไดกลาวหาเจาหนาท่ีที่ดินการ
นําเดินสํารวจออกโฉนด นําไปสูความขัดแยงของหนวยงานภาครัฐ ที่ไดสํารวจออกเอกสารสิทธิ์โฉนดท่ีดินไดแก 
โฉนดที่ดินเลขที่ 34089 – 34098 และ 34100 – 34103 อําเภอประจันตคาม จํานวน 14 แปลง และที่ดินอีก 
จํานวน 22 แปลง เปนพื้นที่บริเวณแนวถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ปจ.2010 (บานเขานอย – บานเนินตั้ง) อยู
ในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญและพ้ืนที่หวงหามตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี  6 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2502 ซ่ึงที่ดินดังกลาวไมอยูในหลักเกณฑที่จะออกโฉนดท่ีดินไดตามประมวลกฎหมายท่ีดินมาตรา 58 และ 58 ทวิ  
และกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 
ขอ 5 และ 14 หลักเขตอุทยานเปนระยะ บริเวณใกลเคียงกันมีหนวยพิทักษอุทยาน และมีน้ําตกธารทิพยเปนแหลง
ทองเที่ยวของอุทยานต้ังอยู ซึ่งการปฏิบัติงานจะตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษเพ่ือมิใหรุกล้ําเชาไปในเขตอุทยาน 
ถึงแมวากรมปาไมจะไดลงที่หมายหรือถายทอดแนวอุทยาน ที่ดินขางเคียงและผูปกครองทองที่มารับรองเปนพยาน
แลวก็ตาม เจาหนาที่เดินสํารวจไดใชความระมัดระวังในการตรวจสอบใหรอบคอบวาพ้ืนที่ดังกลาว เมื่อพิเคราะหถึง
ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินการดานความยุติธรรมของระเบียบขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของในบริบทของภาครัฐ มี
ความขัดของตั้งแตการดําเนินการออกเอกสารสิทธ์ิ ตั้งแตการไมใหความรวมมือในการระวางชี้แนวเขตที่ดินที่มีแนว
เขตติดกับปาไม หรือที่ดิน ที่ผูขอนํามาขอเอกสารสิทธิ์ โดยผิดตําแหนงกับหลักฐานกับการชี้นํา ในตําแหนงท่ีถูกตอง
ตามสภาพท่ีดินจริงเนื่องจากภาคเอกชน (ผูขอรังวัด) มีความตองการที่ดินแปลงดังกลาวสูง จึงปกปดขอเท็จจริงของ
การนํารังวัดออกเอกสารสิทธิ์ จึงนําไปสูขอผิดพลาดทางการบริการภาครัฐหรืออีกประเด็นหนึ่งอาจเปนไปไดที่ทุก
ฝายไมวา ภาครัฐหรือภาคเอกชน มีความรวมมือกันทุจริตตอการออกเอกสารสิทธ์ิก็เปนไปได 

 
ขอคนพบที่ไดจากงานวิจัย 

1. นโยบายสวนทางกับที่ไดกําหนดไวในรัฐบาลคณะท่ีแลวอยางมาก 
2. การมีสวนรวมในการประกาศหาผูคัดคานมาตรา 58 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
3. มีความขัดแยงดานเทคนิค ไดแก 
 3.1 การออกเอกสารสิทธิ์ติดเขตปาสงวนแหงชาติใหใชระวางแผนท่ีมาตราสวน 1/4000 ของกรม

ที่ดินเปนเกณฑมาตราสวนเดียวกันทั้งประเทศ 
 3.2 ขาดการประชาสัมพันธขอมูลท่ีถูกตองถึงขอกฎหมาย และระเบียบตางๆ 

 4. ควรมีการบริหารจัดการที่ดิน  
 5. มีการทุจริต ประพฤติมิชอบเปนกระบวนการซึ่งขาราชการประจําและประชาชนตางก็ทราบรายละเอียด
ขอมูลแตจําตองปฏิบัติตามผูมีอํานาจ 
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 6. กลุมผูมีอิทธิพล ทั้งท่ีเปดเผยและไมเปดเผยมีสวนตอกระบวนการทุจริต 
 (1) นโยบายสวนทางกับที่ไดกําหนดไวในรัฐบาลคณะท่ีแลวอยางมาก กระบวนการกระบวนการในการ
ดําเนินการออกเอกสารสิทธิในที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติในสมัยนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ซ่ึงได
มุงเนนการแกไขปญหาความยากจนอันเปนนโยบายหลักของรัฐบาล ไดกําหนดนโยบายการแปลงทรัพยสินเปนทุน 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนประโยชน แกประชาชนผูยากจน ผูประกอบรายยอย เพ่ือใหมีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุน
ไดมากกวาในอดีต โดยใชทรัพยสินที่ครอบครองหรือไดรับอนุญาตใหใชจากหนวยงานของภาครัฐตามกฎหมาย เปน
หลักประกันการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อนําไปลงทุน โดยประสานความรวมมือกับสถาบันการเงินทั้งของ
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพิจารณาจัดหาเงินทุนเฉพาะที่จะกอใหเกิดกระบวนการสรางงาน สรางรายได กระตุนให
เกิดผูประกอบการรายใหญ ทําใหเกิดความมั่นคงแกระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย 
จึงไดวางแนวทางใหสอดคลองตอนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ในการกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือแกไขและขจัดปญหา
ความยากจน ตามนโยบายการแปลงสินทรัพยเปนทุนของรัฐบาล เมื่อมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลท่ีมาจากการ
รัฐประหารแนวนโยบายไดเปลี่ยนแปลงเปนการขอคืนผืนปาและท่ีดินของรัฐทุกประเภท โดยการเขาจับกุมผูบุกรุก 
 (2) การมีสวนรวมในการประกาศหาผูคัดคานมาตรา 58 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ในอดีตมีการทุจริต
ระดบันโยบายหรือระดับทองถิ่นตอดมา การแกไขตองสรางจิตสํานึก มีความจริงใจ ในการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นทุก
คน ทุกระดับ ประชาชน ตองมีสวนรวมมากขึ้น เห็นดวยกับระเบียบที่กรมท่ีดินไดออกมาในชวงวันที่ 8 มกราคม 
2559 และ 28 มีนาคม 2559 เปนมาตรการปองกันการเดินสํารวจท่ีดินโดยไมชอบดวยกฎหมาย โดยแตงตั้งเปน
คณะกรรมการกําหนดพื้นที่  ที่จะเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน เปนนโยบายชอง พลเอก อนุพงษ เผาจินดา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในระดับจังหวัดไดแตงตั้งผูวาราชการจังหวัด หรือรองผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับ
มอบหมายเปนประธานกรรมการ โดยมีหนวยงานและประชาชนมีสวนรวมมากขึ้นกวาเดิมมาก ในการกําหนดพ้ืนที่
ที่จะเดินสํารวจออกโฉนดท่ีดินและพิจารณาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ โดยเฉพาะหนังสือท่ีขอความรวมมือใหนํา
ขอมูลที่ดิน ที่นําเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินเขาที่ประชุมคณะกรรมการหมูบาน และคณะกรรมการชุมชนเทศบาล 
เขารวมในการกลั่นกรองและพิจารณาในการพิจารณารายละเอียดของที่ดินที่จะออกโฉนดแตละแปลงวาเปนที่สงวน
หวงหาม หรือที่สาธารณประโยชนหรือไม หรือเปนท่ีดินของรัฐหรือไม เพ่ือใหศูนยเดินสํารวจนําไปประกอบการ
พิจารณา ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป 

(3) มีความขัดแยงดานเทคนิค ไดแก 
3.1 การออกเอกสารสิทธิ์ติดเขตปาสงวนแหงชาติใหใชระวางแผนท่ีมาตราสวน 1/4000 ของกรมท่ีดินเปน

เกณฑมาตราสวนเดียวกันทั้งประเทศ ปญหาการบุกรุกและการครอบครองที่ดินของรัฐนับวันจะมีแนวโนมท่ีรุนแรง
มากยิ่งขึ้น ความขัดแยงเร่ืองแนวเขตที่มีการพิพาทหรือการพิสูจนสิทธิ์สวนหนึ่งเกี่ยวเนื่องมาจากปญหาการทับซอน
กันของแนวเขตท่ีดินของรัฐ เพ่ือใหแนวเขตที่ดินของหนวยงานรัฐมีความถูกตอง ตรงตามกฎหมายและใชแผนที่
กลางมาตราสวนเดียวกัน รัฐบาลภายใตการนําของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไดสั่งการให
หนวยงานท่ีมีหนาที่เก่ียวของกับที่ดินของรัฐเรงรัดการดําเนินงาน โดยเห็นชอบใหแตงตั้งคณะปรับปรุงแผนท่ีแนวเข
ที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน 1 : 4000 (One Map) ทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย อํานวยการ และกํากับ
ดูแลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการมาตรา 1: 4000 แบบดิจิตอลเพ่ือใหทุกสวนราชการใช
และยึดถือในแนวทางเดียวกันการปรับปรุงแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการเปนการประสานการทํางานของ
หนวยงานรัฐในทุกระดับเพื่อใหไดแผนท่ีแนวเขตที่ดินของรัฐแบบดิจิตอล มาตราสวน 1 : 4000 ซ่ึงตอไปจะเรียกวา
เสน One Map โดยมีคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ ระดับจังหวัด (รวม
กรุงเทพมหานคร) รับผิดชอบการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐใหไดเสน One Map ดวยใชหลักเกณฑและ
แนวทางที่คณะอนุกรรมการเทคนิคการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ กําหนดควบคูกับแผนท่ี
ภาพถายทางอากาศเกา และสํารวจสภาพขอเท็จจริงในภาคสนามเพิ่มเติม 
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3.2 ขาดการประชาสัมพันธขอมูลที่ถูกตองถึงขอกฎหมาย และระเบียบตางๆจากการสัมภาษณ นางนงค ดี
ยิ่ง ราษฎรหมูที่13 บานพักอยูใกลกับฐานปฏิบัติการปาไม บ.ญ.11 คลองเพกา (สัมภาษณ ; 2560) ตอนเขามาออก
โฉนดที่ดินเดินสํารวจ เขาทํากันเงียบๆครับ ที่บริเวณของสุนทร ผมรูแตไมอยากพูด ไมอยากยุง ไปมีสวนรวมคร้ัง
แรกครั้งเดียวที่เจาหนาที่กรมที่ดินมาอธิบายการนํารังวัด และเซ็นชื่อ แตชาวบานไมคอยมาหรอกครับ ไมเหมือน
แจกของฟรี แตจริงๆแลว ออกโฉนดที่ดิน ตอนนั้นเสียเงินแค 60 บาทเองครับ แจกถึงบานเลย ผมวาดีครับ 

ตอนเขาปดประกาศหาผูคัดคาน ไมมีใครใสใจหรอกครับ คนไทยไมคอยอยากทะเลาะกับผูนําครับ 
เสียเวลาทํามาหากิน รูแตก็ไมอยากคาน คานก็ไมมีประโยชน ไมเซียกไปงัดไมซุงครับ จะเห็นไดวาราษฎรไมรับทราบ
ขาวสารของทางกรมที่ดินเทาไรนัก 

(4) ควรมีการบริหารจัดการท่ีดิน ขอคนพบจากขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยมีความเห็นวา รัฐบาลมี
กระบวนการดําเนินการบริหารจัดการที่ดินในการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินอยางไร 

1. ประชาชนควรมีสวนรวมในการรับรูขาวสารเกี่ยวกับกําหนดแนวเขตปาไมใหชัดเจน รัฐมีการเปดเผย
และเผยแพร ระเบียบและกําหนดแนวเขตที่ดินใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งประเทศโดยใชมาตราสวน 1/4000 

2. ประชาชนควรมีสวนรับรู ในสิ่งที่รัฐบาลควรเปดเผยและเผยแพรภาพถายทางอากาศใหสาธารณะในอัน
ที่จะใหประชาชนสามารถตรวจสอบได 

3. หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของกับการดําเนินการออกเอกสารสิทธ์ิในที่ดิน ตองมีสวนรวมในการบูรณาการ
ขอมูลและการมีสวนรวมทุกภาคสวน เชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดใหมีศูนยขอมูลและมีการบูรณาการการทํางานรวมกันในการออกเอกสารสิทธิ์ในท่ีดิน โดย
ใหกรมท่ีดินเปนหนวยงานหลักควรเปดเผยขอมูลในกรณีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์สูสาธารณะ และจัดใหประชาชนมี
สวนรวมในการดําเนินการ ในแตละขั้นตอนที่เหมาะสมดวย 

 (5) มีการทุจริต ประพฤติมิชอบเปนกระบวนการซ่ึงขาราชการประจําและประชาชนตางก็ทราบ
รายละเอียด ขอมูลแตจําเปนตองปฏิบัติตามผูมีอํานาจ จากขอมูลเชิงลึก การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีกรมท่ีดิน
ปฏิบัติงานในศูนยเดินสํารวจออกโฉนดท่ีดิน ในพื้นที่เสี่ยงมักจะถูกใบสั่งจากนักการเมือง และขาราชการระดับสูง
ของตนเองส่ังการใหดําเนินการออกเอกสารสิทธิ์ใหผูมีอํานาจเหนือวาผูปฏิบัติงาน และอาจมีเงินหรือสิ่งจูงใจมาลอ
ใหปฏิบัติงาน เชน ตําแหนงหนาที่การงานและการโยกยายกลับภูมิลําเนาเดิม หรือภูมิลําเนาที่ผูปฏิบัติลงมือทํา
ความผิด มีความตองการสรางแรงจูงใจดังกลาว นํามาส่ังเจาหนาท่ีลงมือการทําการทุจริต ประพฤติมิชอบตอหนาที่ 

(6) กลุมผูมีอิทธิพลท้ังที่เปดเผยและไมเปดเผยมีสวนตอกระบวนการทุจริต อาจจะกลาวไดวา ผูมีอิทธิพล
ทั้งที่เปดเผยและไมเปดเผยมีสวนรวมในกระบวนการทําความผิดในการทุจริตนั้นก็คือ กลุมผลประโยชน ท้ังทางตรง
และทางออม จากขอมูลเชิงลึก จะทราบวาการสรางนอมินี ของนักการเมืองระดับประเทศมีเครือขายในการนําทํา
การรังวัดเพ่ือออกโฉนดท่ีดินไวโดยใชสั่งนอมินีเปนผูนําทําการรังวัดและมีขอนอมินีเปนผูถือกรรมสิทธิในที่ดินไว
จนกวาจะมีการโอนขายตอไปแลวนําเงินที่ขายไดมาดําเนินการแบงกันกับผูทรงอิทธิพล ซ่ึงเหตุการณคร้ังนี้เกิดขึ้นใน
พื้นที่ จังหวัดเชียงใหมและเชียงรายมาแลว 
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ผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด 4.0 กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค 
 
Achievement of Pushing Ahead with the Creative Industry Group Policy toward 
Thailand 4.0
 
ผูวิจัย   มลวิภา  เตชาวัฒนากูล  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีลักษณะเปนการผสมระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิงปริมาณ 

วัตถุประสงคของการวิจัยก็เพื่อศึกษาปญหา และ อุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด 4.0 และเพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด 4.0 โดยเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ
นั้น ขอมูลที่ตองการไดมาจากเอกสาร และการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับผูใหขอมูล 16 ทาน ซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญทุก
ทานเปนบุคคลที่ดีเยี่ยม และมีความรูอยางละเอียดลึกซึ้ง เก่ียวกับการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด 4.0 ในการเลือก
ผูใหขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการเลือกโดยจงใจ จากคุณลักษณะที่โดดเดนบางประการของผูใหขอมูลทั้ง 16 ทาน ดังนี้ 1 
ทานเปนขาราชการระดับสูงที่ดูแลเก่ียวกับการกําหนดนโยบายของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1 ทาน
เปนขาราชการระดับสูงที่รับผิดชอบในเรื่องการกําหนดนโยบายของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 1 ทานเปน
ขาราชการระดับสูงที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 1 ทานขาราชการระดับสูงที่
เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 1 ทานขาราชการระดับสูงที่เกี่ยวของกับการ
กําหนดนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม 1 ทานขาราชการระดับสูงท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายของกรม
พัฒนาฝมือแรงงาน 1 ทานเปนสมาชิกกลุมผูบริหารสภาองคการนายจางผูประกอบการคาอุตสาหกรรมไทย 1 ทาน
เปนผูบริหารระดับสูงของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และอีก 8 ทานไดแก 
ผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค ขนาดยอม ขนาดกลาง และขนาดใหญ ผูซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณในการดําเนินธุรกิจ ทราบถึงปญหา และอุปสรรคอยางดีเยี่ยม เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเชิง
คุณภาพ ไดแก แบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางเพื่อใชสัมภาษณเจาะลึกกับผูใหขอมูลทั้ง 14 ทานขอมูลเชิงคุณภาพท่ี
เก็บไดมาทําการวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา การวิเคราะหเชิงพรรณารวมกับการวิเคราะหสามเสาเชิงขอมูล
ดวยสวนการวิจัยเชิงปริมาณนั้น พนักงานของสถานประกอบการ กรณีศึกษา กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรคทั่ว
ประเทศ และใชเปนกลุมตัวอยางของการวิจัยเชิงปริมาณ ขนาดของกลุมตัวอยาง ดวยการสุมตัวอยางโดยไมคํานึงถึง
ความนาจะเปน จํานวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใชเก็บขอมูลเชิงปริมาณ ก็คือ แบบสอบถามแบบมีโครงสราง ความ
นาเชื่อถือของเคร่ืองมือ หรือคาครอบราค แอลฟา เทากับ .76 ขอมูลเชิงปริมาณท่ีเก็บไดถูกวิเคราะหโดยใชสถิต
พรรณา (ความถี่ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ในเรื่องสิ่งท่ีคนพบท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
ตามแนวคิด 5M’sนี้ ความจริงที่คนพบคือสิ่งตอไปนี้ ปญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบาย พบวาดานการ
บริหารจัดการ (Management) ยังไมสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงอยางรวดเร็วได และการสนับสนุนของภาครัฐแค
เพียงจากสื่อตางๆ แตขาดการเขาถึง และเขาไปทําความเขาใจ ใหความรูกับผูประกอบการ SMEs โดยเฉพาะ ขนาด
เล็ก และ ขนาดกลาง ในขณะที่ ขนาดใหญมีความพรอมอยูแลว ท้ังดานแรงงาน เงินทุนเทคโนโลยี และ นวัตกรรม 
อีกปญหาหลักคือ ดานบุคลากร (Man) การขาดแคลนแรงงานทักษะ เนื่องจากหลักสูตรการเรียนการสอนของไทย 
เนนการทองจํา มากกวาการนําไปประยุกตใช และขาดการกระตุน และเปดโอกาสใหแสดงความคิดสรางสรรค
เทาที่ควร ความไมตอเนื่องและความขัดแยงในการนํานโยบายไปปฏิบัติ สําหรับผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนนโยบาย
ไทยแลนด 4.0 กรณีศึกษา กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค พบวา ปจจุบันนโยบายไทยแลนด 4.0 อยูในชวงเริ่มตน 
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ดังนั้น ดานการบริหารจัดการ (Management) ทางภาครัฐกําลังดําเนินนโยบาย พัฒนาและแกไขปญหาเปนข้ันตอน
อยางบูรณาการ มีการกําหนดยุทธศาสตรอยางชัดเจนในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ มีการปรับโครงสราง
หนวยงาน เพื่อแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินงานอยางชัดเจน พัฒนาระบบ เทคโนโลยี กระตุนใหเกิดการ
สรางสรรคนวัตกรรมใหม โดยมุงเนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยีทั้งในสวนของภาคการเกษตร และ SMEs 
เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผูประกอบการใหสามารถเปนผูนําในตลาดโลกที่มีการแขงขันสูงได มีการทําการ
วิจัยของหนวยงานที่เกี่ยวของควบคูกันไป มีการเตรียมความพรอมในการพัฒนาแรงงานทักษะ และดําเนินการ
ควบคูไปกับสถานศึกษามีการออกแบบหลักสูตรเพ่ือกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค เร่ิมมีการสรางเครือขายความ
รวมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหาร จัดการสมัยใหม การสรางคลัสเตอรทางดานเทคโนโลยี แตหากรัฐยังไม
เปลี่ยนวิธีการดําเนินนโยบายใหมีการเขาถึงผูประกอบการ ขนาดเล็ก และขนาดกลางใหมีการเตรียมพรอม ท่ีสําคัญ
ภาครัฐตองยอมรับความจริงและลงมือปรับปรุง แกไข อยางเรงดวน ภาครัฐควรใหการสนับสนุน ดานเงินทุน ความรู 
เก่ียวกับเทคโนโลยี นวัตกรรมใหมๆ การฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะแรงงาน สําหรับงานวิจัยเชิงปริมาณพบวา สวน
ใหญเปนเพศชาย อายุ 31 – 40 ป สถานภาพโสด การศึกษาสูงสุด ระดับมัธยมปลาย / ปวช. / ปวส. รายไดเฉลี่ย
ตอเดือนสูงสุด 15,001 – 25,000 บาท ระยะเวลาการทํางานในสถานประกอบการสูงสุด 1 – 5 ป มีความคิดเห็น
เก่ียวกับการดําเนินการบริหารตามแนวคิด 5 M วา การท่ีองคกรเปดโอกาสในการฝกอบรม การฝกอบรมภายนอกท่ี
ตองเสียคาใชจายดวยตนเองมีผลตอการตัดสินใจในการพัฒนาฝมือ เครื่องมือ อุปกรณ เคร่ืองจักรท่ีทันสมัย วัสดุที่
ใชในการทํางานกระตุนใหเกิดการคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ และองคกรมีการบริหารการจัดการระบบในการฝกอบรม
ที่ดี สิ่งเหลานี้มีผลตอระดับความคิดเห็น 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทําใหผูวิจัยสามารถใหขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
  1. ดานบุคลากร (Man) ภาครัฐควรผลักดันใหนโยบายการพัฒนาทักษะแรงงาน ปรับปรุงหลักสูตรการ

เรียนการสอน ควบคูไปกับการสรางผลตอบแทนและความภาคภูมิใจใหกับแรงงานเพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนา 
 2. ดานวัสดุและอุปกรณ (Material) ควรจัดโครงการเพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยี และควรพัฒนาอินเตอรเน็ตใหเขาถึงไดอยางทั่วถึง หรือไมมีคาใชจาย เพื่อสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู 
และ สรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ 

 3. ดานเงินทุน (Money) งบประมาณเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหเกิดการพัฒนาอยางท่ัวถึงจึงควรมีบริหาร
อยางโปรงใส ตรวจสอบได  

 4. ดานเคร่ืองจักร (Machine) รัฐควรสนับสนุนใหSME’s ไดมีการประดิษฐ คิดคนเครื่องจักรที่มีนวัตกรรม 
เพื่อลดตนทุนและเพิ่มมูลคาใหสินคาและบริการ 

 5. ดานการบริหารจัดการ (Management) ควรมุงเนนไปในเรื่องที่ปฏิบัติไดจริง กอนท่ีจะดําเนินการใดๆ 
ผูมีอํานาจท่ีเกี่ยวของควรจะทราบสาเหตุของปญหาและอุปสรรคท่ีแทจริงเสียกอน และควรดําเนินการในลักษณะที่
เปนบูรณาการ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ จะตองขอรองใหทุกภาคสวนที่เก่ียวของเปดใจ พรอมรับฟงและแกไข ปญหาไป
ดวยกัน 
 
คําสําคัญ : นโยบายไทยแลนด 4.0, ผลสัมฤทธิ์การขบัเคลื่อน, กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค. 
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Abstract 
The current study was mixed in character – qualitative research and quantitative 

research. The main objectives of the study was to ascertain the problem and obstacles
pertaining to the pushing ahead with the creative industry group policy toward Thailand 
4.0. The needed data were gathered from related document and in – depth interviews with 
16 key informants. All the key informants were topflight persons with a good knowledge 
and understanding of the pushing ahead with the creative industry group policy toward 
Thailand 4.0 the key informants were selected by dint of purposive sampling technique. 
The characteristics of the 16 key informants were the following: they were high – ranking 
officials from various ministries and government agencies such as the Ministry of Digital 
technology. The Ministry of Tourism and Sports, the Ministry of Industry the Ministry of 
Aqriculture and Cooperatives, and Industry Promotion Center Region 1.0, In addition, some 
key informants came from the private sector including 8 creative industry entreprencurs. 
The data collection instrument was a semi – structured interview guide. The instrument was 
used to tease out information or data from the key informants. The collected, qualitative 
data were analyzed by means of content analysis, narrative analysis and data triangulation. 

With respect to the quantitative research, the researcher used 400 employees 
working for creative industries as the sample of the study. The study tool was a set of self –
administesed questionnaires, the tool had the Cronbuch’s alpha of .76. The quantitative data 
was analyzed with the help of descriptive statistics (frequency, percentage, mean, and
standard). The qualitative data analysis has shed light on the facts specified below 

On problem and obstadles, it could be said that the pushing ahead with management 
could not be put into practice in due time and the support from the government was only in
words published in various media. SMEs entrepreneurs failed to gain insights into what was 
expected from the government; the Small – sized enterprise and the medium – sized 
enterprise were the cases in point. In the meantime, large – sized enterprise were adequatrly 
prepared both in terms of labor, capital, technology and innovations. It was noteworthy that
the shrilled labor was far from adequate. It was so largely because the vocational school’s

curriculums put great empharse on learning by rote rather thus leaning by doing. Moreover, 
were not highly motivated and were not allowed to express their creative ideas to a great 
extent. Worse of all, these was inceusistency and discoutinuity with regard to the policy 
implementation. 

As to the achievement of the pushing ahead with the creative industry policy toward 
Thailand 4.0, at present the policy is still in the embryonic stage. Not is to say, the 
government has been developing the policy, solving problems, formulating the strategy, for 
industrial and business development, restructuring the government agencies concerned, 
assigning tasks and duties to various agencies, developing technology systems, on
motivating the creation of innovations. The focus is on the management of agriculture and
SMEs with an eye to upgrading the capability of all entrepreneurs so that they could
become the leaders in highly competitive, global markets. In addition, the research
activities have been conducted along with the preparedness of skilled labor carried out by
the vocational education institutions. The curriculums of the vocational education 
institutions have been designed in such a way that they are conducive to the creation of
creative ideas; the collaboration between the private and the public sector under the banner
“Pracha Rath” has come into being. The state – of – the art administration and technology
clusters have come into plus the creation of technology clusters have come into play.
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With regard to the findings derived from the quantitative data, the following facts 
were found: most of the respondents were male, aged 31 – 40 years, single, high school 
graduates, having the monthly income ranging from 15,001 baht to 25,000 baht, having 
worked in the creative industries for 1 – 5 years. The respondents were of the openion that
the management based on the 5M’s failed to achieve the set target; it was so simply because 
the trainees had to pay high fees for the training. They had to pay for training modern tools 
and equipment, and other necessary materials. For their reason, the respondents were 
hesitant to participate in the training course.

Based on the findings, the researcher has made the following recommudations: 
(1) On personnel (man), the government must make great efforts to adept the labor 

skill improvement policy and to revise the curriculums of vocational education institutions, 
as well as provide compensation for workers to motivate them to develop their skills. 

(2) On materials, programs designed to motivate the creation of innovations and
technology should be made available, and internets should be made accessible to all for 
free.

(3) On money (capital), budget is of vital importance; it should be used in a 
transparent manner, and audits as well as investigative activities should be given top 
priority. 

(4) On machine, the government should attempt to support SMEs to invent
innovative machines so as to reduce costs and service charges.  

(5) On management, the government should focus on practicality; Before taking any 
action, the authorities concerned should foresce and forstall the problems and obstacles. 
Should all, all actions should be carried out in on integrative manners. In other words, rices 
from all segrument should be heard and should be used for the Solution to all problems 
encountered. 

Key Word : Achievement of Pushing Ahead with the Creative Industry Group Policy 
toward Thailand 4.0

 

บทนํา 
 อุตสาหกรรมสรางสรรค นับวาเปนพลวัตที่ทรงพลังมากท่ีสุดในเศรษฐกิจการคาโลกของปจจุบันและ
อนาคต โดยอุตสาหกรรมสรางสรรคนั้นประกอบไปดวยกิจกรรมที่อยูบนพ้ืนฐานของความรู ซ่ึงสามารถผลิตไดทั้ง
สินคาที่เปนรูปธรรม และการบริการท่ีเปนนามธรรมแตมีเนื้อหาสาระท่ีสรางสรรค มุงสนองความตองการของตลาด
และมีมูลคาทางเศรษฐกิจ โดยการผลิตใหเกิดความแตกตางอยางสรางสรรค เชน ดานศิลปะ หัตถกรรม ทัศนศิลป 
รวมทั้งกิจกรรมท่ีมุงเนนการบริการและใชเทคโนโลยี ซึ่งมีโครงสรางการตลาดท่ีจําแนกไดหลากหลายประเภทและ
ยืดหยุนได ซึ่งสําหรับประเทศไทยถือวาเปนประเทศกําลังพัฒนานั้น ยังคงมีอุปสรรคดานขีดความสามารถท่ีจะ
ขับเคลื่อนความสรางสรรคไดอยางเต็มศักยภาพ และท่ีสําคัญคือ ปจจัยท้ังภายนอกและภายใน ไดแก อคติตอสังคม
โลก ความเชื่อมั่นที่มีผลตอสินคาของประเทศ อีกทั้งการขาดนโยบายที่สนับสนุนอยางบูรณาการ (สมบัติ กุสุมาวลี
,2553) ซ่ึงในขณะนี้ ถือเปนโอกาสอันดี ที่รัฐบาลไดมีนโยบาย และ การดําเนินการอยางเปนรูปธรรมบนหลักของ
ความเปนจริงของสภาวการณ และ ศักยภาพของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกัน เพ่ือรวมขับเคลื่อนนโยบาย ไทยแลนด 
4.0 ใหเกิดข้ึนจริงอยางทีประสิทธิภาพและย่ังยืนแตในปจจุบันพบวาปญหาดานการคนไทยสวนใหญยังขาดทักษะ
ดานดิจิตัล (Digital Skill) อันไดแก ความสามารถในการใชเทคโนโลยีตางๆ (Tools & Technologies) ซ่ึง
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อยางรวดเร็ว โดยควรมีทักษะความเขาใจพื้นฐานวาเครื่องมือตางๆเหล านี้ทั้ง Hardware, 
Software me ถึงการทํางาน ความสามารถและขอจํากัดของเทคโนโลยี และเรียนรูสิ่งใหมๆอยูเสมอ เชน Internet 
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of Things หรือ Collaboration Tools ความสามารถในการที่วิเคราะหและตัดสินใจขอมูลที่มีคุณภาพจากขอมูล 
(Find and Use) กลาวคือ การสืบคนขอมูลที่มีคุณภาพจํานวนมาก รวมถึงทักษะในการอางอิงขอมูลตางๆเหลานี้ 
และเขาใจถึงลิขสิทธิ์ของขอมูลและการนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพและถูกตอง การเรียนการสอนแบบใหม (Teach 
& Learn) ซึ่งการเรียนการสอนแบบใหมเพื่อใหผูเรียน และผูสอนมีทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิตัลที่ถูกตองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การใชเครื่องมือบางอยางเชน Presentation Tools โดยควรมีทักษะและความเขาใจที่ดีของผูสอน
เพื่อใหเกิดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพคุณภาพ จึงจําเปนตองเขากระบวนการการเรียนการสอนแบบใหม การใช
เครื่องมือ การออกแบบหลักสูตร และเร่ือง Critical Thinking การเชื่อมตอของทุกคนโดยดิจิตัล 
(Communication & Collaborate ) ทําใหเกิดการส่ือสารกันไดงายขึ้น รวดเร็วขึ้น รูปแบบของการทํางานจึง
เปลี่ยนไป โดยตองอาศัยทักษะในการทํางานแบบใหมในการใชเครื่องมือตางๆ เชน e-mail , Video Conference, 
Wiki, Messaging, Collaboration Tools การแชรขอมูล เพ่ือที่จะใหสามารถทํางานรวมกันไดในสถานที่ตางๆ 
เพื่อใหเกิดโอกาสในการแขงขันท่ีสูงขึ้น การสรางสรรคและนวัตกรรม (Create & Innovate) ซึ่งเทคโนโลยีดิจิตัลนั้น
ทําใหเราสามารถที่จะสรางนวัตกรรมในรูปแบบตางๆไดมากมาย เชน ขอความ รูปภาพ ซอฟตแวร หรือบริการตางๆ 
ดังนั้น การมีทักษะในการสรางเนื้อหาดิจิตัลเหลานี้ Digital Images, Graphics Design และการเขียนโปรแกรมจะ
เปนตัวชวยใหเกิดการสรางสรรคสิ่งใหมๆได และการปองกันขอมูลสวนตัว (Identity & Wellbeing ) ในปจจุบัน
มิจฉาชีพมีรูปแบบที่แตกตางออกไป โดยการขโมยขอมูลสวนตัวของผูใชงานทางอินเตอรเนต ดังนั้นการอบรมทักษะ
ที่ใหทราบถึงความเสี่ยง ปญหา และ การปองกัน การปกปองขอมูลสวนตัว การเก็บรหัส (password) สวนตัวตางๆ 
รวมทั้งการมีจรรยาบรรณในการใชงาน และ ความรับผิดชอบในการดูแลและปองกันขอมูลของผูที่เกี่ยวของดวย
เชนกัน (ธนชาติ นุมนนท,2559) 

กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดกําหนดแผนงานขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมดิจิตัล (Digital 
Thailand) ไว ดังนี้ การพัฒนาเครือขายชุมชน เพื่อใหเปนศูนยการใหบริการดานดิจิตัลและขอมูลขาวสารเชิง
เศรษฐกิจและสังคมแกชุมชนและแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวางชุมชนและการบริหารประเทศ การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานคอมพิวเตอรและโครงขาย เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแกผูใชงานอินเทอรเน็ต การสรางสังคมคุณภาพดวย
เทคโนโลยีดิจิตัล เพื่อสงเสริมใหเกิดการใชดิจิตัลอยางสรางสรรคและรับผิดชอบตอสังคม การสงเสริมการใช
เทคโนโลยีดิจิตัลในธุรกิจ SMEs เพ่ือใหเกิดความเชื่อมั่นในการสั่งซ้ือ และสงเสริมสิทธิในการใชสื่อดิจิตัลโดยการมี
สวนรวมของภาคสังคมและการกํากับดูแลตนเองที่เหมาะสม การพัฒนาบริการดิจิตัลในภาครัฐ เพ่ือใหเกิดการปรับ
กระบวนการดําเนินการภาครัฐ และการอํานวยความสะดวกแกประชาชนในการใชบริการภาครัฐ การพัฒนาทุน
มนุษยสําหรับโลกยุคดิจิตัล เพื่อสรางธุรกิจเทคโนโลยีดิจิตัล (Tech Startup) และประเมินความพรอมของ
หนวยงานและพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนดวยการออกแบบ
รวมกับคนในทองถ่ิน สามารถอยูไดดวยงบประมาณของจังหวัดเองดวย Business Model ท่ีดี ตอยอดธุรกิจ เนนให
เกิดการพัฒนาผูประกอบการรุนใหม รวมท้ังดึงดูดการลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ และการสนับสนุนการ
บริหารจัดการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิตัล เพ่ือ การเสริมสรางความรูความเขาใจเรื่องการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิตัล รวมท้ังสนับสนุนการขับเคลื่อนตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิตัล (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร,2559) การดําเนินนโยบายแบบประชารัฐ จะใหสอดคลองกับนโยบายไทยแลนด 4.0 กับ
คุณลักษณะของการเปนผูประกอบการและลักษณะของสถานประกอบการท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถทําให
ผูประกอบการและสถานประกอบการสามารถประเมินศักยภาพในปจจุบัน อีกท้ังมีเปาหมายในการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับไปสูการเปนกลไกสวนสําคัญในการขับเคลื่อนใหนโยบายท่ีเปนประโยชนและย่ังยืนตอประเทศไทยไดอยาง
สมบูรณ ดังนั้นเพื่อใหบรรลุเปาหมายโดยการใชทรัพยากรตางๆ มี 5 ประเภทหรือที่เรียกวา 5M’s คือ บุคลากร 
(Man) วัสดุและอุปกรณ (Material) เงินทุน (Money) เคร่ืองจักร (Machine) การบริหารจัดการ (Management) 
(ถนัต เดชทรัพย, 2550)ซ่ึงกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค จัดเปนกลุมท่ีสามารถสรางเม็ดเงินจํานวนมหาศาลเขาสู
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ประเทศไดเปนอยางดี และเปนการสรางขีดความสามารถในการแขงขันตอสภาวการณที่รุนแรงในตลาดโลก ซึ่ง
จําเปนตองมีการออกแบบใหเกิดความคิดสรางสรรค ประหยัดตนทุน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจของลูกคาท่ัวโลก 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด 4.0 กรณีศึกษา กลุมอุตสาหกรรม
สรางสรรค” โดยผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยดังตอไปนี้ 

1. เพ่ือศึกษาปญหา และ อุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด 4.0 กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค 
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด 4.0 กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค 
 

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
  

 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธ์ิการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด 4.0 กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค” ซึ่ง

เปนการศึกษาวิจัยแบบผสม (Mixed – methods) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งมีผูใหขอมูล
สําคัญจํานวน 16 คน พรอมทั้งใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางจํานวน จํานวน 400 ทาน โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science for Windows) วิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณ พรอมท้ังการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการหาขอสรุปการตีความและการตรวจสอบความถูกตอง
แมนยําของผลการวิจัย จากประเด็นปญหา กรอบแนวคิด ทฤษฎี โดยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเนื้อหาแลวนํามาหา
ขอสรุปอยางเปนระบบมีเหตุผลซึ่งเปนการเปรียบเทียบจากมุมมองหลาย ๆ ดานอันเปนองคประกอบสําคัญในการ
ออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพตอไป 

ตัวแปรอิสระ (Independent variables) 
- นโยบายที่ สอดคลองแผนการขับ เคลื่ อน

นโยบายไทยแลนด 4.0 

- การเตรียมความพรอมของสถานประกอบการ
และบุคลากรของขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ  

-  

ตัวแปรตาม  

(Dependent variables) 

ผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนนโยบายไทย

แลนด 4.0 กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค 

ตามแนวคิด 5 M’s ไดแก 

- บุคลากร (Man)  

- วัสดุและอุปกรณ (Material) 

- เงินทุน (Money)  

- เครื่องจักร (Machine)  

- ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 

(Management) 
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สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสรุปวา  
1. ปญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด 4.0 กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค 
ดานบุคลากร (Man) อีกปญหาหลักคือ การขาดแคลนแรงงานทักษะ เนื่องจากหลักสูตรการเรียนการสอน

ของไทย เนนการทองจํา มากกวาการนําไปประยุกตใช และขาดการกระตุน และเปดโอกาสใหแสดงความคิด
สรางสรรคเทาที่ควร  

ดานวัสดุและอุปกรณ (Material) การเตรียมพรอมดานสาธารณูปโภค อาจกลาวไดวา อินเตอรเน็ตใน
ปจจุบัน นั้นถือเปนปจจัยหลักอีกปจจัยหนึ่งในการหาความรูใหมๆ  

ดานเงินทุน (Money) การสนับสนุนเงินทุนและการอบรมของรัฐ 
ดานเครื่องจักร (Machine) สําหรับ SME’s ในผูประกอบการขนาดยอมและขนาดกลางรัฐควรใหการ

สนับสนุน ดานความรูเทคโนโลยี และเงินทุน 
ดานการบริหารจัดการ (Management) จากนโยบายท่ีเปนรูปธรรม สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงและการ

ดําเนินงานของภาครัฐถือเปนปจจัยสําคัญ เชน ควรกําหนดนโยบายเชิงปฏิบัติการใหลงลึกถึงทุกภาคสวน ขาดการ
ลงพื้นที่เพื่อทําความเขาใจและใหความรูกับผูที่เก่ียวของ แมกระทั่งในสวนของขาราชการซึ่งถือเปนสิ่งท่ีสําคัญยิ่ง  

2. ผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด 4.0 กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค ตามแนวคิด 5M’s
สามารถสรุปไดตามแนวคิด 5M’s โดยแบงออกเปนแตละดาน ดังนี้  

ดานบุคลากร (Man) สําหรับภาครัฐนั้นกระทรวงแรงงานก็มีการเตรียมความพรอมในการพัฒนาแรงงาน
ทักษะ และดําเนินการควบคูไปกับสถานศึกษามีการออกแบบหลักสูตรเพ่ือกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค นําไปสู
การคิดคนนวัตกรรมใหมๆการสรางแรงงานท่ีมีทักษะและความรูดานเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต 

ดานวัสดุและอุปกรณ (Material) สําหรับภาครัฐนั้นยังไมมีทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจนอยางเปนรูปธรรม
ในการชวยเหลือดานการสนับสนุนเทคโนโลยี สําหรับภาคเอกชนมองวาหนวยงานรัฐทุกวันนี้ยังใชเอกสารยังใชการ
ทําสําเนา ปจจุบันยังไมมีระบบท่ีจะพัฒนาฐานขอมูลของหนวยงานราชการใหถูกตอง ตรงกนั  

ดานเงินทุน (Money) สําหรับภาครัฐไดระดมเม็ดเงินมหาศาลเพื่อที่จะสนับสนุนใหกับผูประกอบการ และ
สถาบันการศึกษาเพื่อใหมีการปรับปรุงและพัฒนา อีกท้ังสนับสนุนกิจการรวมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาด
ใหญ รวมถึงการบมเพาะธุรกิจดานเทคโนโลยี สําหรับระดับกลุมจังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจระดับในชุมชน 
สนับสนุนกิจการรวมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ ซึ่งภาคเอกชนเห็นวาภาครัฐควรใหการสนับสนุน ดาน
เงินทุนใหมากข้ึน 

ดานเครื่องจักร (Machine) กลุม SMEs รวมถึงกลุมธุรกิจ Start-up สามารถที่จะนําเครื่องจักรและ
เทคโนโลยีการผลิตใหม ๆ แตตองมีการควบคุมกระบวนการการผลิตท่ีดีเขามาใชเพ่ือชวยใหธุรกิจมีศักยภาพในการ
แขงขันสูงข้ึน และเปนแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

ดานการบริหารจัดการ (Management) ปจจุบัน นโยบายไทยแลนด 4.0 อยูในชวงเริ่มตน ดังนั้น ทาง
ภาครัฐกําลังดําเนินนโยบาย พัฒนาและแกไขปญหาเปนขั้นตอนอยางบูรณาการ มีการกําหนดยุทธศาสตรอยาง
ชัดเจนในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ โดยตั้งเปาหมายในการแขงขันในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก เพื่ อ
วางรากฐานใหเกิดความยั่งยืนตอไป 
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การวิจัยเชิงปริมาณ สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้ 
1. สําหรับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศสวน

ใหญเปนเพศชาย มีชวงอายุระหวาง 31 – 40 ป สถานภาพโสด การศึกษาสูงสุด ระดับมัธยมปลาย / ปวช. / ปวส. 
รายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงสุด คือ 15,001 – 25,000 บาท ระยะเวลาการทํางานในสถานประกอบการสูงสุด คือ 1 – 5 ป 

2. สําหรับขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินการบริหารตามแนวคิด 5 
M สามารถสรุปผลได ดังนี้ ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินการบริหารตามแนวคิด 5  M 
ดานบุคลากร (Man) นั้น ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นเห็นดวยมาก โดยองคกรเปดโอกาสในการฝกอบรม มีระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุด สําหรับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินการบริหารตามแนวคิด 5 M 
ดานการเงิน สําหรับภาพรวมมีระดับความคิดเห็นปานกลาง โดยมีการฝกอบรมภายนอกท่ีตองเสียคาใชจายดวย
ตนเองมีผลตอการตัดสินใจในการพัฒนาฝมือ มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด ในดานความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกับการดําเนินการบริหารตามแนวคิด 5 M ดานเครื่องมือ อุปกรณ เคร่ืองจักร ภาพรวมมีระดับ
ความคิดเห็นปานกลาง ซึ่งความทันสมัย และใชงานงาย มีผลตอระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด สําหรับความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินการบริหารตามแนวคิด 5 M ดานวัสดุ ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นปาน
กลาง โดยวัสดุที่ใชในการทํางานกระตุนใหเกิดการคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ มีผลตอระดับความคิดเห็นมากที่สุด ใน
ดานความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินการบริหารตามแนวคิด 5 M ดานการบริหารระบบนั้น
ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นมาก องคกรมีการบริหารการจัดการระบบในการฝกอบรมท่ีดี มีผลตอระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด 
 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยคร้ังนี้มีประเด็นท่ีเปนขอคนพบ ซ่ึงสามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 
 1. ประเด็นเนื้อหาเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคที่ เกิดข้ึนนั้น สิ่งสําคัญคือการบริหารจัดการ

(Management)โดยเฉพาะการประชาสัมพันธสอดคลองกับบทความเร่ือง ความรวมมือภาครัฐ – เอกชน (Public – 
Private Partnership: PPP): ในบริบทของความรวมมือเพื่อการพัฒนาจากบทเรียนของ SDC (พิเชษฐ เข็มทอง
,2556) ซ่ึงกลาววา จากรูปแบบการดําเนินงานของ SDCขางตนจะเห็นไดวามีการดําเนินงานในหลายลักษณะตั้งแต
การฝกอบรมจนถึงการใหเงินทุนสนับสนุน รวมทั้งการใหเงินอุดหนุนภาคเอกชน อยางไรก็ตามขอควรระวังในเร่ือง
การริเริ่มโครงการที่มาจากประเทศผูใหและภาคเอกชนอาจถูกมองไดวาเปนการยัดเยียดหรือ Supply driven และ
มองไดวาประเทศผูรับไดผลประโยชนนอยกวาที่ควรจะเปน ดังนั้น ตัวแบบท่ีนาสนใจสําหรับการดําเนินงานความ
รวมมือเพื่อการพัฒนาของไทยระหวางภาครัฐ – ภาคเอกชนนาจะเปนรูปแบบ Public Private Development 
Partnership (PPDP)  

 2. ประเด็นเนื้อหาเก่ียวกับปญหาดานบคุลากร(Man) นั้นเกิดจากหลักสูตรการศึกษาของไทยนั้นยังขาดการ
กระตุนใหเกิดการสรางสรรค นํามาซึ่งนวัตกรรมใหมๆ ไมสามารถปฏิบัติงานไดทันที สอดคลองกับงานวิจัยของ 
สมศักดิ์ เจริญสุข (2551) เร่ือง การพัฒนามาตรฐานการผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส) 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฎ มีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนามาตรฐานการผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือใช
เปนเกณฑในการปรับกรุงคุณภาพการผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีออเล็กทรอ
นิกส ในมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
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 3. ประเด็นเนื้อหาเก่ียวกับผูประกอบการ SMEs ขนาดเล็ก ตองการการสนับสนุนจากภาครัฐ ดานเงินทุน
(Money) อีกทั้งผูประกอบการมีความตองการใหเจาหนาท่ี มีการลงพ้ืนที่ เพ่ือใหความรูความเขาใจ ในการรวมกัน
ขับเคลื่อนนโยบาย ไทยแลนด 4.0 สอดคลองกับ งานของ ณัชชารีย ธนโชติสถิตพงศ และคณะ (2551) การวิจัยครั้ง
นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินกิจการ ปญหา อุปสรรค ขอจํากัดตาง ๆ ในการประกอบธุรกิจ และ
ศึกษาแนวทางความรวมมือระหวางธุรกิจขนาดยอมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประชากรที่ใช  ในการศึกษา
เปนธุรกิจขนาดยอมประเภทการผลิตอาหาร ในจังหวัดนครปฐม  

ดานบุคลากร (Man) ที่มีความคิดสรางสรรคเปนสิ่งสําคัญ นํามาซึ่งนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม
ใหกับสินคาและบริการ อีกทั้งเพิ่มโอกาสในการแขงขันในตลาดโลกได สอดคลองกับงานวิจัยของศักรินทร วงัคะฮาต 
(2554) สถานะของอุตสาหกรรมสรางสรรคตามลักษณะงานและศักยภาพในการพัฒนากลุมอุตสาหกรรม มี
วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสถานะของอุตสาหกรรมสรางสรรคกลุมงานสรางสรรคตามลักษณะงานของประเทศไทย 
และเพื่อศึกษาศักยภาพในการรวมกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรคกลุมงานสรางสรรคตามลักษณะงาน  

ดานการบริหารจัดการ (Management) นั้นการวางแผนการดําเนินนโยบายไทยแลนด 4.0 ควรดําเนินการ
รวมกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชนโดยรับฟงความคิดเห็นของผูประกอบการสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง การ
พัฒนารูปแบบเครือขายความรวมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก (พิสิฐ เทพ
ไกรวัล, 2554) การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อพัฒนารูปแบบเครือขายความรวมมือเพื่อคุณภาพการจัด การศึกษา
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก การวิจัยมี 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน โดยการศึกษาเอกสาร 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวของที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานดานวิชาการ 
งบประมาณ บุคคล และบริหารทั่วไป และสงผลกระทบตอนักเรียนตามขอบขายที่คาดหวังสูงกวาปที่ผานมา  
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ 
1. ดานบุคลากร (Man) ควรมีการกําหนดนโยบายประสานความรวมมือกับภาคธุรกิจและกระทรวง

แรงงานและกระทรวงศึกษาธิการท่ีเกี่ยวของ เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานท่ีสามารถตอบสนองความตองการของ
ตลาดแรงงานและสามารถปฏิบัติงานไดจริง โดยนโยบายควรกําหนดใหทุกพ้ืนที่ จังหวัด สามารถเขารับการ
ฝกอบรมโดยไมเสียคาใชจายอยางทั่วถึง 
 2. ดานวัสดุและอุปกรณ (Material) ควรมีการกําหนดนโยบายเพ่ือพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี โดย
ดําเนินการรวมกันระหวางกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงดิจิตัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสนับสนุนใหเกิด
ความคิดสรางสรรค 
 3. ดานเงินทุน (Money) ควรกําหนดงบประมาณเพื่อสนับสนับใหนโยบายสามารถปฏิบัติไดโดยมีพื้นฐาน
จากความเปนจริง อีกทั้งควบคุมการใชจายงบประมาณอยางโปรงใส ตรวจสอบได 
 4. ดานเครื่องจักร (Machine) ควรกําหนดนโยบายแบบความรวมมือแตละกระทรวงเชนกระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงดิจิตัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงจะสามารถทําใหเกิดการ
ดําเนินการอยางบูรณาการและเปนรูปธรรม และกําหนดนโยบายดานภาษีนําเขาสําหรับเครื่องจักรนวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนให SME’s สนใจในการลงทุนเครื่องจักร 
 5. ดานการบริหารจัดการ (Management) ควรกําหนดดําเนินนโยบายโดยมุงเนนการดําเนินนโยบายเชิง
ปฏิบัติการ และประสานความรวมมือในแนวด่ิง เม่ือกําหนดกลุมเปาหมายในการพัฒนา คือผูประกอบการ SMEs 
โดยมุงเนนไปที่ผูประกอบการรายยอย ใหความสําคัญในรายละเอียดของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ และรับฟงความ
คิดเห็นของภาคเอกชน 
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ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
เนื่องจากงานวิจัยนี้ ศึกษาเพียงขอบเขตเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด 4.0

กรณีศึกษา กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค หากมีการศึกษาถึง กลุมอื่นๆ ที่เปนกลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เปาหมายไดแก กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) โดยเปลี่ยนจาก
การเกษตรแบบด้ังเดิม เปนเกษตรรูปแบบใหม ที่เนนการบริหารจัดการดวยเทคโนโลยี กลุมสาธารณสุข สุขภาพ 
และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness & Bio-Med) กลุมเคร่ืองมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และ
ระบบเคร่ืองกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) กลุมดิจิตัล 
เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว ( Digital, 
Artificial Intelligence & Embedded Technology) เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษา และ นํามาหาแนวทางแกไข 
และพัฒนา รวมกัน ใหเกิดการดําเนินนโยบายอยางมีประสิทธิภาพและมีเกิดผลสัมฤทธิ์  เพ่ือนําประเทศไทยไปสู
ประเทศพัฒนาแลวไดอยางยั่งยืน 
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บทคัดยอ  
 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพแบบการสรางทฤษฎีจากขอมูลพ้ืนฐาน (Grounded theory 
methodology) เพ่ือหาขอสรุปเชิงทฤษฎี ซึ่งจะทําใหไดองคความรูใหมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนายางแหง
ประเทศไทยในการดูแลยางพารา องคประกอบท่ีสงเสริมและเหนี่ยวรั้งการบริหารการยางแหงประเทศไทยและแนว
ทางการพัฒนาของการยางแหงประเทศไทย ผูศึกษาวิจัยเลือกผูใหขอมูลหลักดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจงตาม
คุณสมบัติที่กําหนด และจัดเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกตั้งแตเดือนมกราคม 2560 จนถึงเดือน
กรกฎาคม 2560 การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการแปลความหมายและกําหนดรหัสขอมูล และสรางมโนทัศนขึ้นโดย
อาศัยความไวเชิงทฤษฎี ผลการศึกษาพบวา 

1. การขับเคลื่อนการพัฒนายางแหงประเทศไทยในการดูแลยางพารา 
พบวา กยท. มุงปฏิรูปการบริหารระบบยางพาราใหมทั้งหมด ทําหนาท่ีทั้งสงเสริมปลูกยาง การตลาด และ

การพัฒนาวิจัยยางพารา โดยมีคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยเปนผูบริหารซึ่งมีอํานาจหนาท่ีวางนโยบาย
และควบคุมดูแลโดยทั่วไปซ่ึงกิจการของ กยท. และอํานาจหนาท่ีเชนวานี้ใหรวมถึง กําหนดนโยบายการบริหารงาน 
การจัดหาทุน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายยางพารา ความเห็นชอบแผนการลงทุน 
แผนการเงิน และงบประมาณ และออกระเบียบหรือขอบังคับตางๆ โดยมีนโยบายรัฐในพัฒนายางพาราท้ังระบบ
ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา เพื่อใหเกิดความยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล อาทิเชน 1) การลดพื้นที่ปลูกยางโดย
การสงเสริมการปลูกยางใหมทดแทนยางเกา 2) สนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน 3) การสงเสริมดานอาชีพให
เกษตรกรชาวสวนยาง 4) เรงรัดการใชยาง การสรางนวัตกรรมเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑยาง และลดการสงออกให
นอยลง โดย กยท. มีผลการดําเนินการ อาทิเชน 1) จัดพ้ืนที่ปลูกยางและยางพันธุยางใหมใหมีความเหมาะสมใน
รูปแบบโซนนิ่งและตองมีขอมูลแหลงผลิตและปริมาณผลผลิตที่ชัดเจน 2) สงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ 3) 
จัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (RRM) 4) การจัดตั้งหนวยธุรกิจ (Business Unit) ของการยางแหง
ประเทศไทย 

2. องคประกอบที่สงเสริมการบริหารการยางแหงประเทศไทย พบวา 1) รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมและให
ความสําคัญในการพัฒนายางพาราอยางครบวงจร 2) รัฐบาลผลักดันการแปรเร่ืองผลิตภัณฑมากขึ้น 3) การจัดตั้ง
บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดในประกอบธุรกิจเก่ียวกับยางพารา และองคประกอบท่ีเหนี่ยวรั้งการบริหารการ
ยางแหงประเทศไทย พบวา 1) กยท. ขาดบุคลากรที่มีความรูเฉพาะดาน 2) ไมสามารถนํางานวิจัยท่ีสําเร็จไปพัฒนา
ดานยางพาราของประเทศไดอยางเปนรูปธรรม 3) การขยายตัวหรือหดตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก มีผลกระทบตอ
ปริมาณความตองการใชยางธรรมชาติ 4) การขยายพื้นที่ปลูกยางพาราของกลุมประเทศ CLMV 
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3. แนวทางการพัฒนาของการยางแหงประเทศไทย พบวา 1) มุงเนนผลิตงานวิจัย การพัฒนาตอยอด และ
การสรางนวัตกรรมเพ่ือแกปญหา เพิ่มหรือสรางมูลคา และตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียท้ังตนน้ํา 
กลางน้ํา และปลายน้ําสามารถแขงขันไดในตลาดโลก 2) สงเสริมอาชีพเสริม เกษตรผสมผสานตามแนวหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงใหรวมกลุมเปนสถาบันเกษตรกร เพื่อลดตนทุนการผลิต 3) สรางระบบสวัสดิการแก
เกษตรกรชาวสวนยางโดยใหมีกองทุนสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง 4) กยท. มีเปาหมายใหเกษตรกรชาวสวน
ยางและผูที่มีสวนไดสวนเสียในอุตสาหกรรมยางรวมกันสราง valued added (มูลคาเพิ่ม) จากอุตสาหกรรมยาง 

 
คําสําคัญ: บทบาท, การขับเคลื่อนการพัฒนายางแหงประเทศไทยในการดูแลยางพารา 

 
 

Abstract 
 This study is a qualitative research of Grounded theory methodology. The purpose 
of this study was summarized theory that make new knowledge about the role of Thai 
rubber in system of guarding rubber. The factors that support and arrest Thai rubber 
management and the way to develop Thai rubber. Researcher selected purposive sampling 
of critical case and collected data by in depth interview between January 2016 to July 2016. 
The data analysis was interpretation, code data and imaginary data by theoretical 
sensitivity. The results illustrated that  
 1. The role and status of Rubber Authority of Thailand indicate that it reforms all 
rubber management systems. Functions are rubber plantation, marketing and developing 
research of rubber. The committee of Thai rubber, which is an Executive with the authority 
to supervise the policies and generally, in which the Affairs of the authority. The Rubber 
Authority of Thailand (RAOT) includes defined policy management, financing and policy 
action plan rubber Investment plans and financial plans, budgets and rules or regulations 
issued by government policies on the development of the rubber, the entire system from 
upstream and downstream to sustainable Government policies such as 1) Reducing area of 
rubber plantations by promoting the planting of new rubber replacement old rubber. 2) 
Support working capital loan. 3) Support career for rubber farmer. 4) Intensive use of 
rubber to create innovative rubber products processing and export reduction, less by RAOT.
In effect, such as 1) Zoning and rubber plantation to suitable format and zone information 
production and yield a clear. 2.) promote the use of rubber in the Government sector 3) 
established central market as the regional market. (RRM) 4) established a business unit of 
rubber of Thailand. 

2. The elements that support management Rubber Authority of Thailand. It found 
that 1) Government policy is to encourage and give priority to development of integrated 
rubber 2) Government push forward on processing products 3) the establishment of a 
private limited company or public limited companies in the rubber business and the 
elements that arrested management rubber of Thailand, It found that 1) RAOT lacks 
personnel with specialized knowledge 2) the successful research undeveloped on concrete 
rubber of country. 3) expansion or contraction of the global economy impact on the demand 
of natural rubber. 4) expansion to rubber planting area of group country CLMV . 
3. Development Rubber Authority of Thailand, found that 1) focuses on research, continued 
production and innovation in order to solve the problem. Add or create value and satisfy the 
needs of our stakeholders. The upstream midstream and downstream process can compete 
in the world market. 2.) supplementary agricultural career promotion mix along the 
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sufficiency economy principle, the coordinated group is a farmer organization reduces 
production costs 3) creates system benefits farmers Welfare Fund to rubber farmers. 4) 
RAOT has a target to rubber farmer and rubber industry stakeholders together, create 
valued added from the rubber industry. 

Key words: The Driving in Development of The Rubber Authority of Thailand. 
 
 
 

บทนํา 
การขับเคลื่อนการพัฒนาการยางพาราทั้งระบบอยางครบวงจรของการยางแหงประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ

มีใหเห็นเปนรูปธรรมซึ่งจะเห็นไดจากเม่ือวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ท่ีหองรับรองศาลากลางจังหวัดบึงกาฬนายพงษ
ศักดิ์ ปรีชาวิทย ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬพรอมคณะใหการตอนรับนายหล่ีหมิง กังกงสุลใหญสาธารณรัฐประชาชน
จีนพรอมดวยคณะนักธุรกิจจากประเทศจีนเดินทางมาเยี่ยมเยือนจังหวัดบึงกาฬเพื่อกระชับความสัมพันธอันดีตอกัน
ทั้งสองฝายและสงเสริมความรวมมือดานการคาการลงทุนการทองเที่ยวระหวาสาธารณรัฐประชาชนจีนกับจังหวัดบงึ
กาฬใหแนนแฟนยิ่งขึ้นซึ่งนักลงทุนจีนใหความสนใจจังหวัดบึงกาฬวาเหมาะที่จะลงทุนเพราะเปนจังหวัดท่ีจะมีการ
พัฒนาอยางรวดเร็วโดยเฉพาะตอไปในอนาคตจะมีการขยายถนน4 ชองจลาจรเชื่อมตอระหวางจังหวัดการกอสราง
สนามบินและสะพานขามแมน้ําโขงแหงที่5 บึงกาฬ - ปากซันหากโครงการตางๆดําเนินการแลวเสร็จจะสามารถลด
คาใชจายในการขนสงสินคาไปยังประเทศจีนและสามารถเดินทางทองเท่ียวไดหลายประเทศในวันเดียวโดยเร่ืองการ
ลงทุนเรื่องยางพาราซึ่งจังหวัดบึงกาฬเปนเมืองยางพาราแหงภาคอีสานปจจุบันมีบริษัทจากประเทศจีนกําลังมา
ลงทุนกอสรางโรงงานยางพาราท่ีจังหวัดบึงกาฬเพื่อสงออกไปยังประเทศจีนซึ่งมีความตองการยางพาราในปริมาณ
มากตอไปจะทําใหราคายางพาราของจังหวัดบึงกาฬดีขึ้น (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดบึงกาฬ. 2560) และผล
จากการจัดงาน“งานวันยางพาราเเละกาชาดบึงกาฬ2560” ท่ีจัดโดยจังหวัดบึงกาฬองคการบริหารสวนจังหวัดบึง
กาฬเหลากาชาดบึงกาฬหอการคาจังหวัดบึงกาฬเเละองคการหนวยงานราชการ -เอกชนในระหวางวันท่ี16-22 
กุมภาพันธ 2560 ท่ีผานมามีนายพินิจจารุสมบัติอดีตรองนายกรัฐมนตรีผูริเริ่มการจัดงานกลาววางานนี้เปนงาน
สําคัญระดับชาติและโลกสามารถสรางจีดีพีใหประเทศมหาศาลเพราะจังหวัดบึงกาฬปลูกยางพาราเปนอันดับ1 ของ
ภาคอีสานการจัดงานเพ่ือใหผูคาหนวยงานท่ีเกี่ยวของตางๆรวมถึงประชาชนชาวสวนยางมาพบกันแลกเปลี่ยน
ความรูยกระดับการพัฒนาหรือแนะนําเทคนิคใหกับชาวสวนยางงานปนี้จะมีทั้งนวัตกรรมมาแสดงซึ่งจะสอดคลอง
กับสังคมดิจิตอลเชนการผลิตหมอนยางพาราที่ใชโรงงานทันสมัยใชเทคโนโลยีสมัยใหมสรางข้ึนผูรวมงานจะไดสัมผัส
เครื่องกรีดยางอัตโนมัติซึ่งตอนนี้พัฒนาไดสมบูรณแบบแลวอีกทั้งกลุมเกษตรกรสามารถทําSCR20 คือการนํายาง
กอนถวยมาผลิตเปนยางอัดแทงเพราะมีการประชุมระดับภาคอีสาน20 จังหวัดในสวนของสหกรณเพื่อสงออกกันเอง
ซึ่งจะเปนอีกหนทางที่จะใหชาวสวนยางสามารถยืนอยูไดดวยลําแขงตัวเอง (ขาวสด. 2560)ซ่ึงเกษตรกรในจังหวัดบึง
กาฬตั้งความหวังกบัยางพาราไวมากในฐานะพืชความหวังที่จะมาสรางรายไดใหพลิกฟนชีวิตความเปนอยูดีข้ึนปญหา
ราคายางพาราตกตํ่าเชื่อวาจะเกิดการชุมนุมประทวงเรียกรองรัฐบาลในอนาคตมาแกปญหาไดและย่ิงไปกวานั้น
เกษตรกรขาดความรูประสบการณในการปลูกยางพาราปญหาไฟปาทําลายและขาดการประเมินศักยภาพพ้ืนท่ีที่
เหมาะสมกอนปลูกดังนั้นเพื่อใหเกษตรกรที่ทําสวนยางพาราในจังหวัดบึงกาฬมีคุณภาพชีวิตท่ีดีดวยวิถีชีวิต
เกษตรกรรมแบบชาวนาดั้งเดิมผสมผสานกับการปลูกยางพาราซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจตัวใหมเกษตรกรควรตระหนักถึง
การเปลี่ยนแปลงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นตอวิถีชีวิตของเกษตรกรที่ทําสวนยางพาราในจังหวัดบึงกาฬทั้งทางดาน
สังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมจึงตองเรียนรูนโยบายสาธารณะและบทบาทของภาครัฐเพื่อการปรับตัวของเกษตรกร
ที่ทําสวนยางพาราในจังหวัดบึงกาฬดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจบทบาทของการยางแหงประเทศไทยในการดูแล
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ยางพาราทั้งระบบซ่ึงจะทําใหทราบกลไกของสถาบันเกษตรกรขับเคลื่อนอยางครบวงจรตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา
ในระดับกลางน้ําและปลายน้ําผลการวิจัยจะชวยกระตุนใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมใหเห็นเปนรูปธรรมมากกวาที่
เปนอยูโดยมีเปาหมายเพื่อปรับเปล่ียนอุตสาหกรรมยางของประเทศสูการมุงเนนการสรางมูลคาเพิ่มเพื่อใหมีการใช
ยางในประเทศเพ่ิมขึ้นซึ่งจะสงผลดีตอผูเก่ียวของในอุตสาหกรรมยางทั้งระบบ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1) เพื่อศึกษาถึงบทบาทของการยางแหงประเทศไทยในการดูแลยางพาราทั้งระบบ 
2) เพื่อศึกษาองคประกอบท่ีสงเสริมและเหนี่ยวรั้งการบริหารการยางแหงประเทศไทย 
3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาของการยางแหงประเทศไทย 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตการวิจัยเปนการศึกษาการทํางานของการยางแหงประเทศไทยในฐานะหนวยงานท่ีจัดตั้งขึ้น

ใหมเปนการติดตามการปฏิบัติงานทั้งในระดับประเทศและในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬซึ่งมีกิจกรรมของหนวยงาน
ภาครัฐอยางตอเนื่องซึ่งเปนการสงเสริมการปลูกยางพาราท่ีมีคุณภาพมีผลผลิตยางพาราจํานวนมากมีธุรกิจท่ี
เกี่ยวของในระดับประเทศทําใหเขาถึงปรากฏการณที่เกี่ยวของกับการบริหารภาครัฐท่ีตองการดูแลยางพาราทั้ง
ระบบ 

ผูใหขอมูลสําคัญ (Key informants) ในการศึกษาของการยางแหงประเทศไทยในการดูแลยางพาราท้ัง
ระบบซ่ึงไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จํานวน 12 คนไดแก 

1) กลุมผูบริหารระดับสูงการยางแหงประเทศไทยหรือผูแทน 1 คน  
2) คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยหรือผูแทนไดแก 2 คน กลุมผูบริหารระดับกลาง 

2.1) ผูอํานวยการยางแหงประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหรือผูแทน 2 คน 
2.2) ผูอํานวยการแหงแหงประเทศไทยหรือผูแทนจังหวัดบึงกาฬ 1 คน 
2.3) คณะกรรมการการยางของจังหวัดบึงกาฬ 2 คน กลุมผูมีสวนไดเสีย 
2.4) กลุมเกษตรกรผูปลูกสวนยาง /หรือเจาของสวนยาง 2 คน กลุมแปรรูปยางพารา 

  2.5) ผูประกอบการโรงงานแปรรูปยางพาราในจังหวัดบึงกาฬ 2 คน 
ความเชื่อถือไดของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณ

เชิงลึกที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของไปใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาและตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช (Wording) และใหผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบและใหขอเสนอแนะอีกคร้ังเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปสอบถามในการเก็บขอมูลจริง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดแบงการเก็บรวบรวมขอมูลไว2 สวนคือการเก็บรวมรวมขอมูลดานเอกสาร 
(Review Data) และการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม (Field Data) คือ 
 1. การเก็บรวมรวมขอมูลดานเอกสาร (Review Data) โดยการศึกษาคูมือตําราเรียนวิทยานิพนธภาค
นิพนธงานวิจัยตางๆที่เก่ียวของกับเรื่องบทบาทของการยางแหงประเทศไทยในการดูแลยางพาราท้ังระบบในแหลง
คนควาของมหาวิทยาลัยตางๆทั่วประเทศและศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส 
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 2. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม (Field Data)  
 แบบสัมภาษณโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เปนคําถามแบบก่ึงโครงสรางการกําหนด
คําถามออกเปนประเด็นใหครอบคลุมเนื้อหากับเรื่องที่ทําวิจัยดังนี้ 
  2.1 กอนเร่ิมสัมภาษณผูวิจัยไดแสดงถึงวัตถุประสงคของการสัมภาษณและทําการขออนุญาตในการ
การจดบันทึกและบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณใชเวลาในการสัมภาษณครั้งละประมาณ 2-3 ชั่วโมงทั้งนี้ขึ้นอยู
ในความรวมมือของผูใหสัมภาษณ 
  2.2 ในขณะสัมภาษณผูวิจัยจะใชการจดบันทึกสรุปสั้นๆเฉพาะประเด็นที่สําคัญ 
  2.3 เมื่อจบการสัมภาษณผูวิจัยจะเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมผูใหขอมูลหลักท่ีไดจากแบบ
สัมภาษณนํามารวบรวมตรวจสอบความถูกตองโดยการถอดเทปคําตอคําเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองที่สุด 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 หลังจากรวบรวมแบบสัมภาษณทั้งหมดที่ไดเรียบรอยผูวิจัยไดนําแบบสัมภาษณทั้งหมดมาดําเนินการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ดังนี้ 
 1. นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาสรุปตามกรอบประเด็นคําถามในการสัมภาษณของแตละบุคคล 
 2. นําขอมูลที่ไดจากการสรุปประเด็นการสัมภาษณของแตละกลุมมาทําการวิเคราะหเปนความคิดเห็นของ
แตละกลุม 
 3. นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหแตละกลุมมาสรุปและวิเคราะหในภาพรวมของงานวิจัยตามวัตถุประสงค 
และนําเสนอผลการวิจัยในลักษณะการอธิบายความเชิงพรรณนา 
 

บทสรุป 
การขับเคลื่อนการพัฒนายางแหงประเทศไทยในการดูแลยางพารา 
จากการศึกษาพบวา กยท. มุงปฏิรูปการบริหารระบบยางพาราใหมทั้งหมดทําหนาที่ทั้งสงเสริมปลูกยาง

การตลาดและการพัฒนาวิจัยยางพาราโดยมีคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยเปนผูบริหารซึ่งมีอํานาจหนาท่ี
วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซ่ึงกิจการของกยท. และอํานาจหนาท่ีเชนวานี้ใหรวมถึงกําหนดนโยบายการ
บริหารงานการจัดหาทุนและใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานเก่ียวกับนโยบายยางพาราความเห็นชอบแผนการ
ลงทุนแผนการเงินและงบประมาณและออกระเบียบหรือขอบังคับตางๆโดยมีนโยบายรัฐในพัฒนายางพาราท้ังระบบ
ตั้งแตตนน้ํากลางน้ําและปลายน้ําเพื่อใหเกิดความยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาลอาทิเชน1) การลดพื้นที่ปลูกยางโดยการ
สงเสริมการปลูกยางใหมทดแทนยางเกา2) สนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน3) การสงเสริมดานอาชีพให
เกษตรกรชาวสวนยาง 4) เรงรัดการใชยางการสรางนวัตกรรมเพ่ือแปรรูปผลิตภัณฑยางและลดการสงออกใหนอยลง
โดยกยท. มีผลการดําเนินการอาทิเชน1) จัดพื้นที่ปลูกยางและยางพันธุยางใหมใหมีความเหมาะสมในรูปแบบโซนนิ่ง
และตองมีขอมูลแหลงผลิตและปริมาณผลผลิตที่ชัดเจน 2)สงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ3)จัดตั้งตลาดกลาง
ยางพาราระดับภูมิภาค (RRM) 4) การจัดตั้งหนวยธุรกิจ (Business Unit) ของการยางแหงประเทศไทย 

การยางแหงประเทศไทยเปนหนวยงานของรัฐประเภทรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ตามพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดยไดยุบรวม 3 
หนวยงานคือสถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตรสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางและองคการสวนยาง
เขาดวยกันมีภารกิจในการบริหารจัดการยางในประเทศไทยแบบครบวงจรใหมีประสิทธภิาพและความคลองตัวถือวา
เปนหนวยงานของรัฐรูปแบบใหมและเปนองคการของรัฐที่เปนอิสระเชนทําหนาท่ีควบคุมกํากับดูแลกิจกรรมของรัฐ
ตามนโยบายสําคัญที่ตองการความเปนกลางอยางเครงครัดปราศจากการแทรกแซงจากอํานาจทางการเมืองเพื่อให
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กลไกตลาดสามารถทํางานไดอยางแทจริงโดยไมบิดเบือนใชในการกํากับตลาดเงินและตลาดทุนการเปนนิติบุคคลที่
ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีผูบริหารสูงสุดทําหนาที่บริหารภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการรายงานตอ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาคณะกรรมการมีอํานาจในการกําหนดระเบียบขอบังคับการบริการในเร่ืองการแบงสวนงาน
ภายในองคกรการเงินการบัญชีการพัสดุทั้งนี้การยางแหงประเทศไทยในฐานะที่เปนหนวยงานของรัฐรูปแบบใหมนี้มี
ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2556) ที่ไดสรุปไววาการบริหารงานภาครัฐแนวใหมเปนการปรับเปลี่ยนการ
บริหารจัดการภาครัฐโดยนําหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการที่มุงสูความเปนเลิศโดยการนําเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใชกับการ
บริหารงานภาครัฐเชนการบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์การบริหารงานแบบมืออาชีพทั้งนี้ก็เพราะการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม (NPM) จัดเปนกระบวนทัศนที่เปนทางเลือกที่ตองการปรับเปล่ียนแนวทางหรือวิธีการ
ดําเนินงานในการจัดทําบริการสาธารณะของภาครัฐใหมีความสอดคลองกับความเปนจริงมากที่สุดในเวลานี้โดยให
ความสําคัญกับการมุงผลสัมฤทธิ์มากกวาสิ่งนาํเขาและกระบวนการการเปดใหมีการแขงขันและลดการผูกขาดการใช
ระบบสัญญาการมีบทบาทเปนผูกระตุนแทนการดําเนินการเองการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพการปรับปรุง
การจัดการทรัพยากรมนุษยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการเปนผูประกอบการการคาดการณลวงหนาการยึดคุณคา
พื้นฐานแบบปจเจกบุคคลนิยมการใชวิธีการเชิงกลยุทธการปรับปรุงระบบงบประมาณการใชกลไกตลาดการสนอง
ความตองการของประชาชนการใชรูปแบบการจัดการจากภาคเอกชนการแบงแยกหนวยงานและการจัดองคการท่ี
ยืดหยุนการกระจายอํานาจการตัดสินใจการดําเนินงานโดยผูจัดการมืออาชีพการมีมาตรฐานและตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนการวางตัวเปนกลางทางการเมืองทั้งนี้ในทางปฏิบัติแลวการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมก็ไดรับ
การยอมรับวาเปนกระแสแนวคิดหลักที่สําคัญของการเปล่ียนแปลงในการบริหารงานภาครัฐในปจจุบัน 

นอกจากนี้บทบาทและสถานภาพของการยางแหงประเทศไทยยังมีสวนชวยเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ราชการและเปนการปฏิบัติราชการที่มุงสูความเปนเลิศการบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิซึ่ งสอดคลองกับคํา
กลาวที่วา“การบริหารในเร่ืองการใชตัวเปาหมายเปนหลักเพราะฉะนั้นการบริหารจึงเปนแบบดูผลลัพธเปนหลักเรื่อง
แนวทางที่จะทําใหถึงเปาหมายใหได”(สัมภาษณวิสัยทัศนการบริหารและวิธีแกปญหาเร่ืองยางของผูวาการการยาง
แหงประเทศไทยคนปจจุบันจากAdvanced Business Magazine.2560: ระบบออนไลน) 

ผลจากการวิจัยครั้งนี้ยังสะทอนนโยบายของรัฐที่มีสวนใหบทบาทของการยางแหงประเทศไทยเดนชดัยิ่งขึน้
ทั้งนี้การยางแหงประเทศไทยยังใหความสําคัญตอการนํานโยบายไปปฏิบัติดวยการพัฒนานวัตกรรมตอยอดงานวิจัย
ยางพาราตั้งแตตนทางกลางทางและปลายทางตามนโยบายเรงดวนของภาครัฐโดยเฉพาะการเพิ่มมูลคาใหมากขึ้นซึ่ง
สอดคลองกับการจัดงาน “RAOT on The Move : นวัตกรรมการแปรรูปจุดเปล่ียนยางพาราไทย” เม่ือวันที่14-16 
กรกฎาคม2560 ที่ผานมากิจกรรมนี้มีจุดประสงคเพื่อพัฒนายางพาราไทยผานการบูรณาการทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
สอดคลองกับแนวทางประเทศไทย4.0 ของรัฐบาลท่ีมุงเนนนวัตกรรมการพัฒนาและตอยอดยางพาราต้ังแตตนทาง
กลางทางและปลายทางโดยเฉพาะการเพิ่มมูลคาใหมากขึ้นรวมถึงการแปรรูปและสามารถตอยอดเชิงพาณิชยทั้งใน
ประเทศและตางประเทศทําใหเกษตรกรและประเทศมีรายไดมากขึ้นซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสมพิศสุ ขแสน 
(2551: 100) ท่ีกลาวถึงความสําคัญของการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติสามารถสรุปไดดังนี้1. นโยบายสาธารณะ
ใดก็ตามหากแมวากําหนดไวเปนอยางดีหากไมนํามาปฏิบัติก็ไรคาและหากเม่ือนํามาปฏิบัติแลวลมเหลวนอกจากจะ
เสียหายตอประชาชนเสียหายตอประเทศชาติแลวอาจยังสงผลตออนาคตทางการเมืองของผูกําหนดนโยบายดังกลาว
อีกดวย2. เปนกระบวนการแปลงนโยบายซ่ึงเปนแนวทางกวางๆไปเปนแผนงาน (Program) และโครงการ (Project) 
ซึ่งงายตอการปฏิบัติ3. เปนภารกิจที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งของฝายขาราชการประจําที่ฝายการเมืองเปนฝายกําหนด
นโยบายและฝายขาราชการประจําเปนฝายนํานโยบายไปปฏิบัติ4. ความสําเร็จหรือความลมเหลวของนโยบายไป
ปฏิบัติจะสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอผูตัดสินใจนโยบายตอกลุมเปาหมายท่ีเกี่ยวของและตอหนวยงาน
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ปฏิบัติงานเพราะถาหากการนํานโยบายไปปฏิบัติประสบผลสําเร็จผูกําหนดนโยบายก็จะไดรับการยอบรับและความ
ศรัทธาจากประชาชน5. ถาการนํานโยบายไปปฏิบัติสําเร็จตามวัตถุประสงคยอมกอใหเกิดความคุมคาของการใช
ทรัพยากรและ6. การนํานโยบายไปปฏิบัติมีความสําคัญตอความกาวหนาในการพัฒนาประเทศอยางยิ่งเพราะหาก
นโยบายไปปฏิบัติตามแผนงานโครงการพัฒนาตางๆประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไวยอม
สงผลใหประชาชนอยูดีกินดีมีความสุขในทางตรงกันขามหากนโยบายลมเหลวยอยหมายถึงการพัฒนาประเทศไม
เปนไปตามที่กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายปญหาของประชาชนก็ไมไดรับการแกไขและทรัพยากรก็จะสูญเสีย
โดยเปลาประโยชน 

โดยสรุปขอคนพบท่ีแสดงถึงบทบาทและสถานภาพของการยางแหงประเทศไทยทีน่ําเสนอน้ีสะทอนภาพให
เห็นวา “การยางแหงประเทศไทย” ในฐานะหนวยงานของรัฐประเภทรัฐวิสาหกิจวาเปนหนวยงานท่ี 1)เปน
เครื่องมือและประโยชนของรัฐบาลเพราะยางเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศหากใหเอกชนดําเนินงานอาจทํา
ใหขาดคุณภาพและผลิตในปริมาณที่ไมมีขอบเขตคุมไมไดสงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 2)
การที่ กยท. เปนรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ท่ีมีวัตถุประสงค
แสวงหารายไดแตไมมุงกําไรสูงสุดจะทําใหเศรษฐกิจของประเทศชาติดีขึ้นเพราะรายไดสวนหนึ่งจะตองสงใหรัฐ เปน
การหารายไดเขารัฐสามารถนําไปพัฒนาประเทศได 3) การที่ กยท.เปนรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบบริการสาธารณะทาง
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเกี่ยวกับยางซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญ โดยเปนกิจการของรัฐที่จําเปนตองใชเพ่ือการ
แทรกแซงตลาดใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมจนสามารถควบคุมระดับราคายางใหมีเสถียรภาพได  4)ยางเปนพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญทําใหการที่ กยท.เปนรัฐวิสาหกิจหนวยงานท่ีรับผิดชอบผลิตและจําหนายสินคาและบริการตองมี
ขนาดใหญเนื่องจากจะชวยลดปญหาอัตราการวางงานของประเทศ5)การที่ กยท.เปนรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบบริการ
สาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจะทําใหการบริการแกกลุมเปาหมายเฉพาะโดยเฉพาะเกษตรกร
ชาวสวนยางเพื่อใหไดรับบริการท่ีไดมาตรฐานทั้งในเร่ืองคุณภาพปริมาณคาใชจายและอื่นๆ6)การที่  กยท.เปน
รัฐวิสาหกิจจะตองอยูภายใตการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับแรงงานพนักงานผูปฏิบัติงานจะไดรับการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพสวัสดิการและสิทธิประโยชนเกี่ยวกับการทํางานใหมีมาตรฐานสากลโดยไดรับการคุมครองจาก
กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวของ7) การท่ี กยท.เปนรัฐวิสาหกิจประกอบดวยรัฐจัดตั้งจะทําใหการบริหารกองทุนไดมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนตรงเปาหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและลดปญหาของความไม
โปรงใสในการบริหารกองทุน เนื่องจากไดมีกระทรวงการคลังใหการดูแลการเงินการบัญชีและการกู เงิน8)การท่ี 
กยท.เปนรัฐวิสาหกิจประกอบดวยรัฐจัดตั้งจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการปกปองผลประโยชนใหกับประเทศโดยเฉพาะ
ผูที่เก่ียวของกับยางในประเทศอันเกิดจากการเคล่ือนยายทุนแรงงานและอ่ืนๆโดยเสรีภายใตกฎบัตรความรวมที่ตอง
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

โดยสรุป ที่แสดงถึงบทบาทและสถานภาพของการยางแหงประเทศไทย สะทอนใหเห็นวา  “ การยางแหง
ประเทศไทย” ในฐานะหนวยงานของรัฐประเภทรัฐวิสาหกิจวาเปนหนวยงานท่ี  

1. เปนเครื่องมือและประโยชนของรัฐบาลเพราะยางเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ หากใหเอกชน
ดําเนินงานอาจทําใหขาดคุณภาพและผลิตในปริมาณท่ีไมมีขอบเขตคุมไมไดสงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ  

2. การที่ กยท. เปนรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ท่ีมี
วัตถุประสงคแสวงหารายไดแตไมมุงกําไรสูงสุดจะทําใหเศรษฐกิจของประเทศชาติดีขึ้นเพราะรายไดสวนหนึ่งจะตอง
สงใหรัฐ เปนการหารายไดเขารัฐสามารถนําไปพัฒนาประเทศได 

3. การที่ กยท.เปนรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเกี่ยวกับ
ยางซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญ โดยเปนกิจการของรัฐที่จําเปนตองใชเพื่อการแทรกแซงตลาดใหเกิดการแขงขันที่เปน
ธรรมจนสามารถควบคุมระดับราคายางใหมีเสถียรภาพได 
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4. การที่ กยท. เปนรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม จะทําให 
การบริการแกกลุมเปาหมายเฉพาะ โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อใหไดรับบริการท่ีไดมาตรฐานทั้งในเรื่อง
คุณภาพ ปริมาณ คาใชจายและอ่ืนๆ  

5. การที่ กยท. เปนรัฐวิสาหกิจประกอบดวยรัฐจัดตั้ง จะทําใหการบริหารกองทุนไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ตรงเปาหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและลดปญหาของความไมโปรงใสในการบริหาร
กองทุน เนื่องจากไดมีกระทรวงการคลังใหการดูแลการเงินการบัญชีและการกูเงิน 

6. การที่ กยท. เปนรัฐวิสาหกิจประกอบดวยรัฐจัดตั้งจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการปกปองผลประโยชนใหกับ
ประเทศโดยเฉพาะผูที่เก่ียวของกับยางในประเทศอันเกิดจากการเคล่ือนยายทุน แรงงานและอ่ืนๆ โดยเสรีภายใตกฎ
บัตรความรวมที่ตองเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 1.1 การวิจัยครั้งนี้เปนการเริ่มตนศึกษาเพ่ือเปนการสรางองคความรูการจัดการความรู  (Knowledge 

management) ใหเปนขอสรุปเชิงทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทของการยางแหงประเทศไทยในการดูแลยางพาราทั้งระบบ
ซึ่งจะเปนประโยชนหรือเปนแนวทางใหนักวิจัยที่สนใจในเร่ืองการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบจักไดนําไปใชเปน
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary source) เพ่ือนําไปใชในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและหรือเพื่อทําการตรวจสอบปจจัย
ตางๆที่ปรากฏจากขอมูลพื้นฐานนี้ตอไปและจะเปนแนวทางใหผูที่สนใจศึกษาไดนําเอาองคความรูแนวคิดเชิงทฤษฎี
ที่คนพบในครั้งนี้ไปสูการสรางดัชนีหรือมาตรวัด (Base line) ของทิศทางยางพาราไทยในการกาวเขาสูอุตสาหกรรม
ใหมแหงอนาคตในบริบทไทยแลนด4.0เพื่อเปนการพิสูจนแนวความคิดท่ีไดคนพบตอไปดวยสําหรับในสวนของ
นักวิชาการหรือนักวิจัยอื่นๆยังสามารถนําเอาองคความรูหรือขอเสนอแนะไปใชเปนแนวทางการปรับปรุงการบริหาร
จัดการของการยางแหงประเทศไทยในการดูแลยางพาราทั้งระบบเพื่อพัฒนายางพาราไทยผานการบูรณาการทุก
ภาคสวนที่เกี่ยวของสอดคลองกับแนวทางประเทศไทย4.0 ของรัฐบาลท่ีมุงเนนนวัตกรรมการพัฒนาและตอยอด
ยางพาราตั้งแตตนทางกลางทางและปลายทางโดยเฉพาะการเพิ่มมูลคาใหมากข้ึนรวมถึงการแปรรูปและสามารถตอ
ยอดเชิงพาณิชยทั้งในประเทศและตางประเทศทําใหเกษตรกรและประเทศมีรายไดมากข้ึน 

นอกจากนี้จากการตรวจสอบผลการวิจัยในครั้งนี้ เห็นวากยท. เปนการจัดตั้งหนวยงานภาครัฐในการดูแล
ยางพาราท้ังระบบถือวาเปนเร่ืองใหมโดยเฉพาะแนวทางในการสงเสริมการปลูกยางพาราใหไดราคาที่เหมาะสมและ
เปนประโยชนกับผูปลูกยางพารานั้นในการวิจัยครั้งนี้อาจหาขอสรุปท่ียังไมชัดเจนท้ังนี้ก็เพราะจากการรวบรวมการ
สังเคราะหขอมูลจากแหลงขาวจากเอกสารของหลายหนวยงานในการวิจัยครั้งนี้พบวาการสงเสริมการปลูกยางพารา
ใหไดราคาที่เหมาะสมนั้นบางก็ใหมีการลดพื้นที่ปลูก 

2. ขอเสนอแนะทางนโยบาย 
ขอเสนอทางนโยบายสําหรับการแกปญหาท่ียั่งยืนนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองลดจํานวนตนยางพาราตอไร

ลงและลดพ้ืนที่ที่ไมมีความเหมาะสมในการปลูกยางพาราผูวิจัยเห็นวาการสนับสนุนใหชาวสวนยางพาราสรางรายได
เพิ่มจากสวนยางเชนสวนยางเกษตรแบบผสมผสานปลูกกระชายมะนาวมะละกอเลี้ยงเปดเลี้ยงปลาเล้ียงผึ้งการ
ทําวนเกษตรหรือเกษตรผสมผสานในสวนยางหรือปลูกไมเศรษฐกิจยืนตนเสริมในสวนยางตามแนวทางของธนาคาร
ตนไมจะเปนทางเลือกที่ยั่งยืนมากกวาและประเทศจะไดรับประโยชนจากการมีพื้นท่ีปาไมเพิ่มมากขึ้นเพิ่มการดูดซับ
คารบอนสงเสริมการพัฒนาชุมชนสังคมอีกทั้งชาวสวนยางยังสามารถมีรายไดมากขึ้นจากการขายไมแนวทางของ
ธนาคารตนไมเปนแนวทางที่รัฐบาลควรพิจารณาสงเสริมเพราะเปนการแกปญหาในเชิงโครงสรางนอกจากนี้ยังมี
ขอเสนอแนะทางนโยบายใหรัฐเรงดําเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑยางอยางเรงดวน เพราะปจจุบันเราตอง
ยอมรับวาบทบาทของไทยในการเปนsupplier หลักในตลาดโลกลดความสําคัญลงพรอมท้ังยังทําใหราคายางพารา
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ในตลาดโลกไมสามารถปรับตัวสูงขึ้นเหมือนในอดีตดังนั้นการใชผลิตภัณฑในประเทศจึงเปนสิ่งท่ีรัฐจะตองให
ความสําคัญเปนอันดับตนๆเชนการทําถนนที่ใชยางพาราเปนสวนประกอบการทําแผนยางปูคอกปศุสัตวการทํา
บล็อคยางปูอาคารการทําสระน้ําบอน้ําในไรนาวัสดุประกอบเพื่อใชในโครงการของรัฐดังนั้นภาครัฐจึงมีความจําเปน
ที่จะตองกําหนดมาตรการและสัดสวนการบังคับใชทั่วทั้งประเทศเพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนายางพาราและ
ผลิตภัณฑ 
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นโยบายกองทุนประกันสังคมดานสิทธิประโยชนกรณีชราภาพ 
 
The Old-age Social Security Benefits Policy  
 
ผูวิจัย   เลอพงษ  ซารยีด 
   สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.กฤษณา  ไวสํารวจ 
 

บทคัดยอ 
  บทความนี้มุงนําเสนอประเด็นนโยบายทางเลือกในการจัดเก็บเงินสมทบ การใหประโยชนทดแทนสิทธิ
ประโยชนกรณีชราภาพแกผูประกันตนและนําเสนอรูปแบบสิทธิประโยชนทดแทนกรณีบําเหน็จบํานาญชราภาพ โดย
รูปแบบท่ีเหมาะสมคือ รูปแบบสิทธิประโยชนทดแทนบําเหน็จบํานาญกรณีชราภาพเมื่อผูประกันตนเกษียณอายุ 55, 
60, 65 และ 70 ป และควรขยายอายุที่เกิดสิทธิในการรับบําเหน็จบํานาญกรณีชราภาพของผูประกันตนจากอายุ 55 
ป เปน 60 ป 65 ป และ 70 ป และการคํานวณเงินสมทบกําหนดใหใชฐานรายไดในการคํานวณเงินสมทบเปน
เงินเดือนเพียงอยางเดียวไมรวมรายไดอื่นๆ โดยใหมีระดับสูงสุดของรายไดในการคํานวณเงินสมทบอยูที่ 15,000 บาท 
 
คําสําคัญ: นโยบายกองทุนประกันสังคม สิทธิประโยชนกรณีชราภาพ 
 
Abstract 

This article aims to present policy alternatives on collection of contributions. The 
old age pension benefits payment to the insured persons and present the benefit scheme in 
case of the old-age social security benefits. The appropriate pattern was the old age pension 
when the insured persons retired at 55, 60, 65 and 70 years old. It should be extended the 
age pension benefits payment from 55 years old to 60, 65 and 70 years old. For the 
contributions calculation should be used only salary not included other incomes which the 
maximum contributions calculation was not more than Baht 15,000. 

Keywords : Social Security Fund Policy, Old age benefits
 

บทนํา 
ปญหารวมกันในระดับโลกคือ อัตราการเพิ่มข้ึนของประชากรวัยผูสูงอายุมีมากขึ้น (ซ่ึงก็คือประชากรที่เกิด

ในชวง Baby Boom) ในขณะท่ีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในวัยเด็กนั้นนอยกวาอัตราการเพ่ิมข้ึนประชากรวัย
ผูสูงอายุ สงผลใหประชากรในวัยเด็กและวัยทํางานตองแบกรับภาระในการดูแลประชากรในวัยผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน ใน
ขณะเดียวกันรัฐยอมตองมีภาระในการดูแลรักษาคนกลุมนี้รวมถึงงบประมาณรายจายสําหรับประชาชนกลุมนี้จึงมี
มากข้ึนอยางมีนัยสําคัญ เชน คาใชจายในการรักษาพยาบาล เงินเกษียณอายุ เปนตน เพ่ือใหผูสูงอายุสามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขในสังคม ดังนั้นประเทศไทยจึงควรใหความสําคัญกับประเด็นดังกลาวและเตรียม
มาตรการในการรับมือกับสภาพการณที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดในอนาคตอันใกลนี้ โดยวิธีการศึกษาที่ดีวิธีหนึ่งคือ 
การศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศตางๆ เพราะแนนอนวาสภาพปญหานี้ไมใชประเทศไทยประเทศเดียวท่ีตองเผชิญ
หากแตเปนปญหารวมกันในระดับโลก (สํานักงานประกันสังคม.2555)  
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ในปจจุบันระบบประกันสังคมของตางประเทศสวนใหญจะกําหนดสิทธิบํานาญท่ีอายุ 60 ป เปนอยางต่ํา
และขยายอายุการเกิดสิทธิออกไปจนถึงอายุ 66 ป (อางอิงจากขอมูลการกําหนดอายุที่เกิดสิทธิของประเทศอเมริกา) 
ยกเวน ประเทศอินเดีย ดานรูปแบบและความครอบคลุมของสิทธิประโยชนกรณีชราภาพของประเทศเยอรมนี ใช
รูปแบบเงินสํารอง/เงินสะสม (Book reserve) โดยครอบคลุมพนักงานรัฐและภาคเอกชน ยกเวนขาราชการพล
เรือน ประเทศอเมริกาแผนการกําหนดประโยชนทดแทน (Define Benefit) โดยครอบคลุมลูกจางเอกชน ประเทศ
อังกฤษใชรูปแบบบํานาญท่ีสองของรัฐ (State Second Pension) โดยครอบคลุมบุคคลท่ีมีรายไดต่ํากวาระดับ
รายไดขั้นต่ําที่กําหนด สวนพนักงานของรัฐและเอกชนจายเงินสมทบประกันสังคมของรัฐ ประเทศญ่ีปุนใชรูปแบบ
กองทุนบํานาญลูกจาง (Employee pension) โดยครอบคลุมลูกจางภาคเอกชน สวนบุคคลท่ีทํางานอิสระใช
รูปแบบแผนกําหนดเงินสมทบประเภทบุคคล ประเทศออสเตรเลีย ใชกองทุนการเกษียณอายุ (Superannuation 
fund) โดยการครอบคลุมลูกจางเอกชนและภาครัฐ อายุระหวาง 18-70 ป และคนวางงานท่ีมีอายุนอยกวา 65 ป 
ประเทศอินเดียใชแบบแผนบํานาญใหม (New pension-scheme) ครอบคลุมพนักงานของรัฐบาลกลางและ
ผูประกันตนที่สมัครใจมีอายุระหวาง 18-55 ป และประเทศฟลิปปนสใชระบบประกันสังคม (Social Security 
system) ครอบคลุมสมาชิกที่มีอายุ 60 ป ขึ้นไป (สํานักงานประกันสังคม.2555) 

สําหรับในประเทศไทย ผูประกันตนท่ีเกษียณอายุกอนเกณฑหรือตามเกณฑมีจํานวนมากข้ึนตามการกาว
เขาสูสังคมผูสูงอายุ จํานวนผูที่จะไดรับบํานาญมีมากขึ้นเรื่อยๆ สงผลโดยตรงตอสิทธิประโยชนกรณีชราภาพของ
ไทยดานเสถียรภาพของกองทุน กลาวคือสงผลตอเงินสํารองของกองทุนจากการจายประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ
ที่จะตองจายใหกับผูประกันตนท่ีขอรับบํานาญชราภาพนั้นมีจํานวนมากข้ึนอยางตอเนื่อง ในขณะท่ีเงินสมทบกลับมี
จํานวนเทาเดิมหรือเพิ่มขึ้นอยางชาๆ เนื่องจากอัตราเกิดของประชากรไทยมีจํานวนลดลง คาดการณวา ในป พ .ศ. 
2581 เงินสวนเหลือสุทธิ (รายรับ-รายจาย) จะเร่ิมติดลบ กลาวคือรายรับนอยกวารายจาย และหลังจากนั้นอีกเพียง 
9 ป คือในป พ.ศ. 2590 เงินสํารอง ณ วันสิ้นปจะหมดลงในท่ีสุด (บุญเพ็ง ยอแสง.2549) อยางไรก็ตามจากหลักการ
และแนวคิดการประกันสังคมกรณีชราภาพ และการท่ีคนพบปญหาดังท่ีกลาวมานี้จําเปนตองหามาตรการหรือ
แนวทางปองกันปญหาการขาดเสถียรภาพของกองทุนโดยเร็ว และเปนท่ีรับรูกันโดยทั่วไปแลววา กองทุน
ประกันสังคมกรณีชราภาพจะสงผลตอปญหาความไมมั่นคงตอกองทุนในอนาคตอันใกลนี้ ซ่ึงในขณะนี้สังคมไทยตก
อยูภายใตความเสี่ยง (Risk Society) ตามแนวคิดของ Beck (1992) ท่ีกลาวไววา ความเส่ียงภัย (Risk) เกิดขึ้น
ภายใตบริบทของสังคมที่เสี่ยงในฐานะท่ีเปนวิถีทางเชิงระบบของพันธะสัญญาแหงความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมและ
ความไมปลอดภัยนี้มีที่มาจากความเปนสมัยใหม (modernization) ผูวิจัยจึงนําเสนอแนวทางนโยบายและแนวคิด
เบื้องตนในการจัดเก็บเงินสมทบ การใหประโยชนทดแทนและรูปแบบและหลักเกณฑการใหสิทธิประโยชนแก
ผูประกันตนกรณีมาขอรับสิทธิประโยชนกรณีชราภาพ โดยคํานึงถึงเสถียรภาพของกองทุนในระยะยาวเปนสําคัญ  
 
ระบบประกันสังคมในตางประเทศ  
 จากการศึกษาทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวของกับระบบประกันสังคมของตางประเทศ สรุปไดวาประเทศสวน
ใหญจะกําหนดสิทธิบํานาญที่อายุ 60 ป เปนอยางตํ่าและขยายอายุการเกิดสิทธิออกไปจนถึงอายุ 66 ป (อางอิงจาก
ขอมูลการกําหนดอายุที่เกิดสิทธิของประเทศอเมริกา) ยกเวนประเทศอินเดีย โดยประเทศที่กําหนดอายุการเกิดสิทธิ
บํานาญเพิ่มข้ึนนั้นจะเปนประเทศที่เปนกลุมอุตสาหกรรมกาวหนา นอกจากน้ียังมีการกําหนดเงื่อนไขดานระยะเวลา
การทํางานนั้นโดยเฉลี่ยจะอยูที่ 15-20 ป หรือ 25-30 ป ท้ังนี้ขึ้นกับประเภทของงานหรือกิจการ โดยประเภทของ
งานหรือกิจการที่มีความเสี่ยงหรือเปนอันตรายตอสุขภาพมักกําหนดระยะเวลาการทํางานนอย อยางไรก็ตามในบาง
ประเทศจะมีการจัดตั้งองคกร หนวยงานหรือสถาบันเฉพาะข้ึนมาเพื่อดูแล ซ่ึงจะสงผลใหการดําเนินงานดานการ
ดูแลผูสูงอายุมีความเปนอิสระและคลองตัวมากข้ึน นอกจากนี้ยังสะทอนใหเห็นอีกวา การประกันสังคมบําเหน็จ
บํานาญกรณีชราภาพนั้น ถูกจัดขึ้นเพื่อเปนการสรางหลักประกันดานรายไดที่ตองสูญเสียหรือลดลงของผูประกันตน
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ตามความสามารถในการทํางานท่ีลดลงอันเน่ืองมาจากความชรา โดยการใหประชาชนในวัยทํางานมีการแบงรายได
สวนหนึ่งเพื่อเก็บออมไวในยามชราเปนการสรางหลักประกันรายไดที่เพียงพอเม่ือพนวัยทํางานใหมีรายไดพอเลี้ยง
ตนเอง (ISSA. Country-Profiles) 
 
ระบบประกันสังคมในประเทศไทย  
  ในสวนของประเทศไทยนั้นผูประกันตนมาตรา 33 มีรายไดตอเดือนประกอบดวยรายไดที่แทจริงคือ
เงินเดือนและรายไดอื่นๆ เชน เงินคาตําแหนง เงินคาวิชาชีพ เงินคาทักษะ เงินคาความสามารถพิเศษ เงินคาทํางาน
ลวงเวลา เงินคาโบนัสปลายป เงินคาเงินรางวัล เงินคาคอมมิชชั่น เงินคาไมสะดวกในการทํางาน เงินคาอาหาร เงิน
คาอาหารกลางวันลวงเวลา เงินคาเชาบาน เงินคาพาหนะ เงินคาน้ํามัน เงินคารักษาพยาบาล เงินคาตรวจสุขภาพ 
เงินคาชวยเหลือบุตร เงินคาแบบฟอรม เงินคาครองชีพ เงินคาจัดเลี้ยง เปนตน ซ่ึงรายไดอื่นๆ เหลานี้ มิไดนํามารวม
ในการคํานวณเงินสมทบดวย โดยรายไดอื่นๆ นั้นสวนมากนําไปชําระหนี้สินท่ีไมกอใหเกิดรายได เชน 
โทรศัพทมือถือ/บานและหนี้สินอื่นๆ (สํานักงานประกันสังคม.2555) 

อยางไรก็ตามรัฐยังไมไดใหการสนับสนุนการออมของประชาชนเทาที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากการจายเงินสมทบ
ของรัฐยังมีสัดสวนที่นอยกวาผูประกันตนและนายจาง ทั้งที่ในระยะยาวนั้นหากรัฐสนับสนุนเงินสมทบมากข้ึนจะทํา
ใหผูประกันตนมีการออมเงินมากขึ้นและการจายสิทธิประโยชนมากข้ึน จะสงผลใหรัฐลดภาระคาใชจายในการ
สงเคราะหคนชราลงได เนื่องจากผูประกันตนมีหลักประกันรายไดในวัยชราเพิ่มขึ้น  
 
นโยบายกองทุนประกันสังคมดานสิทธิประโยชนกรณีชราภาพ 

นโยบายกองทุนประกันสังคมดานสิทธิประโยชนกรณีชราภาพ โดยมีทางเลือกเชิงนโยบายท่ีคํานึงถึงหลัก
ความเสมอภาค ความมีประสิทธิภาพ ความเปนธรรมและเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพดังนี้  

1. นโยบายขยายอายุการเกิดสิทธิในการรับสิทธิประโยชนทดแทนบําเหน็จบํานาญกรณีชราภาพ เม่ือ
ผูประกันตนอายุ 55 ป 60 ป 65 ป และ 70 ป (ระดับเงินสูงสุดของรายไดในการคํานวณเงินสมทบ15,000 บาท) 

สิทธิประโยชนทดแทนบําเหน็จบํานาญกรณีชราภาพโดยการขยายอายุที่เกิดสิทธิในการรับบําเหน็จบํานาญ
จากอายุ 55 ป 60 ป 65 ป และ 70 ป ของผูประกันตน กําหนดใหลูกจางหรือผูประกันตน นายจาง และรัฐบาล
จายเงินสมทบกรณีชราภาพโดยใหนายจางและลูกจางทุกคนจายเงินสมทบกรณีชราภาพ โดยใชขอมูลในการคํานวณ
จากเงินเดือนเพียงอยางเดียวไมรวมรายไดอื่นๆ (อาทิ คาอาหาร คาเสื้อผา เปนตน) และสํานักงานประกันสังคมได
กําหนดใหมีระดับสูงสุดของรายไดในการคํานวณเงินสมทบในจํานวน 15,000 บาท การขยายระยะเวลาการจาย
ประโยชนทดแทนออกไปจากอายุ 55 ป เปน 60 ป 65 ป และ 70 ป มีผลตอสถานะการเงินของกองทุนชราภาพ
และสงเคราะหบุตร โดยจํานวนเงินสะสมในกองทุนชราภาพและสงเคราะหบุตรมีแนวโนมลดชาลงเมื่อเทียบกับการ
ไมขยายอายุที่เกิดสิทธิในการรับบําเหน็จบํานาญ แตไมมีผลตอเงินสะสมในกองทุนที่จะทําใหรายไดหรือเงินสมทบ
มากกวารายจายในระยะยาว ตลอดจนไมมีผลตอเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพในระยะยาวดวย 
อยางไรก็ตามเงินบํานาญที่ผูประกันตนจะไดรับยังต่ํากวาคาใชจายในการดํารงชีพ ทั้งนี้เนื่องจากการจายเงินบํานาญ
มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือหรือบรรเทาคาใชจายในการดํารงชีพใหแกผูประกันตนหลังเกษียณเทานั้น ดังนั้นจึงควร
มีนโยบายหรือมาตรการอ่ืนชวยเหลือใหผูประกันตนมีรายไดเพียงพอเพื่อการดํารงชีพหลังเกษียณดวย (สํานักงาน
ประกันสังคม.2555) 
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2. นโยบายขยายอายุการเกิดสิทธิในการรับสิทธิประโยชนทดแทนบําเหน็จบํานาญกรณีชราภาพ เม่ือ
ผูประกันตนอายุ 55 ป 60 ป 65 ป และ 70 ป โดยนํารายไดอื่นๆ (เชน คาอาหาร คากะ เปนตน) มารวมคํานวณ
เงินสมทบและไมกําหนดระดับเงินสูงสุดของรายไดในการคํานวณเงินสมทบ  

 การขยายระยะเวลาการจายประโยชนทดแทนออกไปจากอายุ 55 ป เปน 60 ป 65 ป และ 70 ป 
ประกอบกับการนํารายไดอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือนมารวมคํานวณเงินสมทบและไมกําหนดระดับเงินสูงสุดของ
รายไดในการคํานวณเงินสมทบ จะทําใหกองทุนมีรายรับมากข้ึนแตการจายเงินประโยชนทดแทนบําเหน็จบํานาญ
กรณีชราภาพใหกับผูประกันตนท่ีตองการเกษียณอายุที่นานขึ้น ดังนั้นการจายเงินประโยชนทดแทนจะมีสัดสวน
สูงขึ้น (สงเงินสมทบสัดสวนมากไดรับประโยชนทดแทนในสัดสวนที่มากเชนกัน) ทําใหรายจายเริ่มสูงกวารายไดใน
ระยะยาวสงผลตอเสถียรภาพของกองทุนที่รายรับนอยกวารายจาย (สํานักงานประกันสังคม.2555) 

การขยายอายุเกิดสิทธิ์กรณีชราภาพกอใหเกิดประโยชนในดาน (1) การจูงใจแรงงานท่ีอยูในระบบให
ทํางานยาวขึ้น พึ่งพาตนเองไดมากขึ้น มีเงินออมเพิ่มข้ึน ลดภาระแกครอบครัว (2) รายไดที่ไดรับหลังเกษียณเพ่ิมข้ึน 
(3) ขณะอยูในระบบประกันสังคมไดรับการคุมครองกรณีเจ็บปวย/ประสบอันตราย/เงินสงเคราะหหยุดงาน/คาทํา
ศพและเงินสงเคราะหทายาท/การคุมครองกรณีวางงาน และ (4) คาใชจายในการพัฒนาบุคลากรหรือการฝกอบรม
บุคลากรที่ตอสัญญาหลังเกษียณมีตนทุนคาใชจายต่ํากวาการพัฒนาบุคลากรใหม 

การขยายอายุเกิดสิทธิ์กรณีชราภาพกอใหเกิดผลกระทบในดาน (1) การขยายอายุที่เกิดสิทธิกรณีชราภาพ 
สงผลตอการจางงานใหมนอยลง เนื่องจากแรงงงานเดิมยังคงอยูในตลาดแรงงาน (แตยังไมสามารถประเมินผล
กระทบท่ีจะเกิดขึ้นในเชิงปริมาณไดอยางชัดเจน) (2) นายจางจะตองจายเงินสมทบเพ่ิมข้ึนจากคาแรงที่สูงตามอายุ
งานท่ีมากข้ึนของแรงงานและประสิทธิภาพการทํางานของแรงงานสูงอายุอาจลดลง 
  3. นโยบายสนับสนุนการออมเงินผานระบบประกันชีวิต การทําประกันชีวิตเปนวิธีการหนึ่งในการสราง
เสริมนิสัยการออมดวยการจัดสรรเงินสวนหนึ่งมาชําระเบี้ยประกันภัยใหกับบริษัทประกันชีวิตตามจํานวนและ
ระยะเวลาในการชําระเบี้ยประกันภัยที่กําหนดไวในสัญญา เมื่อครบกําหนดสัญญาบริษัทประกันชีวิตจะจายเงิน
ใหแกผูเอาประกันชีวิตตามจํานวนและตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญาเมื่อผูเอาประกันชีวิตยังคงมีชีวิตอยู ซ่ึง
เปนการออมอีกลักษณะหนึ่งเพื่อเก็บเงินไวใชจายในอนาคต นอกจากนั้นการทําประกันชีวิตยังเปนการสราง
หลักประกันความมั่นคงและความอุนใจใหแกตนเองและครอบครัว ในกรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิตกอนเวลาอันควร 
บริษัทประกันชีวิตจะจายเงินใหแกผูรับประโยชนหรือทายาทตามจํานวนท่ีกําหนดไวในสัญญา เพื่อเปนคาใชจายใน
การศึกษาหรือเก็บไวใชจายเพื่อความจําเปนตางๆ นอกจากน้ีการทําประกันชีวิตยังสามารถชวยใหผูเอาประกันภัยไม
ตองนําเงินที่ตนเองสะสมไวมาใชจายในยามเดือดรอน เชน กรณีที่เจ็บปวยตองเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล ถาผู
เอาประกันภัยซื้อความคุมครองการประกันสุขภาพไวดวยบริษัทประกันชีวิตก็จะจายเงินเปนคารักษาพยาบาลตาม
จํานวนเงินที่ระบุไวในสัญญา โดยไมตองนําเงินที่ตนเองสะสมไวมาจายเปนคา รักษา เปนตน (สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย.2557.) 
  นโยบายสนับสนุนการออมเงินผานระบบประกันชีวิตกอใหเกิดประโยชนในดานการไดสิทธิประโยชนทาง
ภาษี โดยกรมสรรพากรไดกําหนดเง่ือนไขใหผูเอาประกันสามารถนําเบี้ยประกันชีวิตไปใชสิทธิหักลดหยอนภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดาสูงถึง 100,000 บาท โดยมีเงื่อนไขวาตองเปนกรมธรรมประกันชีวิตท่ีมีกําหนดระยะเวลาคุมครอง
ตั้งแต 10 ปขึ้นไป ตองเปนกรมธรรมประกันชีวิตที่มีเงินหรือผลประโยชนตอบแทนคืนไมเกินรอยละ 20 ของเบี้ย
ประกันชีวิตสะสม (ไมรวมเงินปนผลตามกรมธรรมหรือผลประโยชนตอบแทนท่ีจายเมื่อสิ้นสุดการชําระเบี้ยประกัน
ชีวิต หรือผลประโยชนตอบแทนท่ีจายเมื่อสิ้นสุดอายุกรมธรรม) โดยเบี้ยประกันชีวิตที่นําไปลดหยอนภาษีเงินไดตอง
เปนเบี้ยประกันชีวิตของกรมธรรมประกันชีวิตหลักเทานั้น นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพ่ิมวงเงินลดหยอนภาษี
จากการซ้ือประกันชีวิต เม่ือวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ไดมีมติเพ่ิมวงเงินการใหหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
จากเดิมไมเกิน 100,000 บาท เปนไมเกิน 300,000 บาท โดยจํานวนคาเบี้ยประกันภัยในวงเงินสวนท่ีเพิ่มขึ้น 
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200,000 บาท เฉพาะสําหรับคาเบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญเทานั้น ซึ่งคาเบี้ยประกันในสวนนี้จะตองไมเกิน 15% 
ของเงินไดพึงประเมิน และเม่ือรวมคาเบี้ยประกันภัยดังกลาวกับเงินท่ีจายเขากองทุนประเภทตางๆ เชน กองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.), กองทุนสํารองเลี้ยงชีพและกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพแลวตองไมเกิน 
500,000 บาท ทั้งนี้กฎเกณฑดังกลาวมีผลบังคับใชสําหรับเงินไดพึงประเมินประจําปภาษี 2553 ท่ีตองยื่นรายการ
เพื่อเสียภาษีเงินไดในชวงเดือนมีนาคม 2554 เปนตนไป (กรมสรรพากร.2551) 

นโยบายสนับสนุนการออมเงินผานระบบประกันชีวิตกอใหเกิดผลกระทบในดานการกําหนดจํานวนเงิน
ออมตอครั้งคอนขางสูง ขึ้นอยูกับประเภทของการออมแตละชนิด ท้ังนี้เนื่องจากการออมรูปแบบนี้จะมีการรวมเงิน
เพื่อจายความคุมครองกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพไวสวนหนึ่งในเงินออมแตละครั้ง ทําใหจํานวนเงินออมตอครั้ง
คอนขางสูงโดยเปนเงินออมเพียงสวนหนึ่งและอีกสวนหนึ่งเปนการซื้อความคุมครองชีวิต 
 

บทสรุป 
จากการวิเคราะหนโยบายกองทุนประกันสังคมดานสิทธิประโยชนกรณีชราภาพดังกลาวทางเลือกท่ีมีความ

เปนไปไดคอนขางสูงคือ นโยบายสิทธิประโยชนทดแทนบําเหน็จบํานาญกรณีชราภาพเมื่อผูประกันตนเกษียณอายุที่ 
55 ป 60 ป 65 ป และ 70 ป (ระดับเงินสูงสุดของรายไดในการคํานวณเงินสมทบ 15,000 บาท) ดังนี้  

1. ควรขยายอายุที่เกิดสิทธิในการรับบําเหน็จบํานาญกรณีชราภาพของผูประกันตนจากอายุ 55 ป เปน 60
ป 65ป และ70 ป  

2. การคํานวณเงินสมทบ กําหนดใหใชฐานรายไดในการคํานวณเงินสมทบเปนเงินเดือนเพียงอยางเดียว ไม
รวมรายไดอื่นๆ โดยใหมีระดับสูงสุดของรายไดในการคาํนวณเงินสมทบท่ี 15,000 บาท 

โดยจากการศึกษารูปแบบสิทธิประโยชนกรณีชราภาพในตางประเทศพบวา รูปแบบสิทธิประโยชนกรณี
ชราภาพท่ีควรจะเปนของประเทศไทยดานอายุที่เกิดสิทธิหรืออายุเกษียณกรณีชราภาพท่ีเหมาะสมคือ 66 ป 
(ประเทศอเมริกา) และอายุการรับบํานาญกรณีชราภาพกอนการเกิดสิทธิ คือ 63 ป (ประเทศเยอรมนี)โดยใช
รูปแบบสิทธิประโยชนระบบประกันสังคม ซึ่งครอบคลุมพนักงาน/ลูกจางภาครัฐและภาคเอกชน (ยกเวนผูที่บรรจุ
เปนขาราชการ) หากมีการเกษียณอายุกอนกําหนด ผูประกันตนจะไดรับเงินบํานาญลดลงตามสัดสวนของจํานวนป
และจํานวนเงินที่สงสมทบ (ประเทศเยอรมนี) โดยผูประกันตนท่ีเกิดหลังป พ.ศ. 2495 อายุเกษียณจะเพิ่มเปน 67 ป 
(เยอรมนี) ที่มาของสัดสวนการจายเงินสมทบนายจาง (ประเทศออสเตรเลีย) และรัฐบาล (ประเทศเยอรมนี) จายเงิน
อุดหนุนเพิ่มใหแกกองทุนรอยละ 1 ในทุก 2 ป จากการเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม (ISSA. Country-Profiles) 
 ดานรูปแบบและความครอบคลุมของสิทธิประโยชนกรณีชราภาพของประเทศเยอรมนีใชรูปแบบเงิน
สํารอง/เงินสะสม (Book reserve) โดยครอบคลุมพนักงานรัฐและภาคเอกชน ยกเวนขาราชการพลเรือน ประเทศ
อเมริกาแผนการกําหนดประโยชนทดแทน (Define Benefit) ครอบคลุมลูกจางเอกชน ประเทศอังกฤษใชรูปแบบ
บํานาญที่สองของรัฐ (State Second Pension) ครอบคลุมบุคคลที่มีรายไดต่ํากวาระดับรายไดขั้นต่ําที่กําหนด สวน
พนักงานของรัฐและเอกชนจายเงินสมทบประกันสังคมของรัฐ ประเทศญ่ีปุนใชรูปแบบกองทุนบํานาญลูกจาง 
(Employee pension) ครอบคลุมลูกจางภาคเอกชน สวนบุคคลท่ีทํางานอิสระใชรูปแบบแผนกําหนดเงินสมทบ
ประเภทบุคคล ประเทศออสเตรเลียใชกองทุนการเกษียณอายุ (Superannuation fund) โดยการครอบคลุมลูกจาง
เอกชนและภาครัฐอายุระหวาง 18-70 ป และคนวางงานท่ีมีอายุนอยกวา 65 ป ประเทศอินเดียใชแบบแผนบํานาญ
ใหม (New pension scheme) ครอบคลุมพนักงานของรัฐบาลกลางและผูประกันตนท่ีสมัครใจมีอายุระหวาง 18-
55 ป และประเทศฟลิปปนสใชระบบประกันสังคม (Social Security system) ครอบคลุมสมาชิกที่มีอายุ 60 ป ขึ้น
ไป (ISSA. Country-Profiles) 
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 ดานการแกปญหาตอรูปแบบสิทธิประโยชนกรณีชราภาพของประเทศเยอรมนี โดยรัฐบาลกลางจายเงิน
อุดหนุนใหแกสถาบันการประกันรอยละ 1 ของรายไดจากการเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม ประเทศอเมริกามีการปฏิรูป
กฎหมายโดยออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับความโปรงใสและความมั่นคงของระบบบํานาญ ประเทศอังกฤษเพิ่มอายุ
เกษียณชายและหญิงเปน 66 ป ภายในป ค.ศ. 2020 และนายจางสามารถเปรียบเทียบแผนเพื่อเลือกการกําหนด
เงินสมทบไดจากคะแนนดานคุณภาพของบํานาญ ประเทศญี่ปุนเพ่ิมเงินสะสมและลดประโยชนสวัสดิการลง ใหการ
สนับสนุนดานการเงินมีการจัดตั้งหนวยงานการบริการทางดานบํานาญแหงญี่ปุน ประเทศออสเตรเลียใหนายจาง
รับประกันการจายเงินสมทบการเกษียณอายุใหโบนัสผูสูงอายุที่ยังทํางานอยู ประเทศอินเดียโครงการขยายความ
คุมครองโดยการขยายอายุเกษียณไปถึง 65 ป และผูมีรายไดต่ํากวาเสนความยากจน และประเทศฟลิปปนสจัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อทบทวนขอกําหนดการเกษียณอายุของประเทศจัดตั้งบัญชีเกษียณและหุนสวนบุคคลเพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยทางการเงินกับผูสูงอายุ (ISSA. Country-Profiles) 
 

ขอเสนอแนะ 
  นโยบายกองทุนประกันสังคมดานสิทธิประโยชนกรณีชราภาพในการที่จะกอใหเกิดประโยชนอยางแทจริง
แกผูประกันตนแลวควรมีรายละเอียดครอบคลุมในดานตางๆ ดังนี้   
  1. ผูประกันตนควรมีสิทธิเลือกรับบําเหน็จหรือบํานาญกรณีชราภาพ   
  2. หากผูประกันตนไมเคยเบิกสวัสดิการอื่นๆ ผูประกันตนควรมีสิทธิไดรับสวัสดิการหลังเกษียณ (เชน คา
รักษาพยาบาล) 
  3. การจายเงินสมทบควรมีความสัมพันธกับเงินบํานาญ (จายมากไดรับมาก) โดยไมมีการกําหนดระดับ
สูงสุดของการจายเงินสมทบ 
  4. ผูประกันตนมีสิทธิเลือกรับเงินบํานาญ 15 วันหรือ 1 เดือน 
  5. เงินบํานาญข้ันต่ําควรสอดคลองกับคาครองชีพปจจุบัน 
  6. ในชวงเวลาท่ีสงเงินสมทบผูประกันตนมีสิทธิกูเงินในอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ําของวงเงินที่สมทบได 
  7. ควรประชาสัมพันธและสรางความเขาใจเร่ืองสิทธิประโยชนกรณีชราภาพ 
  8. แมจะมีการปรับอัตราการสงเงินสมทบในอัตราที่สงูขึ้น แตในที่สุดจํานวนเงินสํารองในกองทุนก็จะคอยๆ 
ลดลงและการปรับอัตราการสงเงินสมทบในอัตราที่สูงข้ึน สงผลในเชิงลบตอผูประกันตนและนายจางในหลายๆ ดาน 
จึงยังไมควรดําเนินการในขณะนี้แตอาจพิจารณาอีกครั้งในอีก 5-10 ป ท้ังมาตรการปรับอัตราการสงเงินสมทบและ
การขยายอายุการเกิดสิทธิกรณีชราภาพอาจสงผลใหกองทุนมีเสถียรภาพที่ยาวนานขึ้น โดยอาจพิจารณาเร่ิม
ดําเนินการกับผูประกันตนรายใหมไมครอบคลุมผูประกันตนเดิม และมีการปรับอัตราการสงเงินสมทบในทุกๆ 2 ป 
และกําหนดใหขยายอายุการเกิดสิทธิกรณีคราวและ 2 ป  
  9. สํานักงานประกันสังคมควรดําเนินการจัดรูปแบบสวัสดิการทางเลือกในรูปแบบการออมแบบประกัน
ชีวิตหรือสิทธิในการรักษาพยาบาล กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหลังจากเกษียณอายุ ตลอดจนสิทธิกูยืมเงิน
จากกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพเพ่ือประกอบธุรกิจหลังเกษียณอายุ โดยอาจประสานความรวมมือกับบริษัท
ประกันชีวิตในการจัดรูปแบบการออมพิเศษสําหรับแรงงาน หรือธนาคารออมสินหรือธนาคารกรุงไทยในฐานะท่ีเปน
รัฐวิสาหกิจในการดําเนินนโยบายสินเชื่ออัตราพิเศษท่ีดีที่สุดสําหรับผูประกันตน ท้ังนี้เพื่อเปนทางเลือกการออม
ใหกับผูประกันตนในเบื้องตนกอนผลักดันเขาสูการบังคับใชในเวลาตอไป 
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การรักษาเสถียรภาพของเงินกองทุนกรณีชราภาพในเชิงนโยบายควรมีมาตรการดังนี้ 
1. ควรปรับเพ่ิมอัตราเงินสมทบแบบข้ันบันได โดยดําเนินการกับผูประกันตนรายใหมทั้งนี้ตองคํานึงถึง

ชวงเวลาและการยอมรับทั้งของผูประกันตนและสถานประกอบการ อยางไรก็ตามการดําเนินการดังกลาวเปน
แนวทางที่เปนที่ยอมรับในประเทศที่เปนผูนําในการพัฒนาดานอุตสาหกรรม 

2. สํานักงานประกันสังคมควรดําเนินการดานการเลือกการลงทุนในกลุมที่มีผลตอบแทนสูงขึ้นกวาใน
ปจจุบัน โดยอาจนําเงินบางสวน (รอยละ 10-20) มาลงทุนในกลุมที่ใหผลตอบแทนสูงภายใตการควบคุมของ
ผูเชี่ยวชาญดานการลงทุน 

3. ในการนํารูปแบบสิทธิประโยชนมาใชนั้นควรกําหนดกรอบการดําเนินการที่ชัดเจน โดยอาจพิจารณา
แบงกลุมและระยะเวลาในการดําเนินการเปน 3 กลุมคือ กลุมท่ีพรอมดําเนินการทันที กลุมท่ีตองมีการปรับความ
พรอมดานสถานะทางการเงินและกลุมที่ยังไมมีความพรอม ท้ังนี้จะตองศึกษาในรายละเอียดตอไป อยางไรก็ตาม
อาจประสบปญหาในการดําเนินการได กลาวคือปญหาในการเคล่ือนยายแรงงานจากกลุมที่ไดดําเนินการไปยังกลุมที่
ยังไมไดดําเนินการเนื่องจากความไมพรอมของผูประกันตนเองซึ่งอาจตองมีมาตรการผอนปรนบางในบางกรณี  

4. กําหนดมาตรการการขยายอายุการเกิดสิทธิกรณีชราภาพใหสอดคลองกับการกําหนดอายุที่เกิดสิทธิใน
การรับบําเหน็จบํานาญของสถานประกอบการแตละประเภทกิจการและพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการใหมี
ศักยภาพเพิ่มข้ึนเพื่อเพิ่มผลประกอบการใหกับสถานประกอบและพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อรองรับการเกษียณอายุของ
แรงงาน  

5. ประชาสัมพันธในเชิงบวกดานการปรับอัตราเงินสมทบและการขยายอายุการเกิดสิทธิกรณีชราภาพ
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตองกอนการเริ่มดําเนินการ อันจะเปนการปองกันความเขาใจที่ ไมถูกตองและลด
ผลกระทบในการตอตานหรือการไมยอมรับทั้งผูประกันตนและสถานประกอบการ  

6. ควรมีการศึกษาการปรับอัตราการจายเงินบํานาญที่เพียงพอกับการดํารงชีพของผูสูงอายุในอนาคตตาม
แนวทางการจายเงินบํานาญของตางประเทศ  
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สถานการณการประมงพ้ืนบานในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา  
 
The Situation of Traditional Fishing in Songkhla Province
 
ผูวิจัย   วรรณชัย  สุวรรณกาญจน 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร. กฤษณา  ไวสํารวจ 
 
บทคัดยอ 
  บทความนี้นําเสนอแนวคิดเก่ียวกับประมงพื้นบาน การกําหนดนโยบายสาธารณะ การนํานโยบายไปปฏิบัติ 
การพัฒนานโยบายสาธารณะ และแนวคิดการมีสวน โดยศึกษาสถานการณประมงพ้ืนบานในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ที่
ไดรับผลกระทบจากนโยบายรัฐที่วางกฎเกณฑกํากับอุตสาหกรรมการประมงตอวิถีชีวิตของประชาชนท่ีประกอบ
อาชีพประมงพื้นบาน ผลการศึกษาที่ไดจะสามารถนําไปสูการเสนอแนวทางการวางนโยบายประมงพ้ืนบานท่ี
เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดสงขลาตอไป 
 
คําสําคัญ : ประมงพ้ืนบาน จังหวัดสงขลา 
 
Abstract 
 This article studies traditional fishing in particular in the area of Songkhla province, 
using the concepts of policy formulation, implementation, policy development and 
participation. With the focus on the impact of State policy and regulations on fishing that 
affect livelihood of the traditional and local fishermen, the study result would serve as a 
guideline to the appropriate traditional fishing policy for Songkla Province. 

Keywords : Traditional, Local Fishing, Songkhla Province
 

บทนํา 
  ประมงพ้ืนบาน (Artisanal Fisheries) เปนการประมงใกลกับบริเวณชายฝงเพ่ือยังชีพหรือประมงขนาด
เล็ก ปจจุบันอาจจะติดเคร่ืองยนตเขาไปดวย ซึ่งทําการประมงโดยใชเครื่องมือประมง เชน แหหรือเบ็ดแบบงายๆ ถือ
ไดวาเปนการประมงเพื่อยังชีพและสรางรายไดในทองถิ่น โดยมีเขตการทําประมงอยูในทะเล ซึ่งมีระยะตั้งแตชายฝง
ทะเลออกไป 3 ไมลทะเล อาจขยายไปไดไมเกิน 12 ไมล แตปจจุบันประสบปญหาทรัพยากรประมงพ้ืนบานเสื่อม
โทรมไมสามารถตอบสนองความตองการที่เพิ่มสูงขึ้นไดอยางตอเนื่อง อันเปนผลมาจากเกิดไดทั้งจากการเสื่อมโทรม
ตามธรรมชาติ ไดแก การเปลี่ยนแปลงกระแสน้ํา การพังทลายของดินตามชายฝงทะเล การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ
ของน้ําในทะเล และการเกิดคลื่นลมอยางรุนแรง ซึ่งสงผลตอการวางไข แหลงท่ีอยูอาศัย หวงโซอาหาร สวนสาเหตุที่
เกิดจากการใชประโยชนของมนุษยของมนุษยไดแก การปลอยใหทําการประมงอยางผิดวิธีและเกินขนาด รวมทั้งการ
สงเสริมการประมงในเชิงพาณิชยที่ขาดแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงอยางยั่งยืน โดยเฉพาะการเพิ่ม
จํานวนอยางรวดเร็วของเรือประมงพาณิชย ประสิทธิภาพของเคร่ืองมีมีสูงขึ้น (อุดมศักดิ์ สินธิพงษ, 2559) และยังมี
ความขัดแยงการการเขาใชทรัพยากรประมงระหวางประมงพาณิชยและประมงพื้นบาน โดยเฉพาะการรุกล้ําเขต
ประมงพื้นบานถือเปนการฝาฝนมาตรการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา และการทําลายแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวน้ํา ซ่ึง
ในปจจุบันยังพบปญหาเรือปนไฟและการใชอวนลาก อวนรุน จับสัตวน้ําขนาดเล็กติดขึ้นมาเปนจํานวนมาก รวมถึง
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การทําธุรกิจปลาปนทําใหมีการจับสัตวน้ําขนาดเล็กเขาสูอุตสาหกรรม สงผลตอปริมาณของสัตวน้ําในพ้ืนที่ประมง
พื้นบานลดนอยลง (บรรจง นะแส, สัมภาษณ 7 มีนาคม 2560)  

จากปญหาตางๆ ท่ีไดสงผลใหทําประมงพ้ืนบานไดนอยลง ท้ังจากการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และการกระทําของมนุษย ทําใหรัฐบาลไดออกกฎหมายสําหรับการควบคุมการทําประมงโดยกําหนดพื้นท่ีจบัสัตวน้ํา
และพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหกับชาวประมง รวมทั้งออกประกาศหามใชเครื่องมือประมงเชิงพาณิชยบางประเภท 
เชน อวนลากและอวนรุนในพื้นที่ 3 กิโลเมตรจากชายฝงท่ีเปนแหลงที่อยู อาศัยหากินของสัตวน้ําวัยออน เปนตน 
โดยกรมประมงจะอนุญาตใหใชเคร่ืองมือจับสัตวน้ําขนาดเล็กเลือกจับเฉพาะชนิดพันธุของสัตวน้ํา เชน อวนลอยกุง 
อวนจมปู อวนรุนเคย และลอบปู เปนตน ซึ่งเคร่ืองมือประมงเหลานี้ไมสามารถนําออกไปทําการประมงในเขตทะเล
น้ําลึกที่มีคลื่นลมแรงได นอกจากนี้ยังกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประมงมีหลายฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติวาดวย
สิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ. 2482 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสงเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 และมีหนวยงานตางๆ ทําหนาที่ ควบคุมและ
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย อาทิ กรมประมงเปนหนวยงานมีอํานาจหนาที่ดําเนินการตามกฎหมายในท่ีจับ
สัตวน้ําและเรือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายดูแลพ้ืนที่ปาชายเลน กรมเจาทา
ดําเนินการตามกฎหมายดูแลการใชพาหนะทางน้ํา ฯลฯ แตกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประมงยังมีลักษณะแยกสวน
และพื้นที่จัดการตามเฉพาะท่ีกฎหมายใหอํานาจ แบงแยกอํานาจหนาท่ีระหวางกระทรวง ทบวง กรม มีความ
ซ้ําซอน เกิดปญหาเรื่องการประสานงานของการดําเนินนโยบายรัฐดังกลาว สงผลกระทบตอประมงพื้นบาน การทับ
ซอนของอํานาจหนาที่ รวมไปถึงการบังคับใชกฎหมายท่ีดอยประสิทธิภาพ (อุดมศักดิ์ สินธิพงษ, 2559) 
  ปญหาเกี่ยวกับการประมงลวนเปนปญหาจากการดําเนินนโยบายของรัฐที่เกี่ยวของกับประมงพ้ืนบาน ซ่ึง
ไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบาน ดังนั้นการศึกษาสถานการณประมง
พื้นบานยอมนําไปสูการพัฒนานโยบายประมงพื้นบานเพื่อเปนทางเลือกในการแกไขปญหาท่ีเหมาะสมกับประมง
พื้นบานของไทย 
 

แนวคิดประมงพ้ืนบาน  
กรมประมง (2544) ประมงพ้ืนบาน (Artisanal Fishing) หรือประมงขนาดเล็กเปนผูที่ประกอบอาชีพ

ประมงท่ีใชแรงงานในครอบครัวเปนหลัก โดยใชเครื่องมือประมงพื้นบานประเภท (1) อวนลอย เชน อวนลอยกุง 
อวนลอยปู อวนลอยปลา (2) เครื่องมือเคล่ือนที่ อาทิ แหหมึกท่ีใชไฟลอ แหอื่นๆ เรือผีหลอก รุน ชอนตางๆ (3) 
ประเภทเบ็ด เชน เบ็ดราว เบ็ดตก และ (4) ประเภทเครื่องมือประจําท่ี ดังเชน ลอบหมึก ลอบปูลอบปลา ไซมาน 
โพงพาง ซึ่ง สุธิรา ชัยรักษา (2544) กลาววาประมงพ้ืนบานเปนการทําประมงขนาดเล็กหรือการทําประมงชายฝง
โดยใชเรือไมติดเคร่ืองยนต เชน เรือพาย เรือแจว หรือเรือติดเคร่ืองยนต เชน เรือหางยาว เรือทายตัด เรือกอ ซึ่งเรือ
ที่ติดเคร่ืองยนตมีขนาดเคร่ืองยนตขนาดไมเกิน 30 แรงมา และมีลําเรือยาวไมเกิน 7.5 เมตร ใชเครื่องมือในการจับ
สัตวน้ําที่ไมซับซอนทั้งเครื่องมือประจําท่ีและเครื่องมือเคล่ือนท่ี สวน วิฑูรย ปญญากุล (2547) ประมงพ้ืนบานคือ 
การประมงเพื่อยังชีพหรือประมงขนาดเล็กโดยท่ัวไปใชเรือขนาดเล็ก เชน เรือพ้ืนบาน ปจจุบันสวนใหญจะติด
เครื่องยนตเขาไปดวยเคร่ืองมือจับปลาก็ใชแหหรือเบ็ดแบบงายๆ 
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แนวคิดการกําหนดนโยบายสาธารณะ  
ถวัลรัฐ วรเทพพุฒิพงษ (2540) การกําหนดนโยบายเปนการกําหนดทางเลือกของนโยบาย พรอมท้ัง

วิเคราะหขอดีและขอเสียของแตละทางเลือก  
  Parsons (1995) กระบวนการสาธารณะนั้นตองมีนโยบายท่ีผานการวิเคราะหหรือการศึกษาขอมูลกอนจึง
จะกําหนดนโยบายสาธารณะได ประกอบดวย (1) ขั้นระบุปญหาเปนข้ันตอนที่มีการแสดงออกถึงความตองการตางๆ 
ที่เรียกรองการกระทําของรัฐบาล (2) ขั้นจัดทําขอเสนอนโยบายเปนขั้นตอนที่มีการจัดระเบียบวาระเพื่อใหมีการ
อภิปรายกันอยางกวางขวางและจัดทําขอเสนอแผนงานเก่ียวกับแนวทางแกไขปญหา (3) ขั้นประกาศเปนนโยบาย
เปนขั้นตอนที่มีการคัดเลือกขอเสนอนโยบาย เสริมสรางแรงสนับสนุนทางการเมืองและการประกาศใชนโยบาย (4) 
ขั้นตอนการดําเนินตามนโยบายเปนขั้นตอนที่มีการคัดเลือกขอเสนอนโยบาย เสริมสรางแรงสนับสนุนทางการเมือง
และการประกาศใชนโยบาย (5) ข้ันประเมินผล ในขั้นตอนนี้จะมีการศึกษาแผนงานตางๆ รายงานผลที่เกิดจาก
แผนงาน ประเมินผลกระทบของโครงการท่ีมีตอสังคมทั้งที่เปนกลุมเปาหมายและกลุมที่ไมเปนเปาหมายดวย รวมถึง
เสนอแนะแนวทางการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงตอไป  
 Sabatier and Mazmanian (1979) วัตถุประสงคที่กําหนดไวในนโยบายนั้นเกณฑที่ใชในการประเมิน
ความสําเร็จหรือลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ทําหนาท่ีเสมือนกรอบกําหนดแนวทางของการปฏิบัติตางๆ 
ไวนอกจากนี้วัตถุประสงคยังเปนสวนขยายเปาหมายของนโยบายใหชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้  Sabatier and 
Mazmanian ยังเห็นวาวัตถุประสงคของนโยบายที่ชัดเจนหรือคลุมเครือยอมมีผลตอการปฏิบัติที่แตกตางกัน  
 

แนวคิดการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
  การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนการดําเนินการโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลในภาครัฐหรือเอกชน ซ่ึงการ
ดําเนินการดังกลาวมุงที่จะกอใหเกิดความสําเร็จโดยตรงตามวัตถุประสงคของนโยบายที่ไดตัดสินกระทําไวกอนหนา
นั้นแลว (Van Meter and Van Horn, 1975) สวน Bardach (1980) การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนกระบวนการ
ทางการเมืองและเห็นวากระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติเปนเกมการตอสู โดยใหความหมายวา การนํานโยบายไป
ปฏิบัติคือกระบวนการของกลยุทธที่แสดงการปฏิสัมพันธของกลุมผลประโยชนทั้งหลายในอันที่จะตอสูเพ่ือใหไดมา
ซึ่งการบรรลุเปาหมายของกลุมตน ซึ่งเปาหมายที่กลุมเหลานี้ตองการใหเกิดขึ้นอาจสอดคลองหรือไปกันไดหรือไมได
กับเปาหมายตามอาณัติของนโยบาย 
  Williams (1971; อางถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2552) การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนความพยายามที่จะ
ตัดสินความสามารถขององคการในการรวบรวมคนและทรัพยากรในหนวยงานหนึ่งและกระตุนบุคลากรให
ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคการ ซ่ึง Williams ไดนิยามการนํานโยบายไปปฏิบัติในแงของการ
พิจารณาสมรรถนะขององคการในการปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุผล ในขณะท่ี Hood (1976; อางถึง
ใน มยุรี อนุมานราชธน, 2549) ไดอธิบายใหชัดเจนมากขึ้นวา การนํานโยบายไปปฏิบัติอยางเต็มรูปแบบจะเกิดขึ้น
ไดนั้นองคการจะตองมีระบบการจัดการที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันและไมมีความขัดแยงภายใน สวนวรเดช จันทรศร 
(2531) การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนเร่ืองของการศึกษาวา องคกรท่ีรับผิดชอบสามารถนําและกระตุนใหทรัพยากร
ทางการบริหารตลอดจนกลไกที่สําคัญทั้งหมดสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายท่ีระบุไวหรือไม แค
ไหน เพียงใด 
  ศุภชัย ยาวประภาษ (2538) การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนกระบวนการที่มีความตอเนื่อง ไมหยุดนิ่ง มีขั้นมี
ตอนในการดําเนินกิจกรรม ไมใชกจิกรรมท่ีเกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวแลวเลือนหายไป ไมใชกิจกรรมที่เกิดขึ้นขยักขยอน
แตเปนกิจกรรมท่ีตอเนื่องไมหยุดยั้งแตละขั้นตอนมีความสัมพันธกันตลอดเวลา และการนํา นโยบายไปปฏิบัติเปน
การดําเนินการใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายของนโยบาย 
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แนวคิดการพัฒนานโยบายสาธารณะ  
  ทิพาพร พิมพิสุทธิ์ (2558) เสนอกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดีไวดังนี้ (1) นโยบายเกิดขึ้นเพื่อ
การแกปญหาในสังคม สรางสังคมที่เปนสุขบนฐานคุณธรรมและจริยธรรม ดังนั้นนโยบายสาธารณะจึงตองอยูบน
ฐานของความรูนําและพัฒนาสังคมใหมีคุณธรรม มีจิตสํานึกรวมคิด รวมทําและรวมแกปญหาของสังคม (2) 
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเปนกระบวนการทางสังคม ผูคนในสังคมตองมีสวนรวม มองเห็นปญหา 
ขับเคลื่อนใหสังคมเห็นเปนปญหามหาชน เพื่อใหรัฐเขามาแกไขโดยกําหนดเปนนโยบายที่ตอบสนองความตองการ
และปญหาของผูมีสวนไดเสียอยางแทจริง กระบวนการดังกลาวจะเกิดขึ้นในระบบการเมืองแบบเปด รัฐไมผูกขาด
อํานาจขาราชการ ตองทํางานและอดทนในการรับรูความตองการและความหลากหลายในความคิด ผูเกี่ยวของใน
การวิเคราะหนโยบายและตัดสินนโยบายตองต้ังอยูบนฐานความรูและปญญาที่เปดกวาง เห็นความสําคัญของสิทธิ
มนุษยชน ความเปนธรรม ความเสมอภาคเทาเทียมกัน แมผูมีสวนไดเสียเปนคนกลุมนอยตองใหความเปนธรรมและ
เอื้ออาทรตอกลุมคนเหลานั้น ไมอางประโยชนคนสวนใหญบนภาระและความทุกขทรมานตลอดชีวิตของคนสวน
นอย (3) แนวคิดธรรมาภิบาลนํามาใชเพื่อเพิ่มศักยภาพของภาครัฐในประเทศกําลังพัฒนา อยางไรก็ตาม หลักธรร
มาภิบาลเกิดข้ึนเปนเพียงรูปแบบแตวัฒนธรรมและแนวคิดหลักธรรมาภิบาลมิไดเกิดขึ้นในกระบวนการทางนโยบาย 
กระบวนการธรรมาภิบาลที่ไมเปนไปอยางถูกตอง สังคมจะไมมีความสงบสุข (4) ปจจัยขับเคลื่อนโยบายสาธารณะ 
ในกระบวนการเชิงนโยบายมีปจจัยหลายประการเชน เวทีนโยบายสาธารณะ การประชุมสัมมนา และท่ีสําคัญคือ 
สื่อมวลชนซ่ึงเปนกลไกสําคัญที่จะชวยขับเคลื่อนประเด็นปญหาเชิงนโยบายใหสังคมไดเรียนรู รวมแสดงความคิดเห็น
ในการแกปญหาเปนการสรางกระบวนการเรียนรูเชิงนโยบายใหกวางขวางในสังคม ชวยเปดกวางในเชิงปญญาและ
จิตวิญญาณท่ีรวมรับรูปญหาของสังคมที่มีความหลากหลายและสลับซับซอน (5) กระบวนการพัฒนานโยบายตั้งอยู
บนพื้นฐานธรรมะ จึงจะทําใหบานเมืองสงบสุขหากกระบวนการดังกลาวเปนกระบวนการท่ีไมเปนไปอยางถูกตอง 
ไมมีธรรมะ สังคมจะไมมีความสงบสุข ดังนั้นระดับความสุขของสังคมที่เกิดข้ึนบงบอกถึงระดับความถูกตองและ
ระดับการมีธรรมะของกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ไมมีฐาน
จริยธรรม สังคมจะไมมีความสงบสุข นโยบายสาธารณะในสังคมปจจุบันไมไดนําไปสูการสรางสังคมท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม  
  ดังนั้น กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะท่ีดีควรคํานึงถึงบริบทของสังคม ทุนทางสังคม ทางเลือกใน
การแกปญหา วิธีการแกปญหาของชุมชน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในสังคม 
 

แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน 
  ทวีทอง หงษวิวัฒน (2527) การมีสวนรวมคือ การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนใน
การจัดการ ควบคุมการใชและการกระจายทรัพยากรที่มีอยูเพ่ือประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม
ตามความจําเปนอยางสมศักด์ิศรีในฐานะสมาชิกของสังคม ในการมีสวนรวม ประชาชนไดมีการพัฒนาความรูและ
ภูมิปญญาซ่ึงแสดงออกในรูปของการตัดสินใจในการกําหนดชีวิตของตนอยางเปนตัวของตัวเอง 

Milbrath (อางถึงใน พันธศักด์ิ นิ่มจรรยา, 2539) การมีสวนรวมประกอบดวยฐานคติสําคัญคือ ปจจัยท่ี
เก่ียวของกบัการกระทําทางการเมืองอยางใดอยางหนึ่งที่มีแนวโนมวาจะเก่ียวของกับการกระทําอื่นๆ ทางการเมือง
ดวย และความเก่ียวพันทางการเมืองมีลักษณะเปนลําดับขั้น กลาวคือบุคคลที่อยูในลําดับขั้นของการเกี่ยวพันทาง
การเมืองเดียวกันมีแนวโนมที่จะมีกิจกรรมทางการเมืองเหมือนกัน ผูที่มีลําดับขั้นของการเก่ียวพันทางการเมืองใน
ลําดับสูงจะครอบคลุมกิจกรรมทางการเมืองในลําดับที่ต่ําดวย  
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คนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม และคณะ (2545) การมีสวนรวมของประชาชนเปนการกระจายโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมทางการเมืองและการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเร่ืองตางๆ รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและ
ของชาติ ซึ่งจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของประชาชน โดยการใหขอมูล แสดงความคิดเห็น ให
คําแนะนําปรึกษา รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2548) การมีสวนรวมในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
หมายถึง การที่อํานาจในการตัดสินใจไมควรเปนของกลุมคนจํานวนนอย แตอํานาจควรไดรับการจัดสรรในระหวาง
ประชาชน เพื่อทุกๆ คนไดมีโอกาสที่จะมีอิทธิพลตอกิจกรรมสวนรวม 

การมีสวนรวมจะนําไปสูการตัดสินใจอยางมีคุณคาและอยางชอบธรรมและตองเปนการมีสวนรวมอยาง
แทจริง ไมวางระบบไวใหดูเหมือนวาไดจัดกระบวนการใหมีสวนรวมแลวเทานั้น ถาการตัดสินใจที่เกิดจากการมีสวน
รวมมีความสมเหตุสมผลและชอบธรรมก็ตองนําไปปฏิบัติ แตถาผูมีอํานาจเห็นวาการตัดสินใจนั้นไมเหมาะสมขัดกับ
การตัดสินของการมีสวนรวมก็จะตองอธิบายไดโดยมีมาตรฐานแหงความชอบธรรมที่จะเลือกตัดสินใจเชนนั้น โดยท่ี
สังคมสวนใหญยอมรับได การมีสวนรวมมีตั้งแตนอยที่สุดของการมีสวนรวมคือ “แจงเพ่ือทราบ” นั่นคือไดตัดสินใจ
ไปแลวจึงมาแจงใหทราบ ถาเปนเร่ืองเล็กนอยอาจไมสรางปญหา 

หากเห็นวาการตัดสินใจนั้นมีผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสียควรจะตองมีการปรึกษาหารือก็ถือวามีสวน
รวมในระดับที่สูงขึ้นมาอีกเล็กนอย คือไดรับฟงความคิดเห็นกอนตัดสินใจ วิธีการที่มักจะหยิบขึ้นมาทํากันในระดับนี้
คือ การทําประชาพิจารณหรือการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ตองเนนย้ําวากระบวนการรับฟงความคิดเห็น
ของผูมีสวนไดสวนเสียจะตองทําตั้งแตเริ่มคิดและตระหนักถึงปญหา (ไมใชทําเมื่อไดตัดสินใจไปแลวและไดรับการ
ประทวง) 

สวนกระบวนการมีสวนรวมระดับสูงสุดคือการลงประชามติ แมจะดูดีที่แตละคนสามารถลงมติได แตการ
ลงมติลงไดเพียง “ใชหรือไมใช” หรือ“เอาหรือไมเอา” อาจจะยิ่งกอใหเกิดความขัดแยงความแตกแยกขึ้นอีก ถา
สังคมยังไมเขาใจกระบวนการประชาธิปไตยอยางแทจริง 
 

สถานการณประมงพ้ืนบานในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา  
 ประมงพื้นบานจังหวัดสงขลาเผชิญสถานการณที่เปนปญหาในดานตางๆ ดังนี้ 
  1. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมงชายฝง ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมงชายฝง ไดแก การ
รุกล้ําของน้ําเค็ม การสูญพันธุของพืชใตน้ํา สัตวน้ําทะเลบางชนิดอาจสูญพันธุไดเนื่องจากขาดแคลนแหลงอาหาร 
พื้นที่ปาชายเลนซ่ึงจัดเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ําพบวาจะมีจํานวนพรรณไมลดลง  
 2. การใชเครื่องมือทําลายลางนานาชนิด การประมงเกินขนาด การประมงผิดกฎหมายและการใชเครื่องมือ
ประมงแบบทําลายลางนั้นเปนตนเหตุของปญหาตางๆ อาทิ จํานวนปลาที่นอยลงจนใกลหมดไป ปญหาแรงงานทาส
รวมถึงทําลายระบบนิเวศทางทะเลและจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมงชายฝงทะเล ความเสียเปรียบในการ
แขงขันและแยงชิงการจับสัตวน้ําไดเปนแรงกดดันใหชาวประมงทะเลพื้นบานบางกลุม ไดหันไปทําการประมงและใช
เครื่องมือในการจับสัตวน้ําที่มีประสิทธิภาพสูงที่ไมเหมาะสมและผิดกฎหมายมากข้ึน ซึ่งสงผลใหทรัพยากรประมง
ชายฝงทะเลเกิดความเสื่อมโทรมเพ่ิมขึ้น และเกิดความขัดแยงในการใชประโยชนระหวางชาวประมงดวยกันเอง 
 3. ชาวประมงพื้นบานจับปลาไดนอยลง การจับปลาไดนอยลงเปนสถานการณที่ชาวประมงพ้ืนบานในพื้นท่ี
จังหวัดสงขลาประสบปญหาในปจจุบันซ่ึงเกิดจากปริมาณสัตวน้ําที่นอยลงและพ้ืนท่ีในการทําประมงพื้นบานถูกจํากัด 
ดังนั้นการที่ชาวประมงพื้นบานในพื้นทีจ่ังหวัดสงขลาการจับปลาไดนอยลง ทําใหชาวประมงพื้นบานไดมีการปรับตัวใน
การหาอาชีพเสริมอื่นทําเพื่อหารายไดมาจุนเจือครอบครัว บางกลุมชาวประมงพ้ืนบานก็จะทํานาทําสวน เพื่อใหมี
รายไดเลี้ยงปากเลี้ยงทองในฤดูมรสุมซึ่งออกหาปลาไมได (เดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม) สวนการปรับตัวอีกทาง
หนึ่งคือ การออกเรือประมงไกลขึ้นและนานข้ึนทําใหมีเวลาพักผอนนอยลง สงผลใหสุขภาพย่ําแย  
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 4. ภาครัฐไมสามารถกํากับการประมงได เจาหนาที่ภาครัฐมีพื้นท่ีรับผิดชอบมากดูแลไมทั่วถึงบางแหง 
พื้นที่แหลงน้ํามีขนาดใหญทําใหความถ่ีในการปฏิบัติงานควบคุมการทําการประมงมีนอยลง พื้นท่ีบางสวนตองถูก
จํากัดหรือตัดทิ้งไปท้ังๆ ที่เปนแหลงน้ําที่เปนความสําคัญตอการบริการทรัพยากรประมง 
 5. การตรวจเขมการประมงที่ผิดกฎหมายของสหภาพยุโรป สหภาพยุโรปไดออกกฎระเบียบการปองกัน 
ยับย้ังและขจัดการทําประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไรการควบคุม (Illegal, Unreported and 
Unregulated (IUU) Fishing) กําหนดใหประเทศท่ีจะสงออก สินคาประมงท่ีจับจากทะเลไปยังสหภาพยุโรป ตอง
จัดทําระบบปองกัน ยับยั้งและขจัดการทําประมงแบบ IUU และตองมีใบรับรองการจับสัตวน้ําประกอบการสงออก
สัตวน้ําไปยังสหภาพยุโรปทุกคร้ัง เพื่อรับรองวาผลิตภัณฑดังกลาวไมไดมาจากการทําประมงแบบ IUU 
  6. ปญหาเรือประมงผิดกฎหมาย ปญหาเรือประมงผิดกฎหมายสวนใหญเปนการทําประมงแบบธุรกิจของ
กลุมนักลงทุน โดยใชเครื่องมือประมงที่ทําลายทรัพยากรสัตวน้ํา ทั้งยังลักลอบเขามาทําการประมงในเขต 3,000 
เมตร หรือ 3 กิโลเมตรจากชายฝงซึ่งเปนเขตอนุรักษและเปนพื้นที่ทําการประมงของชาวประมงพ้ืนบาน หลายครั้ง
เกิดการกระทบกระทั่งกันจนถึงขั้นทํารายชาวประมงพื้นบานและไลยิงกันกลางทะเล 
  

บทสรุป 
  สรุปไดวาสถานการณประมงพ้ืนบานจังหวัดสงขลากําลังเผชิญสถานการณที่เปนความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรประมงชายฝง การประมงเกินขนาด การประมงผิดกฎหมายและการใชเครื่องมือประมงแบบทําลายลาง 
ชาวประมงพื้นบานจับปลาไดนอยลง ภาครัฐไมสามารถกํากับการประมงได การตรวจเขมการประมงท่ีผิดกฎหมาย
ของสหภาพยุโรปและปญหาเรือประมงผิดกฎหมาย ซึ่งมีแนวทางในการเสนอนโยบายประมงพื้นบานในพ้ืนที่จังหวัด
สงขลา โดยการจัดการประมงเชิงชุมชนและการวางแผนสงเสริมการประมงใหแกชาวประมงทะเลพ้ืนบาน เพ่ือให
ประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของทรัพยากรมีสิทธิ์เขาไปใชประโยชนและมีหนาที่ในการฟนฟู ดูแลรักษา กําหนด
แหลงทําการประมงแตละชุมชน มีสวนรวมในการใชประโยชน การวางแผนจัดการ กําหนดมาตรการ กฎ กติกาใน
การทําประมงและมีการประสานงานที่ดีระหวางหนวยงานรัฐกับชุมชนพรอมท้ังรัฐบาลตองดําเนินการอยางจริงจัง
กับเรืออวนลากผิดกฎหมายประมง 
 ดังนั้นวิกฤตประมงไทยควรมีการแกไขปญหาอยางโปรงใสและมีสวนรวมโดยเฉพาะภาคสวนประมง
พื้นบาน/ชาวประมงชายฝง ภาคประชาชนและภาคสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการปองกัน ยับยั้ง ขจัดการทําประมงท่ี
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม โดยทุกภาคสวนจะตองมีสวนรวมกับกระบวนการรางกฎหมายลูกที่
จะมารองรับกฎหมายประมง 
  การแกไขปญหาความขัดแยงในการแยงชิงทรัพยากรประมงควรแบงเขตการทําประมงระหวางชาวประมง
แตละกลุมและใหแบงเขตทะเลใหชุมชนหรือทองถิ่นควบคุมและบริหารการจับสัตวน้ําภายใตระบบสิทธิการประมง 
โดยจําแนกเปนสิทธิประมงทองถิ่นกับสิทธิประมงชุมชนและใหตั้งคณะกรรมการประมงทองถิ่นหรือคณะกรรมการ
ประมงชุมชนขึ้นควบคุมจํานวนชาวประมง กําหนดประเภทเคร่ืองมือและปริมาณสัตวน้ําท่ีแตละคนจะทําการ
ประมงได ตลอดจนหามชาวประมงจากตางถ่ินเขาไปทําการประมงในเขตประมงของทองถ่ินหรือชุมชน การแบงเขต
การทําประมงพ้ืนบานและประมงพาณิชย แกไขปญหาใชพื้นท่ีทับซอน ลดขอขัดแยง 
 แนวทางการแกปญหาประมงผิดกฎหมายการควบคุมเรือประมงไมขึ้นทะเบียน ไมมีใบมอบอนุญาต ไม
สามารถออกจับปลาได กลับกลายเปนผลดีตอเรือประมงพ้ืนบานและเรือประมงถูกกฎหมาย เพราะสามารถทํางาน
ได จับปลาไดมากขึ้นและเปนผลดีทั้งตอทรัพยากรพันธุสัตวน้ําท่ีเคยถูกกวาดขึ้นมาในขณะท่ียังโตไมเต็มวัยจะไดมี
โอกาสไดอยูรอด รวมทั้งอาชีพประมงชายฝง 
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องคประกอบของการเปลี่ยนแปลงอยางมีแบบแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏไปสูการบริหาร ใน
รูปแบบมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
Planned-Change Factors of Rajabhat University Towards An Autonomous University 
: A Case Study in Nakhon Ratchasima Rajabhat University 
 
ผูวิจัย   ศักด์ิดา  นาสองสี 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร. ศรุดา  สมพอง 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา เก่ียวกับปจจัยหลักของ การบริหาร เม่ือมีการปรับเปล่ียนสภาพไปสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ และ 2) เพื่อศึกษาองคประกอบการเปลี่ยนแปลงอยางมีแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏในทิศทาง  สูการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ กลุมผูใหขอมูลสําคัญและกลุมตัวอยางในการวิจัยคือผูบริหารและบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จํานวน 140 เก็บขอมูลจากการสัมภาษณและแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณโดยการหาคาสถิติบรรยาย วิเคราะห องคประกอบและการวิเคราะหเสนทาง และวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพโดยการวิเคราะหเนื้อหา 
ผลการวจิัย 

1. จากการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ พบวามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีความพรอมในการ
เปลี่ยนแปลงการบริหารเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ในทุกองคประกอบของการศึกษา คือ 1) ทิศทางกลยุทธที่
ชัดเจน 2) ความมั่นคงทางดานการเงิน 3) งานวิชาการและงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ4) มีความผูกพันที่ดีกับชุมชน5) 
ผูบริหารมีภาวะผูนําและการบริหารจัดการที่ดี 6) สภามหาวิทยาลัยมีธรรมาภิบาลระดับสูง 

2. การการวิเคราะหเชิงปริมาณจากแบบสอบถามพบวา องคประกอบที่สําคัญที่สุดสองประเด็นในการ

เปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับคือ มีความผูกพันท่ีดีกับชุมชนอยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.28, S.D.=.85) และ

รองลงมาคือองคประกอบดานทิศทางกลยุทธที่ชัดเจน ระดับมาก (X = 4.10, S.D.=.92)  
 

คําสําคัญ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ, มหาวิทยาลัยในกํากับ 
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Abstract 
This objectives of this research were to 1) study the factors affected the changing to 

an autonomous university of the personnel staff in Nakhon Ratchasima Rajabhat University 
and 2) present the planned-change factors affected to an autonomous university. The key 
informants and samples of research were 140 of administrators, teachers and supporting 
staffs. The research instruments were interviews and questionnaires. The data was analyzed 
by descriptive statistics and content analysis. 

The findings were; 
1. Nakhon Ratchasima Rajabhat University has had the readiness preparation in all 

studied factors for changing to an autonomous university, including 1 ) a clear strategic 
direction 2 ) financial stability 3) quality of academic and research 4) good relationship 
with community 5) ) leadership and good management and 6) the high governance of the 
university council.
 2. Data analyzed from questionnaire found that the two highest level of factors 
affected the changing to an autonomous university were as following; 1st factor was the 
good relationship with community (X = 4.28, S.D.=.85) and 2nd factor was a clear strategic 
direction (X = 4.10, S.D.=.92)  

Keywords : Rajabhat University, Autonomous University 
 

บทนํา 
การจัดการศึกษาในสภาพสังคมโลกปจจุบันเปนกระแสโลกาภิวัตนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงใหมๆ เกิดข้ึน

มากมายตลอดเวลา ดวยความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศผสมผสานกับความรู  และนวัตกรรม
ใหมๆ ทําใหการติดสื่อสารแลกเปล่ียนขอมูลและเรียนรูซึ่งกันและกัน สามารถทําไดอยางรวดเร็วในเวลาเพียงเสี้ยว
วินาทีเทานั้น และกระแสการเปลี่ยนแปลงนี้ ยังสงผลกระทบตอสังคมไทยอยางมากจนเกิดภาวะวิกฤติทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและดานการศึกษาโดยเฉพาะปญหาในการบริหารและจัดการศึกษาที่มีความออนดอยทั้ง
ดานการบริหารจัดการและคุณภาพ สงผลใหสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกตองเผชิญกับเงื่อนไขขอจํากัด ดานทรัพยากร 
จึงนําไปสูการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมการบริหารอุดมศึกษารูปแบบใหม  (อมรวิชช นาครทรรพ, 2546) จาก
การศึกษาของศาสตราจารยดีทมาร บรุน (Dietmar Braun) และศาสตราจารยฟรองสวาส ซาเวียร เมอรเรียน 
(Francois-Xavier Merrien) (Braun & Merrien, 1999) ซ่ึงเปนนักรัฐศาสตรและสังคมวิทยาเปรียบเทียบ จาก
มหาวิทยาลัยโลซาน (Lausanne University) ประเทศสวิสเซอรแลนด ไดทําการศึกษาแนวโนม มหาวิทยาลัย ใน
หนังสือ Towards a new model of governance of universities (1999) ชี้ใหเห็นวา ในอดีตการอุดมศึกษา
ของแตละประเทศมีลักษณะท่ีแตกตางกันไป ตามประวัติศาสตร และวัฒนธรรมการบริหาร ในปจจุบันกระแสโลกา
ภิวัตนกาลังทําใหระบบการอุดมศึกษาทั่วทั้งโลกปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันหมด  คือ เนนประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ความคุมคา (Value for money) การตอบสนองผูรับบริการ (Consumer-oriented) และการเล้ียง
ตัวเองได (Self-dependence) (UNESCO, 1998, p.10) จึงเกิดการผลักดันเชิงนโยบายของรัฐเปล่ียนรูปแบบ
มหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (Autonomous state university) 
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ระบบการศึกษาของประเทศไทยประสบปญหาหลักคือยังไมสามารถพัฒนาคนไทยใหมีศักยภาพเพียงพอ 
ตอการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพในสังคมที่เปลีย่นไป รวมทั้งยังไมสามารถพัฒนาและสรางสรรคสังคมประเทศชาติให
เจริญกาวหนาไดในสังคมโลก ซ่ึงเปนปญหาวิกฤติที่จะตองแกไขรวดเร็วและจริงจัง รัฐจึงไดกําหนดนโยบายปฏิรูป
การศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2546) โดยมีความมุงหมายที่จะจัดการเพ่ือพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดีที่มีความสามารถและอยูรวมกับสังคมอยางมีความสุข การดําเนินงานตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลังและประสิทธิภาพจําเปนตองยึดเงื่อนไขและหลักการสําคัญ
ของการปฏิรูป ดังนี้ 1) สถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเองโดยยึดประโยชนที่จะเกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ 
2) การมีสวนรวม กําหนดใหบุคคลหลายฝาย ที่เก่ียวของกับการศึกษาหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษา 3) 
การกระจายอํานาจดานการบริหารจัดการศึกษา ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไป
ใหสถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบ 4) ความรับผิดชอบตรวจสอบได มีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบและภารกิจ
ของผูรับผิดชอบ หลักความรับผิดชอบนี้ถือวาใครไดรับมอบหมายหนาท่ีตองรับผิดชอบงานนั้นใหเกิด ผลดีที่สดุ และ
ตองสามารถตรวจสอบความสําเร็จไดเพื่อเปนหลักประกันคุณภาพการศึกษา  (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2550)  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 36 ไดกําหนดใหสถานศึกษาของรัฐ ท่ีจัด
การศึกษาระดับปริญญาเปนนิติบุคคล ที่อาจเปนสวนราชการ หรือหนวยงานในกํากับของรัฐ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 
กําหนดใหสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการ
อุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นอกจากนั้นใน
แผนพัฒนาอุดมศึกษาไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตองเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
และคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ (ค.ป.ร.) ไดระงับการกําหนด
อัตราขาราชการใหมทุกประเภท และไมมีอัตราทดแทนขาราชการท่ีออกจากงานดวยเหตุสูงอายุ (เกษียณราชการ) 
ใหกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2542 โดยไดจัดสรรอัตราใหเทาท่ีจําเปนในระบบใหมที่
เรียกวา “พนักงานมหาวิทยาลัย” (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2545) 

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่กําลังกลาวถึงกันอยูในขณะนี้มี 2 ประเภท ประเภทแรก เปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐตั้งแตแรกตั้ง อีกประเภทหนึ่งเปนการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยท่ีเปนสวนราชการและไดมีการเรียก
กันอยูหลายคํา เชน มหาวิทยาลัยของรัฐนอกระบบราชการ มหาวิทยาลัยนอกระบบ มหาวิทยาลัยอิสระ 
มหาวิทยาลัยในกํากับ มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล เปนตน ไมวาจะเรียกวาอะไร
ก็ตาม ความหมายส้ันๆ ก็คือ เปนมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีมิใชสวนราชการที่สามารถพัฒนาระบบบริหารเปนของ
ตนเองที่สอดคลองกับปรัชญาและจุดมุงหมายของมหาวิทยาลัย มีความเบ็ดเสร็จในตัว ลักษณะเชนนี้ ตรงกับคําวา 
"Autonomy" ซึ่ง Autonomy นั้น มิไดหมายความวาเปนอิสระ (independence) โดยไมตองถูกกํากับและ
ตรวจสอบโดยกลไกของรัฐ โดยมีในหลักการ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐยังคงมีสถานภาพเปนหนวยงานของรัฐแต
ไมเปนสวนราชการและไมเปนรัฐวิสาหกิจ เปนนิติบุคคลอยูภายใตการกํากับของรัฐโดยทบวงมหาวิทยาลัย และเปน
หนวยงานของรัฐที่ยังคงไดรับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณแผนดินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
อยางเพียงพอ ที่จะประกันคุณภาพการศึกษาไวได ดังโครงสรางดังนี้ 
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รูปภาพที่ 1 ความสัมพันธกบัองคการภายนอกของมหาวิทยาลัยในกํากับ 
 
 

ปจจุบันประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยประมาณ 170 แหง เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏจํานวน 38 แหง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนกลุมมหาวิทยาลัยที่พัฒนามาจากโรงเรียนฝกหัดอาจารยที่ตั้งอยู  ทุกภูมิภาคของประเทศ 
ตอมาไดเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนฝกหัดอาจารยเปน วิทยาลัยครู หลังจากนั้น ไดรับพระราชทานนาม "ราชภัฏ" จาก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ใหเปนชื่อประจําสถาบัน พรอมท้ัง พระราชทานตราประจําสถาบัน 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏไดรับการยกฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 มีสถานภาพเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวย วิธีการงบประมาณในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา สามารถกําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาพรอมทั้งสามารถออกกฎ ระเบียบ 
ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา เปนตน โดยสภา
มหาวิทยาลัย อีกทั้งมีองคกรตางๆ ท่ีมีหนาท่ีกํากับและดูแลการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย เชน สภาวิชาการ 
สภาคณาจารยและขาราชการ เปนตน ที่มีวัตถุประสงคใหการศึกษาในดานวิชาการและเปนมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น ที่นอกเหนือจากวัตถุประสงคของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มี 4 ประการ คือ เพื่อผลิตบัณฑิต ทําวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติแลว มหาวิทยาลัยราชภัฏยังมีภารกิจและปณิธานตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ดังนี้ “ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่
เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรค ศิลปวิทยา เพื่อ
ความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและย่ังยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษาการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุล และยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยาฐานะครู” 
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มหาวิทยาลัยของรัฐหลายแหงดําเนินการปรับเปล่ียนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หลายมหาวิทยาลัย
แลว กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดเปนกลุมที่พัฒนามาจากวิทยาลัยครู  แตอยูในขายท่ีจะตองดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพมหาวิทยาลัยของรัฐ ไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยมีเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิตที่มีความพรอมและสามารถออกนอกระบบราชการไดตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2558 
ดังนั้นผูวิจัยซึ่งเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงมีความสนใจและเห็นความสําคัญในการศึกษาความเปนไป
ได องคประกอบท่ีสําคัญและเหมาะสมในการปรับเปล่ียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อเปนมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ 
โดยศึกษาปจจัยที่จําเปนสาหรับการพัฒนาองคการสูการเปนมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐหรือมหาวิทยาลัยนอก
ระบบราชการเชนกัน มหาวิทยาลัยจึงควรเตรียมความพรอมท่ีจะนําไปสูการบริหารในรูปแบบมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐตอไป 
 

จุดประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เก่ียวกับปจจัยหลักของ การบริหาร เม่ือมี

การปรับเปล่ียนสภาพไปสูการเปนมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ 
2. เพื่อศึกษาองคประกอบการเปลี่ยนแปลงอยางมีแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏในทิศทาง สูการเปน

มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ  
 

 กรอบแนวคิดการวิจัย 
   ในการวิจัยในเรื่อง องคประกอบของการเปลี่ยนแปลงอยางมีแบบแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏไปสูการ
บริหารในรูปแบบมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผูวิจัยทําการ
วิเคราะหและนําเสนอขอมูลในการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซ่ึง
ประกอบไปดวยปจจัยที่องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization of Economic 
Cooperation Development: OECD) รวบรวมไวในการบงชี้ถึงความสําเร็จของมหาวิทยาลัย โดยผูวิจัยเลือก
ศึกษาบริบทที่เกี่ยวของมาใชในการวิจัยคร้ังนี้ จํานวน 6 องคประกอบ ไดแก 1) ทิศทางกลยุทธที่ชัดเจน 2) ความ
มั่นคงทางดานการเงิน 3) งานวิชาการและงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 4) มีความผูกพันที่ดีกับชุมชน 5) ผูบริหารมีภาวะ
ผูนําและการบริหารจัดการท่ีดี 6) สภามหาวิทยาลัยมีธรรมาภิบาลระดับสูง โดยใชกรอบการวิเคราะห สังเคราะห
จากแบบสัมภาษณ และเพ่ิมความเชื่อม่ันของการวิจัยโดยการทําแบบสอบถาม นําผลมาวิเคราะหเพ่ือประมวล
ผลลัพธวาแตละองคประกอบมีความสําคัญตอการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ ตามกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

กลุมผูใหขอมูลสําคัญ (key informants) ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปดวย ผูบริหารและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) 

กลุมตัวอยางเพื่อการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับองคประกอบที่สําคัญในการการเปล่ียนแปลงอยางมีแผน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในทิศทางสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซ่ึงเปนผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรที่
เก่ียวของกับสายการศึกษาและสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบแบง
ชั้น (Stratified Random Sampling) ดวยวิธีคํานวณหาสัดสวนระหวางกลุมตัวอยางกับประชากร ตามวิธีของทาโร 
ยามาเน ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 %) ไดกลุมตัวอยางในการวิจัย รวม 140 คน 

การวิเคราะห สังเคราะห 

องคประกอบที่สําคัญตอการบริหารมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
1) ทิศทางกลยุทธที่ชัดเจน
2) ความมั่นคงทางดานการเงิน
3) งานวิชาการและงานวิจยัที่มีคณุภาพ
4) มีความผูกพันท่ีดีกับชุมชน
5) ผูบรหิารมีภาวะผูนาและการบริหารจัดการท่ีดี
6) สภามหาวิทยาลัยมีธรรมาภิบาลระดับสูง

การบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
รูปแบบมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
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สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิจัยจากการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ  
เปนผลการวิเคราะหเนื้อหาขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณแบบเชิงลึกจากผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ท่ี

เปนกลุมที่มีประสบการณตรง เปนผูดํารงตําแหนงบริหาร หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย เปนผูที่
มีประสบการณในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พบวา  ผูใหสัมภาษณ
สวนใหญ มีความคิดเห็นเปนสอดคลอง เปนไปในทางเดียวกัน กลาวคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีระดับ
ความพรอมและมีศักยภาพในการปรับสภาพไปสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  โดยใหความคิดเห็นตาม
องคประกอบการที่สําคัญที่สงผลตอความสําเร็จของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการบริหารแบบมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ ทั้ง 6 ปจจัยวา มีความพรอมแตละปจจัยมากนอยแตกตางกันไป และมีความคิดเห็นวาการปรับสภาพไปสู
การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานั้น มีความเปนไปไดในการดําเนินการ
แบบคอยเปนคอยไปภายในระยะเวลา 5 ปถึง 10 ปขางหนา ท้ังนี้ยังเพ่ิมเติมประเด็นเกี่ยวกับปจจัยแวดลอมทาง
การเมืองก็มีผลตอการรับรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยดวย สรุปในแตละองคประกอบ ดังนี้ 

1. ทิศทางกลยุทธที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีการจัดทําแผน ทบทวนแผนยุทธศาสตร กล
ยุทธในการบริหารมหาวิทยาลัยตามกรอบของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยเนนการมีสวนรวมทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัย ดังนั้นการหากมีการปรับเปล่ียนไปบริหารแบบ
มหาวิทยาลัยในกํากับนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีความพรอมดานการกําหนดยุทธศาสตร 

2. ความมั่นคงทางดานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเปนหนวยงานภาครัฐ จึงมีงบประมาณ
รายไดหลักมาจากงบประมาณแผนดินที่รัฐบาลจัดสรรมาใหตามปงบประมาณ ดังนั้นหากเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
นั้น ความม่ันคงทางการเงินถือวาเปนความเสี่ยงที่จะตองนํามาวิเคราะหและวางแผนบริหารความเส่ียงดานนี้ 

3. งานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยภาพรวมของงานวิชาการและศักยภาพของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีความโดดเดนดานการผลิตบัณฑิตสายวิชาชีพครู ซ่ึงจากผลงานเชิงประจักษใน
รอบหลายปที่ผานมา พบวาบัณฑิตสายครุศาสตร สามารถสอบบรรุเขารับราชการไดจํานวนมากเปนอันดับตนๆ 
ของประเทศ ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏควรมีแผนในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
เอกและมีสัดสวนของผูมีตําแหนงทางวิชาการตามเกณฑประกันคุณภาพของ สกอ./สมศ. 

4. มีความผูกพันที่ดีกับชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาไดกําหนดอัตลักษณของมหาวิทยาลัยคือ 
“ที่พึ่งของทองถิ่น” เพื่อเปนไปตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ินตามพรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2547 ผลการวิจัยพบวาผูใหสัมภาษณเห็นวาถึงแมจะเปล่ียนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับขอรัฐ แตพันธกิจที่เกี่ยวของ
กับชุมชนทองถิ่นยังจะเปนหลักในการกําหนดยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยตอไป 

5. ผูบริหารมีภาวะผูนําและการบริหารจัดการท่ีดี สรุปจากการสัมภาษณพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารมี
ความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการนํามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาไปสูมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยเฉพาะ
ตําแหนงอธิการบดี ที่จะตองเปนผูสื่อสารทุกชองทางเพื่อทําความเขาใจในการนําไปสูมหาวิทยาลัยในกํากับ 

6. สภามหาวิทยาลัยมีธรรมาภิบาลระดับสูง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ถือวาเปนผูทรงคุณวุฒิ
ที่กํากับการบริหารหรือเรียกวาคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ที่ผานมาการทํางานของสภามหาวิทยาลัย
ราบรื่นมาดวยดี ไมมีการเทรกแซงหรือชี้นําการบริหารจากสภา ดังนั้นหากเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับนั้น 
บทบาทของสภามหาวิทยาลัยก็จะมีความสําคัญมากข้ึน 

2. การวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถี่ (Frequency) และรอยละ 

(Percentage) รายละเอียดตาม ตาราง ดังนี้ 
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คุณลักษณะสวนของบุคคล จํานวน  รอยละ 
เพศ 
 ชาย 
 หญิง 
 
อายุ 
 ต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป 
 31 – 40 ป 
 41 – 50 ป 
 51 – 60 ป 
 มากกวา 60 ป 
 
วุฒิการศึกษา 
 ต่ํากวาปริญญาตรี 
 ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก 
 
ตําแหนงทางวิชาการ 
 อาจารย 
 ผูชวยศาสตราจารย 
 รองศาสตราจารย 
 สายสนุบสนุนอื่นๆ 
 
สถานภาพ 
 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
 ลูกจางประจํา 
 ลุกจางชั่วคราว/ตามภารกิจ 
 
อายุงาน 
 1-5 ป 
 6-10 ป 
 11-15 ป 
 มากกวา 15 ป 

 
64 
76 
 
 
15 
25 
45 
23 
32 
 
 
8 
12 
94 
26 
 
 
80 
35 
3 
20 
 
 
25 
100 
10 
5 
 
 
25 
46 
46 
23 

 
45.7 
54.3 
 
 
10.7 
17.8 
32.1 
16.4 
22.8 
 
 
5.7 
8.5 
67.1 
18.5 
 
 
57.1 
25.0 
2.1 
14.2 
 
 
17.8 
71.4 
7.1 
3.5 
 
 
17.8 
32.8 
32.8 
16.4 

รวม  N = 140 100 

ตารางที่ 1 ขอมูลคุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม 
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 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในตารางที่ 1 พบวา เปนเพศหญิง รอยละ 54.3 และเพศชาย รอยละ 
45.7, ชวงอายุระหวาง 41-50 ป มีจํานวนมากสุดคือ 45 คน คิดเปนรอยละ 32.1 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 67.1 และปริญญาเอก จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 18.5 ตํารงตําแหนงทาง
วิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 25 และ ตําแหนงทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 2.1 มีสภานภาพเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 100 คน 
ตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 71.4 และกลุมท่ีมีอายุงาน ระหวาง 
6-10 ปและ 11-15 ป มีจํานวนเทากัน คือ 46 คน คิดเปนรอยละ 32.8 ในแตละชวงอายุงาน 
  
องคประกอบที่สําคัญตอการบริหารมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

องคประกอบ/ปจจัย ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 
1) ทิศทางกลยุทธที่ชัดเจน  
 - มีความเขาใจ “มหาวิทยาลัยในกํากับ” อยางชัดเจน 
 
2) ความมั่นคงทางดานการเงิน 
 - มหาวิทยาลัยมีแผนบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพ 
 
3) งานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
 - บุคลากรมีศักยภาพในการสรางสรรคผลงานวิชาการ  
 ในระดับที่สูงได 
 
4) มีความผูกพันที่ดีกับชุมชน 
 - มหาวิทยาลัยเปนที่รูจักและยอมรับจากชุมชน 
 
5) ผูบริหารมีภาวะผูนาและการบริหารจัดการที่ดี 
 - เชื่อมั่นในผูบริหารในการพาสูมหาวิทยาลัยในกํากับ 
 
6) สภามหาวิทยาลัยมีธรรมาภิบาลระดับสูง 
 - นายกสภามหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการกํากับ 
 มหาวิทยาลัย 

4.10 
4.25 
 
3.87 
3.98 
 
4.04 
3.85 
 
 
4.28 
4.31 
 
3.94 
3.82 
 
4.08 
3.89 

.92 

.86 
 
1.01 
.96 
 
.92 
.86 
 
 
.85 
.93 
 
1.07 
1.10 
 
.91 
.84 
 

มาก 
มากที่สุด 
 
มาก 
มาก 
 
มาก 
มาก 
 
 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
 
มาก 
มาก 
 
มาก 
มาก 

รวม 358 100  

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นตอองคประกอบท่ีสาํคัญตอการบริหารมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 
 จากขอมูลในตารางที่ 2 พบวาความคิดเห็นเก่ียวกับองคประกอบท่ีสําคัญของการบริหารแบบมหาวิทยาลัย
ในกํากบัของรัฐของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานั้น เรียงลําดับองคประกอบจากคาเฉลี่ยจากมากไป

หานอยไดดังนี้ลําดับที ่1 องคประกอบท่ี 4 มีความผูกพันท่ีดีกับชุมชน ระดับมากท่ีสุด (X = 4.28, S.D.=.85) ลําดับ

ที่ 2 องคประกอบท่ี 1 ทิศทางกลยุทธที่ชัดเจน ระดับมาก (X = 4.10, S.D.=.92) ลําดับที่ 3 องคประกอบที่ 6 สภา

มหาวิทยาลัยมีธรรมาภิบาลระดับสูง ระดับมาก (X = 4.08, S.D.=.91) ลําดับท่ี 4 องคประกอบที่ 3 งานวิชาการ
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และงานวิจัยที่มีคุณภาพ ระดับมาก (X = 4.04, S.D.=.92) ลําดับท่ี 5 องคประกอบที่ 5 ผูบริหารมีภาวะผูนําและ

การบริหารจัดการท่ีดี (X = 3.94, S.D.=1.07) และสุดทาย ลําดับท่ี 6 องคประกอบท่ี 2 ความม่ันคงทางดาน

การเงิน(X = 3.87, S.D.=1.01)  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากสรุปผลการวิจัยขั้นตน สามารถนามาอภิปรายผล องคประกอบของการเปล่ียนแปลงอยางมีแบบแผน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏไปสูการบริหารในรูปแบบมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา สามารถอภิปรายผลท่ีสําคัญ ไดดังนี้ 

องคประกอบท่ีสําคัญของการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากผลของการวิเคราะห
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามซึ่งผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูบริหาร คณาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย ขาราชการ 
ลูกจางประจาและ ลูกจางชั่วคราว ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีความคิดเห็น เก่ียวกับความเปนไปไดใน
การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อเปนมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ มีความคิดเห็นท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด คือ 

องคประกอบท่ี 4 ความผูกพันที่ดีกับชุมชน (X = 4.28, S.D.=.85)  
ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความผูกพันที่ดีกับทองถิ่นในภารกิจที่กําหนดในพรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2547 

คือมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น ถึงแมจะเปลี่ยนรูปแบบการบริหารเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ความผุกพัน
กันชุมชนทองถิ่นก็ยังคงเปนองคประกอบท่ีสําคัญ ที่สอดคลองกับการศึกษาของดีสอดคลองกับการศึกษาของรัสเซล 
(Russell, 1978) พบวา การวิจัยเสนอรูปแบบใหมของการเปลี่ยนแปลงการศึกษาเปนการวางแผนและการดาเนิน
การศึกษากากับติดตาม โดยเนนในการชวยผูบริหารในดานการวางแผนการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติการโดยเนนการ
มีสวนรวมของทุกฝาย 

อีกทั้งองคประกอบท่ีสําคัญอันดับที่สอง คือ 2 องคประกอบที่ 1 ทิศทางกลยุทธที่ชัดเจน ระดับมาก 

(X = 4.10, S.D.=.92) แผนยุทธศาสตร เปนแผนหลักในการบริหารขององคกร ซึ่งประกอบดวย 3 ตัวแปร คือ 1) 
ทิศทางกลยุทธที่ชัดเจน 2) ความมั่นคงทางดานการเงินและ 3) มีกลยุทธเชิงรุกดานการตลาด สอดคลองกับ
การศึกษาของ ไดเสนอแนวคิดไวคือ 1) พฤติกรรมของผูนา การเปลี่ยนแปลง 2) การเลือกกลยุทธ 3) การสงเสริม
การพัฒนา อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Kast &Rosenzweig (1995) พบวา การเปลี่ยนแปลงองคกร เนน
หลักที่การปฏิบัติในการริเริ่มการเปล่ียนแปลง เชน การวางแผนกลยุทธ และสภาพแวดลอมขององคกรซึ่งจะทาให
การเปลี่ยนแปลงองคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. การเปลี่ยนสภาพมหาวิทยาลัยในระบบราชการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐโดยมี  สภา

มหาวิทยาลัยเปนองคกรบริหารสูงสุด มีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและมีอธิการบดีเปน
ผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย
อยางชัดเจน เปนระบบ เพื่อใหสามารถบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
เชนการจัดทํา ปรับ ปรุง ทบทวนแผนยุทธศาสตรใหสอดคลองกับรูปแบบมหาวิทยาลัยในกํากับ โดยเนนการสื่อสาร
ภายในองคกรหรือการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  
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2. มหาวิทยาลัยราชภัฏควรจัดทําแผนการบริหารการเงิน แผนบริหารความเส่ียงดานการเงิน เพื่อ
ดําเนินการสรางความม่ันคงทางการเงินทบวงมหาวิทยาลัยในอนาคตใหสามารถหารายไดเลี้ยงตนเองไดอยาง
เพียงพอในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยมีกลไกควบคุมการใชจายท่ีมีความสะดวก คลองตัวเปนระบบสูงกวา
รูปแบบราชการ 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 ผูสนใจ/นักวิจัย สามารถนําตัวชี้วัดนี้ไปใชดําเนินการเปนการวิจัยและพัฒนา (Research development 
Research) หรือเปนวิจัยปฏิบัติการ (Action research) เพ่ือพัฒนาองคประกอบที่อยูในอันดับรองลงไป ไดแก 
เร่ืองผูบริหารมีภาวะผูนาและการบริหารจัดการที่ดี และธรรมาภิบาลขอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
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บทบาทของกรมประมงในการแกปญหาการคามนุษยในแรงงานประมง 
 
The role of the department of fisheries in solving problem of human trafficking in 
fishery workers 

  
ผูวิจัย   ศักด์ิดา  โชตะยากฤต 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.เอกพร  รักความสุข  

 

บทคัดยอ 
วัตถุประสงคในการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษา 1) บทบาทกรมประมงในการแกปญหาการคามนุษย 2) 

องคประกอบท่ีมีความสําคัญตอบทบาทกรมประมงในการแกปญหาการคามนุษย 3) มาตรการและแนวทางในการ
แกปญหาการคามนุษยของกรมประมง  

ระเบียบวิธีวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาขอมูลจากเอกสารและเก็บรวบรวมขอมูลจากการ
สัมภาษณเชิงลึกผูที่มีประสบการณในกิจการประมงจํานวน 27 คนและการสนทนากลุม การวิเคราะหขอมูลใช
วิธีการวิเคราะหเนื้อหาในรูปของการพรรณนาวิเคราะห (descriptive analysis)  

ผลการวิจัยที่พบวา 
1) แรงงานตางดาวในภาคประมงทะเลเปนแหลงที่มีปญหาการคามนุษย 2) วิธีการแกไขปญหาการคา

มนุษยของรัฐบาลไทยขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบังคับใชกฎและกฎหมาย ไมสามารถจะปฏิบัติให
สอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศได จึงทําใหไทยถูกสหรัฐอเมริกาจัดประเทศไทยผิดกฎหมายการคุมครอง
เหยื่อการคามนุษยใหอยูในระดับ Tier 3 และมีการทําประมง ท่ีผิดกฎหมายจึงไดรับใบเหลืองจากสหภาพยุโรป 3) 
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว ไมมีสภาพบังคับไดจริงท่ีจะทําใหสอดคลองกับ
กฎหมายเก่ียวกับการประมงระหวางประเทศ 4) ปญหาการคามนุษยเปนผลมาจากการขาดการบูรณาการหนาที่ของ
หนวยงานรัฐ ที่เก่ียวของ และ5) ปญหาการคามนุษยเปนผลสืบเนื่องมาจากความโลภทางเศรษฐกิจที่ผูประกอบการ
ตองการลดตนทุนในการประกอบการ จึงมีการกระทําผิดกฏหมายในทะเล ยากที่เจาหนาท่ีจะติดตามตรวจสอบ 
 ขอเสนอท่ีสําคัญในการแกไขปญหาการคามนุษย ดังนี้ 1) กําหนดนโยบายในการบริหารจัดการ ติดตาม 
ควบคุมเพื่อแกไขปญหาการคามนุษยในแรงงานประมงใหเปนไปตามกฎหมาย 2) การแกไขปญหาการคามนุษย
อยางยั่งยืน รัฐบาลควรใหเอกชนผูประกอบการมีสวนรวมในการแกไขปญหาแรงงานประมง 3) จัดกระบวนการ
บริหารจัดการแรงงานตางดาวในภาคประมงเปนแบบบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 4) กําหนดนโยบายและแผน
ยุทธศาสตรบริหารจัดการแรงงานตางดาวภาคประมงทะเลในระยะยาว และ 5) พัฒนาความรูและสรางความเขาใจ
แกผูประกอบการถึงผลกระทบจากการทําประมงผิดกฎหมายและการคามนษุยที่นาํมาซ่ึงความสูญเสียภาพพจนและ
ความเชื่อมั่นในรัฐบาลไทย 
  
คําสําคัญ : บทบาท การคามนุษย แรงงานประมง แรงงานตางดาว ประมงผิดกฎหมาย 
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Abstract 
The objectives of this research were to study 1) the role of the department of fishery 

in solving the human trafficking problems 2) the important factors influencing the role of 
the department of fishery in solving the human trafficking problems 3) the means and 
method in solving the human trafficking problems of the department of fishery.  

This research was the qualitative method was employed by using documents and in-
depth interviewing of 27 key informants and the focus group discussion was used. The data 
were analyzed by descriptive analysis. 

The findings of this research as follows:
1) The migrant workers in Thai-Sea-Fishery boats were employed some illegal 

human trafficking 2) the method of solving illegal human trafficking of the Thai 
government was lacked of efficiency and effectiveness in the application of laws and 
regulations that didn’t able to conform to the laws of international standard. Thailand had 

received the 3-tier status from United of America which was classified as the worst case 
and receiving the yellow status from the law of European standard. 3) the Application of 
laws and regulations in case of illegal human trafficking were not really enforced, 
according to international law-set. This case had brought about the tremendous impacts to 
entrepreneurs and the Thai government 4) the worst situation had occurred, due to the 
lacking of integration of many departments involved, as too many cooks spoiled the foods 
and 5) the problems of illegal human trafficking were caused by economic greed, so the 
entrepreneurs needed to have a cost deduction of entrepreneurs cost, therefore, they 
employed the illegal acts in the Sea which was faraway from the authority to follow.  

Recommendations were as follows: 1) policy formulation to deal with illegal human 
trafficking to solve the root of problems of the fishery workers to manage, monitor, control 
and to follow up, in line with the rules of laws 2) the sustainable solution of illegal human 
trafficking to solve the problems of fishery workers, which the government had to give the 
opportunity for the entrepreneurs to collaborate as a joint-committee to oversee the migrant 
workers in fishery boats at Sea 3) the migrant workers management should be a center of 
one stop services 4) policy formulation and strategic plan for migrant workers in fishery 
must be advanced in planning in the long term and 5) to develop and understand the 
impacts of illegal consequences of fishery and human trafficking that had brought about the 
loosing the image of trust and confidence of the Thai government.

Keyword: Role, Human Trafficking, Fishery Workers, Immigrant Workers, Illegal Fishery. 
 

บทนํา 
การประมงเปนอุตสาหกรรมที่สําคัญของไทย และดวยความเชี่ยวชาญในการทําประมงอยูในอันดับตนๆ 

ของโลก จึงเปนผูสงออกผลิตภัณฑสัตวน้ํารายใหญของโลก และเปนแหลงท่ีมีความตองการแรงงานตางดาวจํานวน
มาก สวนหนึ่งเปนเพราะคนไทยไมนิยมทํางานประมงซึ่งเปนงานหนัก สกปรก เสี่ยงอันตราย และตองออกทะเลหา
ปลาหลายเดือนในนานน้ําของประเทศอินโดนีเชีย เมียนมาร อินเดีย ติมอร ศรีลังกา หรือ ในนานน้ําของประเทศ
แถบแอฟริกา เชนโซมาเลีย เปนตน สภาพอุตสาหกรรมประมงของไทยใชแรงงานตางดาวเขามาทํางานเปนหลัก 
โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน เมียนมาร กัมพูชาและลาว มีการคาดวาแรงงานประมาณ 200,000 คน 
ทํางานบนเรือประมงที่ไปจับปลานอกนานน้ําไทยและในงานประมงตอเนื่อง เชนในโรงงาน การปลอกกุง คัดแยก
ชนิด ขนาด และการทําความสะอาดอาหารทะเล ตองการแรงงานตางดาวสูงเชนกัน แรงงานตางดาวเหลานี้สวน
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ใหญหลบหนีมาจากวิกฤตทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจในประเทศพมา รวมทั้งแรงงานตางดาวที่หนีความยากจน
เร้ือรังจากกัมพูชาและลาว  

ผูประกอบการชอบจางแรงงานตางดาว เนื่องจากควบคุมงายและเต็มใจท่ีจะทํางานหนัก (คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ, 2548) สามารถจางตํ่ากวาคาแรงขั้นต่ําตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยมองวาหากจางตาม
คาแรงขั้นต่ํา อุตสาหกรรมการประมงจะไมสามารถแขงขันในตลาดการคาได  แมวาผูประกอบการในจังหวัด
สมุทรสาครมองวาการแจงแรงงานประมงในราคาคาแรงข้ันต่ํายังพอทําไรได (Pearson,2005) การศึกษาพบวามี
หลักฐานพอสมควรที่ชี้วา มีการปฏิบัติตอแรงงานตางดาวในภาคประมงต่ํากวามาตรฐานระหวางประเทศ ทั้งการคา
มนุษยและการบังคับแรงงาน สภาพการทํางานท่ีย่ําแย มูลนิธิรักษไทย (Raks Thai Foundation,2003) ระบุวา
ประมาณสองในสามของลูกเรือประมงเปนแรงงานตางดาวไมไดจดทะเบียน ถูกเอารัดเอาเปรียบ ตกอยูในเงื่อนไข
การทํางานที่ถูกกดขี่ และดวยความเปนคนตางดาวจึงไมมีหนทางมากนักท่ีจะปรับปรุงแกไขอะไร ๆ ใหดีขึ้นได 
กฎหมายคุมครองแรงงานของไทย ก็ไมไดครอบคลุมถึงแรงงานท่ีทํางานบนเรือประมงทะเลที่ออกไปจับสัตวน้ํานอก
นานน้ําไทย ลูกเรือประมงถูกลอลวงจากขบวนการคามนุษยขามชาติและถูกบังคับใหทํางานในเรือประมง 
(Robertson, 2010) ผลจากการสํารวจทาเรือเดินทะเลพบวา มีปญหาของการคามนุษยอยางรุนแรงอยูใน 4 
จังหวัดคือ สงขลา ชลบุรี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ (Wannapa Khaopa, 2010) ซ่ึงตรงกันในรายงานของ
องคกรภาคเอกชนทองถิ่น และรายงานขององคกรนานาชาติที่เกี่ยวของกับการคามนุษย (United Nations, 2011; 
online) รายงานการวิจัยของสุภางค จันทวานิช และคณะ(2559) รวมท้ังรายงานขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศ (International Labour Organization; ILO )ระบุวา รอยละ 45 ของแรงงานประมงตองทํางานมากกวา 
12 ชั่วโมงตอวัน 

ประเทศไทยกําลังเผชิญหนากับวิกฤติปญหาการคามนุษย สงผลกระทบตอการทําประมงของประเทศไทย
เปนอยางย่ิง เพราะผลิตภัณฑจากทะเลไมสามารถออกไปยังตางประเทศได เดือนมิถุนายน 2557 สํานักงานเพ่ือการ
ติดตามและการตอสูกับการคามนุษยกระทรวงตางประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. State Department's Office to 
Monitor and Combat Trafficking in Persons) รายงานสถานการณการคามนุษยประจําป 2557 ไทยเปน 1 ใน 
4 ประเทศที่ถูกลดระดับความพยายามตอบสนองตอการคามนุษยลงไปอยูกลุมท่ี 3 หรือ Tier 3 ท่ีมีสถานการณคา
มนุษยระดับเลวรายท่ีสุด เปนกลุมประเทศท่ีดําเนินการไมสอดคลองกับมาตรฐานขั้นต่ําตามกฎหมายดานการคา
มนุษยของประเทศสหรัฐอเมริกา และไมไดใชความพยายามอยางมีนยัสําคัญที่จะแกไขปญหาการคามนุษย ผลที่ตาม
อาจทําใหประเทศไทยสูญเสียความชวยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในดานตาง ๆ รวมท้ังการเผชิญหนากับการถูก
สหรัฐอเมริกาคัดคานความชวยเหลือจากสถาบันสําคัญระหวางประเทศ อาทิ กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) 
และธนาคารโลก (WORLD BANK) รวมถึงความชวยเหลือจากองคกรพัฒนาเอกชน(NGO) ระหวางประเทศ ตอมา
ในเดือนเมษายน 2558 คณะกรรมาธิการยุโรปดานประมงและทะเลสหภาพยุโรป (EU) ไดใหใบเหลืองยื่นคําขาดให
รัฐบาลไทยเรงแกไขและปฏิรูปมาตรการเพื่อกวาดลางการทําประมงที่ทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร
การควบคุม หรือ IUU Fishing (Illegal Unreported and Unregulated) อยางเครงครัด โดยจะตองมีความ
คืบหนาอยางชัดเจน มิเชนนั้นทาง EU จะระงับการนําเขาสินคาอาหารทะเลจากผูประกอบการของไทย ซึ่งไทยเปน
ประเทศสงออกสินคาอาหารทะเลรายใหญที่สุดของ EU ดังนั้นหากมีมาตรการคว่ําบาตรเกิดขึ้นจริงผูประกอบการ
จะไดรับผลกระทบหนักมาก สภาพดังกลาวขางตนถือวาเปนปญหาท่ีสําคัญอยางยิ่งตออุตสาหกรรมประมงไทยกับ
ตลาดสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ไทยจึงไดดําเนินการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไรการควบคุม รวมทั้งปญหาการคามนุษยมีความคืบหนาไประดับหนึ่ง แมวาจะใชอํานาจเบ็ดเสร็จตามมาตรา 
44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวมีการสั่งโยกยายเจาหนาที่ในพื้นที่ที่ปลอยปละละเลย แตไมเพียงพอยังตองมีมาตรการ
แกไข ปองกันในระยะยาว  
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ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหการบริหารจัดการแรงงานตางดาวของภาครัฐใน
แรงงานประมง โดยมุงศึกษาประเด็นบทบาทของกรมประมงในการแกปญหาการคามนุษยในแรงงานประมงวาควร
จะเปนอยางไร และเพื่อใหผลการศึกษาไดสะทอนสภาพปญหาท่ีแทจริง ผูวิจัยจึงเลือกจังหวัดสมุทรสาครเปนพื้นที่
สําหรับการศึกษาในภาคปฏิบัติคร้ังนี้ ทั้งนี้เพราะจังหวัดสมุทรสาครเปนพ้ืนท่ีที่มีอุตสาหกรรมการประมงท่ีใหญที่สุด 
และสามารถเปนตัวแทนพื้นที่ของประเทศไทยในดานนี้ไดเปนอยางดี ซึ่งหากสามารถแกปญหาการคามนุษยใน
แรงงานประมงในจังหวัดสมุทรสาครได ก็จะสามารถนําไปสูการแกปญหาการคามนุษยในแรงงานประมงทั้งหมดของ
ประเทศไดอยางแนนอน อีกทั้งผูวิจัยมีความเชื่อม่ันวาผลการวิจัยครั้งนี้จะสามารถสรางขอเสนอแนะและมาตรการ 
รวมท้ังแนวทางในการจัดระบบแรงงานตางดาวที่มีประสิทธิผล เพ่ือสรางดุลยภาพตอระบบเศรษฐกิจ ความมั่นคง
และสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของประเทศไทย 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาบทบาทกรมประมงในการแกปญหาการคามนุษย  
2. เพ่ือศึกษาองคประกอบท่ีสําคัญตอบทบาทกรมประมงในการแกปญหาการคามนุษย  
3. เพ่ือศึกษาผลและวางแนวทางในการแกปญหาการคามนุษยของกรมประมง 

 

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยไดมุงศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับบทบาทของกรมประมงในการแกปญหาการคามนุษยใน

แรงงานประมง โดยมีตัวแปรที่ศึกษาในวิจัยเชิงคุณภาพ คือ 1) ปจจัยเหตุ:ความจําเปน ปญหาแรงงานตางดาว 
การคามนุษย การทําประมงผิดกฎหมาย นโยบายเกี่ยวกับแรงงานประมง ระบบการตรวจสอบแรงงานลงเรือ 
มาตรการระหวางประเทศเกี่ยวกับแรงงานประมง 2) กระบวนการ:บทบาทกรมประมง ระบบการบริหารจัดการของ
กรมประมง การจัดการแรงงาน ตางดาว การนํานโยบายแกปญหาการคามนุษยสูการปฏิบัติ การสนองนโยบาย
รัฐบาลเก่ียวกับแรงงานตางดาว 3) ปจจัยผล:ปญหาการคามนุษยไดรับการแกไข ประสิทธิผลนโยบายแกไขการทํา
ประมงผิดกฎหมาย ผลจากการดําเนินการนโยบายแกไขปญหาการคามนุษย โดยมีนักวิชาการหรือผูที่มีสวน
เก่ียวของ หนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวกับกิจการประมงในพ้ืนที่วิจัยหลัก คือ จังหวัดสมุทรสาครเปนผูรวมใหขอมูล
ในการวิจัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยการศึกษาขอมูลจากเอกสาร 

(documentary study) การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth Interview) และสนทนากลุม (focus 
group discussion) ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลตามเนื้อหา (content analysis) แลวนําเสนอผลการวิเคราะห ในรูป
ของการพรรณนาวิเคราะห (descriptive analysis) 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 แบบสัมภาษณที่มีโครงสราง (structured interview) เพ่ือสัมภาษณเชิงลึกท่ีเปนทางการ (formal in-
depth Interview) กับกลุมผูบริหารระดับสูงภาครัฐในสวนกลาง กับกลุมผูบริหารระดับสูงภาครัฐในจังหวัด
สมุทรสาคร  

แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (semi structured interview) เพื่อการสัมภาษณเชิงลึกที่เปนไมเปนทางการ 
(informal in-depth Interview) กับกลุมผูบริหารระดับสูงภาคเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร 

  
กลุมผูใหขอมูลสําคัญ (key informants) เปนผูที่มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวของในใชแรงงานและ

จัดการแรงงานประมงทั้งภาครัฐและเอกชน รวมท้ังผูประกอบการประมงของจังหวัดสมุทรสาคร โดยแบงเปน 4 
กลุมจํานวน 27 คน (Dukes,1984 :197-203) ดังนี้ 
 1.ผูบริหารระดับสูงภาครัฐในสวนกลาง จํานวน 4 คน ประกอบดวย อธิบดีกรมประมง ผูอํานวยการกอง
นโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง ผูอํานวยการกองกองตรวจการประมง และผูอํานวยการกองกองบริหาร
จัดการเรือประมงและการทําประมง 

2. ผูบริหารระดับสูงภาครัฐในจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 7 คน โดยผูวิจัยจะทําการคัดเลือกผูใหขอมูล
แบบเจาะจง (purposive sampling) ประกอบดวย ประมงจังหวัด แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด สวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ผูบัญชาการตํารวจน้ํา  

3. ผูบรหิารระดับสูงภาคเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 6 คน โดยผูวิจัยจะทําการคัดเลือกผูใหขอมูล
แบบเจาะจง (purposive sampling) ประกอบดวย ประธานหอการคาจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
นายกสมาคมการประมงจังหวัด ผูบริหารมูลนิธิรักษไทย ผูบริหารมูลนิธิเครือขายสงเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน 
(Labour Right Promotion Network ; LPN) และผูบริหารบริษัทจัดหาแรงงานตางดาว 

4.3 การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ผูเขารวมสนทนากลุมเฉพาะเกี่ยวกับบทบาทของ
กรมประมงในการแกปญหาการคามนุษยในแรงงานประมง ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling) โดยเปนกลุมผูประกอบการเรือประมงในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อการเก็บขอมูลจากกลุมผูประกอบการ
เรือประมงในจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 10 คน 

การวิเคราะหขอมูล 
 1. ขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร ใชวิธีการวิเคราะหเอกสารตามเนื้อหา (content analysis) แลว
นําเสนอขอมูลดวยวิธีการพรรณนา 
 2. ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ (Interview) ใชเทคนิคการวิเคราะห ถอดรหัสขอมูลและลดทอนขนาด
ขอมูล แลวใชวิธีการวิเคราะหแบบอุปนัย (analytic induction) โดยการนําขอมูลมาตรวจสอบความถูกตองและ
ความสมบูรณ เรียบเรียงและจําแนกตามประเด็นอยางเปนระบบ จากนั้นจึงนํามาตีความประกอบกับการวิเคราะห
เชิงเนื้อหา (content analysis) เช่ือมโยงความสัมพันธและสรางขอสรุปจากขอมูลตาง ๆ ที่รวบรวมได (เอกพร รัก
ความสุข,2559) จากน้ันอภิปรายผลตามแนวคิด ทฤษฎี เพ่ือสรางขอสรุป และขอเสนอแนะ 
 3. ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและเสวนากลุม ทําการวิเคราะหและจัดกลุมขอมูลตามเหตุปจจัย 
กระบวนการและผลลัพธ ภายใตกรอบแนวคิดการวิจัย ขอมูลใดที่ไมอาจจัดเขากลุมดังกลาวได และเห็นวาเปน
ประเด็นสําคัญที่มีผลตอการวิจัย ผูวิจัยพิสูจนขอเท็จจริงแลวนํามาเปนขอมูลในสวนของขอเสนอแนะตอไป 
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ผลการวิจัย 
 การแกไขปญหาการคามนุษยในแรงงานประมงใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมทามกลางสถานการณปจจุบัน
ทั้งนโยบายของรัฐบาล กฎหมาย ปญหาแรงงานตางดาว สภาพความเปนจําเปนในกิจการประมงของผูประกอบการ 
ตลอดจนมาตรการระหวางประเทศเกี่ยวกับแรงงานประมงดังตอไปนี้ 
 1. แรงงานตางดาวในภาคประมงทะเลเปนแหลงท่ีมีปญหาการคามนุษย  
 2. วิธีการแกไขปญหาการคามนุษยของรัฐบาลไทยขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบังคับใชกฎ
และกฎหมาย ไมสามารถจะปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศได จึงทําใหไทยถูกสหรัฐอเมริกาจัด
ประเทศไทยมีการกระทําผิดกฎหมายการคุมครองเหย่ือการคามนุษยใหอยูในระดับ Tier 3 เปนกลุมประเทศท่ีมี
การคามนุษยระดับเลวรายที่สุด และมีการทําประมงท่ีผิดกฎหมายจึงไดรับใบเหลืองจากสหภาพยุโรป  
 3. กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาวมีสภาพบังคับไดจริงที่จะดําเนินการให
สอดคลองกับกฎหมายเก่ียวกับการประมงระหวางประเทศ กฎหมายที่เกี่ยวของการบริหารจัดการแรงงานตางดาวมี
โทษต่ํา สภาพบังคับหยอนยาน ทําใหผูประกอบการและแรงงาน ตางดาว กลาท่ีจะหลีกเลี่ยงและละเมิด รัฐบาลจึง
ออกพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช 23 มิถุนายน 2560 ให
โทษหนักข้ึน 
 4. ปญหาการคามนุษยเปนผลมาจากการขาดการบูรณาการหนา ท่ีของหนวยงานรัฐ ท่ีเกี่ยวของการแกไข
ปญหาการคามนุษยมีหลายหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ และพบวาการบริหารจัดการยังไมมีศักยภาพเพียงพอที่จะ
ทํางานแบบบูรณาการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายจึงตองมีหนวยงานท่ีมีอํานาจเบ็ดเสร็จมาควบคุม สั่งการ ในรูปแบบของ
การดําเนินการศูนยบัญชาการกลาง ดังเชนที่หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดใชมาตรา 44 ออก
คําสั่งที่ 10/2558 เร่ืองการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุมเมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2558 โดย ใหจัดตั้ง “ศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย” (ศปมผ.) เปนศูนยเฉพาะ
กิจข้ึนตรงกับนายกรัฐมนตรี เพื่อบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย โดยใหมีอํานาจ ควบคุม ส่ัง
การ กํากับดูแล และประสานการปฏิบัติการทั้งปวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน สํานักงานตํารวจแหงชาติและสวนราชการอื่น ท่ีเก่ียวของกับการแกไขปญหา
การทําการประมงผิดกฎหมาย  

5. ปญหาการคามนุษยเปนผลสืบเน่ืองมาจากความโลภทางเศรษฐกิจที่ผูประกอบการตองการลดตนทุนใน
การประกอบการของตนเอง จึงมีการกระทําผิดกฏหมายในทะเล ซ่ึงยากที่เจาหนาท่ีจะติดตามตรวจสอบ ปญหา
การคามนุษยในกิจการประมง เปนผลเนื่องมาจากผูประกอบการตองการลดตนทุน  จึงเสี่ยงท่ีจะทําประมงผิด
กฎหมาย  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การการวิจัยเรื่อง บทบาทของกรมประมงในการแกปญหาการคามนุษยในแรงงานประมง สามารถสรุป

สาระสําคัญไดดังนี้  
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณไดออกกฎกระทรวง กรมประมง พ.ศ. 2559 กําหนดใหกรมประมงมี

บทบาทหนาที่เพิ่มจากหนาที่พื้นฐานของกรม โดยใหมีหนาท่ีตรวจสอบ และประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของใน
การควบคุมแรงงานบนเรือประมงใหเปนไปตามกฎหมายและสอดคลองกับกฎเกณฑระหวางประเทศ มีสวนงานของ
กรมประมงท่ีมีหนาที่เกี่ยวของ 3 กองไดแก (1) กองตรวจการประมง (2)กองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนด
มาตรการ และ(3)กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง จากการศึกษาพบวางานบริหารงานแรงงาน
ตางดาวไมใชบทบาทหนาที่หลักของกรม อยางไรก็ดี ประเด็นที่มีความเก่ียวของกับแรงงานในภาคการประมงของ
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ไทย จะเปนแรงงานตางดาวเกือบทั้งหมด เม่ือมีปญหาเกี่ยวกับแรงงานในภาคการประมง คนทั่วไปจะเขาใจวาเปน
ความรับผิดชอบของกรมประมง แทที่จริงเปนความรับผิดชอบของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย 
กระทรวงแรงงาน และสํานักงานตํารวจแหงชาติ การทํางานของกรมประมงจึงเปนเพียงการสนับสนุนหนวยงานอ่ืน
ที่มีหนาที่โดยตรง ทําใหการแกไขปญหาแรงงานตางดาวในภาคประมงไมมีประสิทธิผล เกิดปญหาสะสมจน
กลายเปนปญหาระดับชาติและนานาชาติที่ทําใหไทย ถูกประณามวาเปนแหลงการคามนุษยแหลงใหญในภาคกิจการ
ประมง รัฐบาลจึงมีมาตรการแกปญหานี้อยางจริงจังโดยการออกคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 
10/2558 ต้ังศูนยบัญชาการปองกันและบรรเทาปญหาการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)ใหมีอํานาจควบคุม สั่งการ
และกํากับดูแล บัญชาการใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของกับแรงงานตางดาว ทําหนาท่ีอยางจริงจัง การสั่งงานเจาหนาท่ี
ของกรมประมงเองไมสามารถส่ังการโดยตรงจะตองสั่งการทางออม ทําใหงานลาชา การศึกษาพบวาวิธีการบริหาร
จัดการแรงงานตางดาวในลักษณะรวมศูนยอาจไดผลชั่วคราวระยะส้ัน จึงไมสอดคลองกับแนวคิดของ โจนาธาน 
บอสตัน (Boston,1996) ท่ีเห็นวาสาระสําคัญในการจัดการภาครัฐแนวใหมตองใหความสําคัญกับการมอบอํานาจ
การควบคุมของหนวยงานกลางไปใหหนวยงานปฏิบัติ  และเพ่ือใหผูบริหารแตละหนวยงานมีอิสระและมีความ
คลองตัวในการดําเนินงาน ตองมีการเปลี่ยนแปลงการทํางานขององคการภาครัฐ (เอกพร รักความสุข,2560) การ
อาศัยคําสั่ง คสช. เปนการแกปญหาการคามนุษยที่เปนสภาพบังคับของอํานาจเบ็ดเสร็จ มิไดมาจากสํานึกและความ
รับผิดชอบของเจาหนาที่และเอกชนผูประกอบการ วิธีการดังกลาวมิใชเปนลักษณะของการจัดการภาครัฐแนวใหม
ตามแนวคิดของเดวิด ออสบอรนและเทด แกเบลอร (Osborne & Gaebler,1992:50-59) ท่ีอธิบายวาการบริหาร
ภาครัฐแนวใหมจะตองมีการเปลี่ยนแปลงการใชอํานาจ คือระบบราชการตองมีการกระจายอํานาจจากบนลงลาง 
โดยเนนใหขาราชการระดับปฏิบัติงานหลักมีสวนรวมในการตัดสินใจและทํางานเปนกลุมคณะและเสนอใหสวน
ราชการทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงมากกวาใหระบบราชการลงมือทําซึ่งเปนลักษณะของการใหบริการสาธารณะแนวใหม
(เอกพร รักความสุข,2560) ท่ีตองใหความสําคัญกับผูรับบริการคือผูประกอบการและผูใชแรงงาน  

2. องคประกอบพื้นฐานที่กําหนดบทบาทหนาท่ีของกรมประมงเปนกฎหมายระดับพระราชบัญญัติวาดวย
การประมงวาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย วาดวยการจัดระเบียบกิจการแพปลา วาดวยการสงวนและ
คุมครองสัตวปา กฎหมายอื่นที่เก่ียวของ และกฎกระทรวงของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.2559 
โดยเจตนารวมของกฎหมายดังกลาวกําหนดใหกรมประมงมีหนาท่ีในการศึกษา วิจัย และพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตวน้ํา ควบคุมการประมง การผลิตสัตวน้ําและสินคาประมงใหมีปริมาณเพียงพอตอ การบริโภคภายใน
อยางถูกสุขอนามัย และสามารถสงออกแขงขันในตลาดโลกได การอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใหใช
ประโยชนไดอยางยั่งยืน ตลอดจนการปองกันมิใหทําการประมงผิดกฎหมาย ซึ่งเกี่ยวของกับการใชแรงงานประมง
และความม่ันคงของชาติ แมกรมประมงมีกฎหมายกําหนดบทบาทหนาที่หลายฉบับ แตไมสามารถที่จะจัดการกับ
การประมงผิดกฎหมาย การขาดการรายงานและไรการควบคุมจนสหภาพยุโรปใหใบเหลืองที่เห็นวาการทําประมง
ไทยไมสอดคลองกับกฎระเบียบ IUU และพบวาการใชแรงงานตางดาวในกิจการประมงที่ไมสอดคลองกับมาตรฐาน
ขั้นต่ําตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ท่ีเห็นวาการประมงไทยเปนแหลงการคามนุษยที่เลวรายที่สุดจึงจัดไทยอยูใน
ระดับ Tier 3 การจางงานในกิจการประมงไทยขัดกับหลักการสิทธิมนุษยชนท่ีไมใหความสําคัญกับคุณคาของความ
เปนมนุษยตามแนวคิดของจอหน ล็อค (John Lock,2175-2247) และขัดกับสิทธิในการมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
และขัดกับสิทธิมนุษยชนแบบความยุติธรรมทางสังคม(วิชัย ศรีรัตน,2544) จะพบวาบทบาทหนาท่ีของกรมประมง
ขึ้นอยูกับปจจัยทั้งภายในและภายนอก ภายในไดแกกฎหมายและแรงจูงใจในการทํางาน ภายนอกไดแกแรงงานตาง
ดาว กฎกติการะหวางประเทศ ภาวะทางเศรษฐกิจ เหลานี้คือปจจัยแวดลอมท่ีรัฐบาลนํามาพิจารณาในการกําหนด
นโยบายแกไขปญหาการประมงผิดกฎหมายและการคามนุษย สอดคลองกับความเห็นของ มยุรี อนุมานราชธน 
(2547) ที่กลาววาองคประกอบในการกําหนดนโยบายสาธารณะจะตองพิจารณาปจจัยแวดลอม หนึ่งในนโยบาย
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รัฐบาลคือการออกฎหมายใหอํานาจกรมประมงมีสวนในการแกไขปญหาการคามนุษย สอดคลองกับผลงานวิจัยของ
อนุสรณ อินบุตร (2553) ศึกษาแนวทางการปองกันและปราบปรามการคามนุษยพบวาแนวทางการในการ
ปราบปรามการคามนุษยภาคประมงทะเลประกอบดวยการบังคับใชกฎหมาย ผอนผันและขยายเวลาใหแรงงานตาง
ดาวไดขึ้นทะเบียนแรงงานใหถูกตองตามกฎหมาย และปรับปรุงกฎหมายใหมีการคุมครองแรงงานภาคการประมง
ทุกคน  
 3. การแกไขปญหาการประมงผิดกฎหมายและการคามนุษย รัฐบาลใชมาตรการทางกฎหมายและการ
บังคับใชกฎหมายโดยอาศัยอํานาจพิเศษของ คสช. สอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุคนธรา จันทรุปราคากุล (2551) 
ศึกษาวิจัยเรื่องผลกระทบจากการใชแรงงานตางดาวในกิจการประมงทะเล พบวาแนวทางในการแกไขปญหาและ
ปองกันผลกระทบท่ีจากการใชแรงงานตางดาวในเร่ืองประมงคือกําหนดมาตรการลงโทษอยางเขมงวด จางแรงงานท่ี
ถูกกฎหมาย ใหความเปนธรรม ในการจายคาแรง ควบคุมการขึ้นทะเบียนคนตางดาว ตํารวจมีมาตรการจับกุม
เด็ดขาด นโยบายควบคุมแรงงานตางดาวตองชัดเจน ปรากฏวาไดผล (1) การดําเนินนโยบายของรัฐบาลรัฐบาลและ
การแกไขปญหาอยางจริงจัง หลังจากที่สหรัฐอเมริกาจัดไทยอยูในกลุมประเทศ Tier 3 ซ่ึงเปนกลุมประเทศท่ีมี
สถานการณคามนุษยที่เลวรายที่สุด และสหภาพยุโรปใหใบเหลือง ปรากฏวาไดผลดีปญหาการประมงผิดกฎหมาย
และการคามนุษยเบาบางลง ไทยไมถูกคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจ ผลที่เกิดตามมาทําใหประเทศคูคานําเขาผลิตภัณฑ
ประมงชะลอการบังคับที่เขมขนขึ้น และสหรัฐอเมริกาลดระดับจาก Tier 3 เปน Tier 2 (Watch List) (2) สามารถ
ปองกันการทําลายทรัพยากรทางการประมงที่เกิดจากการทําประมงผิดกฎหมาย (3) รัฐบาลสามารถจดทะเบียน
เรือประมงไดสําเร็จ เปนการชี้ใหเห็นวาหนวยงานรัฐมีการทํางานอยางบูรณาการ 
 

ขอเสนอแนะ  
 การวิจัยเร่ือง บทบาทของกรมประมงในการแกปญหาการคามนุษยในแรงงานประมง ผูวิจัยขอเสนอแนะไว
เพื่อนําไปสูผลในทางปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) กําหนดนโยบายในการบริหารจัดการ ติดตาม ควบคุมเพ่ือแกไขปญหาการคามนุษยในแรงงานประมงให
เปนไปตามกฎหมาย  
 2) กําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตรบริหารจัดการแรงงานตางดาวภาคประมงทะเลในระยะยาว  
 3) ควรมีการปรับปรุงนโยบายการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเพื่อแกปญหา
การคามนุษยของประเทศไทยที่ยังขาดนโยบายชัดเจนในภาพรวม และภาระหนาที่ยังมีการทับซอน  

 
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

 1) การแกไขปญหาการคามนุษยอยางยั่งยืน รัฐบาลควรใหเอกชนผูประกอบการ มีสวนรวมในการแกไข
ปญหาแรงงานประมง  
 2) จัดกระบวนการบริหารจัดการแรงงานตางดาวในภาคประมงเปนแบบบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  
 3) พัฒนาความรูและสรางความเขาใจแกผูประกอบการถึงผลกระทบจากการทําประมงผิดกฎหมายและ
การคามนุษยที่นํามาซ่ึงความสูญเสียภาพพจนและความเชื่อมั่นในรัฐบาลไทย  
 4) ภาครัฐตองแกไขความโปรงใสของเจาหนาที่ที่มีหนาที่เกี่ยวของและควรมีบทลงโทษที่รุนแรงสําหรับ
เจาหนาที่ที่ละเวนการปฏิบัติในทุกกรณี  
 5) รัฐบางตองบังคับใชกฎหมายท่ีเขมงวด ในการแกไขปญหาการคามนุษย ควรกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนให
เจาหนาที่ ในการจับกุม การลงโทษ 
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 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1) ควรมีการศึกษาการคามนุษยในแรงงานตางดาว ที่เก่ียวกับภาคการประมงทั้งระบบของไทย  
 2) ควรมีการศึกษาการบริหารจัดการแรงงานตางดาว ในภาคการประมงโดยใชวิธีการวิจัยแบบมีสวนรวม
ภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวของ เพื่อนําผลการวิจัยมาพัฒนาระบบการบริหารแรงงานตางดาวตอไป 
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การบริหารสํานักงานอัยการสูงสุดในประเทศไทย 

 
Administration of Thailand’s Office of the Attorney General
 
ผูวิจัย   สนธยา  เครือเวทย 
   สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร. กฤษณา ไวสํารวจ 
 

บทคัดยอ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาการบริหารสํานักงานอัยการสูงสุด โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) ผลการศึกษาพบวา การบริหารงานสํานักงานอัยการสูงสุดมิไดบริหารงานภายใตยุทธศาสตรที่
วางไว มีการกําหนดนโยบายตามสถานการณและไมสอดคลองกับยุทธศาสตรที่มีอยู การบริหารงานขาดความตอเนื่อง 
ลาชา ขาดความรับผิดชอบ ขาดการทํางานรวมกันอยางเปนเครือขาย ไมเปนไปตามแผนการใหบริการสาธารณะแนว
ใหมและขาดการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ทําใหประชาชนเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในกระบวนการบริหารงาน 
ดังนั้นสํานักงานอัยการสูงสุดจําเปนตองสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้น เพ่ือประโยชนตอการบริหารกระบวนยุติธรรมและ
รับผิดชอบตอสาธารณชน 
 
คําสําคัญ : การบริหารสํานักงานอัยการสูงสุด ความรับผิดชอบและตรวจสอบได  
 
Abstract 
 This research aims to address the problems confront by the administration of Thai 

Office of the Attorney General. Based on qualitative research method, the research result found 
that the administration of the Attorney General office did not follow the organization’s strategy 

as planned. Policy formulation was inconsistent with the goal of the strategy, depending, 
rather, on the circumstance. The administrative work lacks continuity, often delayed and 
without networking style of responsibility. Contrary to the concept of new management, the 
organization does not have accountability that in turn led to public suspiciousness of the 
administrative process. As the result the Office of the Attorney General needs to build public 
trust in the procedure for the benefit of justice and public accountability 

Keywords : Administration of Thai Office of the Attorney General, Responsibility and 
Accountability 
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บทนํา 
 ระบบการบริหารงานสํานักงานอัยการสูงสุดเปนระบบงานในการอํานวยความยุติธรรมที่เก่ียวของกับหนวยงาน
ตางๆ ตั้งแตตํารวจ พนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ แตปรากฏวามีประเด็นปญหาที่ทาทายความเชื่อมั่นตอการ
ทํางานของสํานักงานอัยการสูงสุดในหลายกรณีและเปนเร่ืองที่กระทบตอกระบวนการยุติธรรมท้ังระบบและการคุมครอง
เสรีภาพประชาชน หนวยงานภาครัฐจะตองใหความสําคัญดวยการรับฟงความคิดเห็น เปดเผยขอมูลดวยความโปรงใส  
เปดโอกาสใหมีการตรวจสอบการบริหารภาครัฐ ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การละเลยเพิกเฉยหรือไม
เห็นความสําคัญในการแสดงออกของประชาชนท่ีโตแยงการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ ยอมเปนการเผชิญหนากัน
ระหวางหนวยงานภาครัฐกับประชาชนอันเปนการเพิ่มระดับของความขัดแยงใหขยายตัวมากขึ้น หนวยงานภาครัฐมี
ความคุนเคยกับการตัดสินใจที่ไมตองรับฟงขอมูลและความคิดเห็นจากประชาชน การบริหารภาครัฐยึดถือขอมูลของทาง
ราชการเปนหลักและเชื่อวาเปนสิ่งที่ถูกตองไมเกิดความผิดพลาด การดําเนินการของหนวยงานภาครัฐจะตองมีการ
ทบทวนขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ ดวยการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีบทบาทสําคัญ แลกเปลี่ยนขอมูลและรวม
ตัดสินใจในการบริหารภาครัฐเพื่อรวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ความลมเหลวของการบริหารภาครัฐโดยสวนใหญแลวมัก
เกิดจากการไมยอมรับบทบาทของประชาชนในการเขารวมกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ ประชาชนขาดความเช่ือถือ
และไมไววางใจการบริหารภาครัฐ ปรากฏการณที่ประชาชนคัดคานหรือเคลือบแคลงการทํางานของสํานักงานอัยการ
สูงสุด แสดงถึงภาระรับผิดชอบของหนวยงานภาครัฐที่สามารถตรวจสอบไดในการบริหารที่หนวยงานภาครัฐจะตองมี
และยอมรับการตรวจสอบจากประชาชน 
 ในการบริหารภาครัฐ องคกรควรใหคําตอบกับความสงสัยของประชาชน ดังนั้นสํานักงานอัยการสูงสุดยอมมี
หนาท่ีแสดงความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งสํานักงานอัยการสูงสุดจะตองดําเนินการใหเกิด
ความเชื่อมั่นในการทํางานของพนักงานอัยการและมีระบบบริหารงานท่ีโปรงใส จึงเปนปญหาสําคัญเร่ืองหนึ่งในการปรับ
ระบบบริหารงานภาครัฐของสํานักงานอัยการสูงสุดใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เนนการเปดเผยขอมูลและวิธีการ
ทํางานใหประชาชนไดรับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนสามารถรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมืองดวย
การทาํหนาที่ผดุงความยุติธรรม 

เพื่อใหมั่นใจวาสํานักงานอัยการสูงสุดจะสามารถคุมครองเสรีภาพของประชาชนไดอยางแทจริง จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จําเปนตองมีมาตรการในการบริหารงานเพื่อสรางความชอบธรรมในกระบวนการยุติธรรม ไมกอใหเกิด
ความขัดแยง มีการปฏิบัติอยางเสมอภาคและตรวจสอบได ดังนั้นสํานักงานอัยการสูงสุดจะมีแนวทางในการบริหารงาน
อยางไรที่จะทําใหเกิดความเชื่อมั่นจากประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือใหไดแนวทางอันนํามาซ่ึงการกําหนด
ระเบียบแบบแผนในการบริหารงานของสํานักงานอัยการสูงสุดตอไป 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 
  เพื่อศึกษาปญหาการบริหารสํานักงานอัยการสูงสุดในประเทศไทย 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ประกอบดวย (1) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
interview) จากผูใหขอมูลหลัก (Key informants) ประกอบดวยผูบริหารของสํานักงานอัยการสูงสุดขาราชการของ
หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมและผูเสียหายและผูกระทําความผิดในคดีอาญา  ใชวิธีการสัมภาษณแบบไมเปน
ทางการ โดยใชคําถามหลักเพ่ือขอรายละเอียดและความชัดเจนตามประเด็นการวิจัย (2) การสังเกตแบบมีสวนรวม 
(Participant observation) ดวยการเขาไปมีสวนรวมอยางสมบูรณ (Complete participant) ในกระบวนการ
บริหารงาน ทําใหเขาใจข้ันตอนการบริหารงานของสํานักงานอัยการสูงสุด และไดสังเกตบริบทแวดลอมที่เก่ียวของดวย
ทั้งส่ิงแวดลอมรอบตัวและบุคคลที่เกี่ยวของ ซ่ึงชวยใหสามารถเขาถึงบริบทท่ีทําการศึกษาไดมากข้ึน เมื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลครบถวนตามวัตถุประสงคที่กําหนดแลว นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและจัดระเบียบ คนหาความหมายของขอความ
ตางๆ จากขอมูลที่เก็บรวบรวมมา จัดประเภทขอมูลตามความหมายที่ปรากฏและมีนัยตอเร่ืองที่ศึกษา ใหรหัสขอมูลและ
นําขอมูลที่ใสรหัสเขารวมกลุมตามประเด็นการวิเคราะห เพื่อตีความผลการวิจัย การสรางขอสรุปและยืนยันผลการวิจัย 

 
ผลการวิจัย 
  1. การบริหารสํานักงานอัยการสูงสุดมีการกําหนดยุทธศาสตรไวเปนท่ีชัดเจน แตในทางปฏิบัติผู บริหารแตละ
คนเมื่อเขามาบริหารงานสํานักงานอัยการสูงสุดตางมิไดบริหารภายใตยุทธศาสตรที่ วางไว มีการกําหนดนโยบายที่มิได
เก่ียวพันกับยุทธศาสตรที่มีอยู นโยบายในการบริหารเปนไปตามสถานการณ ทําใหการบริหารขาดความตอเนื่องและการ
ทํางานแกไขปญหาสําคัญทีเ่ปนท่ีสนใจของประชาชนเปนไปโดยลาชาไมตรงกับยุทธศาสตรขององคการ ทําใหการบริหาร
ขาดความรับผิดชอบและขาดการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในการบริหารงานตามระเบียบกลับทําใหการคุมครอง
เสรีภาพของประชาชนลาชาและไมอาจใหความยุติธรรมแกผูมีสวนไดเสียไดอยางเที่ยงธรรม ทําใหสํานักงานอัยการสูงสุด
ถูกเพงเล็งวาทํางานโดยเลือกปฏิบัติและเปนการกระทําสองมาตรฐาน ปกปองใหความเปนธรรมเฉพาะผูมีฐานะทาง
สังคมและผูมีฐานทางเศรษฐกิจดีเทานั้น อีกทั้งการบริหารงานยังไมไดรับการพัฒนาในการทํางานเชิงระบบหรือบรูณา
การการทํางานที่ใหเกิดผลประโยชนตอประชาชนไดอยางชัดเจน  
  2. การบริหารสํานักงานอัยการสูงสดุมีการบริหารงานรวมกับองคการอ่ืนๆ จากการศึกษาพบวา การบริหารงาน
สํานักงานอัยการสูงสุดยังไมมีการประสานงานกับองคกรภายนอก การส่ือสารระหวางหนวยงาน กอใหเกิดความขัดแยง 
แตละสํานักงานภายในองคการอัยการไมไดทํางานไปในทิศทางที่เอ้ือประโยชนรวมกัน แตกลับตางคนตางทําตามอํานาจ
หนาที่ ทําใหเกิดขั้นตอนการทํางานท่ีซับซอนและไมอาจตอบความชัดเจนกับผูมีสวนไดเสียได ทํา ใหเห็นวาการทํางาน
ของสํานักงานอัยการสูงสุดทํางานโดยไมอาจตรวจสอบไดอยางทั่วถึงท้ังองคการ  อีกท้ังไมไดแสดงใหเห็นถึงการ
ตรวจสอบที่ความชัดเจนในดานการตัดสินใจในการบริหารตามที่ประชาชนมีความเคลือบแคลงสงสัย รวมท้ังขาดการ
ประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐที่ทํางานรวมกันเปนเครือขาย 
  3. การบริหารสํานักงานอัยการสูงสุดในการใหบริการสาธารณะตอประชาชนนั้น มีแผนงานหรือโครงการท่ี
กําหนดเปนแผนรายปและแผน 4 ป จากการศึกษาพบวา การใหบริการสาธารณะยังไมเปนไปตามแผนการใหบริการ
สาธารณะแนวใหม การบริการของสํานักงานอัยการสูงสุดเปนการบริการตามท่ีกฎหมายกําหนดใหดําเนินการ เชน งาน
ของสํานักงานคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประชาชนไมสามารถเขาถึงบริการสํานักงานอัยการสูงสุดไดอยาง
ครอบคลุม ความสัมพันธระหวางอัยการกับประชาชนยังคงมีชองวาง เพราะการบริหารจะเปนไปตามกฎหมายมากกวา
การใหบริการที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ  
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อภิปรายผล 
  1. การบริหารสํานักงานอัยการสูงสุดมีการกําหนดยุทธศาสตรไวเปนท่ีชัดเจน แตในทางปฏิบัติผู บริหารแตละ
คนเมื่อเขามาบริหารงานสํานักงานอัยการสูงสุดตางมิไดบริหารภายใตยุทธศาสตรที่วางไว 

การบริหารองคการอัยการตองอาศัยความตอเนื่องของระบบการบริหารที่ดีและผูนําองคกรอัยการจําเปนตองมี
เสถียรภาพในการบริหาร มีความตอเนื่องในการบริหารงาน เสถียรภาพและความตอเนื่องเปนการผลักดันการบริหาร
ของสํานักงานอัยการสูงสุดใหบรรลุเปาหมายได เพราะการบริหารสํานักงานอัยการสูงสุดกับความรับผิดชอบและ
ตรวจสอบไดนั้นไมสามารถบันดาลใหเกิดไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ตองใชระยะเวลาในการเตรียมความพรอม
พอสมควร นอกจากนี้ความรูความสามารถของผูบริหารสํานักงานอัยการสูงสุดเปนสิ่งท่ีสําคัญ ผูนําองคกรอัยการตอง
เล็งเห็นความจําเปนของการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการบริหาร และตองเขาใจวาการปรับปรุงเพียงบางสวนไมเพียง
พอที่จะผลักดันใหระบบบริหารสํานักงานอัยการสูงสุดขับเคลื่อนไปอยางมีประสิทธิภาพได นอกจากนี้ผูนําองคกรอัยการ
ตองมีวิสัยทัศนในการกําหนดทิศทางและรูปลักษณของระบบบริหารงานกับความรับผิดชอบและตรวจสอบได รวมท้ัง
ยุทธวิธีการผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่แนบเนียน โดยไดรับการตอตานนอยที่สุดที่สําคัญคือ ผูนําตองมีความมุงมั่น
อยางแทจริงและตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนระบบ ผูนําองคกรตองมีความกลาท่ีจะดําเนินการเพราะตอง
เผชิญกับการตอตานและความไมรวมมือกลาที่จะริเริ่มและผลักดันใหเกิดผลเปนรูปธรรม และจากผลการศึกษาของ ศรี
ณรงค ชูศรีนวล (2542) ท่ีกลาววาการบริหารองคการที่ตองทํางานตามแผนท่ีไดกําหนดไว ในสวนของผูนําจะตองมี
ภาวะผูนําในองคการเพื่อเปนผูนําบุคลากร คือ (1) ผูบริหารระดับสูงในองคการจะตองเปนผูที่แสดงใหเห็นวาองคการ
กําลังจะดําเนินการไปสูความเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงท่ีจะอยูตอไปทามกลางอุปสรรคตางๆ  รวมทั้งสราง
ขวัญและกําลังใจของพนักงานท่ีพรอมจะเดินไปดวยกัน และ (2) ภาวะผูนําทีม ความสําเร็จขององคการนั้นเกิดจากการ
ทํางานเปนทีม ดังนั้นภาวะผูนําของหัวหนาทีมจะเปนปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหองคการนั้นๆ ประสบความสําเร็จหรือ
ลมเหลว ดังนั้นในการคัดเลือกบุคคลที่จะทําหนาที่เปนหัวหนาทีมในทุกๆ ระดับจะตองมคีวามเปนผูนําท่ีเปนที่ยอมรับซึ่ง
สอดคลองกับ Hood, (1991); Boston, et al. (1996); Ferlie et al. (1996) (อางในทศพร ศิริสัมพันธ, 2549) ที่ให
ความคิดเห็นวา องคการควรใหอิสระและความคลองตัวแกผูบริหาร การถายโอนอํานาจการควบคุมจากหนวยกลาง 
ผูบริหารที่รับถายโอนอํานาจจะตองมีภาระรับผิดชอบตอพันธกิจที่ไดผูกพันไว เมื่อรับงานในตําแหนงหนาท่ี โดยให
ความสําคัญในภาระรับผิดชอบตอผลสัมฤทธ์ิมากกวาภาระรับผิดชอบกระบวนงาน  
  2. การบริหารสํานักงานอัยการสูงสดุมีการบริหารงานรวมกับองคการอ่ืนๆ จากการศึกษาพบวา การบริหารงาน
สํานักงานอัยการสูงสุดยังไมมีการประสานงานกับองคกรภายนอก การส่ือสารระหวางหนวยงาน กอใหเกิดความขัดแยง 
แตละสํานักงานภายในองคการอัยการไมไดทํางานไปในทิศทางที่เอ้ือประโยชนรวมกัน  ซ่ึงปญหาสวนใหญเกิดจากการ
ติดตอประสานงานกับอีกหนวยงานหนึ่งลาชานั้นอาจจะเปนเพราะรอขอมูลจากอีกหลายหนวยงาน ทําใหสงขอมูลให
หนวยงานท่ีเกี่ยวของลาชาตามไปดวย เพิกเฉยไมสนใจวาเปนหนาที่ของหนวยงานตนท่ีจะตองติดตาม ติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ คิดวาไมใชหนาที่ ไมเห็นความจําเปนหรือไมเห็นความสําคัญของการติดตอประสานงาน 
การประสานงานท่ีแทจริงคือ การประสานคนใหรวมใจรวมกําลังงานดวยการนําเอาความสามารถของคนมาทําใหเกิดผล
งานในจุดมุงหมายเดียวกัน ความสามารถของคนพิจารณาไดสองดานคือ ทางดานความรูและดานความสัมพันธกับผูอื่น 
ผูปฏิบัติตองมีความรูความสามารถและมองการณไกล มีมนุษยสัมพันธดี มีทัศนคติที่ดีตอกัน ผูรวมงานทุกฝายเขากันไดดี
มีการพบปะหารือกันอยูเสมอ สํานักงานอัยการสูงสุดจําเปนตองใหความสําคัญกับการประสานงานของผูปฏิบัติงานใน
แตละหนวยงานใหเกิดการประสานงานท่ีสอดคลองสัมพันธกัน เพ่ือใหการบริหารงานบรรลุผลสําเร็จตามจุดประสงคที่

���

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 



กําหนด มีการกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหชัดเจนมีการมอบหมายงานและควบคุมงาน การติดตอสื่อสาร
ที่ดี การประสานงานอาจมีการประสานงานดวยระบบหรือประสานงานดวยคน หรืออาจใชทั้งระบบและคนควบคูกัน 
ดังที่ทฤษฎีองคการแบบประเพณีนิยมซึ่งเปนทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประสานงานระหวางหนวยงาน ทฤษฎีนี้ถือวา “คน” 
เปนเพียงเคร่ืองมือที่ทําใหองคการไปสูความสําเร็จและเปนเพียงเอกบุคคล ทฤษฎีนี้ยังเชื่อวา การคัดเลือก การฝกอบรม
และการแนะนําจะทําใหคนปฏิบัติงานเฉพาะอยางตามกฎหมาย อํานาจหนาท่ีซึ่งกําหนดตามกฎหมาย มีความเครงครัด
ในระดับสูง โดยใชทฤษฎีการจูงใจ คาตอบแทนทางวัตถุสิ่งของมีความสัมพันธใกลชิดกับการออกแรงทํางาน คนเปน
เพียงเคร่ืองมือเทานั้น การใหเงินจึงถือวาเปนการจูงใจและการใหเงินตองจายตามปริมาณงาน และทฤษฎีการจัดองคการ
อยางมีระบบ เนนการแบงงานกันทําคนละสวนมีการแบงสายงานและการมอบอํานาจอยางมีระบบ สอดคลองกับแนวคิด
ของ Owens (1987) ท่ีไดกลาววา สมาชิกขององคการยอมตองการเขารวมกลุมกันอยางไมเปนทางการ เชน กลุม
รับประทานอาหารดวยกัน กลุมคนเกาคนแกของหนวยงาน เปนตน ซึ่งกลุมไมเปนทางการมีความสําคัญตอความ
ลมเหลวหรือความ สําเร็จขององคการเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการมีองคประกอบท่ีสําคัญคือ มนุษยมีความ
ตองการที่จะรวมกลุมกันเพ่ือแสวงหาแนวทางในการตอบสนองความตองการของตน ทั้งทางรางกายสังคมและจิตวิทยา 
เนื่องจากเปนองคการหรือหนวยงานทางสังคมที่มีหนาท่ีใหการบริการ 
 3. การบริหารสํานักงานอัยการสูงสุดในการใหบริการสาธารณะตอประชาชนนั้นยังไมเปนไปตามการบริการ
สาธารณะแนวใหม  
 การใหบริการสาธารณะแนวใหมของสํานักงานอัยการสูงสุดท่ีเกี่ยวของกับผลประโยชนสาธารณะหรือของ
ประชาชนนั้น องคการอัยการตองเห็นแกผลประโยชนสวนรวมเปนหลัก โดยเฉพาะผลประโยชนของประชาชนในระยะ
ยาวมากกวาผลประโยชนในระยะสั้น องคการอัยการ ตองเขามามีสวนรวมและรับผิดชอบตอประชาชน การบริหาร
สํานักงานอัยการสูงสุดในการใหบริการสาธารณะตอประชาชนยังไมสนองตอบความตองการและผลประโยชนของ
ประชาชน ประชาชนและผูมีสวนไดเสียยังไมมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงานหรือการดําเนินงานขององคการ
อัยการได เพราะองคการตองสรางความรับผิดชอบตอสังคมจึงควรเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
ตรวจสอบและองคการอัยการตองรับฟงเสียงของประชาชน  
 สํานักงานอัยการสูงสุดจะตองทําใหเกิดผลประโยชนสาธารณะท่ีประชาชนตองการรวมกับประชาชน โดย
เฉพาะงานคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เปาหมายของการคนหาผลประโยชนสาธารณะไมใชเพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ชวยแกปญหาหรือเปนทางเลือกของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แตการคนหาผลประโยชนดังกลาวตอง
เปนความรับผิดชอบรวมกันของสํานักงานอัยการสูงสุดกับประชาชน องคการอัยการยังไมไดสรางความตระหนักในการ
ใหบริการสาธารณะใหกับพนักงานอัยการในการรับผิดชอบตอประชาชน แตการใหบริการสาธารณะแนวใหม ความ
รับผิดชอบตอการทํางานขององคการอัยการยังไมเพียงพอ เพราะแทจริงแลวพนักงานอัยการตองรับผิดชอบตอสังคม
และยังตองมีการขยายผลแหงความรับผิดชอบไปอยางกวาวขวาง ทั้งความรับผิดชอบตอกฎหมายรัฐธรรมนูญ คานิยม
ของสังคม บรรทัดฐานทางการเมือง มาตรฐานทางวิชาชีพและผลประโยชนของประชาชน ซ่ึงแนวคิดการปฏิรูปหรือการ
ปรับภาคราชการของ Osborne and Gaebler, 1992) (อางใน Denhardt and Denhardt (2007) ที่ไดใหแนวคิดการ
บริการสาธารณะแนวใหมมุงประโยชนสาธารณะ หนวยงานตองหาหนทางในการสรางประโยชนรวมกันและรวมกันมี
สวนรับผิดชอบ การเปดโอกาสใหประชาชนมารวมกันคิดรวมกันทําโดยผานวาทกรรมที่ไมมีขอจํากัดและมีความจริงจัง
ซึ่งหนวยงานภาครัฐจะเปนผูที่ใหเกิดความมั่นใจวาแนวทางของประชาชนมีจุดมุงหมายท่ีประโยชนสาธารณะและ
สอดคลองกับปทัสถานของความยุตธิรรม ความเปนธรรมและความเสมอภาคและสนองรับใชประชาชนในฐานะพลเมือง
ไมใชแคลูกคา หนวยงานภาครัฐไมใชเพียงแคสนองตอความตองการของลูกคาซึ่งเปนเร่ืองของผลประโยชนระหวาง
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บุคคลหรือหลายบุคคลรวมกันแตเปนการมุงเนนการสรางความสัมพันธมีความเชื่อมั่นและการมีสวนรวมระหวาง
หนวยงานภาครัฐกับพลเมืองหรือในระหวางพลเมืองดวยกัน 
 

ขอเสนอแนะ 
  จากผลการศึกษาการบริหารสํานักงานอัยการสูงสุดสามารถนํามาสังเคราะหรูปแบบความรับผิดชอบและ
ตรวจสอบไดในขอเสนอแนะดานบุคลากร องคการ รัฐบาลและประชาชน ดังภาพ 
 

 
 

1. บุคลากร  
   1.1 ผูนําองคกรอัยการจําตองถูกตรวจสอบโดยการสรางระบบประเมินผูบริหารแบบ 360 องศาคือ การ
ประเมินจากภายใน โดยใชระบบตรวจสอบชี้วัดการบริหารของผูนําองคกรและสรางระบบความโปรงใสใหประชาชนไดมี
สวนรวมในการรับรูถึงเหตุผลในการตัดสินใจตอสาธารณะ โดยความโปรงใสนี้จะตองเปดเผยและแสดงใหเห็นถึงความไม
เลือกปฏิบัติ รับฟงเสียงประชาชน เปลี่ยนแปลงระบบระเบียบที่ลาสมัย รวมทั้งการคุมครองสิทธิประชาชนใหเปนไปโดย
เทาเทียมกัน 
   1.2 ผูปฏิบัติงาน ควรดําเนินการตามบทบาทหนาท่ีและภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย มีจิตสํานึกของการ
ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็วและมีคุณภาพ  
 2. องคการ  
   2.1 โครงสรางองคกรควรลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองตอภารกิจที่มีความจําเปนเรงดวน  
   2.2 กลยุทธองคกรควรชัดเจน สามารถประเมินผลและปรับปรุงไดอยางเปนระบบในทุกขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน  
   2.3 ระบบบริหารงานบุคคลควรมีระบบรองรับเพ่ือการบรรลุเปาหมาย เชน ระบบรางวัลคาตอบแทน 
การสรางขวัญกําลังใจ การวางแผนอัตรากําลังและระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในดานปริมาณงานและคุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรม  
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   2.4 การสรางความเปนเลิศในการใหบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ณ จุดเดียว เปดโอกาสใหประชาชนเปนผู
เลือกรูปแบบการรับบริการที่เหมาะสมกับความตองการ โดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชใหประชาชนมีสวนรวม
ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการมากข้ึน  

3. รัฐบาล  
   3.1 นโยบายและการสนับสนุน รัฐบาลควรกําหนดนโยบายใหสามารถปฏิบัติไดโดยสอบถามความเห็น 
ปญหาอุปสรรค ขอจํากัดในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาแกไขปญหาในเชิงนโยบายรวมกัน  รวมท้ังการสนับสนุน
งบประมาณในลักษณะการสรางคุณคาโดยบูรณาการผลลัพธจากตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา  
   3.2 การแทรกแซง สํานักงานอัยการสูงสุดจะตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความบริสุทธ์ิยุติธรรม รัฐบาลจะตอง
ไมแทรกแซงในทุกรูปแบบ 
   3.3 หนวยงานท่ีเก่ียวของ การปฏิบัติหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุดนั้นผลสําเร็จมิไดมาจากหนวยงาน
เดียวดังนั้นผูมีสวนไดสวนเสียจะตองกําหนดเง่ือนไขตามกฎระเบียบขอบังคับและเก้ือหนุนความสําเร็จตามเปาหมาย
รวมกัน  

4. ประชาชน  
   4.1 การสื่อสาร ควรจัดทําแผนการสื่อสารในลักษณะเชิงรุกกับประชาชนและสังคมอยางเปนระบบ สราง
ความเชื่อมั่นใหกับประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
   4.2 การใหบริการ สรางจิตสํานึกโดยมุงเนนการใหบริการมากกวาเปนการปฏิบัติหนาท่ีตามที่กฎหมาย
กําหนด 
   4.3 ความโปรงใส ควรเปดเผยใหสาธารณชนไดรับรูในทุกข้ันตอนตามกฎหมาย  เชน การนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชติดตามความกาวหนาของงานคดีในแตละขั้นตอน โดยผูเกี่ยวของหรือผูเสี ยหายสามารถ
ติดตามผลของคดีเปนระยะๆ ได เปนตน 
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แนวทางการปฏิรูปเทศบาลสูความเปนเลิศตามยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0  
 
Guidelines for Municipal Reform towards Excellence Under Strategic Thailand 4.0 
 
ผูวิจัย    สุรพล  เตียวตระกูล  
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย ดร.ศรุดา  สมพอง 
 

บทคัดยอ 
 การพัฒนาอยางยั่งยืนคือ การพัฒนาอยางสมดุลทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจและดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนที่
ยอมรับกันวาการพัฒนาดังกลาวจะตองเกิดจากการพัฒนาต้ังแตฐานรากของชุมชนและทองถ่ินใหมีความเขมแข็ง 
โดยมีหลักการสําคัญที่วา ภาครัฐตองลดการผูกขาดการรวมศูนยอํานาจในสวนกลางและ กระจายอํานาจใหทองถิ่น
มากข้ึน ตามนโยบายการยกระดับการพัฒนาประเทศไทยดวยการกําหนดแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย บทความ
นี้มุงนําเสนอประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดองคการท่ีมีสมรรถนะสูง แนวคิดบริการสาธารณะแนวใหม แนวคิดการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 และแนวทางการปฏิรูปเทศบาลสูความเปนเลิศตามยุทธศาสตรประเทศ
ไทย 4.0 เพ่ือนําขอคนพบไปใชเปนแนวทางพัฒนาเทศบาลใหเปนองคการท่ีเปนเลิศ สอดคลองตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย  
 
คําสําคัญ : การปฏิรูปทองถิ่น องคกรสมรรถนะสูง เทศบาล 
  
Abstract

Essentially, sustainable development is a balanced development involving 
economics and environment and is being understood that it should be developed from the 
foundation of the strong local Community. It is based on the principle that government 
should be decentralized and not monopolizing the power for its own in order to transfer it to 
the local administration.  

This article then, focuses on the Municipal reform according to Thailand 4.0 policy 
by drawing upon the concepts of high performance organization, new public management 
as tool of analysis. The research founding would be guidelines for driving the Municipal 
towards excellence according to Thailand’s strategy of sustainable development.

 
Keywords : Local Reformation, High performance organization, Municipality
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บทนํา 
  การปฏิรูปองคการปกครองสวนทองถิ่นกลายเปนประเด็นรอนตั้งแตกลางป พ.ศ. 2558 สืบเนื่องมาจาก
ขอเสนอของสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) ไดใหการรับรองรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการ
ปกครองทองถ่ินเก่ียวกับแนวทางการปฏิรูปการกระจายอํานาจและการปกครองทองถ่ิน ท้ังในดานการจัดโครงสราง
และการกําหนดอํานาจหนาที่ขององคการปกครองทองถ่ิน (ศูนยขอมูล & ขาวสืบสวนเพ่ือสิทธิพลเมือง, 2558) พรอม
ทั้งนําเสนอใหทําการควบรวมองคกรปกครองทองถิ่นที่มีขนาดเล็กจนกลายเปนประเด็นท้ังเห็นดวยและเห็นตาง  

เปนที่ยอมรับวารูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตประชาชนแตปญหาสําคัญ
ขององคการปกครองทองถิ่นไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันพบวาไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
และสังคมไดอยางเต็มที่ ทําใหเกิดกระแสความตองการองคการปกครองทองถ่ินท่ีมีคุณภาพซ่ึงสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรภาครัฐที่มีนโยบายการปฏิรูปองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยสภาปฏิรูปแหงชาติมีขอเสนอในการ
ปรับปรุงโครงสรางองคการปกครองทองถิ่น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพองคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ใหมีความ
ชัดเจน ในเบื้องตนกําหนดแนวทางการปฏิรูป เปน 2 รูปแบบ คือ องคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาล (ทีมขาว
การเมืองโพสตทูเดย, 2559) 

จากการปฏิรูปแนวทางการดําเนินงานขององคการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบเทศบาลที่ผานมา มีผลใหมี
หนวยงานเทศบาลจํานวนมาก มีผลการดําเนินงานเปนท่ียอมรับสอดคลองกับนโยบายกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตรพัฒนาประเทศไทย 20 ป คือ การพัฒนาขีด
ความสามารถขององคกรปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยมีเปาหมายในดานการบริหารงานใหเกิดการพัฒนาอยางสมดุลทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอมบนพื้นฐานการมีสวนรวมของทุกภาคีทุกภาคสวนในชุมชนเพื่อชวยยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น โดย
แนวทางการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหประสิทธิภาพจะสอดคลองกับขอเสนอเชิงนโยบายโครงการ
ติดตามประเมินผลลัพธและผลกระทบการดําเนินงานตามภารกิจที่ไดรับการถายโอนขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ มีขอเสนอใหทําการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบ 360 องศาคือ การประเมินตนเองจากภายใน
องคกรและการประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของภายนอกองคกร ท้ังภาคประชาชน หนวยงานภาคีฯ การประเมิน
ดังกลาวจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูศักยภาพขององคกรและสามารถวางแผนพัฒนาองคกรใหมีความ
พรอมมีศักยภาพดีได (ศรุดา สมพอง, 2557)  

จากแนวทางการปฏิรูปองคการปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาลทําใหเกิดประเด็นท่ีนาสนใจวาแนว
ทางการปฏิรูปองคการปกครองทองถิ่นรูปแบบเทศบาลสูความเปนเลิศ (High Performance Organization--HPO) 
จะสามารถบริหารงานตอบสนองความตองการของประชาชนและเปนหนวยงานภาครัฐที่ชวยแบงเบาภารกิจของ
รัฐบาลไดตามเปาหมายการกระจายอํานาจการปกครองสอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนาประเทศไทย 20 ป หรือไม
อยางไร 

  

แนวคิดองคการที่มีสมรรถนะสูง  
 การปกครองทองถิ่นเปนการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินรูปแบบหนึ่งท่ีใชหลักการกระจายอํานาจ
ทางการปกครอง (decentralization) ที่มุงใหประชาชนไดมีสวนรวมในการปกครองตนเองรวมกัน (โกวิทย พวงงาม
, 2549) ในการขับเคลื่อนกิจการสาธารณะในทองถิ่นของตนอยางมีอิสระ โดยรัฐทําหนาที่เปนผูกํา กับควบคุมให
เปนไปตามกฎหมายโดยการสนับสนุนใหประชาชนในพ้ืนที่เลือกดําเนินงานเก่ียวกับนโยบายสาธารณะภายใตแผน
ชาติไปสูการปฏิบัติที่สอดคลองและเปนไปตามความตองการของประชาชนในพื้นท่ีบนพ้ืนฐานความจําเปนที่
เหมาะสมและพอเพียงสอดคลองตามบริบทของพื้นที่และการปกครองทองถ่ินเปรียบเหมือนโรงเรียนสําหรับสอน
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รูปแบบการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงเปาหมายสําคัญนี้จะประสบผลสําเร็จอยูที่ภาคประชาชน
รูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง และมีสวนรวมในการปกครอง โดยเขาใจการเลือกผูแทนที่เหมาะสมไปทําหนาท่ีและมี
สวนรวมตรวจสอบผลการดําเนินงานของผูแทนท่ีไดเลือกไปทําหนาท่ี ตลอดจนเขาไปมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น
หรือแสดงความตองการ ฯลฯ  

รูปแบบการปกครองทองถิ่นของไทยเปนระบบรับคําสั่งจากรัฐสวนกลางและเปนการสั่งการบังคับ บัญชา
ตามลําดับชั้น การจัดบริการสาธารณะเปนการจัดตามกฎหมายกําหนดไมคํานึงรูปแบบหรือประโยชนที่ประชาชนจะ
ไดรับ ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความสามารถในการบริหารงานที่เปนเลิศ มี
ความสําคัญเพราะจะทําใหระบบการจัดบริการสาธารณะเกิดประโยชนตอประชาชนในพื้นท่ีและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในพ้ืนที่ไดดี สอดคลองกับแนวคิดของ Lawler (2005) มีแนวคิดท่ีนาสนใจวาองคการตอง
ปรับเปล่ียนไปเปนองคการที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization--HPO) เพราะความสัมพันธที่
เปลี่ยนแปลงไประหวางองคการและพนักงาน ในอดีตพนักงานจะมีความสัมพันธกับองคการ แต ภายหลัง
ความสัมพันธเหลานั้นไดเปลี่ยนแปลงและมีรูปแบบความสัมพันธใหมเกิดข้ึน ความสัมพันธแบบใหมถือเปนปจจัย
เชิงกลยุทธที่มีผลทําใหองคการไดเปรียบในการแขงขันและการท่ีองคการปฏิสัมพันธที่ดีตอพนักงานจะสงผลทําให
พนักงานเกิดความผูกพันกับองคการทําใหพนักงานทุมเทความสามารถใหกับองคการ 

เปาหมายการพัฒนาองคกรไปสูองคกรแหงความเปนเลิศเปนเปาหมายหรือวิสัยทัศนที่องคกรชั้นนําท่ัวโลก
ตองการที่จะบรรลุทั้งหนวยงานภาครัฐและหนวยเอกชนรวมท้ังระบบราชการไทยทั้งระบบซึ่งท่ีผานมามีการปฏิรูป
ระบบราชการหลายครั้ง รวมทั้งการปฏิรูปองคกรปกครองทองถ่ินโดยมีเปาหมายหลักคือ การพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหเปนหนวยงานที่มีความเปนเลิศทั้งในดานการบริหารองคกรและการจัดบริการสาธารณะที่สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดีสอดคลองกับเปาหมายของการกระจายอํานาจการปกครอง  
 สําหรับความหมายของการพัฒนาองคการไปสูองคการแหงความเปนเลิศ (HPO) ยังไมมีคํานิยาม หรือหลัก
ปฏิบัติที่ตายตัวขึ้นอยูกับมุมมองหรือปจจัยภายในและภายนอกขององคการนั้นๆ สรุปไดพอสังเขป ดังนี้ 

Buytendijk (2006) HPO เปนสิ่งจําเปนสําหรับองคกรท่ีตองสรางใหเกิดในองคกรท้ังนี้เพ่ือใหองคกรนั้นๆ 
สามารถแขงขันไดภายใตสิ่งแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรง Buytendijk ยังพบวา HPO 
ประกอบไปดวยคุณลักษณะท่ีสําคัญ 5 ประการ คือ (1) มีการตั้งเปาหมายท่ียิ่งใหญและดําเนินการเพื่อมุงไปสูการ
บรรลุเปาหมายนั้นอยางม่ันคงและตอเนื่อง (2) มีการรวมมือระหวางผูมีสวนไดเสียภายใน (พนักงานขององคกร) 
และภายนอกองคกร (ลูกคา Supplier และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ) (3) มีการกําหนดกลยุทธและวางแนวทางท่ีทําให
พนักงานขององคกรรูวาตองทําอยางไรเพื่อใหเกิดผลดีตอองคกร (4) สามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางทันทวงทีและ (5) มีการจัดองคกรดวยรูปแบบเรียบงายและมีการประสานงานระหวางกัน
ตลอดเวลา “องคการสมรรถนะสูงคือ องคการท่ีสามารถเขาใจ และเขาถึงตลาดกอนองคการอ่ืนสามารถรักษา
พนักงานท่ีมีความสามารถสูงและสามารถรับมือกับแรงกดดัน ตางๆ ไดจากภายในและภายนอกองคการไดดี”  
 Vecchio and Appelbaum (1995) องคการแบบ HPO จะใหความสําคัญกับการแกปญหาองคการโดย
องคการจะบรรลุมีผลการปฏิบัติงานสูงอยางยั่งยืนไดจะเกิดจากการที่พนักงานและผูบริหารตองทํางานรวมกันมี
ความผูกพันกัน มีเปาหมายในการทํางานอยางเดียวกัน มีการเล่ือนไหลของขอมูลในองคการและมีสภาพแวดลอม
การทํางานท่ีดี 

ในเบื้องตนการปฏิรูปองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบเทศบาลมีความจําเปนที่ตองนําแนวคิดองคการท่ี
มีสมรรถนะสูง (HPO) มาเปนแนวทางดําเนินงานเพราะองคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบเทศบาล เปนหนวยงาน
ภาครัฐที่ไดรับการกระจายอํานาจจากรัฐสวนกลางที่มีโครงสรางการทํางานท้ังในสวนนักการเมือง ขาราชการสวน
ทองถิ่น ภาคประชาชน หนวยงานภาคีตางๆ หากภายในองคกรยังขาดการเชื่อม โยงท่ีดีจะไมสามารถดําเนินงาน
ตางๆ ได ดังนั้นการท่ีองคการเทศบาลจะนํานโยบายจากสวนกลางมาดําเนินงานตอบสนองความตองการภาค
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ประชาชนได หนวยงานเทศบาลตองมีการกําหนดเปาหมายใหสอดคลองและดําเนินการเพ่ือมุงไปสูการบรรลุ
เปาหมายอยางม่ันคงและตอเนื่องมีการรวมมือกันระหวางผูเก่ียวของทั้งผูบริหาร พนักงาน ประชาชนและหนวยงาน
ภาคี โดยมีการกําหนดยุทธศาสตรและการวางแผนท่ีชัดเจนสามารถปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงไดอยาง
ทันทวงที สุดทายองคกรตองสามารถประสานงานระหวางกันไดตลอดเวลา 
 

แนวคิดบริการสาธารณะแนวใหม  
 Denhardt and Denhardt (2000) การจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management--NPM) 
เปนแนวคิดที่ใหความสนใจตอการนําวิธีการที่ใชในภาคธุรกิจเอกชนมาใชในองคการภาครัฐคือ  การพยายามทําให
ระบบราชการเปนเชนเดียวกับภาคธุรกิจเอกชนแตระบบการบริหารงานภาครัฐเปนการดําเนินงานที่มีระเบียบมี
กฎเกณฑที่กําหนดชัดเจนและการบริหารงานภาครัฐมีสายการบังคับบัญชาเปนลําดับชั้นแตกตางจากภาคเอกชน 
นอกจากนี้จุดมุงหมายการบริหารจัดการภาครัฐไมไดมีจุดมุงหมายเพื่อผลกําไรแตการจัดการภาครัฐกระทําเพื่อสราง
คุณภาพชีวิตที่ดี ใหแกประชาชนทุกคน โดยการจัดการภาครัฐแนวใหมสนับสนุนใหผูบริหารภาครัฐเปน
ผูประกอบการเหมือนกับเจาของบริษัทในธุรกิจเอกชน ทําใหการบริหารและการดําเนินงานมีวัตถุประสงคแบบ
แคบๆ เหมือนกับธุรกิจเอกชนคือ เพื่อเพิ่มผลผลิตใหมากที่สุดและทําใหลูกคาพอใจ สวนแนวคิดการบริการ
สาธารณะแนวใหม (New Public Service--NPS) พลเมืองเปนเจาของรัฐบาลผูบริหารงานภาครัฐ ไมใช
ผูประกอบการหรือเจาของกิจการจึงมีหนาท่ีบริการรับใชพลเมืองการจัดบริการสาธารณะแนวใหมตองขับเคลื่อนให
เกิดผลประโยชนที่เปนผลประโยชนรวมกันของคนในสังคม ซึ่งไมใชเพียงแคการรวบรวมผลประโยชนของแตละคน
เขาดวยกันเทานั้นแตยังรวมนโยบายท่ีเอื้อประโยชนสูงสุดของกลุมอํานาจและผลประโยชนของขาราชการท่ีมี
บทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายสาธารณะ  

การบริการสาธารณะแนวใหม (NPS) เปนแนวคิดท่ีใหความสําคัญกับเรื่องคุณคา อุดมการณ โดยเฉพาะ
คุณคาความเปนประชาธิปไตยมากกวาเร่ืองประสิทธิภาพหรือผลิตภาพ การบริการสาธารณะแนวใหมจึงเปนแนวคิด
ที่อยูบนพื้นฐานของคานิยมประชาธิปไตย ความเปนพลเมืองและผลประโยชนสาธารณะ สําหรับแนวคิดพื้นฐานของ
การบริการสาธารณะแนวใหมประกอบดวยพลเมืองตองคํานงึถึงผลประโยชนสาธารณะมากกวาผลประโยชนสวนตน
และตัวแบบชุมชนและประชาสังคม ชุมชนเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของพลเมือง โดยชุมชนอยูบนพ้ืนฐานของ
การดูแลซึ่งกันและกันมีความไวเนื้อเชื่อใจทํางานรวมกันเปนทีม มีการรวมตัวกันอยางเขมแข็งและมีระบบการ
ติดตอสื่อสาร การแกไขปญหาความขัดแยงที่มีประสิทธิผล โดยความเปนชุมชนดังกลาวเรียกวา“ประชาสังคม” 
(Denhardt and Denhardt, 2007) 

Bevir (2009) นําเสนอประเด็นใหความสําคัญเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในรูปแบบท่ีเปนประชาธิปไตยที่ไมใช
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน โดย Bevir ไดตั้งขอสังเกตเก่ียวกับจุดออนของประชาธิปไตยแบบตัวแทนท่ีไมสามารถทํา
ใหเกิดการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลไดอยางสมบูรณ รัฐควรปรับรูปแบบการบริหารโดยใชระบบประชาธิปไตย
แบบมีสวนรวมที่เนนการมีสวนรวมของตัวกระทําทางการเมืองเพื่อการบริหารจัดการรวมกัน  ท้ังสวนท่ีเปนรัฐ 
เอกชนและประชาสังคมที่แสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของประชาธิปไตย ในทิศทางท่ีสอดคลองกับสังคมสมัยใหม 
แนวคิดดังกลาวของ Bevir (2010) นั้นเพื่อแกปญหาวิกฤตของการจัดการภาครัฐสมัยใหมที่มีปญหาจากการบริหาร
จัดการแบบระบบราชการตามสายการบังคับบัญชา การบริหารจัดการแบบวิทยาศาสตรและการบริหารตามหลัก
เหตุผลตามบทบาทของหนวยงานภาครัฐอันเปนบทบาทหลักในการบริหารและจัดการปกครองที่อางการกระทําเพื่อ
ผลประโยชนสาธารณะแตในความเปนจริงของสังคมสมัยใหมพบวา การดําเนินงานตามความตองการขอหนวยงาน
ภาครัฐไมสามารถ ตอบสนองกับความตองการของสังคมสมัยใหมที่มีความหลากหลายความตองการได นอกจากนี้ 
Bevir เสนอแนวทางการบริหารในยุคหลังสมัยใหมกับความหลากหลายทางการเมืองเพื่อตอบสนองความตองการที่
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ซับซอนและหลากหลาย โดยใหความสําคัญกับการบริหารที่อยูในระดับยอยคือ ทองถิ่นเพื่อใหสอดคลองกับบริบท
ทางสังคมวัฒนธรรม  

แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมเปนทางเลือกใหมสําหรับการบริหารรัฐกิจที่ควรไดรับการพิจารณา
เพื่อประโยชนในการสรางชุมชนที่มีความใกลเคียงกับประชาสังคมภายใตกรอบของระบอบประชาธิปไตยที่ยึด
กฎหมายรัฐธรรมนูญเปนหลัก สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปทองถิ่นเพราะเปาหมายหลักของการปกครองทองถิ่น
คือ การจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของประชาชนแมการดําเนินงานท่ีผานมาของ
ทองถิ่นจะเนนการพัฒนาโครสรางพื้นฐานท่ีบางครั้งอาจไมสอดคลองกับความตองการของประชาชนสวนมากแตใน
ปจจุบันการประเมินผลการทํางานของทองถิ่นจะใหความสําคัญรูปแบบการจัดบริการสาธารณะที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับความตองการของประชาชนเปนหลัก ท้ังนี้หนวยงานทองถ่ินตองจัดทําขอมูลเพ่ือรายงานผลการ
ดําเนินงานหรือรูปแบบกระเมินทองถ่ินท้ังในดานการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีดี การประเมินรางวัลพระปกเกลา 
การประเมินเทศบาลนาอยู ฯลฯ โดยหลักการประเมินจะใหความสําคัญกับขอมูลดานการจัดบริการสาธารณะแบบมี
สวนรวมและการจัดบริการสาธารณะท่ีคุมคาโดยใหชื่อวาสู  “การบริการสาธารณะแนวใหม (New Public 
Service)”  
 

แนวคิดการดําเนินงานตามยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0  
จากปญหาการดําเนินงานที่ผานมาพบวาประเทศไทยไมสามารถกาวขามประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสู

ประเทศท่ีมีรายไดสูง ทําใหรัฐบาล โดยการนําของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.) กําหนดนโยบายการบริหารประเทศตามยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 จากขอมูลพบวาการ
พัฒนาประเทศในชวงแรก (พ.ศ. 2500-2536) เศรษฐกิจของประเทศมีการเติบโตอยางตอเนื่องประมาณรอยละ 7-8 ตอป 
ในชวงถัดมา (พ.ศ. 2537-2557) เศรษฐกิจของประเทศไทยกลับมีอัตราการเติบโตลดลงเหลือเพียงรอยละ 3-4 ตอป
เทานั้น ดังนั้นหากไมมีการดําเนินการแกไขปญหาอาจทําใหเศรษฐกิจของประเทศตกตํ่า แตถาประเทศไทยสามารถปฏิรูป
โครงสรางเศรษฐกิจไดสําเร็จประเทศไทยจะกลายเปน “ประเทศที่มีรายไดที่สูง” (สุวิทย เมษินทรีย, 2559) 

ในอดีตที่ผานมา ประเทศไทยมีการปรับโครงสรางเศรษฐกิจหลายครั้งเริ่มจากโครงสรางประเทศไทย 1.0 เนน
การพัฒนาภาคการเกษตร จากนั้นปรับเปนโครงสรางประเทศไทย 2.0 ท่ีเนนการพัฒนาภาค อุตสาหกรรมเบาและการ
ปรับตัวสู โครงสรางประเทศไทย 3.0 ที่เนนการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักซึ่งเปนที่ทราบกันดีวาภายใตโครงสรางประเทศ
ไทย 3.0 นอกจากตองเผชิญปญหาประเทศรายไดปานกลางแลวยังตองเผชิญกับ “ปญหาความเหลื่อมล้ําของความม่ังคั่ง”
และ“ปญหาความไมสมดุลในการพัฒนา” ซ่ึงปญหาเหลานี้เปนประเด็นท่ีทาทายในการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจเพ่ือกาว
ขาม “ประเทศไทย 3.0” ไปสู “ประเทศไทย 4.0” (สุวิทย เมษินทรีย, 2559) 

ปจจัยสําคัญที่สุดการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 คือ การพัฒนาทุนมนุษยใหมีความรู
ความสามารถ มีคุณธรรมเพื่อเปนรากฐานในการเสริมสรางคุณภาพและความเขมแข็งใหกับสังคมไทย รวมท้ังสราง
รากฐานความมั่นคงของประเทศในทุกดานและเม่ือคนไทยมีคุณภาพก็จะสามารถลดความเหลื่อม ลํ้าทางสังคมได
สอดคลองกับการพัฒนาสังคมจึงตองมุงพัฒนาโดยเนนเรื่องคุณภาพและความยั่งยืน  

จากประเด็นดังกลาวในขางตนองคกรปกครองทองถิ่นมีสวนเก่ียวของดวยทุกประเด็น เชน องคกรปกครอง
ทองถ่ินมีการบริหารจัดการและเตรียมความพรอมการพัฒนาทุนมนุษยเพราะหนาที่และบทบาท ของทองถิ่นตอง
ดําเนินการตั้งแตการจัดการศึกษา การจัดการสุขภาพ การจัดการดานเศรษฐกิจ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีบทบาทในดานอื่นๆ 
ทีเ่กี่ยวของกับชุมชน เชน การเตรียมความพรอมใหประชาชนในทองถิ่น เพ่ือใหรองรับตอการปกครองตนเองและการปรับ
ระบบบริหารจัดการใหมีประชาชนเปนศูนยกลางสามารถตอบประเด็นของสังคมไดและใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได
ดังนั้นการปฏิรูปเทศบาลสูความเปนเลิศตามยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 จึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง 
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แนวทางการปฏิรูปเทศบาลสูความเปนเลิศตามยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 
แนวทางการพัฒนาองคการสูการเปนสูองคกรแหงความเปนเลิศถือเปนเปาหมายหลักท่ีองคกรชั้นนําทั่ว

โลกตองการที่จะบรรลุ เพราะการเปลี่ยนแปลงปจจัยแวดลอมตางๆ ท้ังภายในและภายนอกระบบองคการ ทําใหตองมี
การปรับและพัฒนาองคการตลอดเวลา ซ่ึงระบบราชการไทยมีการออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพ่ือเปนกลไกในการขับเคลื่อนใหหนวยราชการตองมีการปรับตนเองใหเขากับ
การเปลี่ยนแปลงตางๆ แตที่ผานมาปญหาสําคัญในการพัฒนาระบบราชการคือ หนวยราชการสวนมากยังขาดความ
เขาใจถึงสาเหตุและวัตถุประสงค ความสําคัญของการนําเครื่องมือทางการบริหารจัดการใหมๆ มาใช  

จากยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยมีการกําหนดนโยบายปฏิรูปประเทศ 11 ดาน โดยการปฏิรูปการ
ปกครองทองถ่ินเปน 1 ในนโยบายการปฏิรูปและจากการศึกษาไดขอคนพบแนวทางการปฏิรูปเทศบาลสูความเปน
เลิศตามยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 ประกอบดวย  

1. เทศบาลตองมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ปญหาสําคัญท่ีทําใหองคการปกครองทองถิ่นไมสามารถ
จัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพได สวนหนึ่งเกิดจากปญหาดานงบประมาณ โดยปญหาดังกลาวมีสาเหตุหลัก
คือ ความไมชัดเจนของนโยบายในดานการจัดหารายไดและนโยบายในดานการจัดสรรที่ไมครอบคลุม ซ่ึงปญหา
ดังกลาวรัฐบาลควรปรับปรุงนโยบายดานการกระจายอํานาจทางการคลังหรือกระจายอํานาจดานการจัดการรายได
ขององคการปกครองทองถ่ิน  

2. เทศบาลตองมีความสามารถในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง ตองยอมรับวาในพื้นท่ีในเขตเทศบาล
สวนใหญเปนพื้นที่สังคมเมือง สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ อยางตอเนื่อง ทั้งการเปลี่ยนแปลงดาน
ประชากร การเปลี่ยนแปลงดานการขยายตัวของเมืองที่อาจเกิดจากการเคล่ือนยายแหลงทุน การเปลี่ยนแปลงดาน
สภาพแวดลอมที่อาจเกิดจากการเจริญเติบโตของเมือง  
 3. เทศบาลตองดําเนินงานบนพ้ืนฐานหลักความรับผิดชอบของสังคม เนื่องจากการดําเนินงานของเทศบาล
มีลักษณะการดําเนินงานในรูปแบบการจัดบริการสาธารณะหรือการใหบริการสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนใหมีความเปนอยูดีข้ึน ดังนั้นการกําหนดนโยบายสาธารณะควรจัดทําขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในพื้นท่ีเปนสวนรวม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นโดยเปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ิน ไดเขามามีสวน
รวมทั้งการรวมคิดคือ การมีสวนรวมในการเสนอนโยบาย การรวมทํา คือการมีสวนรวมในการดําเนินงาน และการ
รวมเปนหุนสวนคือ การตรวจสอบการใหบริการสาธารณะ ดังนั้น การดําเนินงานตามนโยบายสาธารณะของ
เทศบาลตองอยูบนพื้นฐานหลักความรับผิดชอบ  

4. เทศบาลตองมีความสามารถในการแขงขัน การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของหนวยงานภาครัฐ 
โดยเฉพาะหนวยงานเทศบาลมีความสําคัญ เพราะมีผลตอรูปแบบการใหบริการและมีผลตอระบบการจัดบริการ
สาธารณะซึ่งความสามารถในการแขงขันดังกลาวคือ ความสามารถในการจัดบริการสาธารณะที่สามารถตอบสนอง
ตอความตองการของสังคมสวนรวมไดดี โดยการจัดบริการสาธารณะตองเปนประโยชนเหมาะสมคุมคาและเพียงพอ
ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

 

สรุป  
จากสภาพที่ปรากฏการที่องคการปกครองทองถิ่นมีภาพลักษณติดลบ โดยสังคมเขาใจวาเปนองคการที่

ทุจริตขาดธรรมาภิบาล ซ่ึงหนวยงานเทศบาลก็ไดรับผลกระทบดังกลาว เชนกัน แตในความเปนจริงมีองคการ
ปกครองทองถ่ินจํานวนนอยท่ีมีปญหาดังกลาว ดังนั้นการนําเรื่องราวที่ดีจากทองถิ่นตางๆ หรือเทศบาลมาเผยแพร
จึงเปนเร่ืองที่ตองเรงดําเนินการและที่สําคัญหากทองถ่ินหรือเทศบาลชวยกันทํางาน อยางมีคุณภาพเปนที่พึ่งของ
ประชาชนได เชื่อวาประชาชนจะชวยประชาสัมพันธและเปนเกราะคุมครอง ทองถิ่นหรือเทศบาล  
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การปฏิรูปเทศบาลสูองคการที่เปนเลิศจะตองมีองคประกอบการดําเนินงานตามมิติตางๆ หลายประการแต
องคประกอบดังกลาว ไมเปนอุปสรรคในการดําเนินงานและขอมูลสําคัญพบวา การท่ีเทศบาลจะเปนองคการท่ีเปน
เลิศไดนั้นเพียงแค “เทศบาล” ทําหนาที่ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหเต็มที่ เชน การจัดบริการสาธารณะที่มี
คุณภาพสอดคลองตอความตองการของประชาชนในชุมชนและสามารถเปนที่พึ่งของประชาชนในยามท่ีประชาชน
ตองการไดอยางเต็มที่ หากทําได “เทศบาล”จะสามารถเขาไปนั่งในหัวใจของประชาชนในพื้นที่ไดและ“เทศบาล”
นั้นจะเปนเทศบาลที่เปนเลิศ สอดคลองกับเปาหมายการกระจายอํานาจการปกครองสูรูปแบบการปกครองทองถิ่น
คือ การปกครองที่ประชาชนสามารถกําหนดรูปแบบการดําเนินงานตามท่ีประชาชนตองการ  
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แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 
Strategic Driving Guide of Ministry of Digital for Economics and Society 
 
ผูวิจัย   อภิชาติ  ศิริบุญญกาล 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย ดร.ศรุดา  สมพอง 
 

บทคัดยอ 
 บทความนี้มุงศึกษาแนวคิดการเปลี่ยนแปลงองคการ การบริการสาธารณะแนวใหม การบริหารองคการ
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวคิดการบริหารภาครัฐตามนโยบายไทยแลนด 4.0เพ่ือศึกษาแนวทางในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยมีเปาหมายสอดคลองกับการพัฒนายึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองค
รวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและการเมือง เพื่อสรางภูมิคุมกันใหพรอมเผชิญการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 
คําสําคัญ : การใหบริการสาธารณะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 
Abstract 
 The aims of this article is to study strategic drive of the Ministry of Digital 
Economy and Society that would be adaptable to multiple impacts appropriate with the 
goals and in accord with integrated human-center concept of development. It is with the 
view to link multi-dimensional and integrated with human, society, economics, 
environment and politics in order to protect family, community, and society with immunity 
amid changes affecting them. 
 The study uses concepts of organization change, new public service, organization 
management with information technology and the public policy and management of 
Thailand 4.0 

Keywords : Public Service, Driving Strategy, Digital Economy and Society
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บทนํา 
 เมื่อโลกเขาสูยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดจิิทัลจะไมไดเปนเพียงเคร่ืองมือสนับสนนุการ
ทํางานท่ีผานมาอีกตอไป หากแตจะหลอมรวมเขากับชีวิตคนอยางแทจริงและจะเปล่ียนโครงสรางรูปแบบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจกระบวนการผลิต การคา การบริการและกระบวนการทางสังคมอื่นๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลไปอยางสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงตองเรงนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ โดยในบริบทของประเทศไทย เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบปญหาความทาทายท่ีประเทศกําลัง
เผชิญอยูและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมดวยความทาทายและโอกาสดังกลาว รัฐบาลไทยโดย
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงไดจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ เพ่ือใชเปนกรอบในการผลักดัน
ใหเทคโนโลยีดิจิทัลเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศนทางความคิดในทุกภาคสวน การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจการผลิต การคา และการบริการ การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะนําไปสูความมั่นคง ม่ัง
คั่ง และย่ังยืนของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล (แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2559) 

 ดังนั้นกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะตองดําเนินการบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการพัฒนาประเทศไปสูเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลทุกหนวยงานจะตองรวมมือกันอยางจริงจัง 
โดยเฉพาะองคกรทองถิ่นจะเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกระจายการพัฒนาใหทั่วถึงในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช
ในการบริหารจัดการองคการทองถิ่นและใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อเก็บขอมูลในทองถ่ิน เชน ขอมูลประชาชน เกษตร และสิ่งแวดลอม ซ่ึงหนวยงานทองถิ่นเปนกําลังสําคัญในการ
รวมกันเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาประเทศ การเปดเผยขอมูลทองถิ่นจะชวยใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ประชาชนสามารถนําไปใชประโยชนตอยอดได รวมท้ังจะชวยใหเกิดการบริหารจัดการรัฐบาลทองถิ่นท่ีมีความ
โปรงใสและลดปญหาคอรรัปชั่นของประเทศไดอีกดวย 
 การกําหนดยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 แบบเรงดวนในการยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ ทําให
มีการเนนการผลิตจากนวัตกรรมและใหความสําคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นเมื่อมีเรื่องเศรษฐกิจและสังคม
เขามาเก่ียวของยอมสงผลตอการบริหารจัดการทําใหเกิดปญหาดานบุคคลากร กฎระเบียบขอกฎหมายและอื่นๆ 
เพื่อสนับสนุนรองรับในการดําเนินงานใหเปนปจจุบันได สภาพปญหาท่ีเปนอยูและยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 ที่
เกิดขึ้นจึงเปนขอมูลตนแบบใหชวยหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการยกระดับโครงสรางพื้นฐานดานการติดตอสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนตามเปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ
ไทยตอไป 
 

แนวคิดการเปลี่ยนแปลงองคการ 
 แนวคิดการเปล่ียนแปลงองคการ (Organizational Change) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิ
วัตน เทคโนโลยีสังคมและคุณลักษณะทางประชากรนั้นเปนแรงผลักดันสําคัญที่ทําใหมีการเปล่ียนแปลงองคการ
(Organizational Change) องคการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอยๆ ภายในหรือเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป 
(Incremental Change) ดังเชนในกรณีที่มีการนําเทคโนโลยีใหมเขามาใชในการทํางาน ซึ่งตองมีการปรับเปลี่ยน
วิธีการและทักษะที่ตองใชในการทํางานเพื่อใหสอดรับกับเทคโนโลยีนั้น หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญที่เรียกวา
การเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรง(Radical Change)ซ่ึงเปนลักษณะการเปลี่ยนแปลงท่ัวท้ังองคการอยางรวดเร็ว ทําให
เกิดการปรับเปล่ียนบทบาทในงาน (Job Role) และโครงสรางองคการตามมา(Robinson,2006) ไมวาจะเปนการ
เปลี่ยนแปลงแบบใดการเปลี่ยนแปลงอาจทําใหพนักงานเกิดความเครียดความกลัวความกังวลและทําใหเกิดแรงตาน
การเปลี่ยนแปลงซึ่งแมวาองคการจะไดนําการริเริ่มตางๆ (Initiatives)เขามาใชเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแตมัก
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พบวาการริเริ่มที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงนั้นประสบความลมเหลวไมเปนไปตามที่คาดดังท่ี Holbeche 
(2005)นั้นพบวาความลมเหลวในการจัดการการเปล่ียนแปลงนั้นมีมากถึงรอยละ75 ท้ังนี้อาจเปนเพราะองคการ
คํานึงแตผลประโยชนทางการเงินในระยะสัน้มากจนเกินไป จนละเลยมิติที่เก่ียวของกับมนุษย (People Aspect) ซ่ึง
จะตองสอดรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นดวยทําใหผลลัพธเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงองคการในระยะยาวนั้น
ประสบความลมเหลว การเปล่ียนแปลงโครงสรางนั้นมองวาองคการเปรียบเหมือนเครื่องจักร (Machine model) 
ซึ่งเกิดขึ้นจากองคประกอบหลายอยางมาทํางานรวมกัน ในการเปล่ียนแปลงจึงเปนการปรับสวนประกอบของ
เครื่องจักรนั้นเพื่อใหเกิดผลงานโดยรวมที่ดีขึ้นตัวอยางการเปลี่ยนแปลงโครงสราง เชน การควบรวมกิจการ การซื้อ
กิจการอ่ืนและการลดขนาดเปนตน สวนการลดตนทุนนั้นเปนการลดข้ันตอนหรือวิธีการทํางานท่ีไมจําเปนเพ่ือที่จะ
ลดตนทุนในการทํางานดังกรณีที่องคการประสบวิกฤต หรือปญหา องคการมักใชวิธีการนี้เพ่ือปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานและความอยูรอด สําหรับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการน้ันเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีใหความสําคัญกับการ
เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทํางาน เชน การปรับระบบการอนุมัติเงินกูการปรับเปลี่ยนแนวทางในการบริหารหรือการ
ตัดสินใจ เปนตน ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงคสําคัญคือการลดระยะเวลาของกระบวนการตางๆ การเพ่ิมนาเชื่อถือ การลด
ตนทุนและการเพิ่มประสิทธิผลทํางานนั่นเองในขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจะเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีมุงเนน
ไปที่คนในองคการ ดังเชน การเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินธุรกิจการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจากการ
ควบคุมสั่งการไปเปนการบริหารแบบมีสวนรวม หรือการเปล่ียนมุมมองการบริหารจากภายในสูภายนอก ( Inward 
Focus) เปนมุมมองจากภายนอกเขามาสูภายใน (Outward-Looking Focus) เปนตน  
 การพัฒนาองคการ สามารถแปลไดหลายความหมาย เชน ความพยายามเปลี่ยนแปลงองคการอยางมีแบบ
แผน มีการวิเคราะหปญหา/วางแผนยุทธศาสตรและใชทรัพยากรเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย หรือการพัฒนาระบบโดยมี
สวนรวมทั้งองคการ เร่ิมจากผูบริหารระดับสูงลงสูระดับลางขององคการ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
องคการ ดังนี้  
 French and Bell (1999) การพัฒนาองคการเปนเรื่องของการใชความพยายามในระยะยาวท่ีจะแกไข
ปญหาภายในองคการและการฟนฟูองคการ โดยจะดําเนินการในสวนของวัฒนธรรมองคการ โดยเฉพาะทีมงานบน
รากฐานแหงความรวมมือ แตทั้งนี้ตองอาศัยความรวมมือจากที่ปรึกษาและใชทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร รวมท้ัง
การวิจัยและการปฏิบัติเปนหลัก  
 Peter and Donnelly (1992) การพัฒนาองคการเปนวิธีการมุงท่ีจะเอาพลังความสามารถของมนุษยไป
ใชเพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งขององคการ การพัฒนาองคการจะสําเร็จไดถาองคการมีแผนและใชความรู
ทางพฤติกรรมศาสตรเขามาชวย เชน เร่ืองการจูงใจ เรื่องอํานาจ เรื่องการสื่อสาร เร่ืองความเขาใจในวัฒนธรรม
องคการ การแกปญหา การกําหนดเปาหมายความสัมพันธระหวางบุคคล กลุมหรือเรื่องของการขจัดความขัดแยง 
 ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (2549) การเปลี่ยนแปลงองคการเปนการเปลี่ยนแปลงขององคการทั้งหมดหรอื
บางสวนซึ่งรวมถึงการออกแบบโครงสรางองคการใหม การติดตั้งระบบสารสนเทศใหมและการเปล่ียนแปลง
วัฒนธรรม 
 สรุปไดวาการเปลี่ยนแปลงองคการเปนการเปล่ียนแปลงขององคการท้ังหมดหรือบางสวน ซึ่งอาจเปนการ
เปลี่ยนแปลงแบบเล็กนอยคอยเปนคอยไป หรือเปนการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญทั่วท้ังองคการการเปลี่ยนแปลง
องคการนั้นคอนขางยุงยาก ซับซอน และอาจใชเวลานานการเปล่ียนแปลงองคการท่ีมีประสิทธิผลควรให
ความสําคัญกับคนซึ่งจะตองมีการพัฒนาทักษะ ทัศนคติที่จําเปนกอนเพ่ือเสริมสรางความพรอมในการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการกาวสูกระบวนการเปลี่ยนแปลงองคการกระบวนการเปล่ียนแปลงองคการโดยท่ัวไปนั้น
ประกอบดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมในอนาคตเพ่ือทําใหเห็นภาพขององคการท่ีอยากจะเปน องคการจึงควร
กําหนดวิสัยทัศนซึ่งบงถึงความคาดหวังหรือภาพในอนาคตขององคการ ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหพนักงานรับรูวา
องคการมีความคาดหวังอะไร คุณคาและพฤติกรรมใดของพนักงานท่ีจะตอบสนองความ คาดหวังนั้น หลังจากนั้นจึง
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ทําการวิเคราะหสภาพองคการในปจจุบัน ซึ่งจะทําใหสามารถมองเห็นแนวทางที่จะนํามาใชในการขับเคลื่อน
กระบวนการการเปล่ียนผานไปสูสภาพที่ตั้งใจไวใหสําเร็จ ประเด็นที่สําคัญประการหนึ่งในการเปล่ียนแปลงองคการ
คือแรงตานการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหการเปลี่ยนแปลงองคการลมเหลว การจัดการแรงตานการ
เปลี่ยนแปลงจึงถือเปนปจจัยแหงความสําเร็จของการเปล่ียนแปลงองคการซึ่งนักบริหารทรัพยากรมนุษยนั้นสามารถ
แสดงบทบาทการเปนตัวแทนการเปล่ียนแปลงดวยการทํางานรวมกันกับผูจัดการในสายงานเพ่ือกําหนดเปาหมาย 
แนวทางกระบวนการและการริเริ่มตางๆ ท่ีจะเอามาใชในการเปลี่ยนแปลง มีการเตรียมการรับมือกับเหตุการณที่ไม
แนนอน การติดตามและประเมินผล รวมทั้งการสรางความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางหรือระบบการทํางานใหมที่จะ
เกิดข้ึนโดยใชการสื่อสารโดยตรงไปยังพนักงานดวยชองทางท่ีหลากหลายและเปนการสื่อสารแบบสองทางและ
เสริมสรางความผูกพันของพนักงานโดยผานระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยเพ่ือขับเคลื่อนการเปล่ียนแปลง
องคการใหประสบความสําเร็จ องคการจําเปนตองมีการเปล่ียนแปลงเพื่อปรับตัวใหเขากับสถานการณ ความคิด
สรางสรรคจะเปนกระบวนการท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเกิดเปนนวัตกรรมใหม กอใหเกิดผลิตภัณฑใหม 
ผลงานใหม การใหบริการระบบใหม ที่จะตอบสนองความตองการของลูกคา ปจจัยตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลง อาทิ สภาพแวดลอมทั่วไป การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม ผูบริหารจึงควรจะตองแสวงหา
ความคิดใหมๆ องคความรูใหม เพื่อพัฒนาองคการตอไปใหประสบผลสําเร็จ 
 

แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม 
 Denhardtand Denhardt(2000) เสนอแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรแนวใหมคือแนวคิดการบริการ
สาธารณะแนวใหม (New Public Service--NPS) เพ่ือใชทดแทนแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New 
Public Management--NPM) ซ่ึงถูกนักวิชาการทางดานรัฐประศาสนศาสตรและนักปฏิบัติการในแวดวงราชการ
ทั้งหลายวิพากษวิจารณเปนอยางมากวาเกิดผลเสียหายมากกวาผลดีแกระบบราชการ 
 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมเปนแนวทางการจัดการภาครัฐท่ีนําวิธีการจัดการแบบเอกชนมา
ประยุกตใชกับการจัดการในภาครัฐเพื่อเปนการลดคาใชจายภาครัฐท่ีมีจํานวนมาก เนื่องจากโครงสรางทางการ
บริหารที่ใหญโต มีจํานวนบุคลากรมาก เปนการปรับปรุงเพื่อใหการจัดบริการสาธารณะแกประชาชนมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากข้ึน เนนการลดขนาดของหนวยงานใหเล็กลง มีการนําวิทยาการสมัยใหมเขามาใชเพ่ือใหเกิดความ
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันเนนวินัยการใชทรัพยากรอยางประหยัด แนวคิดดังกลาวมีจุดออนท่ี
ขาดเอกลักษณและกรอบแนวคิดที่ชัดเจนเปนเพียงการเติมเต็มแนวคิดในกระบวนทัศนเกาอีกท้ังละเลยการให
ความสําคัญตอคุณคาบางประการ เชน ความเท่ียงธรรมและความถูกตอง  
 เมื่อแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมมีจุดออน นักวิชาการทางดานรัฐประศาสนศาสตร จึงไดเสนอ
แนวคิดใหมคือ การบริการสาธารณะแนวใหมเพื่อใชทดแทนแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม โดยแนวคิด
การบริการสาธารณะแนวใหมมีฐานคติอยู 3 ประการ คือ (1) การตระหนักถึงคานิยมประชาธิปไตยและคานิยมเชิง
สถาบันที่เนนประโยชนสาธารณะมากกวาประโยชนสวนตน มองประชาชนในฐานะพลเมืองมากกวามองเปนเพียงผู
ออกเสียงเลือกตั้ง มองเปนเพียงลูกคาหรือผูรับบริการ (2) การคํานึงถึงตัวแบบประชาสังคมและชุมชน เนนใหระบบ
ราชการมุงลดความควบคุมอํานาจรัฐและหันมาแสดงบทบาทในฐานะผูสนับสนุนเครือขายการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารปกครองตนเองเพื่อผลประโยชนของพวกเขา แนวคิดนี้คือการมุงสงเสริมใหประชาชนกาว
ขามผลประโยชนสวนตนไปสูการมุงหวังผลประโยชนตอสวนรวมมากกวา และ (3) แนวคิดมนุษยองคการและทฤษฎี
วาทกรรม เปนแนวคิดที่ใหความสําคัญกับบทบาทการบริหารรัฐกิจที่มุงเนนประชาชนเปนศูนยกลาง 
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 จากฐานคติดังกลาวนําไปสูการปรับเปลี่ยนคานิยมและบทบาทของระบบราชการไปสูการยอมรับในหนาท่ี
ความรับผิดชอบในการบริการประชาชนโดยการแสดงบทบาทในฐานะผูจัดหาทรัพยากรสาธารณะแกประชาชนการ
เปนผูธํารงรักษาองคการภาครัฐการเปนผูสงเสริมแนวคิดประชาธิปไตยและกระบวนการมีสวนรวมของพลเมืองการ
เปนผูการมีสวนรวมของชุมชนและการทําตัวเขาถึงประชาชน 
 Maesschalck (2004) แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมถือกําเนิดมาอันมีวัตถุประสงคเพ่ือใชทดแทน
แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมซึ่งมีจุดออนท้ังในเชิงทฤษฏีและในทางปฏิบัติ ซึ่งแนวคิดทางดานรัฐ
ประศาสนศาสตรเนนเร่ืองคานิยมประชาธิปไตยโดยไดสรุปสาระสําคัญของแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมไว
วา (1)มุงรับใชประชาชนมากกวาการเปนผูชี้นํา (2)มุงผลประโยชนที่เกิดแกสาธารณะเปนหลักมากกวามุงสราง
ผลงาน(3)วางแผนการดําเนินการอยางมียุทธศาสตรและปฏิบัติอยางเปนประชาธิปไตย(4) มุงรับใชประชาชนใน
ฐานะพลเมืองไมใชลูกคาหรือผูมาขอรับบริการ (5)พรอมรับการถูกตรวจสอบ (6)ใหความสําคัญกับตัวขาราชการ
มากกวาผลผลิตท่ีจะไดรับจากพวกเขา (7)ยกยองความสําคัญของประชาชนและการใหบริการสาธารณะมากกวา
การเปนผูเปนผูประกอบการ 
 Denhardt and Denhardt (2003) กรอบชี้นําเชิงจริยธรรมของการบริการสาธารณะแนวใหม 
ประกอบดวย (1) การรับใชมากกวาการกํากับทิศทาง ใหการชวยเหลือใหประชาชนสามารถผนึกกําลังและสราง
ผลประโยชนรวม(2) การแสวงหาผลประโยชนสาธารณะ ผูบริหารสาธารณะตองมีสวนเกื้อกูลตอการสรางหลักการ
และพ้ืนฐานรวมเกี่ยวกับผลประโยชน (3) คิดเชิงยุทธศาสตรและกระทําเชิงประชาธิปไตย (4) รับใชพลเมือง 
(ประชาชน) ไมใชลูกคา (5) จงตระหนักวาความรับผิดชอบไมใชของงาย เจาหนาท่ีของรัฐควรมีความรับผิดชอบ
ในทางกฎหมาย การเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย ผลประโยชนสาธารณะ ประเด็นจริยธรรมและวิชาชีพ (6) 
ใหคุณคากับคนไมใชเพียงแตการเพิ่มผลผลิต (7) ใหคุณคากับภาวะพลเมืองมากกวาภาวการณประกอบการ  
 การบริการสาธารณะแนวใหมใหความสําคัญกับประชาธิปไตยวาเปนคุณคาหลักท่ีสําคัญ แนวทางนี้มี
รากฐานจากทฤษฎีเกี่ยวกับประชาธิปไตยและแนวทางอื่นๆ ในการแสวงหาความรู ซ่ึงรวมถึงแนวทางแบบประจักษ
นิยม แนวทางการตีความ แนวทางเชิงวิพากษวิจารณ และแนวทางแบบ Post modern มองขาราชการวาเปนคนมี
เหตุผลในเชิงยุทธศาสตรที่ใชเหตุผล ท้ังทางดานการเมืองเศรษฐกิจและองคการ มองผลประโยชนสาธารณะวาเปน
ผลจากการพูดคุยเกี่ยวกับคุณคาที่มีรวมกัน มองประชาชนวาเปนพลเมืองซึ่งมีทั้งสิทธิ หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
นักบริหารหรือขาราชการมีบทบาทรับใชประชาชน (Serving) เพราะประชาชนคือเจาของประเทศตัวจริง 
ขาราชการมีบทบาทในการเจรจาไกลเกลี่ยและเปนตัวกลางที่จะทําใหเกิดคานิยมรวมกันในหมูพลเมือง ชุมชน และ
กลุมตางๆ กลไกลที่จะทําใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคของนโยบายคือ การสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพ่ือใหบรรลุผลที่ตกลงรวมกัน มองวากลไกลการตรวจสอบมีหลากหลายทั้งดาน
กฎหมาย คานิยมของชุมชน บรรทัดฐานทางการเมือง มาตรฐานทางดานวิชาชีพและผลประโยชนของพลเมือง 
ขาราชการควรมีดุลยพินิจแตตองมีการควบคุมและการตรวจสอบ โครงสรางองคการควรเปนแบบรวมมือกันโดยมี
ผูนํารวมทั้งจากภายในและภายนอกองคการ สวนปจจัยจูงใจขาราชการและนักบริหารคือ การไดรับใชประชาชน
และการไดทําประโยชนใหแกสังคม 
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แนวคิดการบริหารองคการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 กิดานันท มลิทอง (2554) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนสวนผสมผสานระหวางเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารหมายถึงการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการประมวลขอมูลใหเปน
สารสนเทศเพ่ือจัดเก็บอยางเปนระบบสามารถเขาถึงสืบคนและนํามาใชไดโดยสะดวกเปนสื่อกลางนําเสนอ
สารสนเทศรวมถึงการรับสงสารสนเทศดวยเทคโนโลยีการสื่อสารความเร็วสูงเพื่อสงผานสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว 
 ความกาวหนาและพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานแตละหนวยงาน
มากข้ึน องคการตางๆ ในฐานะท่ีเปนระบบยอยภายในระบบสังคมมีความจําเปนที่จะตองปรับตัว เพื่อความอยูรอด
และการเจริญเติบโตในอนาคตดังจะเห็นไดจากหลายหนวยงานไดปรับโครงสรางขององคการจากโครงสรางแบบ
ลําดับข้ันเขาสูโครงสรางระบบเครือขาย พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศชวยลดข้ันตอนการทํางาน ชวยใหการ
ตัดสินใจและการประสานงานระหวางหนวยงานมีประสิทธิภาพ จึงไมตองมีการตรวจสอบและควบคุมเปนลําดับขั้น 
นอกจากบุคลากรรุนใหมยังมีความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสูงกวาในอดีต จึงพรอมท่ีจะรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานของตนและกลุมมากข้ึนองคการขนาดใหญปรับตัวเปนกลุมองคการขนาดยอมเพ่ือความคลองตัวใน
การปฏิบัติงาน การประสานงาน การแขงขัน และรองรับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นมีการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
รวมกันเปนกลุม โดยที่ผูจัดการหรือหัวหนางานจะเปล่ียนหนาที่จากผูสั่งการมาเปนผูฝกสอน ผูประสานงานและ
อํานวยความสะดวกในการทํางานระบบการเขาทํางานแบบยืดหยุนจะถูกนํามาใช แรงงานบางสวนจะสามารถ
ทํางานอยูที่บาน ขณะที่หลายฝายสามารถเลือกเวลาเขาทํางานและเลือกงานท่ีเหมาะสมไดเอง  
 เทคโนโลยีสารสนเทศไดสรางการ เปลี่ยนแปลงและโอกาสใหแกองคการ เชนเปลี่ยนโครงสราง
ความสัมพันธและการแขงขันในอุตสาหกรรม ปรับโครงสรางการดําเนินงานขององคการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ผลิตและบริการ เปนตนเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศกอใหเกิดรูปแบบใหมในการติดตอสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคลทําใหมีการพัฒนาและกระจายตัวของภูมิปญญาซึ่งตองอาศัยบุคคลที่มีความรูและความเขาใจในการ
ใชงานเทคโนโลยี โดยที่ผูบริหารจะตองเตรียมความพรอมสําหรับองคการในดาน (1) ทําความเขาใจตอบทบาทของ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตอธุรกิจปจจุบัน (2) ระบบสารสนเทศเกี่ยวของกับการจัดการขอมูลขององคการ และ (3) 
วางแผนท่ีจะสรางและพัฒนาระบบสรุปไดวาองคการที่เจริญเติบโตในอนาคตตองสามารถประยุกตเทคโนโลยีเขาไป
ในโครงสรางการบริหารงาน  

 
แนวคิดการบริหารภาครัฐตามนโยบายไทยแลนด 4.0  
 การบริหารภาครัฐตามนโยบายไทยแลนด 4.0 ประเทศไทยในอดีตที่มีการพัฒนาดานเศรษฐกิจเปนไปอยาง
ตอเนื่องตั้งแตยุคแรกเรียกวาประเทศไทย 1.0 เนนการเกษตรเปนหลัก ยุคสองเรียกวาประเทศไทย 2.0 เนน
อุตสาหกรรมแตเปนอุตสาหกรรมเบา และในป พ.ศ. 2559 จัดอยูในยุคท่ีสามเรียกวาประเทศไทย 3.0 เปน
อุตสาหกรรมหนักและการสงออก เชน การผลิตและขายสงออกเหล็กกลา รถยนต ปูนซีเมนต เปนตน ซึ่งในยุค 1.0 
2.0 และ 3.0 รายไดประเทศอยูในระดับปานกลางทําใหตองรีบพัฒนาเศรษฐกิจสรางประเทศ จึงเปนเหตุนําไปสูยุค
ที่ 4 เรียกวาประเทศไทย 4.0 ใหเปนเศรษฐกิจใหม มีรายไดสูงโดยวางเปาหมายใหเกิดภายใน 5-6 ปจะสามารถ
ขับเคลื่อนประเทศโดยโมเดลนี้เปนแนวคิดที่จะนําโครงสรางเศรษฐกิจไปสู “Value-Based Economy” หรือ 
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม”  
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 สังคมในยุคโลกาภิวัตนเปนสังคมที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็วจนทําใหสังคมเกษตรกรรมกลายเปนสังคมของ
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ทําใหไมสามารถหลีกเล่ียงไดที่จะตองปฏิบตัิงานรวมกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีบทบาทตอการดําเนินชีวิตประจําวันของทุกคนดังนั้นจึงควรศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและลดหรือหลีกเลี่ยงปญหาท่ี
เกิดจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางไมเหมาะสมใหมากที่สุด การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมา
ประยุกตใชในองคกรตองกระทําอยางรอบคอบ เพราะตองลงทุนสูงและไมใชทุกองคกรท่ีจะประสบความสําเร็จใน
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช ในระดับประเทศภาครัฐตองทําหนาท่ีเปนผูอํานวยความสะดวกใน
การสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางปลอดภัย  
 

แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 แนวทางการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(1) เนนสรางการมีสวน
รวมของภาคสวนอื่นๆ ในกรณีของการพัฒนาอุตสาหกรรมสงเสริมใหสมาคมท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจดิจิทัลทํางาน
รวมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและจัดใหมีเวทีแลกเปล่ียน รับฟงความคิดเห็นจากภาคเอกชนเพ่ือ
เปนการปรับเปล่ียนใหกับผูปฏิบัติงานภาครัฐอยางตอเนื่อง (2) เปล่ียนองคการมหาชนทางดาน ICT ของภาครัฐ ให
เปนองคกรเอกชนโดยรัฐมีสวนของการลงทุนหรือจัดกองทุนเพ่ือใหองคกรสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง (3) 
การเปลี่ยนชื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเปนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไมมีผล
กับการเปล่ียนแปลงและเปลี่ยนผานไปสูรัฐบาลดิจิทัลมากนัก แตอาจทําใหเกิดความไขวเขวและเขาใจคลาดเคลื่อน
ไดเมื่อแปลเปนภาษาไทย ภารกิจหลักของกระทรวงคือ การนําพาประเทศใหสามารถใชขอมูลเพ่ือพัฒนาการทุกดาน 
ไมวาเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงของชาติ  
 แนวทางการปรับเปลี่ยนภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลเปนแนวคิดที่มุงใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคอยางมีแบบแผนและ
เปนระบบจนสามารถพัฒนาสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณลักษณะบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะจะอยูใน
รูปแบบดิจิทัลที่ขับเคลื่อนโดยความตองการของประชาชนหรือผูใชบริการท่ีสามารถเขาถึงบริการไดโดยไมมีขอจํากัด
ทางกายภาพพื้นท่ีและภาษาความกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิทัลจะชวยใหรัฐบาลสามารถหลอมรวมการทํางานของ
ภาครัฐเสมือนเปนองคกรเดียวรัฐบาลดิจิทัลในอนาคตจะตองเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดแนว
ทางการบริหารบานเมืองและเสนอความคิดเห็นตอการดําเนินงานของภาครัฐไดอยางสมบูรณทั้งนี้การปรับเปลี่ยน
และยกระดับภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลจําเปนตองดําเนินการในหลายสวนประกอบคือ (1)การปรับเปลี่ยน
การทํางานภาครัฐดวยเทคโนโลยีดิจิทัลใหมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลเนนการเชื่อมโยงขอมูลและการทํางาน
ของหนวยงานภาครัฐเขาดวยกันโดยบูรณาการขอมูลขามหนวยงานจนเสมือนเปนองคกรเดียวทําใหเกิดการใช
ทรัพยากรดิจิทัลรวมกันอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดลดความซ้ําซอนในการลงทุนในทรัพยากร นอกจากนี้การพัฒนา
Back office ระบบรุนใหมเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการทุกอยางของรัฐใหอยูในรูปแบบ
ดิจิทัลอยางเปนระบบรวมถึงการนําเอกสารอิเล็กทรอนิกสมาใชแทนกระดาษเพ่ือลดขั้นตอนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐทั้งในสวนการใหบริการประชาชนและการบริหารจัดการหนวยงาน
ภาครัฐโดยระบบ Back office ของสวนราชการตองรองรับการแลกเปล่ียนขอมูลอิเล็กทรอนิกสไดโดยสมบูรณ
รวมท้ังตองมีการเตรียมความพรอมสําหรับการเพิ่มขึ้นของขอมูลจํานวนมหาศาลในระบบในดานการจัดเก็บขอมูล
การวิเคราะหขอมูลและการจัดการความปลอดภัยไซเบอรดวย (2)การสนับสนุนใหมีการเปดเผยขอมูลที่เปน
ประโยชนและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการทํางานของรัฐเพื่อนําไปสูการเปน  Digital Thailand 
โดยการสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐและประชาชนเปดเผยจัดเก็บแลกเปล่ียนและบูรณาการขอมูลตามมาตรฐาน
Open data เพื่อนํามาซึ่งการพัฒนาฐานขอมูลรวมถึงชุดขอมูลดานตางๆโดยเชื่อมโยงขอมูลจากทุกหนวยงาน
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ภาครัฐโดยไมยึดติดความเปนเจาของและเปดเผยตอสาธารณะเพ่ือใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมบริการและสราง
คุณคาทางเศรษฐกิจและสังคมเชนทะเบียนขอมูลประชาชนท่ีเก็บรวบรวมขอมูลบุคคลตั้งแตเกิดจนตายสําหรับการ
วางแผนพัฒนาคนตลอดชวงชีวิตขอมูลสุขภาพที่จะพัฒนาสูบริการสุขภาพดีถวนหนาทะเบียนขอมูลเกษตรเปนตน
การเชื่อมโยงการบริหารจัดการการพัฒนาและการใหบริการของภาครัฐจะทําใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนใน
การกําหนดนโยบายและเปนสวนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจที่เกิดจากการหลอมรวมทางสังคมรวมท้ังเกิดการ
ตรวจสอบการทํางานของภาครัฐนําไปสูความโปรงใสและลดปญหาการทุจริตขององคการ  (3)การพัฒนา
แพลตฟอรมบริการพื้นฐานภาครัฐเพื่อรองรับการพัฒนาแอบพลิเคชันหรือบริการรูปแบบใหมที่เปนบริการพ้ืนฐาน
ของทุกหนวยงานภาครัฐโดยสงเสริมใหเกิดการพัฒนาแพลตฟอรมบริการพื้นฐานซ่ึงเปนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ทําธุรกรรมและการใหบริการท่ีเปนบริการพ้ืนฐานของทุกหนวยงานภาครัฐเพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับทุก
หนวยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเชนบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกสบริการยืนยันตัวตนบริการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือบริการโลจิสติกสที่ใหความสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยในการใชงานและใหบริการ 
และ (4)การจัดใหมีบริการอัจฉริยะที่อํานวยความสะดวกตอประชาชนตามความตองการของประชาชนผูรับบริการ
บริการอัจฉริยะเปนการแปรสภาพการบริการภาครัฐจากรูปแบบเดิมไปสูรูปแบบการบริการท่ีประชาชนผูรับบริการ
สามารถเลือกใชบริการสาธารณะผานระบบดิจิทัลตามความตองการของแตละบุคคลไดดวยตนเองรวมทั้งการพัฒนา
ไปสูการบริการสาธารณะในลักษณะอัตโนมัติตามหลักการออกแบบที่เปนสากลและเขากับสถานการณโดย
ประชาชนผูรับบริการไมตองรองขอหรือยื่นเรื่องตอรัฐเชนเมื่อมีเด็กเกิดใหมประชาชนไมตองแจงเกิดตอภาครัฐแต
ระบบจะเชื่อมโยงกับขอมูลการแจงเกิดโดยโรงพยาบาลและบันทึกขอมูลลงฐานขอมูลทะเบียนราษฎรรวมท้ังสง
หลักฐานใหผูปกครองของเด็กเกิดใหมเองเปนรูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลหนวยงานภาครัฐท่ีเปนการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีสวนชวยในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

บทสรุป 
 การเปลี่ยนระบบการทํางานบริการภาครัฐการใหบริการดิจิทัลจะปรับเปล่ียนรูปแบบการใหบริการของ
ภาครัฐและเอกชนในอนาคต ปจจัยสําคัญที่สงเสริมใหเกิดการสรางบริการดิจิทัลรูปแบบใหมคือการจัดใหมีชุดขอมูล
และระบบบริการพื้นฐานท่ีมีมาตรฐาน สามารถเขาถึง แลกเปล่ียน เชื่อมโยงและใชงานรวมกันไดระหวางหนวยงาน
โดยไมจํากัดการใชงานเฉพาะในภาครัฐนั่นคือภาคเอกชนสามารถสรางบริการตอยอดบนฐานขอมูลเปดของภาครัฐ
ได ในขณะที่ภาครัฐสามารถใชประโยชนจากระบบบริการพ้ืนฐานของภาคเอกชนไดเชนกัน การมีชุดขอมูลและ
ระบบบริการพื้นฐานที่เชื่อมโยงกันไดขามหนวยงานจะชวยใหรัฐและเอกชนไดรับประโยชนจากขอมูลที่มีอยูอยาง
เต็มที่ กระบวนการทํางานของภาครัฐมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน และประชาชนไดรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
และตรงตามความตองการเปาหมายของยุทธศาสตร ใหเกิดการบูรณาการขอมูลและบริการระหวางหนวยงาน โดย
สามารถสรางบริการที่ใชประโยชนจากการเชื่อมโยงบริการพ้ืนฐาน (Service Platform) ของประเทศท่ีกอใหเกิด
คุณคาทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เกิดการใชประโยชนจากขอมูลเปดภาครัฐ โดยหนวยงานภาครัฐเองหรือ
ภาคเอกชนนําขอมูลไปสรางสรรคแอปพลิเคชั่นหรือบริการใหมๆเพิ่มความโปรงใสในกระบวนการทํางานภาครัฐ 
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บทคัดยอ  
  บทความนี้นําเสนอเกี่ยวกับการปรับโครงสรางหนวยงานภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 ประกอบดวยแนวคิดการปรับโครงสรางและหนาที่ สมรรถนะองคการ การ
เปลี่ยนแปลงองคการ การจัดการภาครัฐแนวใหม และแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม ผลที่ไดจะสามารถ
นําไปใชเปนแนวทางในการปรับโครงสรางหนวยงานภาครัฐหรือหนวยงานในกํากับของรัฐ เพ่ือเตรียมความพรอมใน
การปฏิรูประบบราชการและการพัฒนาระบบราชการในรูปแบบตางๆ ตามเปาหมายของการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 
 
คําสําคัญ : การปรับโครงสรางหนวยงานภาครัฐ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 
 
Abstract 
 This article deals with restructuring of public agencies according to strategic driven 
policy of Thailand 4.0. It studies the concepts of structural and functional restructuring, 
organization capacity and change, relating to new public and service management. The 
research result could be adopted in restructuring of public or specialized agencies in 
preparation to public sector reform and development with the country’s goal of 

sustainability.

Keywords : Restructuring of public agencies, government policy, Thailand strategy of 4.0
 
บทนํา 

หลังจากท่ีมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสวนราชการในป 2545 ซ่ึงมีการปรับโครงสรางกระทรวงจาก 14 
กระทรวง 1 ทบวง มาเปน 20 กระทรวง โดยมีภารกิจหลักสําคัญของภาครัฐในการมุงพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
รักษาความมั่นคง ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารจัดการประเทศ จึงมีหลักการในการจัดกลุมบทบาท
ภารกิจของภาครัฐเพื่อการปฏิรูประบบราชการใหมซึ่งในการจัดกลุมบทบาทภารกิจจะตองคํานึงถึงภารกิจสําคัญของ
ภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รักษาความมั่นคง และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการประเทศ และในการจัดใหมีระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีให เปนแกนกลางในการปฏิรูประบบ
บริหารราชการ 
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เมื่อคณะรักษาความสงบแหงชาติเขาควบคุมอํานาจการปกครองและไดประกาศใหใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 โดยมาตรา 27 ซ่ึงไดกําหนดใหมีสภาปฏิรูปแหงชาติทําหนาท่ี
ศึกษาและเสนอแนะ เพ่ือใหเกิดการปฏิรูปในดานตางๆ ในดานการเมือง ดานการบริหารราชการแผนดิน ดาน
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ดานการปกครองทองถิ่น ดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจ ดานพลังงาน ดาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดานสื่อสารมวลชน ดานสังคม และดานอื่นๆ ซ่ึงสํานักนายกรัฐมนตรีไดรวมกับทุก
กระทรวงในการดําเนินการปฏิรูประบบราชการ โดยการนําเอาขอเสนอของสํานักนายกรัฐมนตรีในเรื่องการปฏิรูป
ระบบราชการ และแนวทางจริยธรรมสรางเมืองไทยใหมีความสุขมาใชเปนกรอบแนวคิดในการปฏิรูประบบราชการ 
ซึ่งมีเปาหมายท่ีมุงเนนการใหบริการแกประชาชน โดยสวนราชการจะตองมีประสิทธิภาพและเปนเรื่องเรงดวนใน
การปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของแตละกระทรวงใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงตอมาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดมี
การปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดินโดยมีการใชมาตรา 44 ขับเคลื่อนในปฏิรูประบบราชการซึ่งมีหลักการวา ใน
กรณีที่หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติเห็นวามีความจําเปน ใหหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติโดยไดรับ
ความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแหงชาติใหมีอํานาจส่ังการ ระงับยับยั้ง หรือกระทําการใดๆ ไดไมวาการ
กระทํานั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และใหถือวาคําสั่งหรือการกระทํา 
รวมทั้งการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นชอบดวยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้  

ตอมากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) มีการปรับโครงสรางกระทรวงโดยเปล่ียนชื่อ
จากกระทรวงไอซีทีเปน “กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” หลังจากท่ีสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) 
พิจารณารางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ที่
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแลว ซ่ึงเปนการแกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
เพื่อรองรับการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(ไอซีที), 2559) 

ดังนั้นการศึกษาการปรับโครงสรางของหนวยงานภาครัฐตามยุทธศาสตรของรัฐบาลเพ่ือการเตรียมความ
พรอมการดําเนินงานปฏิรูประบบราชการ พัฒนาระบบราชการในรูปแบบตางๆ และการปรับเปลี่ยนการดําเนินงาน
ตางๆ ควรมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาพปญหาที่เปนอยูและยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 
 

แนวคิดทฤษฎีการปรับโครงสรางและหนาที่ 
ปจจัยที่กระทบตอการออกแบบโครงสรางองคกรประกอบดวย (พัชสิริ ชมพูคํา, 2552) (1) ปจจัยดานกล

ยุทธขององคการ โครงสรางองคกรนั้นมีสวนที่จะทําใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีวางไว แต
วัตถุประสงคของแตละองคกรจะขึ้นอยูกับกลยุทธขององคกร ซ่ึงกลยุทธและโครงสรางจึงตองมีความสอดคลองกัน 
ถาหากมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญของกลยุทธขององคกร โครงสรางขององคกรจะไดรับผลกระทบและตอง
มีการเปลี่ยนแปลงไปดวย (2) ปจจัยดานขนาดขององคการ มีผลตอการออกแบบโครงสรางองคการ โดยเฉพาะใน
สวนของผูเชี่ยวชาญ ความแตกตางและการรวมกัน ตําแหนงของพนักงาน องคการแบบราชการ การกระจายอํานาจ
และการรวมอํานาจ เมื่อพนักงานเพิ่มข้ึนองคการก็ขยายตัวมากข้ึน จึงจําเปนตองมีการจางผูจัดการและพนักงานที่มี
ความสามารถเฉพาะงานมาเปนผูเชี่ยวชาญ ถาหากงานที่ปฏิบัติมีความแตกตางกันมาก องคกรจะตองใชความ
พยายามหลีกเลี่ยงการตัดสินใจ โดยผูกขาดกับผูบริหารคนใดคนหนึ่ง องคการควรจะมีการกระจายอํานาจในการ
ตัดสินใจ เพื่อเพิ่มความทาทายในการจัดการองคการ (3) ปจจัยดานเทคโนโลยี การวิเคราะหเชิงสถานการณจะตอง
พิจารณาถึงเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูวาสามารถจะแขงขันกับคูแขงขันไดหรือไมเพราะวาการผลิตสนิคาหรือบริการแต
ละชนิดใชเทคโนโลยีที่แตกตางกัน ซึ่งบางธุรกิจตองใชเทคโนโลยีสมัยใหม (4)  ปจจัยดานสภาพแวดลอม หาก
สิ่งแวดลอมคงท่ีก็จะไมคอยมีผลกระทบกับองคการมากนัก แตในความเปนจริงตัวแปรตางๆ ในสิ่งแวดลอมมักจะมี
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การเปลี่ยนแปลงท้ังตัวแปรภายในและตัวแปรภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และการขาดแคลน
ผูเชี่ยวชาญยอมมีผลกระทบกับองคการ  

บุญศรี ทองผองสวัสดิ์ และสุกัญญา วิเชียรกร (2551) แนวทางการปรับบทบาทภารกิจและโครงสราง
องคการภาครัฐเปนเรื่องสําคัญในการปฏิรูประบบราชการไทย เน่ืองจากบทบาทภารกิจภาครัฐในโลกยุคใหม
เปลี่ยนแปลงไปมาก และโครงสรางของหนวยงานราชการที่จัดแบงตามภารกิจเดิมไมไดรับการปรับปรุงอยางจริงจัง 
จึงมีความซับซอน สับสนและซ้ําซอนในการดําเนินบทบาท ภารกิจ การที่โครงสรางไมเอื้อซึ่งเปนขอจํากัดของการ
ทํางานท่ีไมครบถวน ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองทบทวนและจัดบทบาท ภารกิจและโครงสรางของภาครัฐกอนท่ีจะมี
การวางรูปแบบในการบริหารเพ่ือวางรูปแบบการบริหารงานที่ชัดเจน ลดความซ้ําซอน และปรับหนวยงานราชการ
ใหกระชับเหมาะสมกับสภาพการณและความตองการของประเทศชาติและประชาชน 
 

แนวคิดสมรรถนะขององคการ 
  ขีดสมรรถนะขององคการและการพัฒนาระบบราชการจึงมีความจําเปนในการมุงเนนใหความสําคัญใน
เร่ืองการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหมีขีดสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย ซ่ึงจะตองเรงนําเทคโนโลยีที่สมัยใหมเขา
มาประยุกตใชในการดําเนินงานมากข้ึน และจะตองปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและเนนการใหบริการ
ประชาชนอยางตอเนื่องในทุกสถานการณ ซึ่งยังมีความจําเปนท่ีจะตองบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพของ
กําลังคนของภาครัฐใหมีความเหมาะสม เพื่อเพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติงาน มีการสรางนวัตกรรมใหมๆ ใชทรัพยากร
ที่มีอยูใหคุมคาและไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
  Lawler (2005) องคการจะตองปรับเปลี่ยนไปเปนองคการที่มีสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization--HPO) ซึ่งความสัมพันธที่เปล่ียนแปลงไประหวางองคการและพนักงานในอดีต พนักงานจะมี
ความสัมพันธที่ยาวนานกับองคการ เพราะองคการมีการจางงานเปนระยะเวลาที่ยาว แตความสัมพันธที่วานั้นได
เปลี่ยนแปลงไปและมีรูปแบบความสัมพันธใหมเกิดขึ้น ความสัมพันธแบบใหมถือเปนปจจัยเชิงกลยุทธที่มีผลทํา ให
องคการไดเปรียบในการแขงขันและการที่องคการจะตองมีปฏิสัมพันธตอพนักงาน สงผลใหพนักงานเกิดความผูกพัน
ตอองคการและถาองคการมีการปฏิบัติที่ดีตอพนักงานก็จะสงผลดีทําใหพนักงานทุมเทความสามารถท่ีมีอยูใหกับ
องคการ 
  Blanchard (2007) HPO เปนองคการที่สามารถสรางผลงานใหมีประสิทธิภาพสูง และพนักงานมีความพึง
พอใจในการทํางาน มีความมุงมั่นในความสําเร็จสูงเชนกัน  
  Pettigrew and Whipp (1991) HPO เปนองคการท่ีมีความสามารถในการปรับตัวและทันตอการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญๆ ได 
  พสุ เดชะรินทร (2550) แนวคิดองคการสมรรถนะสูงเริ่มตนจากผลงานของนักวิชาการอยาง Frederick 
Taylor และผลงานของ Henry Fords โดยแนวคิดนี้คือ การปรับปรุงผลผลิตและทําใหเกิดความประหยัดทางดาน
คาใชจาย ซึ่งแนวคิดเบื้องตนเปนฐานคิดจากการสั่งการในระดับบนลงลาง ในชวงเวลาตอมาเกิดสหภาพแรงงาน ซึ่ง
เปาหมายของการมีสหภาพ มิใชเปนการเรียกรองคาจางเทานั้นแตสิ่งที่คนงานตองการคือ การไดรับการปฏิบัติอยาง
มีศักดิ์ศรี มิใชมองคนเปนเหมือนปจจยัอยางหนึ่งในการผลิตเทานั้น 

Hanna (1988) องคการแบบ HPO เปนแนวคิดท่ีมาจากองคการในระบบเปด (Open System) เปน
องคการที่มีชีวิต ซึ่งองคการเหลานี้จะมีสวนประกอบท่ีเชื่อมโยงกันและตองพ่ึงพากันและกันและการดํารงอยูของ
องคการก็ตองพึ่งพาสภาพแวดลอมภายนอกและตองมีความสามารถในการปรับตัวและมีทักษะเพ่ือความอยูรอด
ประกอบดวย ความสามารถในการอานและวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจ ความสามารถในการรับรูไวเกี่ยวกับ
โอกาสทางธุรกิจ มีระดับความยืดหยุนสูงและพนักงานมีความรูสึกเปนเจาขององคการ 
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แนวคิดการเปลี่ยนแปลงองคการ 

การเปลี่ยนแปลงองคการลวนมีขึ้นเพื่อทําใหองคการตอบสนองตอความทาทายของเทคโนโลยีคูแขง ความ
ตองการของลูกคาใหมๆ และนํามาซ่ึงผลการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึนและเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงประเภทหนึ่งอาจทําให
เกิดการเปล่ียนแปลงในประเภทอ่ืนตามมา เชน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคและกลยุทธองคการอาจทําใหตองมี
การปรับเปล่ียนโครงสรางองคการตามมา (John and Sak, 2001)  

การสรางความพรอมที่จะเปล่ียนแปลง (Readiness For Change) เปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการ
เปล่ียนแปลงองคการประสบความสําเร็จความพรอมในการเปล่ียนแปลง หมายถึง ทัศนคติและความเชื่อของ
พนักงานท่ีมีตอการเปล่ียนแปลงซึ่งพนักงานไดรับรูวาการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนสิ่งจําเปนและจะประสบความสําเร็จ 
(Armenakis, Harris and Mosshold, 1993) เปนสิ่งท่ีพนักงานมีความรูสึกวาองคการพรอมท่ีจะเปล่ียนแปลง 
(Eby, Adams, Russell and Gaby, 2000) เง่ือนไขสําคัญซึ่งเปนที่มาของความพรอมในการเปลี่ยนแปลงนั้นคือ 
การมีผูนําที่มีประสิทธิผลและเปนที่ยอมรับ แรงจูงใจของคนในองคการท่ีจะเปล่ียนแปลงและลําดับชั้นขององคการ 
(Society for Human Resource Management, 2005) 

ในชวงการเปล่ียนผานนั้นเปนการขับเคลื่อนองคการจากปจจุบันไปสูสภาพในอนาคตที่ไดตั้งใจไวดวยการ
นําการริเร่ิมการเปล่ียนแปลงตางๆ (Change Initiatives) เขามาใชซึ่งสิ่งสําคัญที่จะทําใหการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
อยางมีประสิทธิผลคือ การเปลี่ยนแปลงของพนักงานท่ีสอดรับตอระบบและวิธีปฏิบัติงานแบบใหม นั่นหมายความ
วาการเปล่ียนแปลงจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในตัวพนักงานนั่นเอง (Balogun and Hope-Hailey, 
2004) และในการที่จะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในตัวพนักงานท่ีดีนั้นองคการควรมีกลยุทธการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิผลเพื่อลดการต่ืนตระหนก ความกลัวความกังวลการตอตานการเปลี่ยนแปลงและชวยสรางการยอมรับใน
ความจําเปนที่จะตองมีการเปล่ียนแปลง นอกจากนี้ควรจัดใหมีการสอนงาน ระบบที่ปรึกษาและการฝกอบรมซ่ึงจะ
เปนกลไกสําคัญที่ชวยปรับพฤติกรรมของพนักงานใหตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงไดดียิ่งข้ึน ทั้งนี้อุปสรรคสําคัญ
ของการเปล่ียนผานคือ แรงตานการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นไดจนถือเปนเรื่องธรรมชาติในกระบวนการเปลี่ยนแปลง
องคการ ปจจัยที่ทําใหเกิดแรงตานการเปลี่ยนแปลงนั้นมีไดหลายปจจัยแตสวนใหญอาจเกิดจากวัตถุประสงคการ
เปลี่ยนแปลงที่มุงเนนการลดตนทุนและการเพิ่มข้ึนของรายไดเพียงอยางเดียวละเลยเร่ืองความมั่นคงและชีวิตความ
เปนอยูที่ดีของพนักงาน ผูบริหารระดับสูงไมไดเขามามีสวนรวมและผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงนั้นอยางจริงจัง การ
สื่อสารที่ลมเหลวซึ่งอาจเปนเพราะมีการบิดเบือนขอมูล ใชรูปแบบหรือชองทางการส่ือสารที่ไมเหมาะสม ทําให
พนักงานเกิดความเขาใจผิดเกี่ยวกับโปรแกรมหรือการริเร่ิมตางๆ ท่ีจะเอาเขามาใชในกระบวนการเปลี่ยนแปลง และ
เกิดจากความทอแทของพนักงานซ่ึงเปนผลจากท่ีพนักงานไดพิจารณาวากิจกรรมที่ตนเองกําลังทําอยูนั้นไมคืบหนา 
(Holbeche, 2005) 

 
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม 

การบริหารงานภาครัฐแนวใหม (New Public Management) เปนกระบวนการปรับเปลี่ยนระบบการ
บริหารภาครัฐเพื่อใหหนวยงานภาครัฐสามารถบริหารงานเปนการตอบสนองความตองการของประชาชนอยางเกิด
ประโยชนสูงสุด 

เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ (2554) แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมมีแนวคิดตั้งอยูบนสมมติฐาน
ความเปนสากลของทฤษฎีการบริหารที่สามารถนําไปประยุกตใชไดทั้งการบริหารรัฐกิจและการบริหารธุรกิจเพ่ือหา
วิธีการบริหารงานท่ีดีที่สุดโดยเนนความสําคัญดานการประหยัด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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การพัฒนาการในกระบวนการจัดการภาครัฐแนวใหมเปนการจัดการภาครัฐท่ีนําแนวทางการจัดการท่ี
มุงเนนดานการตลาดและการจัดการเพื่อสรางความพึงพอใจ การจัดการภาครัฐมาจากทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ
และเศรษฐศาสตรเชิงสถาบันใหมหรือเศรษฐศาสตรในองคการ โดยมีลักษณะเดนคือ ความพยายามในการแกปญหา
ของระบบราชการแบบดั้งเดิม ซึ่งเนนการปรับปรุงในดานประสิทธิภาพการทํางานและรูปแบบการใหบริการ
ประชาชนท่ีเปนหัวใจสําคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหมคือ การปฏิรูประบบราชการท่ีมุงเนนประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

รูปแบบการนําการบริหารภาครัฐแนวใหมมาใชในระบบราชการไทยประกอบดวย (1) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 (2) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. 2546-
2550 (3) การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ: KPI (Key 
Performance Indicators) (4) การบริหารราชการแบบบูรณาการ (CEO) (5) การบริหารงานภาครัฐแนวใหมตาม
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556-2561)  
 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะแนวใหม  
  Denhardt and Denhardt (2000) แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม (New Public Service--NPS) 
เพื่อใชทดแทนแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management-NPM) ซึ่งถูกนักวิชาการ
ทางดานรัฐประศาสนศาสตรและนักปฏิบัติการในแวดวงราชการท้ังหลายวิพากษวิจารณเปนอยางมากวาเกิดผล
เสียหายมากกวาผลดีแกระบบราชการ ดังนั้น ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมจึงเปนแนวทางการจัดการภาครัฐ
ที่นําวิธีการจัดการแบบเอกชนมาประยุกตใชกับการจัดการภาครัฐ เพื่อลดคาใชจายของภาครัฐท่ีมีจํานวนมาก 
เนื่องจากโครงสรางทางการบริหารที่ใหญ และมีจํานวนบุคลากรมากจึงมีความจําเปนท่ีจะตองปรับปรุงการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน จึงมีความจําเปนที่ตองเนนการลดขนาดของ
หนวยงานใหเล็กลง และมีการนําวิทยาการสมัยใหมเขามาใชเพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดย
เนนใหเกิดวินัยในการใชทรัพยากรอยางประหยัด 
  การบริหารรัฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก สงผลใหบทบาทภาครัฐตองเปลี่ยนไปเชนกัน การ
กําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นไมไดเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของภาครัฐแตเพียงฝายเดียว ซ่ึงใน
ปจจุบันกระบวนการนโยบายสาธารณะมีการเปดกวางและมีสวนรวมมากขึ้น ประกอบดวยปจเจกชน กลุม และ
สถาบันตางๆ กลาวไดวาการจัดระเบียบใหม ในการบริหารรัฐกิจจากเดิมที่เปนการถือหางเสือมาเปนการรับใช
ประชาชน  
  Denhardt and Denhardt (2007) กลาววาขาราชการไมไดสงมอบบริการสูลูกคาแตเขาสงมอบ
ประชาธิปไตย สะทอนใหเห็นวาแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม เปนแนวคิดของนักรัฐประศาสนศาสตรสาย
รัฐศาสตรที่ใหความสําคัญกับเรื่องคุณคาหรืออุดมการณ โดยเฉพาะคุณคาความเปนประชาธิปไตยมากกว าเรื่อง
ประสิทธิภาพหรือผลิตภาพ การบริการสาธารณะแนวใหมเปนแนวคิดท่ีอยูบนพ้ืนฐานของคานิยมประชาธิปไตย 
ความเปนพลเมือง และผลประโยชนสาธารณะ  
  ภายใตแนวการบริหารแบบสาธารณะแนวใหม ภาครัฐนั้นจะตองใหความสนใจในความเปนประชาธิปไตย
มากข้ึน โดยการชวยใหประชาชนไดแสดงความตองการรวมกันผานกระบวนการวาทวิจารณ มีเปาประสงครวมกัน
คือประโยชนสาธารณะ มุมมองที่ประชาชนมีตอภาครัฐในเรื่องของประโยชนสาธารณะนั้นมีผลกระทบตอระดับ
ความไววางใจของประชาชนที่มีตอการบริหารรัฐกิจ  
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การปรับโครงสรางหนวยงานภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 

การปรับโครงสรางหนวยงานภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 ได
อธิบายปรากฏการณการบริหารระบบราชการในดานการปรับโครงสรางหนวยงานภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ดังนี้  

1. ระบบราชการของประเทศไทยถูกมองวาเปนองคการขนาดใหญ ขาดความคลองตัวในการบริหารงาน 
โดยที่ประเทศไทยมีขาราชการ พนักงานของภาครัฐทุกประเภทรวมกันเกือบ 4 ลานคน ในขณะท่ีมีประชากรใน
ประเทศประมาณ 65 ลานคน และขาราชการสวนใหญจะอยูในงานประเภทธุรการ หรือ Admin สงผลใหการ
บริการสาธารณะมีปญหาไมตอบสนองตอความตองการของประชาชน ดังนั้นองคการขนาดใหญ การแบงโครงสราง 
บทบาทหนาที่ มีความซับซอน ทําใหมีสายการบังคับบัญชาและการกํากับดูแลองคการหลายชั้น สงผลใหการทํางาน
ของระบบราชการมีขั้นตอนมาก ทํางานลาชาและสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยไมจาํเปน ขนาดขององคการทําใหมีปญหา
ตอการทํางานของผูบังคับบัญชาที่ไมสามารถกํากับดูแลไดครบถวนและทั่วถึง สงผลใหเกิดความบกพรองตองานและ
การทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 

2. การจัดโครงสรางองคการระบบราชการเปนรูปแบบปรามิด สวนใหญพบวาหนวยงานในระดับลางและ
ระดับปฏิบัติจะมีความสับสนและมีความซ้ําซอนในบทบาทหนาที่ สงผลใหเกิดการเก่ียงงานและปดความรับผิดชอบ
หรือเกิดการทํางานที่ซ้ําซอน ซึ่งเปนผลท่ีสืบเน่ืองมาจากความไมชัดเจนในบทบาท หนาท่ีของหนวยงานในระดับลาง
และระดับปฏิบัติของระบบราชการ ดังนั้นขาราชการที่ขาดความกระตือรือรน มีความเคยชินในการทํางานตาม
ระเบียบ กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ ทําใหขาดการบูรณาการและไมสามารถตอบสนองตอปญหาและความ
ตองการของประชาชนได จากการบริหารงานของระบบราชการถึงแมจะมีการจําแนกเปนราชการบริหารสวนกลาง 
ราชการบริหารสวนภูมิภาค และราชการบริหารสวนทองถิ่น แตในการบริหารงานของระบบราชการทั้งสามสวนยังมี
การรวมอํานาจการตัดสินใจไวที่ราชการบริหาร สวนกลาง แมจะมีการจัดสรรงบประมาณและการบริหารบุคคลแลว
ก็ตาม สงผลใหเกิดความลาชาในการรับบริการจากภาครัฐ มีระบบระเบียบหลากหลายข้ันตอนเกินความจําเปน ซึ่ง
ในขณะที่ภาคเอกชนไดมีการปฏิรูปการทํางานใหมีความกระซับรวดเร็วเสร็จสิ้นภายในไมเกินสามขั้นตอน เปนตน 

3. ระบบราชการมีปญหาในการปรับเปลี่ยนการบริหารงานหรือแนวทางการดําเนินงานไดทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมในดานเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ทําใหไมสามารถตอบสนองตอปญหาและ
ความตองการของประชาชนท่ีมีความหลากหลายได และมีปญหาเรื่องของความซับซอน แมวาในบางหนวยงานไดมี
ความพยายามในการปรับเปลี่ยนซึ่งตองใชทรัพยากรและใชเวลามาก และพบวาไมประสบความสําเร็จและไม
สามารถประสานเชื่อมตอกับหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของได ซึ่งในความไมเปนระบบและขาดระบบการตรวจสอบวัดผล
ที่ชัดเจน ทําใหการบริหารงานของระบบราชการไมมีเอกภาพดวยความลาสมัยของระบบราชการ ถึงแมรัฐบาลจะมี
การขับเคลื่อนนโยบาย Digital Economy หรือการนําระบบสารสนเทศมาปรับใชในระบบราชการ เพ่ือท่ีจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานของภาครัฐ แตกลับพบวาเปนการเพ่ิมภาระใหหนวยงานภาครัฐ เพราะในเวลาที่
ปฏิบัติงานจริงประชาชนจะตองทําทั้งสองระบบโดยทําตามระบบเดิมและระบบใหมสงผลใหการปฏิรูปไมประสบ
ผลสําเร็จและกลับไปสูรูปแบบเดิมๆ  

จากปรากฏการณในการปฏิรูประบบราชการในดานการปรับโครงสรางหนวยงานภาครัฐ เนื่องจากระบบ
ราชการเปนองคการที่มีขาดใหญและมีความซ้ําซอนกันของบทบาท หนาท่ีของหนวยงานและปญหาในการบริหาร
จัดการ เนื่องจากมกีารปรับเปล่ียนรัฐบาลบอยครั้ง ทําใหขาดความตอเนื่องในการบริหารจัดการ ซ่ึงรัฐบาลปจจุบัน
ไดกําหนดยุทธศาสตรในการบริหารประเทศและการปฏิรูประบบราชการสงผลใหขาราชการซ่ึงขาดความเขาในใน
เร่ืองการปรับโครงสราง ยุบ เลิก ลดจํานวนบุคลากรภายในหนวยงาน ทําใหขาราชการและผูปฏิบัติงานเกิดการ
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ตอตาน ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของภาครัฐในการเสริมสรางความเขาใจแกบุคลากรในหนวยงานในการปรับโครงสราง
หนวยงานภาครัฐที่ใหเกิดประโยชนตอประชาชนอยางแทจริง 
 

บทสรุป 
ระบบราชการเปนองคการที่มีขนาดใหญและมีปญหาในการบริหารจัดการมาก ทําใหรัฐบาลในทุกสมัยมี

แนวคิดที่จะปฏิรูประบบราชการ โดยเฉพาะดานโครงสรางของหนวยงานท่ีมีความซํ้าซอนกันในเร่ืองของบทบาท 
หนาที่ ที่กอใหเกิดปญหาและไมสามารถชี้ชัดไดวาใครเปนผูรับผิดชอบในหนวยงานนั้น ดังนั้นรัฐบาลจึงมุงเนนใหเกิด
การปฏิรูประบบราชการเพื่อใหกาวทันตอการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอก โดยมุงเปาใหระบบราชการมี
ขนาดที่เล็กลง ระบบการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประชาชนเขาถึงบริการสาธารณะของรัฐได
อยางทั่วถึง 
  ดังนั้นการปรับโครงสรางหนวยงานภาครัฐตามนโยบายรัฐบาล ควรมีบทบาทท่ีชัดเจนและมีการปฏิบัติงาน
เชิงรุกโดยนํานโยบายจากรัฐบาลไปสูการพัฒนาระบบราชการและควรมีการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของใน
ระดับภูมิภาค ระดับสวนกลางและระดับทองถิ่น 
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การกํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา 
 
Supervision in Quality Standard on Higher Education Institution 
 
ผูวิจัย   เอกศิริ  นิยมศิลปะ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.ศรุดา  สมพอง 
   
บทคัดยอ 
  การกํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเปนการศึกษาถึงแนวทางที่พึงประสงคในการกํากับดูแล
มาตรฐานคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งพบวาแนวทางที่พึงประสงคคือ การที่ประสานประโยชนและใหความรวมมือ
รวมกัน การกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตองมีสภาพใหสถาบันอุดมศึกษามีสวนรวมในการบริหารมากที่สุด โดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหสถาบันอุดมศึกษารูสึกถึงความเปนเจาของ/มีสวนรวม เพ่ือใหเกิด
ความสมดุลระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะเพื่อสรางความไววางใจ รวมกันซึ่งเปนพ้ืนฐานสําคัญ
ในสรางมาตรฐาน 
 
คําสําคัญ: การกํากับดูแล มาตรฐานคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา 
  
Abstract

Supervision of quality standards of higher education institutions was the study of the 
desirable way to supervise quality standards of higher education institutions. It was found that 
the preferred approach to co-ordinate and co-operate with each other. Supervision of higher 
education institutions required that higher education institutions participate in the 
administration. The Office of the Higher Education Commission (OHEC.) allowed higher 
education institutions to feel ownership / participation to achieve a balance between personal 
and public interest to build trust together, that was the basis in the standardization.  

Keywords : Governance, Quality Standard, Higher education Institution
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บทนํา            
 วาทกรรมการอุดมศึกษาของไทยเปนเสมือนมหากาพยการศึกษาของประเทศที่ไมมีจุดจบ  โดยเฉพาะ
ปรากฏการณในรอบปที่ผานมาที่ปรากฏเปนขาวในสื่อสาธารณะในเนื้อหาสาระท่ีไมสอดคลองกับวิถีแหงความเปน
สถาบันแหงองคการความรูสูงสุด (Academic Way) หรือความเปนสถาบันท่ีอุดมดวยการศึกษาดังชื่อวาอุดมศึกษา เชน 
กรณีที่เปนขาววาอธิการบดีรับเงินเดือนหลักแสน มีรายไดหลักลานตอเดือน แตสถาบันอุดมศึกษากลับมีสารพัดปญหา
ธรรมาภิบาล การทุจริตคอรัปชั่น การใชอํานาจโดยมิชอบ การสืบทอดอํานาจ ปญหาความขัดแยงในการสรรหาและ
แตงตั้งอธิการบดี การปลดอาจารยที่ออกมารองเรียนเร่ืองทุจริต จนในที่สุด พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ตองประกาศใชคําสั่ง คสช.ที่ 39/2559 ตามมาตรา 44 (ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2559) เร่ือง การจัดระเบียบและ
แกปญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เขาไปควบคุมมหาวิทยาลัยของรัฐโดยทันที  ดังอางวาเพื่อใหสอดคลองกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลและธํารงไวซึ่งความเปนสถาบันทางวิชาการชั้นสูงของสถาบันอุดมศึกษาแตละ
แหง จึงจําเปนตองแกไขสถานการณความไมถูกตองและไมชอบธรรมของการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาใหเกิด
ประสิทธิภาพ และสรางความม่ันใจใหแกสังคมโดยรวมตอไป (รัฐกรณ คิดการ, 2560) 

แตกระนั้นแมเวลาผานไปเกือบป ก็ยังมีเสียงรองเรียนเรื่องการดําเนินงานของคณะกรรมการท่ีเขาไปควบคุม
แกไขปญหาท่ีสอเคาจะไปสรางปญหาเพ่ิมทั้งการไมปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ของมหาวิทยาลัย การดําเนินงานท่ีลาชา การ
แตงตั้งพวกพองเขาไปดํารงตําแหนงบริหารแลวตั้งเงินเดือนหลักแสน ท้ังท่ีมีเงินเดือนคาตอบแทนจากที่เดิมอยูแลว
กลายเปนการรับเงินซํ้าซอนสองทาง ในสวนของมหาวิทยาลัยท่ีเปนสวนราชการผูอยูในตําแหนงอธิการบดีตางก็ตองการ
สืบทอดอํานาจอยูในตําแหนงตอ แมวาจะเกษียณอายุราชการแลว ทามกลางขอสงสัยและเสียงคัดคานวาเปนการดํารง
ตําแหนงที่ขัดตอกฎหมาย จนกระท่ังมีคนนําเรื่องไปฟองศาลปกครอง เม่ือศาลมีคําสั่งใหชะลอการเสนอโปรดเกลาฯ 
แตงตั้ง กลับมีคนนําเรื่องไปเสนอนายกรัฐมนตรี เพ่ือขอใหใชคําสั่ง คสช. ตามมาตรา 44 ใหสามารถแตงตั้งคนเกษียณ
เปนอธิการบดีได (รัฐกรณ คิดการ, 2560) ซ่ึงเปนที่มาของคําสั่ง คสช.ท่ี 37/2560 ตามมาตรา 44 (ลงวันท่ี 8 สิงหาคม 
2560) เร่ืองการแกไขปญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา โดยอางถึงปญหาการบริหารงานของสถานศึกษาของ
รัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏ ปญหาการไดมาซึ่งผูดํารงตําแหนงผูบริหาร ทําใหการบริหารงานของ
สถานศึกษาตองหยุดชะงักไมสามารถขับเคลื่อนสถานศึกษาไดอยางเปนระบบขาดความตอเนื่องและเกิดความลาชาใน
การบริหารงานท่ีสําคัญหลายกรณี สงผลใหการดําเนินการเพื่อปฏิรูปการศึกษาซึ่งเปนเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งในการปฏิรูป
ประเทศตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวไมอาจบรรลุผลสําเร็จลงได ดังนั้นเพื่อประโยชนในการบริหารงานของ
สถาบันอุดมศึกษาใหมีความตอเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ ใหสถาบันอุดมศึกษามีอํานาจแตงตั้งบุคคลใดที่มิไดเปน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามาดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี 
ผูชวยอธิการบดี คณบดีหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะได  สําหรับคุณสมบัติและ
ลักษณะตองหามอื่นใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ (มติชนออนไลน, 2560) จนมีผูเปรียบเปรยวา “ทหารเปนอธิการบดี” ก็ได เสมือนเปนการตอก
ย้ําความไรมาตรฐาน ความไมเปนมืออาชีพของบางสถาบันอุดมศึกษาท่ีไมมีผูเหมาะสมที่จะเปนผูบริหารสถาบันได  
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เมื่อชวงกลางป 2559 ท่ีมีการกลาวถึง “ความไรมาตรฐาน” ของสถาบันอุดมศึกษาบางแหง ท่ีถูกกลาวถึง
โดยเฉพาะประเด็นอัตราสวนอาจารยผูสอนกับนักศึกษาผูเรียนในหลักสูตรตางๆ ของสถาบันเอกชนบางแหงไมไดเปนไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualifications Framework for Higher Education--TQF) ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตรวจพบปญหา และไดมีการเผยแพรแกสาธารณะจํานวน 10 สถาบัน 
รวม 78 หลักสูตร ซึ่งการเปนขาวเชนนั้นมีผลกระทบวงการการศึกษาโดยเฉพาะมาตรฐานคุณภาพในระดับอุดมศึกษา
เปนอยางมาก (รัฐกรณ คิดการ, 2560) 

จากปรากฏการณดังกลาวเปนประเด็นใหคิดไดวา หนวยงานองคการท่ีกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาอยาง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ สกอ. เปนเชนไร หรืออีกนัยหนึ่งบทบาท อํานาจ หนาท่ีและการดําเนินงาน
ตางๆ ในขอบเขตของการเปนองคการของรัฐที่ตองรับผิดชอบดานการอุดมศึกษาของชาติเปนอยางไร ทําไมจึงเกิด
เหตุการณตางๆ ทั้งจากสภาพแวดลอมภายในคือในสถาบันการศึกษาเอง และสภาพแวดลอมภายนอกทั้งปจจัยทาง
การเมืองและปจจัยทางสังคม เชน กรณีการใชมาตรา 44 กับสถาบันการศึกษาของชาติดังท่ีปรากฏ และการออกส่ือ
สาธารณะวา “ความไรมาตรฐาน” ของสถาบันอุดมศึกษาบางแหง และในป พ.ศ. 2546 อุดมศึกษาไทยกลับตกต่ําลง 
เห็นไดจากรายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดยนิตยสาร Times Higher Education 2016-2017 มี
มหาวิทยาลัยไทยเพียงไมกี่แหงติดอันดับโลกซํ้ายังอยูในอันดับทายๆ อาทิ อันดับท่ี 500-600 คือมหาวิทยาลัยมหิดล 
อันดับที่ 600-800 มหาวิทยาลัยเชียงใหม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สวนอันดับที่ 801 + มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สวนในดานคุณภาพบัณฑิตผลการสอบ
บรรจุขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ในภาค ก.ในระดับปริญญาตรีมีผูสอบผานเพียงรอยละ 4 และระดับปริญญาโทรอยละ 
16 เทานั้น (รัฐกรณ คิดการ, 2560)  

นอกจากนี้ในสวนของการรับนักศึกษานั้น ในประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ไดออกมาแถลงขาวถึง
ระบบการรับนักศึกษาใหมที่จะนํามาใชในปการศึกษา 2561 วาจะมีถึง 5 รูปแบบ ทําใหเกิดความกังขาทั้งจากนักเรียน
และผูปกครอง ตอวิธีการ ข้ันตอน ถึงขนาด ทปอ. ประกาศวาจะตองเดินสายชี้แจงท่ัวประเทศ ไมรวมถึงปญหาการเปด
ภาคเรียนตามอาเซียนที่กอใหเกิดผลกระทบกับการจัดการเรียนการสอนและวิถีชีวิตจนหลายมหาวิทยาลัยตองหัน
กลับมาเปดแบบเดิม ทําใหมหาวิทยาลัยตางๆ มีกําหนดการเปดภาคเรียนไมตรงกัน นับวาเปนปญหาท่ีสําคัญทําใหเกิด
ความสับสนอลหมานที่เกิดขึ้นกับอุดมศึกษาไทย (รัฐกรณ คิดการ, 2560) 
 ปญหาเหลานี้นอกจากสงผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพการศึกษาแลว ยังสงผลกระทบไปถึงนักเรียน ผูปกครอง กอนท่ี
จะตัดสินใจเรียนที่ไหน สาขาอะไร ตองตรวจสอบวาหลักสูตรนั้นไดมาตรฐานหรือไม และมหาวิทยาลัยนั้นจะเปดเทอม
เมื่อไร ซํ้ายังตองวุนวายกับการสอบหลากหลายรูปแบบอีก นี่ยังไมรวมความอลหมานท่ีเพ่ิงเกิดขึ้นใหมในการจะจัดตั้ง 
“กระทรวงอุดมศึกษา” ที่คณะทํางานฯ หลังจากเดินสายรับฟงความคิดเห็นจากชาวอุดมศึกษายังไมครบท้ังสี่ภาค ก็
ออกมาเสนอใหยุบรวม กพอ. (คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) เขากับกรรมการการอุดมศึกษา 
(กกอ.) โดยอางเหตุวาในอนาคตมหาวิทยาลัยไมมีขาราชการ ยิ่งชี้ชัดวายังไมเขาใจทั้งระบบและปญหาอุดมศึกษา 
เพราะ กพอ. เปนคณะกรรมการที่แตงตั้งจากพ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สวน กกอ. เปน
คณะคณะกรรมการท่ีแตงตั้งจาก พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐกรณ คิดการ, 2560) 
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ดังนั้นหากเมื่อพิจารณายอนหลังไปในชวงตลอดระยะเวลา 30 ปที่ผานมา อุดมศึกษาของไทยไดมีการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางหลายอยาง ดังนี้ 

1. การยุบทบวงมหาวิทยาลัยไปรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ ทําใหอุดมศึกษาเปนหนึ่งใน 5 แทง หรือ 5 องคกร
หลักของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย สํานักงานปลัดกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการ
เลขาธิการสภาการศึกษา สงผลใหมีขาราชการระดับซี 11 ถึง 5 คนในกระทรวง ทั้งนี้ในแตละองคการจะมี
คณะอนุกรรมการวิสามัญคณะตางๆ เพื่อทําการแทนคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และรับผิดชอบภารกิจตาม

บทบาทและหนาที่ของ ก.พ. (อ.ก.พ.) จึงเปนปญหาขอขัดของที่กระทรวงศึกษาธิการประสบตลอดมา (ไทยโพสต, 2560) 
2. การยกระดับสถาบันราชภัฏ ซ่ึงแตเดิมเนนการผลิตครูเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสถาบันราชมงคล ซ่ึง

เนนการผลิตชางอาชีวะเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และในที่สุดสถาบันเหลานี้ตางแขงขันกันเองทั้งการเปด
หลักสูตรคณะวิชาอยางหลากหลาย ขาดจุดเดนซึ่งเปนแกน (core competency) ของสถาบัน เกิดภาวะ“ที่เรียนมี
มากกวาผูเรียน” เปนการสูญเปลาขององคการสถานศึกษา  
  จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางอุดมศึกษาไทยไดนําไปสูปญหาภายในองคการ ดังนี้  
  1. ธรรมาภิบาลมีปญหาตั้งแตกรรมการสภาสถาบันผูมีอํานาจสูงสุดจนถึงหัวหนาภาควิชา โครงสรางของสภา
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับจะเปนโครงสรางที่ไมเอ้ืออํานวยตอธรรมาภิบาล (การดูแลและกํากับ) ที่ดี
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการธรรมาภิบาลที่ดีตามหลักสากล   
  2. ระบบการจัดสรรงบประมาณขาดความเชื่อมโยงกับภารกิจและผลการดําเนินการ มหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยในกํากับจะมีการจัดสรรงบประมาณจากที่เดียวคือ จากสํานักงบประมาณที่ไมมีการเชื่อมโยงกับภารกิจและ
ผลการดําเนินการ ซึ่งมีสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เปนผูกํากับดูแล การจัดสรรงบประมาณจึงเปนระบบท่ี
ใชความสัมพันธกับนักการเมืองเขาของบประมาณ ทําให สกอ. เปนหนวยงานท่ีไมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. โครงการพิเศษตางๆ ไมมีการรายงานการเงินกับสถาบัน (โดยเฉพาะสถาบันของรัฐ) รายไดที่มาจากโครงการ
พิเศษตางๆ มักจะไมมีการรายงานกับสถาบัน รายไดเหลานี้สวนใหญจะนําไปแบงกันภายในคณะฯ ภาควิชาและผูบริหาร 
สําหรับอธิการบดีสวนใหญจะไดเปนที่ปรึกษาโดยตําแหนงมีเงินตอบแทนประมาณ 2-3 หม่ืนบาทตอเดือนตอโครงการ จึง
ทําใหโครงการพิเศษเหลานี้ไมเคยถูกปดทั้งๆ ที่ไมมีคุณภาพตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
โครงการเหลานี้ไดแก หลักสูตรพิเศษ การสอบเขาแบบตรงแตสอบหลายๆ คร้ัง บางหลักสูตรท่ีเปนท่ีนิยมอาจจะสอบถึง 5 
ครั้งในหนึ่งป เปนตน และรายไดเหลานี้ผูรับเงินจะไมเสียภาษี เพราะจะไดรับการยกเวน การดูแลและกํากับจากสภา
สถาบันมักจะหยอนยาน ปลายเปนจุดออนที่จะทําใหเกิดการยักยอกทรัพยากรของรัฐไปเปนของสวนตัว ดังเรื่องที่เกิด
ขึ้นกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เปนตน 
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4. นักเรียนมัธยมปลายเขาสูระบบอุดมศึกษาดอยคุณภาพ 
  4.1 ขีดความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียนไทยดอยคุณภาพ ในการเปรียบเทียบขีดความสามารถ
พื้นฐานของนักเรียนไทยเมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนตางชาติมักจะนิยมใชผลการสอบ PISA (Programme for 
International Student Assessment) ซ่ึงดําเนินการโดยองคการ OECD (Organization for Economic Co-
operation and Development) เร่ิมตั้งแตป ค.ศ. 1997 ในทุกๆ 3 ป จะมีการประเมินขีดความสามารถของนักเรียน
อายุ 15 ป ใน 65 ประเทศ ใน 3 วิชา ไดแก การอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร จากผลการสอบ PISA 2009 
ประเทศไทยจัดอยูอันดับที่ 50 จากการเขาสอบใน 65 ประเทศ สําหรับประเทศในเอเชีย จีนอยูอันดับ 1 เกาหลีใตอันดับ 
2 ฮองกงอันดับ 4 สิงคโปรอันดับ 5 สวนประเทศไทยนั้นต่ํากวาคาเฉล่ียมากท้ังการอานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (ทีม
ขาวศูนยขาว TCIJ, 2556) 
 4.2 ระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของไทยมีปญหา เนื่องจากระบบการประเมินการศึกษา
ของไทยในแตละชั้นเรียนเปนระบบการตัดเกรดไมมีการวัดผลเทียบกับมาตรฐานใดๆ จึงทําใหนักเรียนท่ีผานการศึกษาใน
แตละชั้นเรียนขาดมาตรฐานท้ังระบบ เชน วิชาภาษาอังกฤษ อาจจะสอบได “D” หมายถึงแตมเทากับ 1.00 ใน 4.00 
แตม หรือผลประเมินขั้นออน (very poor) มาตลอดหลักสูตรประถมและมัธยม แตก็ถือวาสอบผาน หากคะแนนเฉล่ีย
ทุกวิชาผาน ทําใหมีนักเรียนเปนจํานวนมากไดเกรดในวิชาภาษาอังกฤษไมถึง 2.00 แตก็เขาศึกษาในอุดมศึกษาไดและ
เรียนในระบบเดียวกันในระดับปริญญาตรี เม่ือจบปริญญาตรีจึงขาดทักษะดานภาษาอังกฤษ ไมสามารถใชภาษาส่ือสาร
ในชีวิตประจําวันได เปนตน  

5. สถาบันอุดมศึกษามีจํานวนมากเกินไป เนื่องจากประเทศไทยมีจํานวนอุดมศึกษาเปนจํานวนมากเกินกวาท่ี
รัฐจะสามารถสนับสนุนงบประมาณที่จะกอใหเกิดคุณภาพไดในระดับสากล มหาวิทยาลัยของรัฐ 16 แหง มหาวิทยาลัย
ในกํากับ 15 แหง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แหง มหาวิทยาลัยราชมงคล 9 แหง วิทยาลัยนอกสังกัด 12 แหง 
มหาวิทยาลัยเอกชน 81 แหง รวมทั้งหมดเปน 173 แหง และยังมีวิทยาเขตทั้งหมด 324 แหงทั่วประเทศ มีจํานวน
นักศึกษาในระบบท้ังหมด 1.85 ลานคน (ขอมูล สกอ. 2554) และยังมีอีกหลายสถาบันอีกหลายแหงมีหลักสูตรทางไกล 
หลักสูตรนอกสถานที่ที่ ไมแจงใหกับสํานักงานกรรมการอุดมศึกษาทราบอีกจํานวนมาก ดวยเหตุนี้แตละ
สถาบันอุดมศึกษาจึงแยงกันรับนักศึกษา ทําใหนักศึกษามัธยมปลายที่มีคะแนนเฉล่ียต่ํากวา 2.00 เปนจํานวนมากได
รับเขาศึกษาในอุดมศึกษา ทําใหเกิดปญหาคุณภาพบัณฑิตในปจจุบัน เพราะไมมีเกณฑมาตรฐานข้ันต่ําในการเขาศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา 

6. อาจารยดอยคุณภาพ 
6.1 อาจารยที่สอนในระบบอุดมศึกษาดอยคุณภาพ (ขอมูลจาก สกอ. ป 2554) เปนขอมูลอาจารยใน

ระบบอุดมศึกษาแยกตามวุฒิ โดยเฉลี่ยแลวจะมีอาจารยในระดับปริญญาเอก เพียง 30.4 % หรือ 18,319 คน เทียบกับ
มาเลเซีย ซึ่งในขณะนี้มีอาจารยอุดมศึกษาระดับปริญญาเอกไมต่ํากวา 15,000 คนท้ังระบบ และถาเทียบกับระดับ
นานาชาติอาจารยในอุดมศึกษาจะมีวุฒิปริญญาเอกเกือบ 100% (เพราะปริญญาเอกเปนคุณสมบัติเบื้องตนในการรับเขา
ทํางานในมหาวิทยาลัย)    

6.2 อาจารยในอุดมศึกษาไทยมีผลงานวิจัยนอยเมื่อเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแลว จาก SCIMAGO 
Journal Ranking จะเห็นวาไทยอยูในอันดับที่ 42 ในขณะท่ีสิงคโปรอยูในอันดับท่ี 32 เกาหลีใตอยูในอันดับท่ี 14 และ
มาเลเซียอยูในอันดับที่ 43 (ท้ังที่มีมหาวิทยาลัยเพียง 30 แหงหรือจาก SCIMAGO Institution Rankings (2011) การ
จัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาในเอเชียโดยเนนผลงานวิจัยเปนหลักจะเห็นวาใน 797 สถาบันในเอเชีย ประเทศไทยมีแค 
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16 แหงเทานั้น ที่ไดรับการจัดอันดับ ในขณะที่มาเลเชียซึ่งมีอุดมศึกษาแค 30 แหงแตไดรับการจัดอันดับถึง 14 แหง จึง
ไมแปลกใจเมื่ออาจารยดอยคุณภาพและทําวิจัยนอย จึงผลิตบัณฑิตออกมาดอยคุณภาพ 

7. หลักสูตรลาสมัย สวนใหญหลักสูตรไดพัฒนามาจากการที่ใครเปนผูสอนมากกวา มีอุดมศึกษาหลายแหงไมมี
ผูใชบัณฑิตเปนกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ดังนั้นบัณฑิตที่จบมาจึงไมตรงกับความตองการของผูรับเขาทํางานและมักจะ
ถูกบนจากนายจางอยูเสมอวาบัณฑิตไมเปนงานตองมาฝกอีก 6 เดือน - 1 ป จึงจะทํางานได  

8. ขาดมาตรฐานการจบปริญญา ในปจจุบันประเทศไทยยังไมมีเกณฑมาตรฐานข้ันพื้นฐานวาปริญญาตรีจะตอง
มีขีดความสามารถอะไรบางจึงจะจบ เชน ทักษะทางดานภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ความรูรอบตัว ตรรกวิทยาและ
ความรูอื่นๆ ที่จําเปนตอการดํารงชีพ เพราะหลายหลักสูตรเปนเพียงแคการอบรมธรรมดาแตใหปริญญาหรือบาง
หลักสูตรมีภาคปฏิบัติถึง 70% ของหลักสูตรซ่ึงทําใหขาดทักษะตางๆ ดังกลาว ดังนั้นบัณฑิตไทยที่จบมาจึงมีคุณภาพ
แตกตางกันมาก และไมสามารถตอบคําถามตอสังคมไดวาจบปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก แลวทําอะไรไดบาง 
เพียงแตเปนการเรียนครบตามหนวยกิตที่กําหนดก็สามารถไดปริญญาตามที่ตองการ  

ดวยสภาพปญหาดังกลาวขางตนทาํใหตองมีการศึกษาคนควาเพ่ือตอบคําถามที่วา สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในการกํากับดูแลโดยเฉพาะมาตรฐานคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเปนอยางไร และจะมีแนวทางการกํากับดูแล
ที่พึงประสงคอยางไร 
 
ความเปนมาและการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
  ความเปนมาและการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีขอคนพบท่ีสําคัญคือ 
ความไมเสถียร (Stable) หรือไมคงที่ของ สกอ. เพราะถูกปรับเปล่ียนตัวองคการตามกระแสการผันแปรของการเมือง ทํา
ให สกอ. มีสภาพของความเปนหนวยงานท่ีตองปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา และเปนองคการท่ีขาดฐานรากที่มั่นคง จาก
การแปรสภาพองคการมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนับแตป พ.ศ. 2502 รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดมีพระราชบัญญัติ
จัดตั้งสภาการศึกษาแหงชาติสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีและใหมหาวิทยาลัยตางๆ ท่ีแยกสังกัดใหโอนมารวมอยูในสํานัก
นายกรัฐมนตรีทั้งหมด ตอมาในป พ.ศ. 2514 รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ไดจัดตั้งทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี มีหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการและกํากับการศึกษาของรัฐในระดับอุดมศึกษานอกเหนือจากที่อยู
ในอํานาจหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการ และในป พ.ศ.  2520 รัฐบาลสมัยนายธานินทร กรัยวิเชียร ไดตรา
พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐเปนทบวงมหาวิทยาลัย และใหยกฐานะเปนทบวงอิสระ มีฐานะ
เทียบเทากระทรวง ไมอยูในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่  320 โดยตรา
พระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2520 ขึ้นแทน เพื่อใหทบวงมหาวิทยาลัยมี
อํานาจควบคุมมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในสังกัดดวย ป พ.ศ. 2546 รัฐบาลพันตํารวจโท 
ดร. ทักษิณ ชินวัตร ไดประกาศพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2546 ไดยกเลิก
พระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537 ทําใหทบวงมหาวิทยาลัยแปร
สภาพเปนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายใหม มีสถานภาพเปนนิติบุคคล แบงสวนราชการตาม
กฎกระทรวง แบงสวนราชการมีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดจํานวน 156 แหงท่ัวประเทศ ไดแก สถาบันอุดมศึกษาใน
สังกัด/ในกํากับของรัฐ 81 แหง และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 75 แหง 
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  ดังนั้นเห็นไดวาความเปน สกอ. มีขอบขายภาระและหนาท่ีกวางขวาง ต้ังแตระดับนโยบายของประเทศ 
ครอบคลุมถึงสถาบันในทั่วทุกภูมิภาค โดยอยูบนบรรทัดฐานความคิด ท่ีวา “จัดการอุดมศึกษาของประเทศอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับ” นับเปนภารกิจสําคัญของ สกอ. ในการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพไดตาม
มาตรฐาน  
 
แนวทางที่พึงประสงคในการกํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา  
 แนวทางที่พึงประสงคในการกํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. ประการแรกแนวทางท่ีพึงประสงคของ 
สกอ. ในการดําเนินการการกํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพสถาบันควรเปนอยางไรและประการที่สอง แนวทางที่พึง
ประสงคของสถาบันอุดมศึกษาในการดําเนินการการกํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพสถาบันควรเปนอยางไร 

แนวทางที่พึงประสงคของ สกอ. ในการดําเนินการการกํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาที่ควรจะ
เปนคือ สกอ. ตั้งปณิธานที่จะ “จัดการอุดมศึกษาของประเทศอยางมีประสิทธิภาพและเปนท่ียอมรับ” และไดพยายาม
ปฏิบัติตามเชนนั้นตลอดเวลาเกือบ 50 ป แตผลตอบรับหรือเสียงสะทอนไมเคยปรากฏในเชิงสรางสรรคใดๆ ในท่ี
สาธารณะ เพราะตลอดระยะเวลาที่ผานมาหรือความเปน สกอ. ยังไมมีผลงานเชิงประจักษแกสถาบันอุดมศึกษาจนเปนที่
ยอมรับอยางแทจริง โดยเฉพาะความเปนองคการแมแบบท่ีพึงปฏิบัติตามอยางยอมรับนับถือและตราบใดท่ี สกอ. ยังถือ
ปฏิบัติเยี่ยง“รัฐเสมือนนาย” ปฏิบัติตอสถาบันเยี่ยง “พลเมืองชั้นรอง” ท้ังสองสถาบันจะไมมีวันไดมีสัมพันธภาพแหง
มิตรภาพไดอยางแทจริง   

มุมมองที่สถาบันอุดมศึกษาพึงประสงคหรือคาดหวังตอ สกอ. ในการกํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพคือ การเห็น 
สกอ. เปนที่พึ่งของสถาบัน มิใช “บอนทําลาย” เหมือนท่ีผูบริหารบางสถาบันรูสึก คาดหวังให สกอ. เปนองคกร
สมรรถนะสูงดังแนวคิดของ Vecchio and Appelbaum (1995) เก่ียวกับองคการสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) ที่ใหความสําคัญกับการแกปญหา โดยมองวาองคการที่มีผลการปฏิบัติงานสูงอยางยั่งยืนไดนั้น บุคลากร
และผูบริหารตองทํางานรวมกัน มีความผูกพันกัน มีเปาหมายในการทํางานอยางเดียวกัน มีการเล่ือนไหลของขอมูลใน
องคการและมีสภาพแวดลอมการทํางานท่ีดีและที่สําคัญคือ การตอบสนองตอสถาบันท่ีเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
เปนอยางดี ดังที่ Collins (2001) ในงานเขียนเรื่อง Good to Great ซ่ึง Collins ไดพูดถึงองคการท่ียิ่งใหญมีผลงานสูง
วา การมีความผูกพันอยางเหนียวแนนเปนสวนหนึ่งที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จ องคการเหลานี้จะมุงหนาไปสู
อนาคตระยะยาว จะมีการพัฒนาพนักงานอยางตอเนื่องโดยมีวัฒนธรรมองคการเปนตัวยึดเหนี่ยว  ทําใหพนักงานมี
คานิยมรวมกันและสงผลตอองคการที่มีปฏิสัมพันธกับตัวเองไดอยางสัมฤทธิ์ผล  
 
บทสรุป          
 ปญหา อุปสรรคและการแกปญหาในการกํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาของ สกอ. มีขอคนพบ
ที่สําคัญคือ สัมพันธภาพระหวางสถาบันอุดมศึกษากับ สกอ. โดยเฉพาะในแนวทางการกํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพ 
มักจะเปนความสัมพันธแบบคูขนานมากกวาความสมานฉันทหรือความรวมมือในการดําเนินงานท่ีดีตอกัน ท้ังนี้เพราะ
ความเขาใจ การยอมรับและการใหเกียรติในความเปนองคการการศึกษาในบริบทเดียวกันจะชวยใหปญหาตางๆ คอยๆ 
ผอนคลายลงได โดยคํานึงถึงความเปนองคการสมรรถนะสูงในความเปนหนวยงานวิชาการระดับสูงของประเทศและ
บริหารจัดการอยางมืออาชีพ อาจจะคนพบแนวทางรวมอยางสมานฉันทของทั้งสองสถาบันนี้ก็เปนได ซึ่งขอเสนอแนะใน
ความเปนไปไดคือ การสรางเครือขายระหวาง สกอ. กับสถาบันอุดมศึกษา ในเชิงการเปนพันธมิตรตอกัน หันมาใหความ
รวมมือในเชิงสรางสรรคเพื่อการอุดมศึกษาอยางแทจริง  
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การสงตอผูปวยฉุกเฉินระหวางสถานพยาบาล : การบริหารจัดการและหลักการดูแลผูปวย 
 
Inter Facility Patient Emergency Transfer : Management and Patient Care Principles.
 
ผูวิจัย   จักรพงศ  ปติโชคโภคินท 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.มยุนา  ศรีสุภนันต 
 

บทคัดยอ 
 การสงตอผูปวยฉุกเฉินระหวางสถานพยาบาลเปนกลวิธีหนึ่งท่ีจะชวยแกปญหาสาธารณสุขทางดานการ
จัดบริการทางการแพทยใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน จึงมีการศึกษาการบริหารจัดการการสงตอผูปวยฉุกเฉินและหลักการใน
การบริการดูแลผูปวยอยางตอเนื่องในการสงตอเพื่อเปนแนวทางการบริหารจัดการการสงตอผูปวยฉุกเฉินและเปน
แนวทางในการดูแลผูปวยฉุกเฉินที่ไดรับการสงตอใหไดรับบริการท่ีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  การสงตอผูปวยฉุกเฉิน
ระหวางสถานพยาบาลเปนนโยบายท่ีสําคัญอยางยิ่งของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงในกระบวนการสงตอและการดูแล
ผูปวยฉุกเฉิน นั้นทุกขั้นตอนการดูแลผูปวยฉุกเฉินโดยเฉพาะกอนการขนยายและในระหวางการสงตอระหวาง
โรงพยาบาล การปฏิบัติการดูแลผูปวยฉุกเฉินใหไดรับการปฏิบัติการฉุกเฉินที่ไดมาตรฐานจนพนภาวะฉุกเฉินหรือ
ไดรับการบําบัดรักษาเฉพาะอยางทันทวงทีจึงเปนหลักการสําคัญ รวมท้ังหลักการการดูแลและจัดการใหผูปวย
ปลอดภัยจากภาวะอันตรายที่คุกคามชีวิต ไมมีภาวะแทรกซอนท่ีปองกันได สามารถสงตอผูปวยไปรับการ
รักษาพยาบาลตอเนื่องไดอยางทันทวงที ซึ่งตองดําเนินการโดยทีมงานที่มี คุณภาพ มีทีมสงตอท่ีเหมาะสม มีรถ
เครื่องมืออุปกรณที่พรอมและมีมาตรฐาน รวมท้ังแพทย พยาบาลที่มีประสบการณในการดูแลผูปวยฉุกเฉินที่ตองมี
ความคุนเคยกับอุปกรณที่ใชในการเคล่ือนยาย ขอจํากัดเง่ือนไขทางการแพทย ภาวะแทรกซอนท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ระหวางการสงตอ นอกจากนี้ยังตองตระหนักถึงการตัดสินเลือกการรักษาแกไขภาวะแทรกซอนท่ีเกิดตามขอจํากัด
ของบุคลากรและอุปกรณตางๆ ซ่ึงทีมจะตองเตรียมใหพรอมทั้งกอนและในระหวางการสงตอผูปวย  
 การสงตอผูปวยฉุกเฉินระหวางสถานพยาบาลท่ีดีในทุกหนวยงานของสาธารณสุขชวยใหผูปวยไดรับการ
ดูแลที่ดีตั้งแตเริ่มแรกจากสถานพยาบาลใกลบานและทําใหมีการใชทรัพยากรที่คุมคา ทําใหผูปวยไดรับการดูแล
อยางมีคุณภาพเหมาะสมรวมทั้งมีความปลอดภัยอยางพึงพอใจรวมดวย 
   
คําสําคัญ : การสงตอ , ระหวางสถานพยาบาล , ผูปวยฉุกเฉิน , การบริหารจัดการ , การดูแลผูปวย 
  
Abstract  

Inter Facility Patient Emergency Transfer is one of the strategies that will help solve 
the public health problem in providing better quality medical services. Study is The 
management of inter facility patient emergency transfer and patient care principles for 
guideline the management and patient care principles. The emergency has been forwarded 
to get more quality service. inter facility patient emergency transfer is an important policy 
of the Ministry of Public Health. In the process of transfer and care for emergency patients. 
All emergency care procedures, especially before transportation and during hospital 
transfers. Emergency care for standardized emergency operations or emergency treatment is 
key. The principle of care and management for patients from life-threatening hazards. No 
complications are preventable. can be forwarded to patients for ongoing medical care 
promptly. This must be done by a qualified team. Have a suitable forward team There are 
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standard and ready-to-use medical equipment, including doctors, nurses who are experienced 
in emergency care who need to be familiar with the equipment used to move. Medical 
Conditions Limitation Complications that may occur during transmission. It is also important 
to be aware of the choice of treatment for complications arising from the limitations of 
personnel and equipment. The team must be prepared before and during the transfer.

The good Inter Facility Patient Emergency in all public health agencies allows 
patients to get good care from the very beginning of the home and to make good use of 
resources. Providing patients with proper quality care. It is also a safe and satisfying.

Key Word : Transfer , Inter-Facility , Patient Emergency , Management , Patient Care 
 

บทนํา 
สําหรับประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชนโดยการจัดใหมี

ระบบบริการสุขภาพที่คลอบคลุมทั้งการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟนฟูสภาพ          
มีการจัดระบบบริการสุขภาพออกเปนหลายระดับ ไดแก บริการระดับปฐมภูมิ (Primary Care) เปนบริการท่ีอยู
ใกลชิดประชาชนและชุมชนมากท่ีสุด มีสถานบริการคือโรงพยาบาลสงเสริมเสริมสุขภาพตําบล ศูนยสุขภาพชุมชน 
บริการระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) เปนบริการที่ใชเทคโนโลยีทางการแพทยในระดับท่ีสูงขึ้น เนนการบริการ
รักษาพยาบาลโรคที่ยากซับซอนมากข้ึน ซึ่งมีสถานบริการคือโรงพยาบาลชุมชนในระดับอําเภอ โรงพยาบาลทั่วไประดับ
จังหวัด และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม บริการระดับตติยภูมิ (Tertiary Care and Excellent Center) 
เปนบริการที่ใชเทคโนโลยีทางการแพทยขั้นสูงมีความสลับซับซอนมาก มีบุคลากรทางการแพทยในสาขาเฉพาะทาง 
ซึ่งสถานบริการคือโรงพยาบาลศูนย สถาบันเฉพาะทางตางๆ และโรงพยาบาลในโรงเรียนแพทย (สถาบันการแพทย
ฉุกเฉินแหงชาติ ,2557)  

ระบบสงตอผูปวย (Referral System) นับไดวาเปนหัวใจสําคัญของการใหบริการดานสุขภาพ ซ่ึงระบบสง
ตอผูปวยเปนกลวิธีหนึ่งที่จะชวยแกปญหาสาธารณสุขทางดานการจัดบริการทางการแพทยใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
เพื่อใหมีการประสานงานที่ดีในการบริการดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง ชวยใหมีการใชเครื่องมือ อุปกรณและบุคลากร
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ประชาชนทุกระดับสามารถเขาถึงแหลงบริการสุขภาพไดอยางท่ัวถึงเปนธรรมและเสมอ
ภาค มีการประสานการบริการระหวางภาครัฐและเอกชนใหมีการดําเนินการรวมกันและสอดคลองเปนรูปแบบ
เดียวกัน(วิยะดา จุฑาศรี ,2543) โดยมีรูปแบบการสงตอท้ังระหวางโรงพยาบาลถึงโรงพยาบาลกรณีฉุกเฉินหรือ
ผูปวยที่มีโรคซับซอนเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลมีอุปกรณในการตรวจวินิจฉัย/รักษาไม
เพียงพอ โดยกรณีฉุกเฉินคือมีรถนําสงผูปวยและสวนอีกกรณีคือการสงตอแบบไมฉุกเฉิน(ขั้นพื้นฐาน)จะใหผูปวย
เดินทางไปยังโรงพยาบาลปลายทางเอง สวนอีกรูปแบบคือการนําสงผูปวยจากสถานท่ีเกิดเหตุมายังสถานพยาบาล
โดยอาสาสมัครกูชีพหรือโดยหนวยกูชีพของโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุซึ่งมีศูนยประสานงานการรับแจงเหตุ
เปนหนวยงานท่ีขึ้นทะเบียนกับสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติผานเบอรโทร 1669 ซ่ึงการใหบริการการนําสงหรือ
สงตอผูปวยทั้งสองรูปแบบนี้ยังพบปญหาท้ังเรื่องการประสานงาน การติดตอสื่อสารที่ใชเวลานาน เครื่องมือและ
อุปกรณบนรถพยาบาลไมเพียงพอ รถพยาบาลไมไดมาตรฐานดานปลอดภัย ดานการจัดการระบบขอมูลการสงตอ
ผูปวยยังมีความไมชัดเจนกอเกิดความยุงยากในการปฏิบัติ เปนสาเหตุทําใหเกิดเหตุการณที่ไมพึงประสงคขึ้น ทําให
มีการรองเรียนและฟองรองมากข้ึน(ธษา ศิระวัฒชัย ,2556) 
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 การเจ็บปวยฉุกเฉินเปนภาวะที่ผูปวยกําลังประสบภาวะคุกคามตอชีวิตดวยโรคท่ีรุนแรงเปนการเจ็บปวย
ฉุกเฉินหรือเจ็บปวยอยางเฉียบพลันหากไมไดรับการชวยเหลือรักษาอยางทันทวงทีแลวอาจจะทําใหเกิดการสูญเสีย
ชีวิตหรือเกิดความบกพรองในการทํางานของอวัยวะสําคัญ รวมทั้งทําใหเจ็บปวยรุนแรงขึ้นโดยไมสมควรและเกิด
ความทุกขทรมาน ผูปวยกลุมนี้จําเปนตองไดรับการดูแลและไดรับการพยาบาลอยางใกลชิดตอเนื่องเพ่ือใหมีชีวิต
รอดและปองกันภาวะแทรกซอนท่ีอาจจะเกิดขึ้น โดยจําเปนตองพ่ึงพาบุคลกรในการดูแลที่มีความรูความสามารถ
เฉพาะทางและเทคโนโลยีที่เหมาะสม(กนกอร กองจันทร ,2553) ดังนั้นปฏิบัติการการดูแลผูปวยฉุกเฉินใหไดรับการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินที่ไดมาตรฐานจนพนภาวะฉุกเฉินหรือไดรับการบําบัดรักษาอยางทันทวงทีจึงเปนหลักสําคัญในการ
พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินของประเทศไทย ประกอบกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ  .ศ.
2551 เพื่อเปนการคุมครองสิทธิผูปวยฉุกเฉินในการเขาถึงระบบการแพทยฉุกเฉินอยางท่ัวถึง เทาเทียม มีคุณภาพ
มาตรฐาน โดยไดรับการชวยเหลือและรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันตอเหตุการณมากข้ึน (ธษา ศิระวัฒชัย 
,2556) การพัฒนาคุณภาพบริการผูปวยฉุกเฉินเปนนโยบายท่ีสําคัญอยางยิ่งของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งใน
กระบวนการดูแลผูปวยฉุกเฉินนั้น การดูแลผูปวย ณ จุดเกิดเหตุ การขนยายโดยเฉพาะอยางยิ่งในระหวางการสงตอ
ระหวางโรงพยาบาล การนําสงหรือการสงตอผูปวยไปยังสถานบริการนั้นถือวาเปนสิ่งสําคัญยิ่ง (สถาบันรับรอง
คุณภาพสถาน พยาบาล ,2558) แมวาจะมีแนวทางการพัฒนาระบบการสงตอผูปวยท่ีคลอบคลุมถึงการสงตอผูปวย
กลับเพ่ือการรักษาตอเนื่องที่สถานพยาบาลระดับตนแลวก็ตามแตพบวาแนวทางดังกลาวเปนแนวคิดกวางๆเชิง
ระบบและไมมีรายละเอียดแนวปฏิบัติในการสงตอผูปวยฉุกเฉิน ซึ่งผูปวยฉุกเฉินจําเปนยิ่งจะตองไดรับการสงตอเพื่อ
รักษาในสถานพยาบาลท่ีมีศักยภาพเหมาะสมอยางทันทวงทีที่ชัดเจน โดยมีทีมนําสงท่ีมีสมรรถนะพรอมมีความรู
ทักษะการแกไขภาวะคุกคามตอชีวิตได มีรถและพนักงานขับรถที่พรอม อุปกรณการนําสง การดูและการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ(งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรงพยาบาลนาตาล ,2559) 
 ดังนั้นผูเขียนจึงมีสนใจที่จะศึกษาการสงตอผูปวยฉุกเฉินระหวางสถานพยาบาลรวมทั้งประเด็นการบริหาร
จัดการและหลักการดูแลผูปวย เพื่อใหเปนแนวทางในการบริหารจัดการการสงตอผูปวยฉุกเฉินระหวาง
สถานพยาบาล และเพื่อใหทราบถึงหลักการดูแลผูปวยฉุกเฉินใหผูปวยมีความปลอดภัยจากภาวะอันตรายที่คุกคาม
ชีวิต ไมมีภาวะแทรก ซอนที่ปองกันได สามารถนําสงตอผูปวยไปรับการรักษาพยาบาลตอเนื่องไดอยางทันทวงทีและ
ถูกตองเหมาะสมตอไป  

 
การสงตอผูปวยฉุกเฉินระหวางสถานพยาบาลในปจจุบัน (Inter facility patient transfer ) 

การสงตอผูปวย หมายถึง การรับและการสงผูปวยเพ่ือการตรวจรักษาพยาบาลท่ีตอเนื่องจากสถาน
บริการสาธารณสุขแหงหนึ่งไปอีกแหงหนึ่ง ซึ่งสามารถใหบริการเหมาะสมกวาจากระดับต่ําไปสูระดับสูงและจาก
ระดับสูงไปสูระดับตํ่า ซึ่งนับวาเปนการประสานงานรวมกันทั้งสองทางระหวางสถานบริการทางการแพทยหรือหน
วยงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหผูปวยไดรับการรักษาโรคอยางถูกตองและต
อเนื่องตามความจําเปน จนกวาจะหายปวยกลับคืนสูสภาพปกติหรือจนกวาจะไมมีความจําเปนที่จะตองรักษาตอไป 
โดยผานข้ันตอนหรือแนวทางหรือระบบของการสงตอผูปวย มีการประสานงาน มีหนังสือนําส งตามแบบฟอรมที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว ซึ่งผูปวยอาจนําไปรับบริการเองหรือตองมีบุคลากรทางสาธารณสุขนําสง (วิภารัตน 
หงสษา ,2555) 
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ขั้นตอนการปฏิบัติการสงตอผูปวยฉุกเฉินระหวางสถานพยาบาล 
1. ระดับนโยบาย 
  1.1 ระดับประเทศ มีการจัดทํามาตรฐาน หลักเกณฑเกณฑและวิธีปฏิบัติการฉุกเฉิน ท่ีผานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินและประกาศบังคับใช 
  1.2 ระดับเขต/จังหวัด/สถานพยาบาล มีการแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานพัฒนาระบบสงตอผูปวย
ฉุกเฉิน โดยมีการจัดตั้งศูนยประสานการสงตอและจัดทําสายงานการบังคับบัญชา ตามบริบทและศักยภาพของ
สถานพยาบาลนั้น ๆ 
  1.3 ผูบริหาร/คณะกรรมการ/คณะทํางาน สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตาม
คูมือการปฏิบัติการสงตอผูปวยฉุกเฉินระหวางสถานพยาบาล พรอมท้ังกํากับติดตาม ประเมินผล เพื่อปรับปรุงระบบ
ใหมีประสิทธิภาพ ผูบริหารควรใหความสําคัญในการดําเนินงานสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ
เพราะการขาดการสนับสนุนอาจจะไมนําไปสูการปฏิบัติได(ประภาเพ็ญ สุวรรณ และสวิง สุวรรณ ,2532) 
 1.4 ผูบริหาร/คณะกรรมการ/คณะทํางานมีการกํากับติดตาม ประเมินผลระบบการสงตอผูปวยฉุกเฉิน 
เพือ่ปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพโดยใหความสําคัญในเร่ืองการประกันคุณภาพ 
2. ระดับปฏิบัติการ 
 2.1 กอนการสงตอ (Pre Transfer) 
     2.1.1 เม่ือสถานพยาบาลตนทางประเมินผูปวยฉุกเฉินแลวมีความจําเปนตองสงตอใหแพทยหรือ
พยาบาลประสานงานกับสถานพยาบาลปลายทาง โดยประเมินระดับความเฉียบพลันของอาการผูปวยรวมกัน ตาม
เกณฑการจําแนกระดับความเฉียบพลันของผูปวย(Levels of Patient Acuity) โดยประยุกตจากมาตรฐานการ
นําสงผูปวยฉุกเฉิน (Guide for Inter facility patient transfer) ของประเทศสหรัฐอเมริกา(National Highway 
Traffic Safety Administration [NHTSA] (National Highway Traffic Safety Administration , 2006) เพ่ือ
เตรียมทรัพยากรใหเหมาะสมกับระดับความเฉียบพลันและอาการของผูปวยแตละราย    
   2.1.2 มีการประสานงานการสงตอผูปวยตามแนวทางและขั้นตอนตามแตละระดับในพื้นท่ี  
    2.1.3 บริหารทรัพยากร บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ ยา สารน้ํา และเวชภัณฑ ให
เหมาะสมกับระดับความเฉียบพลันและอาการของผูปวย 
    2.1.4 เตรียมความพรอมผูปวย ญาติ เอกสารกอนออกเดินทางและรายงานสถานพยาบาล
ปลายทางเมื่อเร่ิมออกเดินทาง 
 2.2 ระหวางสงตอ (During Transfer) 
     2.2.1 ใหการดูแลผูปวยฉุกเฉินตามมาตรฐานวิชาชีพ และรายโรค 
     2.2.2 ดูแล และเฝาระวังอาการผูปวยในแตละระดับความเฉียบพลันอยางเหมาะสม 
     2.2.3 บันทึกขอมูลการดูแลและเฝาระวังอาการผูปวยระหวางสงตอ 
     2.2.4 หากผูปวยมีอาการเปลี่ยนแปลงระหวางสงตอใหรายงานตามขอตกลงของแตละพ้ืนท่ี 
     2.2.5 รายงานสถานพยาบาลปลายทางเมื่อใกลถึงตามความเหมาะสม 
     2.2.6 ประเมินความพรอม และความปลอดภัยของผูปวยฉุกเฉินกอนการเคลื่อนยายลงจากรถ 
 2.3 หลังสงตอ (Post Transfer)      
    2.3.1 เมื่อนําสงผูปวยฉุกเฉินถึงสถานพยาบาลปลายทาง ใหสงมอบผูปวยฉุกเฉิน พรอมเอกสาร
แกสถานพยาบาลปลายทางตามแนวปฏิบัติการรับและสงตอผูปวยฉุกเฉิน ณ สถานพยาบาลปลายทาง และ
ตรวจเช็คอุปกรณเพื่อนํากลับ 
     2.3.2 สถานพยาบาลปลายทางรับมอบผูปวยฉุกเฉินและเอกสารตามแนวปฏิบัติการรับและสงตอ
ผูปวยฉุกเฉิน ณ สถานพยาบาลปลายทาง 
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     2.3.3 สถานพยาบาลปลายทางประเมินคุณภาพการสงตอ 
3. การติดตาม และประเมินผล 
  3.1 สถานพยาบาลตนทาง/ปลายทาง/ศูนยประสานการสงตอเก็บรวบรวมขอมูลการสงตอ ตามแนวทาง
การบริหารขอมูล เพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบท่ีมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 
  3.2 ศูนยประสานการสงตอติดตาม ประเมินผล และสะทอนกลับขอมูลการสงตอ 
  3.3 มีระบบประกันและพัฒนาคุณภาพ (Quality Assurance & Quality Improvement) การ
ปฏิบัติการสงตอผูปวยฉุกเฉินระหวางสถานพยาบาล ตามคูมือการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ (Referral Audit) 
  3.4 สรุป และประเมินผลเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบสงตอระดับสถานพยาบาล/จังหวัด/เขต เพื่อ
พัฒนาระบบใหไดมาตรฐาน 
 การจําแนกระดับความเฉียบพลันของผูปวยในการสงตอผูปวยฉุกเฉินระหวางสถานพยาบาล (Levels 
of Patient Acuity for Inter facility Transfer) 
 สถาบันการแพทยฉุกเฉินไดจําแนกระดับความเฉียบพลันของผูปวยในการปฏิบัติการสงตอผูปวย แบงเปน 
5 ระดับ โดยประยุกตจากมาตรฐานการนําสงผูปวยฉุกเฉิน (Guide for Inter facility patient transfer) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา(National Highway Traffic Safety Administration [NHTSA]) (National Highway 
Traffic Safety Administration , 2006) 
 U : Unstable (ผูปวยไรเสถียรภาพ) หมายถึงผูปวยที่หลังใหการดูแลรักษาอยางเต็มท่ีแลว สัญญาณชีพยัง
ไมคงที่ ไรเสถียรภาพ หรือมีความตองการการดูแลที่เฉพาะเจาะจงข้ันสูงเปนพิเศษ เชน ผูปวยท่ีมีภาวะหัวใจหยุด
เตน และไดรับการชวยฟนคืนชีพจนหัวใจกลับมาเตนอีกครั้ง (Post cardiac arrest) ผูปวยท่ีไดรับบาดเจ็บหลาย
ระบบ (Multiple trauma) ท่ีมีสัญญาณชีพไมคงที่ซึ่งตองการการรักษาจําเพาะในเวลาที่จํากัด 
 H : Stable with High risk of deterioration (ผูปวยมีเสถียรภาพ มีความเสี่ยงตอการทรุดลงเฉียบพลัน
สูง) หมายถึงผูปวยมีประวัติเสถียรภาพตํ่าและหลังใหการดูแลรักษาอยางเต็มท่ีแลว สัญญาณชีพมีเสถียรภาพ แตมี
ความเสี่ยงตอการทรุดลงเฉียบพลันสูงระหวางการสงตอผูปวย 
 M : Stable with Medium risk of deterioration (ผูปวยมีเสถียรภาพ มีความเสี่ยงตอการทรุดลง
เฉียบพลันปานกลาง) หมายถึง ผูปวยที่มีความจําเปนตองเฝาระวังสัญญาณชีพอยางใกลชิดระหวางสงตอ โดยการ
ติดตามคลื่นไฟฟาหัวใจ/การหายใจ/ความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด/ความ 
ดันโลหิต/ระดับความรูสึกตัว ทุก 5-15 นาทีหรือผูปวยท่ีไดรับยาความเสี่ยงสูงทางหลอดเลือดดํา ซ่ึงจําเปนตองเฝา
ระวังอยางใกลชิดเชน Heparin, Nitroglycerine เปนตน 
 L : Stable with Low risk of deterioration (ผูปวยมีเสถียรภาพ มีความเสี่ยงตอการทรุดลงเฉียบพลัน
ต่ํา) หมายถึง ผูปวยที่จําเปนตองไดรับสารน้ําระหวางสงตอ 
 N : Stable with No risk of deterioration (ผูปวยมีเสถียรภาพ ไมมีความเสี่ยงตอการทรุดลง
เฉียบพลัน) หมายถึงผูปวยที่ไมจําเปนตองไดรับสารน้ําระหวางสงตอ แตมีความจําเปนตองสงไปสถานพยาบาลท่ีมี
ศักยภาพสูงกวา ซึ่งอาจไปโดยวิธีไปดวยตนเอง หรือโดยรถพยาบาล ข้ึนกับสถานการณ 
 การบริหารทรัพยากรในการสงตอผูปวยฉุกเฉินระหวางสถานพยาบาล (Resource Management 
for Inter facility Transfer) (สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ , 2557) 
การบริหารทรัพยากรดานบุคลากร  
1. แพทย แบงสมรรถนะ แบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้  
 ระดับ 1 แพทยที่ผานการอบรมหลักสูตรการดูแลและเคลื่อนยายผูปวยพ้ืนฐานในระบบสงตอภาคพ้ืนดิน 
(Basic Inter facility Ground Transportation) และหลักสูตรทักษะการชวยชีวิตขั้นสูงในผูใหญ (Advanced 
Cardiovascular Life Support : ACLS) หรือหลักสูตรเทียบเคียง  
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 ระดับ 2 แพทยเวชศาสตรฉุกเฉินหรือแพทยที่ผานการฝกอบรม หลักสูตรการดูแลและเคลื่อนยายผูปวย
พื้นฐานในระบบสงตอภาคพื้นดิน (Basic Inter facility Ground Transportation) หลักสูตรทักษะการชวยชีวิตขั้น
สูงในผูใหญ (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) หลักสูตรทักษะการกูชีพข้ันสูงในเด็ก (Pediatric 
Advanced Life Support : PALS) หลักสูตรทักษะการชวยผูบาดเจ็บขั้นสูง (Advanced Trauma Life Support 
: ATLS) หรือหลักสูตรทักษะการชวยผูบาดเจ็บขั้นสูงสําหรับผูปฏิบัติการฉุกเฉิน (International Trauma Life 
Support : ITLS) หรือหลักสูตรเทียบเคียง  
 ระดับ 3 แพทยเวชศาสตรฉุกเฉินที่ผานการอบรมหลักสูตรการดูแลและเคล่ือนยายผูปวยหนักวิกฤตใน
ระบบสงตอ (Critical Care Transportation) หรือหลักสูตรเทียบเคียง  
2. พยาบาลวิชาชีพ แบงระดับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพดานปฏิบัติการตามกรมขาราชการพลเรือน มี 4 ระดับ ดังนี้ 
    ระดับ Basic : มีประสบการณในการปฏิบัติที่หองอุบัติเหตุฉุกเฉิน 0-1 ปและผานการฝกอบรมหลักสูตร
การดูแลและเคลื่อนยายผูปวยพื้นฐานในระบบสงตอภาคพื้นดิน Basic Inter facility Ground Transportation 
    ระดับ Doing : มีประสบการณในการปฏิบัติที่หองอุบัติเหตุฉุกเฉิน 1-3 ปผานเกณฑสมรรถนะระดับ 
Basic และผานการฝกอบรมหลักสูตรทักษะการชวยชีวิตข้ันสูงในผูใหญ (Advanced Cardiovascular Life 
Support : ACLS) หลักสูตรทักษะการกูชีพขั้นสูงในเด็ก (Pediatric Advanced Life Support : PALS) หรือ
หลักสูตรเทียบเคียง 
    ระดบั Develop : มีประสบการณในการปฏิบัติที่หองอุบัติเหตุฉุกเฉิน 3-5 ปผานเกณฑสมรรถนะระดับ 
Doing และหลักสูตรทักษะการชวยผูบาดเจ็บขั้นสูงสําหรับผูปฏิบัติการฉุกเฉิน ( International Trauma Life 
Support : ITLS) การชวยชีวิตในเด็กทารก(Neonatal Resuscitation) หรือหลักสูตรเทียบเคียง 
    ระดับ Advance : มีประสบการณในการปฏิบัติที่หองอุบัติเหตุฉุกเฉินมากกวา 5 ปผานเกณฑสมรรถนะ
ระดับ Develop และผานการฝกอบรมหลักสูตรการดูแลและเคลื่อนยายผูปวยหนักวิกฤตในระบบสงตอ (Critical 
Care Transportation) หรือหลักสูตรเทียบเคียง 
  กรณีที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติฉุกเฉิน(Emergency Nurse Practitioner : ENP) ให
เทียบเทาระดับ 3 ระดับ Develop โดยไมนับประสบการณในหองอุบัติเหตุฉุกเฉินตามท่ีกําหนด  
3. พนักงานขับรถ ตองผานการอบรมและมีใบอนุญาตการขับขี่รถสาธารณรวมดวย 
การบริหารบุคลากรในทีมการสงตอผูปวยฉุกเฉินระหวางสถานพยาบาล 
  การกําหนดประเภทของบุคลากรในทีมปฏิบัติการฉุกเฉินระหวางสถานพยาบาลใหเหมาะสมกับสภาพ
ผูปวยตามแนวทางการจําแนกระดับความเฉียบพลันของอาการผูปวย (Levels of Patient Acuity) เพ่ือใชในการ
ตัดสินใจในการจัดเตรียมทรัพยากรดานบุคลากรใหเหมาะสมกับสภาพผูปวย ดังนี้ 
 U : Unstable (ผูปวยไรเสถียรภาพ) นําสงโดยทีมจํานวนรวมท้ังสิ้นอยางนอย 3 คน ซ่ึงประกอบดวย 
หัวหนาทีม จํานวน 1 คน ไดแก พยาบาลวิชาชีพ ระดับ Advance (หากมีแพทยติดตามสงผูปวยใหแพทยทําหนาท่ี
เปนหัวหนาทีม) พยาบาลวิชาชีพระดับ Develop หรือ Doing จํานวน 1 คน และพยาบาลวิชาชีพระดับ Basic 
จํานวน 1 คน 
 H : Stable with High risk of deterioration (ผูปวยมีเสถียรภาพมีความเสี่ยงตอการทรุดลงเฉียบพลัน
สูง) นําสงโดยทีมจํานวนรวมทั้งสิ้น อยางนอย 2 คน ซ่ึงประกอบดวย หัวหนาทีม จํานวน 1 คน ไดแก พยาบาล
วิชาชีพ ระดับ Develop และพยาบาลวิชาชีพ ระดับ Doing จํานวน 1 คน 
 M : Stable with Medium risk of deterioration (ผูปวยมีเสถียรภาพ มีความเสี่ยงตอการทรุดลง
เฉียบพลันปานกลาง) นําสงโดยทีมจํานวนรวมท้ังสิ้น อยางนอย 2 คน ซ่ึงประกอบดวย หัวหนาทีม จํานวน 1 คน 
ไดแก พยาบาลวิชาชีพ ระดับ Doing และพยาบาลวิชาชีพ ระดับ Basic จํานวน 1 คน 
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 กรณีระดับ M ชนิดเรงดวน ตองเขาระบบชองทางดวน (Fast track) เชน STEMI fast track, Stroke 
fast track ,Trauma fast track ใหนําสงโดยทีมบุคลากรเชนเดียวกับระดับ H 
 L : Stable with Low risk of deterioration (ผูปวยมีเสถียรภาพมีความเสี่ยงตอการทรุดลงเฉียบพลัน
ต่ํา) นําสงโดยพยาบาลวิชาชีพระดับ Basic จํานวน 1 คน 
 N : Stable with No risk of deterioration (ผูปวยมีเสถียรภาพไมมีความเสี่ยงตอการทรุดลง
เฉียบพลัน) อาจนําสงโดย พยาบาลวิชาชีพระดับ Basic จํานวน 1 คน หรือไมมีบุคลากรในการนําสงก็ได 
หนาที่และความรับผิดชอบของหัวหนาทีมและสมาชิก 
1. หัวหนาทีม มีหนาที่ดังนี้ 
  1) รับสงขอมูลผูปวยและประเมินผูปวยฉุกเฉิน (ขอมูลจากทีมดูแล ณ สถานพยาบาลตนทาง) 
  2) ประสานงานสงตอขอมูลผูปวยกับสถานพยาบาลปลายทางระหวางการสงตอผูปวยฉุกเฉิน 
  3) ตรวจสอบ/จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณในการสงตอผูปวยฉุกเฉิน 
  4) วางแผนการดูแลขณะการสงตอผูปวยฉุกเฉิน มอบหมายงานตางๆใหสมาชิกทีมและหากจําเปนให
เพิ่มจํานวนสมาชิกในทีมได 
  5) ดูแลรักษา ติดตามและประเมินผูปวยฉุกเฉินระหวางเคลื่อนยาย 
  6) สงขอมูลผูปวยฉุกเฉินใหกับแพทยที่สถานพยาบาลปลายทาง 
  7) รับผิดชอบตรวจเช็คอุปกรณที่ใชในการสงตอผูปวยใหพรอมกลับนําไปใชในการสงตอผูปวยในครั้ง
ตอไป 
2. สมาชิกในทีม มีหนาที่ดังนี้ 
  1) ตรวจสอบความพรอมยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณยา สารน้ําและเวชภัณฑ 
  2) รวมประเมินและรับสงขอมูลผูปวย 
  3) บันทึกสัญญาณชีพ อาการเปล่ียนแปลง การรักษาที่ไดรับระหวางการสงตอ 
  4) ชวยเหลือการทําหัตถการระหวางการสงตอ 
  5) ชวยในการสงตอผูปวยเมื่อถึงสถานพยาบาลปลายทาง 
  6) กิจกรรม/งานที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาทีม 
การบริหารทรัพยากรดานรถพยาบาล 
  รถพยาบาลที่ใชในการสงตอผูปวยฉุกเฉินจะตองมีโครงสราง และองคประกอบท่ีทําใหบุคลากรการแพทย
สามารถทําการดูแลผูปวยระหวางสถานพยาบาลครอบคลุมทุกระดับความเฉียบพลันของอาการผูปวย (Levels of 
Patient Acuity) และประเภทไดตามมาตรฐานท่ีตั้งไว คุณสมบัติของรถพยาบาลและการตกแตงภายใน คือ 
  1) เปนรถตูมีการกั้นแยกระหวางหองคนขับและหองพยาบาล (Patient Care Area) หองคนขับและ
หองพยาบาลสามารถสื่อสารกันได 
  2) จะตองมีพื้นที่เพียงพอใหบุคลากรการแพทยสามารถเขาถึงผูปวยเพื่อทําการชวยกูชีวิตระดับเบื้องตน 
และระดับสูงได 
  3) ระบบชวงลางจะตองเหมาะสมกับการสงตอผูปวย ลดแรงกระแทก และไมเปนเหตุใหเกิดการ
บาดเจ็บเพิ่มเติมแกผูปวย และผูปฏิบัติงาน 
  4) แถบสะทอนแสง 
  - แถบสะทอนแสดงดานนอกรถท่ีดานขาง และประตูหลังรถความกวางอยางนอย 4 นิ้ว 
  - แถบสะทอนแสงดานในประตูหนา 2 ขางและกรอบรถดานหลังขนาดเพียงพอใหสามารถมองเห็นรถได
เมื่อทําการเปดประตูออก 
  5) วัสดุปูพื้นในสวนปฏิบัติงานตองไมมีรองซึ่งทําใหเกิดการสะสมของเชื้อโรคและตองไมลื่น 
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  6) มีปายแสดงตําแหนงของอุปกรณตาง ๆ 
  7) มีปายแสดงความสูง และน้ําหนักบรรทุกของรถไวที่ดานหนาคนขับใหเห็นไดชัด 
การบริหารทรัพยากรดานยา สารนํ้า และเวชภัณฑ 
  การบริหารจัดการยา และสารน้ํา ที่ใชในการปฏิบัติการสงตอผูปวยฉุกเฉินระหวางสถานพยาบาลควรมี
การบริหารจัดการในดานชนิด ปริมาณ และการจัดเก็บ ดังนี้ 
 ชนิดและปริมาณของยา สารน้ํา ใหยึดตามหลักการการจัดยาของรถฉุกเฉิน ระดับการชวยฟนคืนชีพขั้น
สูง (ACLS) หรือระดับการดูแลผูปวยวิกฤตเฉพาะโรค (Critical care) ท้ังนี้ใหขึ้นอยูกับประเภทของผูปวยและทีม
บุคลากร ที่มีการบริหารจัดการใหเหมาะสมกับสภาพผูปวย การจัดเก็บยาสารน้ํา ควรมีการจัดเก็บอยางถูกวิธีอยาง
เหมาะสมกับประเภท ชนิด ของยา และสารน้ํานั้นๆ เชน ยาบางชนิดตองเก็บในตูเย็น หรือระบุอุณหภูมิที่จัดเก็บ 
การเก็บใหพนแสง เปนตน ทั้งนี้เพื่อรักษาคุณภาพยา และสารน้ํา  หรือยาท่ีมีความเส่ียงสูงตองมีวิธีการจัดเก็บที่
แตกตางจากยาชนิดอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยในการใชงาน  
 สําหรับเวชภัณฑอื่นๆ ที่ควรมี เชน ชุดทําแผล ชุดใหสารน้ํา ชุดใหยา เปนตนควรมีการตรวจสอบให
พรอมใชงานอยูเสมอ ท้ังดานปริมาณ และคุณภาพ 
หลักการดูแลผูปวยในการสงตอผูปวยฉุกเฉินระหวางสถานพยาบาล 
 การเตรียมผูปวยฉุกเฉินกอนการสงตอ (Pre Transfer) (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค , 2559) 
 ผูปวยฉุกเฉินควรไดรับการดูแลรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพในดานตาง ๆ และมาตรฐานรายโรคตาม
ความจําเปนของพื้นที่ จนผูปวยฉุกเฉินมีเสถียรภาพและปลอดภัยกอนการสงตอ รวมทั้งมีการใหขอมูลการเจ็บปวย 
แผนการรกัษา เหตุผลความจําเปนในการสงตอและเปดโอกาสใหแกผูปวยและญาติมีสวนรวมในการตัดสินใจสงตอ 
การดูแลผูปวย 4 ดาน ที่สําคัญ ไดแก 
 1. Airway & C-spine Protection โดย Airway: การประเมินทางเดินหายใจของผูปวยตองสังเกต
อาการผิดปกติเชนลิ้นอุดกั้นในทางเดินหายใจ ฟนหักหลุดหาย มีสิ่งแปลกปลอมตางๆ เลือดออกในปากอาเจียน 
หรือมีเสมหะ ใบหนาบวมผิดรูป การสําลักควันจากเปลวไฟ การบวมของทางเดินหายใจ ตองดูแลชวยเหลือใหมี
ความปลอดภัยกอนการสงตอ หากมีการอุดกั้นในทางเดินหายใจที่ทําใหเกิดภาวะคุกคามตอชีวิต ตองทําการ
ชวยเหลือกอน เชน การดูดเสมหะและสารคัดหลั่ง (Suction clear airway) การนําสิ่งแปลกปลอมออกจากทางเดิน
หายใจ (Remove Foreign Body) การใสทอชวยหายใจ และการยึดตรึงใหอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสม ไมเลื่อนหลุด 
หรือหักงอ มีการตรวจสอบการร่ัวซึมของ Cuff ในกรณีผูปวยไมรูสึกตัวใหงดน้ําและอาหารทางปากเพ่ือปองกันการ
สําลัก สวนสําหรับ C-spine: มีการ protect c-spine ไดอยางถูกตองเหมาะสม ในผูบาดเจ็บท่ีสงสัยหรือมีการ
บาดเจ็บที่กระดูกสวนคอ ใหใส Hard collar อยางถูกตองเหมาะสมทั้งขนาดและวิธีการใส และใช  Head 
Immobilizer เพ่ือใหศีรษะอยูนิ่งหนาตรง และใหผูบาดเจ็บนอนบนกระดานแข็งพรอมอุปกรณรัดตรึงที่มีการใส
อยางถูกวิธีเพื่อปองกันอุบัติเหตุโดยสงตอผูบาดเจ็บดวยความระมัดระวัง รวมทั้งประเมินความบกพรองในการ
ทํางานของระบบประสาท (Neurogenic deficit) กอนและหลังการสงตอทุกคร้ัง 
 2. Breathing & Ventilation โดย Breathing เปนการประเมินลักษณะการหายใจที่ผิดปกติ เชน ไม
หายใจ หายใจลําบาก หายใจเร็วมาก > 30 ครั้ง/นาทีหรือ หายใจชามาก < 8 ครั้ง/นาที ทรวงอก 2 ขางขยายไม
เทากัน มีการบาดเจ็บจากของมีคมหรือถูกกระแทกท่ีลําคอ ทรวงอก หลังและหนาทอง เปนโรคหืดหอบ ถุงลมปอด
โปงพอง โรคหัวใจ ประเมินความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดหากนอยกวา 90-92% ตองไดรับ Oxygen Therapy 
อยางพอเพียง การจัดทานอน การชวยหายใจที่เหมาะสม ในกรณีที่มีขอบงชี้ในการใสทอระบายทรวงอก (ICD) เชน 
ผูปวยมีภาวะลมรั่วในเยื่อหุมปอด(pneumothorax) และใช positive pressure ventilation ควรพิจารณาใสกอน
การเคลื่อนยาย พรอมยึดตรึงใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม ในการใชเครื่องชวยหายใจตองทดสอบและติดตั้งกับ
ผูปวยกอนการสงตอรวมทั้งคํานวณปริมาณออกซิเจนใหเพียงพอตลอดระยะการเดินทาง 
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 3. Circulation & bleeding control โดย Circulation: การประเมินระบบการไหลเวียนเลือด และ
การทํางานของหัวใจ โดยประเมินจากอัตราและลักษณะการเตนของชีพจรความดันโลหิต ประเมินการเสียเลือด 
ประเมินระดับความรูสึกตัวซึ่งอาจซึมลงเนื่องจากระบบไหลเวียนเลือดไมเพียงพอ ประเมินภาวะซีด เหง่ือออกตัวเย็น 
โดยเฉพาะบนใบหนา ฝามือ ฝาเทา หากมีภาวะเลือดออก ตองทําการหามเลือดอยางถูกตอง มีการพิจารณาใหสาร
น้ําในผูปวยที่มีขอบงชี้อยางถูกตองเหมาะสมกับสภาพอาการ ในกรณีที่ผูปวยอยูในภาวะช็อคควรใหสารน้ําดวยเข็ม
เบอร 16 หรือ เบอร 18 และอาจจําเปนตองใหสารน้ํามากกวา 1 ตําแหนง และยึดตรึงไมใหเลื่อนหลุด กรณีผูปวย
วิกฤตควรพิจารณาเปดเสนเลือดไว 2 ตําแหนง พิจารณาใหยาหรือใชเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาในการรักษาเบื้องตน
ในผูปวยที่มีการทํางานของหัวใจผิดปกติจนกวาจะปลอดภัยกอนการสงตอ และพิจารณาติดตามคลื่นไฟฟาหัวใจใน
ผูปวยที่มีขอบงชี้ตามสภาพอาการ 
 4. Disability, Deformity, Drain, Drug โดย Disability การประเมินระดับความรูสึกตัว หากระดับ
ความรูสึกตัวลดลง GCS ≤ 8 ใหชวยเหลือดวยการใสทอชวยหายใจ , Deformity ดามกระดูกแขน ขาท่ีไดรับ
บาดเจ็บ รวมกับประเมินระบบประสาทและระบบไหลเวียนท่ีสวนปลายของอวัยวะกอนและหลังดาม , Drain 
ตรวจสอบและบันทึกปริมาณ ลักษณะตําแหนงและการทํางานของทอระบาย รวมทั้งยึดตรึงสายระบายตาง ๆ ให
แนนหนา ขวดระบายทรวงอกอยูในตําแหนงที่ต่ํากวาทรวงอกเสมอ ,Drug เตรียมยาท่ีตองใชในการสงตอใหเพียงพอ
ทั้งชนิดและปริมาณยา กรณีใหยาทางเสนเลือดใหติดปายกํากับชื่อยาและขนาด ท้ังท่ีขวดและสายน้ําเกลือ ยาที่มี
ความเสี่ยงสูงใหบริหารยาผานเครื่องควบคุมการไหลของสารนํ้า เทานั้น 
การดูแลผูปวยฉุกเฉินระหวางสงตอ (During Transfer) (สุพรรณี นาผล , 2552) มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. กอนเคลื่อนรถพยาบาลควรตรวจสอบสภาพความเรียบรอย และความพรอมการใชงานของเคร่ืองมือ 
อุปกรณและเวชภัณฑตางๆ เชน ตรวจเช็คระบบไฟ และ Oxygen ในรถพยาบาล 
  2. เม่ือนําผูปวยถึงรถพยาบาล ใหตรวจสภาพและดูแลผูปวย ตามการประเมิน ABCDEF เชน 
     A) airway เชน การตรวจทอชวยหายใจ End tidal CO2 เปนระยะๆ 
    B) breathing เชน ตรวจเช็คปริมาณ oxygen tank ประเมินoxygen sat และ การทํางานของ 
chest drain เปนตน 
     C) circulationเชน การตรวจเช็คความดันโลหิต, ชีพจร, ภาวะเลือดออก  
     D) disability ประเมิน GCS/pupil ตามความเหมาะสม  
     E) drain ปลดสาย drain ที่ clamp และประเมินและบันทึกปริมาณสารคัดหลั่งที่ออก 
     F) Drug ตรวจเช็คการหยดของสารน้ําและยาที่ใหทางเสนเลือด 
  3. ระหวางนําสงใหเฝาระวังและบันทึกสัญญาณชีพตางๆตามระดับความเฉียบพลันของอาการผูปวย 
  4. ใหการดูแลรายโรคตามแนวปฏิบัติที่ไดกําหนดไว 
  5. กรณีที่พบความผิดปกติในการเฝาระวังผูปวยขณะสงตอ ใหรายงานแพทยผูสั่งการรักษารับทราบ
ตามแนวทางที่กําหนด 
  6. ติดตอประสานงานโรงพยาบาลปลายทางเปนระยะ เพื่อแจงกําหนดเวลาและเตรียมความพรอมกอน 
ตามแนวทางหรือขอตกลงท่ีกําหนดไว 
  7. ตระหนักถึงความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นไดขณะสงตอผูปวยซ่ึงเปนความเส่ียงทั่วไปหรือความเส่ียงเฉพาะโรค 
  8. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของเอกสาร เคร่ืองมือ อุปกรณตางๆกอนถึงสถานพยาบาล
ปลายทาง 
  9. ตรวจสอบสภาพผูปวย สัญญาณชีพหรืออาการสําคัญกอนถึงสถานพยาบาลปลายทาง 
  10. ใหคําแนะนําแกผูปวย ครอบครัวหรือญาติผูปวย 
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การสงมอบผูปวยฉุกเฉินหลังการสงตอ (Post Transfer) 
วิธีปฏิบัติเพื่อรับผูปวยฉุกเฉิน 
  1. การแจงประสานการสงตอ เชน ขอมูลผูปวย, การวินิจฉัย, การรักษาท่ีไดรับ, เหตุผลที่ขอสงตอ 
  2. วิธีการแจงกลับ การจัดการสงตอฉุกเฉิน และสงตอชองทางดวน (Fast Track) โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและทันเวลาในการรับการรักษาเฉพาะของผูปวยแตละราย 
  3. การรับรายงานขอมูลผูปวย คาดการณเวลาที่มาถึงที่หมาย สิ่งสงตรวจหรือผลตรวจวินิจฉัยที่จะนําสง
พรอมผูปวย พาหนะเดินทางและบุคลากร 
  4. การประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  5. การเตรียมพื้นที่และอุปกรณพรอมรับผูปวย 
  6. การจัดการดานเวชระเบียน 
การสงมอบผูปวย 
  1. การสงมอบอาการและสิ่งที่สงมาดวยเมื่อมาถึงสถานพยาบาลปลายทาง 
  2. การรับทราบผลการประเมินคุณภาพการดูแลระหวางนําสง 
  3. การแลกคืนอุปกรณที่ติดมากับผูปวย (ถามีในขอตกลง) 
  4.การสงหลักฐานสิทธิการรักษา (ถามี) 
ขั้นตอนการปฏิบัติหลังการสงตอ 
  1. ประเมินความพรอมและความปลอดภัยของผูปวยฉุกเฉินกอนสงมอบสถานพยาบาลปลายทาง 
  2. มีแนวปฏิบัติในการสงมอบผูปวยฉุกเฉิน (ตามเอกสาร post transfer care) ไดแก การสงมอบ
ประวัติการเจ็บปวย การดูแลรักษาเบื้องตนในสถานพยาบาลตนทาง อาการแสดงที่เปลี่ยนแปลง และการดูแลรักษา
ระหวางการสงตอ อาการปจจุบัน พรอมสงมอบเอกสาร เชน แบบฟอรมการบันทึกการดูแลระหวางสงตอ เอกสาร
ประจําตัวผูปวย เชน ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจและ Film X-Ray เปนตน ใหกับแพทย
หรือพยาบาลโรงพยาบาลปลายทาง 
 3. สถานพยาบาลปลายทางรับมอบผูปวยฉุกเฉินและเอกสารขอมูลผูปวยพรอมท้ังประเมินผลคุณภาพ
การดูแลระหวางสงตอ 
 4. มีแนวปฏิบัติการรับผูปวยฉุกเฉินของสถานพยาบาลปลายทาง 
การประเมินและการสะทอนกลับขอมูลการสงตอ การประเมินใหมีการประเมินดังนี้ 
  1. ดานบุคลากร ที่ดูแลผูปวยฉุกเฉินในระบบการปฏิบัติการสงตอผูปวยฉุกเฉินระหวางสถานพยาบาล 
วามีศักยภาพ ความรูความสามารถ เหมาะสมตามมาตรฐานการดูแลผูปวยฉุกเฉินแตละรายหรือไม 
  2. คุณภาพการดูแลผูปวยในดานตางๆ ตามมาตรฐานการดูแลผูปวยฉุกเฉินทั่วไป ไดแก  การดูแลดาน
ทางเดินหายใจ (Airway) การดูแลดานการชวยหายใจ (Breathing) การดูแลระบบการไหลเวียน (Circulation 
ประเมินการใหสารน้ํา(Fluid resuscitation และ control breathing) การดูแลการดาม ไดแก Spine 
mobilization, Extremity splint, Pelvic splint 
  3. ประเมินคุณภาพดานอุปกรณการแพทย และเวชภัณฑ ไดแก Monitor EKG, Monitor Oxygen 
Saturation  
 ทั้งนี้การประเมินในแตละดานควรประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานการดูแลผูปวยฉุกเฉินระหวาง
สถานพยาบาล เปน 4 ระดับ ไดแก ไมจําเปน หมายถึง ผูปวยรายนั้นไมมีความจําเปนไดรับการปฏิบัติการตาม
มาตรฐานในเร่ืองนั้น ทําเหมาะสม หมายถึง ผูปวยรายนั้นไดรับการปฏิบัติการตามมาตรฐานอยางถูกตองเหมาะสม
ในเรื่องนั้น ทําไมเหมาะสม หมายถึง ผูปวยรายนั้นไดรับการปฏิบัติการตามมาตรฐานไมถูกตองหรือไมเหมาะสม 
และไมทําหมายถึง ไมมีการปฏิบัติตามมาตรฐานในเร่ืองนั้น 
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สรุป 
 ในการสงตอผูปวยหรือการเคลื่อนยายผูปวยโดยเฉพาะผูปวยฉุกเฉินที่มีภาวะวิกฤตนั้นถือเปนการเพิ่ม
ความเสี่ยงอีกอยางหนึ่งท่ีผูปวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพหรือเกิดมีภาวะแทรกซอนท่ีอันตรายไดขณะ
สงตอผูปวยหรือการเคลื่อนยาย รวมทั้งพบวาทําใหมีอัตราของการเกิดพยาธิภาพและอัตราการตายเพิ่มข้ึน ปญหาท่ี
พบในระหวางการสงตอผูปวย เชน การขาดออกซิเจน ความดันโลหิตต่ํา ทอชวยหายใจเล่ือนหลุด หัวใจเตนผิด
จังหวะที่มีภาวะคุกคาม หัวใจหยุดเตนเฉียบพลัน อุปกรณมีไมเพียงพอและไมพรอมใชงาน จากเหตุการณไมพึง
ประสงคที่เกิดขึ้นดังกลาวนี้สงผลใหมีอัตราการเกิดพยาธิสภาพและอัตราการตายเพ่ิมขึ้น ดังนั้นผูเขียนคิดวาการ
เตรียมความพรอมกอนการสงตอเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการประเมินความพรอม การจัดเตรียมอุปกรณ การเตรียมทีม 
เตรียมรถ-อุปกรณและวางแผนในการดูแลขณะสงตอใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 ในการเคล่ือนยายและสงตอผูปวยฉุกเฉินจะตองดําเนินการโดยทีมงานที่มีคุณภาพ จัดทีมได อยาง
เหมาะสม มีรถเครื่องมืออุปกรณที่พรอมและมีมาตรฐาน รวมท้ังพยาบาลท่ีมีประสบการณในการดูแลผูปวยฉุกเฉินท่ี
ตองมีความคุนเคยกับอุปกรณที่ใชในการเคล่ือนยาย รูขอจํากัดของการสงตอ ภาวะแทรกซอนที่อาจจะเกิดขึ้นรวมทั้ง
การจัดการดูแลระหวางการสงตอดวย นอกจากนี้ยังตองตระหนักถึงการเลือกการรักษาแกไขภาวะแทรกซอนที่เกิด
ตามขอจํากัดของบุคลากรและอุปกรณตางๆ ซึ่งทีมจะตองเตรียมใหพรอมทั้งกอนและในระหวางการสงตอผูปวย  
 ทุกๆ หนวยงานการบริการดานสาธารณสุขควรมีการบริหารจัดการสงตอผูปวยฉุกเฉินระหวาง
โรงพยาบาลและหลักการการดูแลผูปวยที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐาน ซ่ึงจะชวยใหผูปวยไดรับการดูแลที่ดีมีความ
ปลอดภัยตั้งแตเริ่มแรกจากสถานพยาบาลตนทาง รวมท้ังตองมีการใชทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัดใหเกิดความคุมคา
เหมาะสมรวมดวย  
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สถานการณและรูปแบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน 
 
SITUATION AND THE ELDERLY HEALTH CARE MODEL IN THE COMMUNITY 
 
ผูวิจัย   นิธินันท  มิลินจรูญพงษ 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.มยุนา  ศรีสุภนันต 

  

บทคัดยอ 
จากสถานการณผูสูงอายุไทยมีสัดสวนที่เพิ่มสูงขึ้น ปญหาในอนาคตที่ตามมาจากการเพ่ิมข้ึนของประชากร

ผูสูงอายุในประเทศก็คืองบประมาณในการดูแลและรักษาสุขภาพเนื่องจากผูสูงอายุจะมีการเปล่ียนแปลงทาง
เสื่อมสภาพดานรางกาย ทําใหประสิทธิภาพการทํางานของระบบตางๆลดลง ความตานทานตอโรคลดลง ผูสูงอายุ
จึงเกิดปญหาสุขภาพไดมากกวาวัยอื่นและสวนใหญมีปญหาสุขภาพจากการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง  จึงมีการศึกษา
สถานการณในปจจุบันและรูปแบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุในชุมชนข้ึนเพื่อใหเปนแนวคิดหลักการสําหรับการดูแล
สุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน โดยมีแนวคิดหลักเนนการเขาถึงระบบบริการการดูแลอยางตอเนื่อง การบริการแบบ
ผสมผสาน การดูแลแบบองครวม การประสานการดูแลและการเสริมพลังชุมชนโดยการสรางเสริมครอบครัวให
เขมแข็งและการสนับสนุนจากทองถิ่นและชุมชน การสนับสนุนศักยภาพผูสูงอายุและการดูแลตอเนื่อง การมี
นโยบายชุมชนเขมแข็งและการจัดบริการเฉพาะในกลุมดอยโอกาสโดยชุมชน การท่ีผูสูงอายุจะมีพฤติกรรมการดูแล
สงเสริมสุขภาพของตนเองไดก็ตอเมื่อตัวผูสูงอายุเอง ครอบครัว และชุมชนมีความตระหนักถึงคุณคาของการมี
สุขภาพดี มีจิตสํานึกเรื่องสุขภาพเห็นความสําคัญและคิดวาตองการมีชีวิตที่เหลืออยูอยางมีความสุข จากการ
ทบทวนรูปแบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุในชุมชนพบมี 5 รูปแบบ คือ รูปแบบชมรมผูสูงอายุ รูปแบบอาสาสมัคร
ดูแลผูสูงอายุ รูปแบบวัดสงเสริมสุขภาพ รูปแบบศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชนและรูปแบบสถานีวิทยุ
ชุมชน ดังนั้นรูปแบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุในชุมชนจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีทุกชุมชนควรมีระบบการดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุในชุมชนท่ีพึงประสงคซึ่งจะชวยลดภาวการณพึ่งพิงของผูสูงอายุ ทําใหเกิดสุขภาพที่ดีเกิดตอเนื่องและย่ังยืน
โดยควรปรับรูปแบบใหเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ชุมชนรวมดวย  
   
คําสําคัญ : รูปแบบ , การดูแลสุขภาพ , ผูสูงอายุ , ชุมชน  
  
Abstract

From the situation, the Thai elderly have increase proportion. The future problems 
that followed the rise of the elderly population in the country are the budget to maintain and 
maintain health. Because the elderly will change the way the body deteriorates. The 
performance of various systems decreased. Lower resistance to disease Elderly people have 
health problems more than others and most have health problems from chronic illness. The
current situation and the model of elderly health care in the community have been studied 
to provide a conceptual basis for the health care of the elderly in the community. The main 
idea is to continuously access the care system, Integrated services Holistic care 
Coordination, care and community empowerment by strong family support and local and 
community support. Elderly support and continuum of care Strong community policy and 
service provision in disadvantaged communities. Elderly people are more likely to have 
self-care behaviors when older men, families, and communities are aware of the value of 
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being healthy. Have a sense of health, see the importance, and think of living the rest 
happily. From the review of the elderly health care model in the community, there are five 
types of elderly is Elderly Club, Health Promotion Temple, Elderly Care Volunteer , Multi-
Purpose Center for the Elderly in the Community and the model of the community radio 
station. Therefore, the elderly care model in the community is essential for every 
community to have an elderly care system in the desirable community, thereby reducing the 
dependency of the elderly. Ensuring healthy, long-lasting and sustainable health should be 
adapted to the context of the community.

Key Word : Model , Health Care , Elderly , Community  
 

บทนํา 
ผูสูงอายุ หรืออาจเรียกวา คนแก คนชรา ผูสูงวัย หรือราษฎรอาวุโส (Older person หรือ Elderly 

person หรือ Senior citizen) สําหรับประเทศไทย “ผูสูงอายุ” ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 
หมายความวาบุคคลซึ่งมีอายุเกินกวา 60 ปบริบูรณขึ้นไปและมีสัญชาติไทย โลกและประเทศไทยกําลังกาวสูสังคม
ผูสูงอายุเนื่องจากประชาชนมีอายุขัยเฉลี่ยที่ยืนยาวข้ึนจํานวนและสัดสวนของผูสูงอายุจึงเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว
ตอเนื่องในทุกๆป ทั้งนี้จากการสาธารณสุขและการแพทยที่เจริญขึ้นชวยใหคนมีอายุยืนขึ้น นอกจากนั้นจากการ
คุมกําเนิดและสถานภาพทางเศรษฐกิจ สงผลใหการมีบุตรลดลงอยางตอเนื่อง ซ่ึง ผูสูงอายุเปนบุคคลท่ีตองพึ่งพา        
มีปญหาจากการเส่ือมถอยของรางกายซึ่งเปนไปตามธรรมชาติตามวัยท่ีเพ่ิมมากขึ้น รวมท้ังการมีโรคเรื้อรังตางๆซึ่ง
มักเกิดในชวงสูงวัยเชน เบาหวาน ความดัน โลหิตสูง จากการขาดการเคล่ือนไหวและการออกกําลังกาย จากปญหา
สุขภาพ การมีรายไดลดลง หรือไมมีรายได และมีปญหาสุขภาพจิต เพราะเปนวัยแหงการพลัดพรากสูญเสีย ดังนั้น
จึงเปนวัยที่ตองมีการดูแลเฉพาะแตกตางจากวัยอื่นๆ เพื่อใหผูสูงอายุสามารถดูแลตนเองไดพอสมควรกับวัย          
มีสุขภาพแข็งแรงทั้งดานรางกายและจิตใจ เพื่อลดปญหาของผูสูงอายุเอง ของครอบครัว และของสังคม  

ตามที่รัฐบาลไดกําหนดให วันที่ 13 เมษายนของทุกปเปน “วันผูสูงอายุแหงชาติ” โดยไดเล็งเห็นชอบใหมี
การจัดกิจกรรมพิเศษเน่ืองในโอกาสดังกลาวมาตั้งแตป 2526 และไดกําหนดใหเดือนเมษายน เปนเดือนแหงการจัด
งานแหงวันผูสูงอายุแหงชาติ เพื่อเปนกรอบแนวทางใหภาครัฐและภาคเอกชนรวมกันจัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อรณรงคใหสังคมตระหนักในคุณคาของผูสูงอายุและการเปนผูสูงอายุที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังเปดโอกาสให
ผูสูงอายุแสดงบทบาทสูงอายุอยางมีพลัง (Active ageing) อีกดวย  

ดังนั้นรูปแบบการดูแลผูสงูอายุในชมุชนจึงเปนสิ่งสําคัญที่ในทุกชุมชนควรมีระบบการดูแลสุขภาวะผูสูงอายุ
ในชุมชนท่ีพึงประสงคซึ่งระบบบริการที่พึงประสงคจะชวยลดภาวการณพึ่งพิงของผูสูงอายุ รูปแบบการใหบริการใน
ชุมชนจึงควรมีการบริการพยาบาลการดูแลที่บานและการดูแลโดยชุมชน 

 
สถานการณขนาดและแนวโนมของประชากรสูงอายุ พ.ศ.2503-2573 

ความกาวหนาทางการแพทยและสาธารณสุขพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
โครงสรางของประชากร ปจจุบันพบวาสัดสวนของประชากรผูสูงอายุตอประชากรทั้งหมดผลจากการเปล่ียนแปลง
โครงสรางของประชากร สงผลกระทบตออัตราสวนการพึ่งพิงกลุมวัยแรงงานท่ีจะตองดูแลประชากรวัยเด็ก และ
ผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากสถานการณดังกลาว คาดการณวาในป ค .ศ . 2050 จํานวนประชากรที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป
จะเพิ่มข้ึนเปน 1,963 ลานคน คิดเปนรอยละ 22 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งในทวีปเอเชียมีผูสูงอายุอาศัยอยูมากที่สดุ
ในโลก และประเทศญี่ปุนจะเปนประเทศท่ีมีสัดสวนผูสูงอายุตอจํานวนประชากรรอยละ 20 ของประชากรท้ังหมด 
และในป พ  .ศ  . 2573 ประเทศไทยจะมีจํานวนประชากรผูสูงอายุเพ่ิมขึ้นรอยละ 25 หรือประมาณ 17.8 ลานคน 
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(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย (มส.ผส.) ,2554)ของประชากรไทยทั้งประเทศ จากสถานการณนี้ทําให
ประเทศไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging society) ซึ่งองคการสหประชาชาติไดกําหนดเกณฑสังคมผูสูงอายุไววา
ประเทศใดที่มีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปเปนสัดสวนเกินรอยละ 10 หรืออายุ 65 ปขึ้นไปเกินรอยละ 7 ของ
ประชากรทั้งประเทศ และจะเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged society) เมื่อสัดสวนประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป
เปนสัดสวนเกินรอยละ 20 หรืออายุ 65 ปขึ้นไปเกินรอยละ 14 ของประชากรท้ังประเทศ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผูสูงอายุไทย ,2555)  

จากสถานการณผูสูงอายุไทยมีสัดสวนที่เพิ่มสูงข้ึนจากประชากรของประเทศทั้งหมด โดยในป  พ.  .ศ  2555 
มีสัดสวนถึงรอยละ 11.90 และคาดวาในป พ .ศ . 2573 จะมีสัดสวนที่เพ่ิมสูงข้ึนถึงรอยละ 25 ของประชากรท้ังหมด 
ซึ่งจะทํา ใหประเทศไทยเปนสังคมของผูสูงอายุ ในขณะเดียวกันประชากรวัยแรงงานของไทยท่ีมีหนาที่เกื้อหนุนดูแล
ผูสูงอายุก็จะลดลงเชนกัน เนื่องจากอัตราการเกิดของประเทศลดลงบวกกับประชากรวัยแรงงานสวนหนึ่งก็จะ
กลายเปนผูสูงอายุเสียเอง ปญหาในอนาคตที่ตามมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรผูสูงอายุในประเทศก็คือ
งบประมาณในการดูแลและรักษาสุขภาพ เนื่องจากผูสูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเสื่อมสภาพดานรางกาย ทําให
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบตางๆลดลง ความตานทานตอโรคลดลง ผูสูงอายุจึงเกิดปญหาสุขภาพไดมากกวา
วัยอื่นและสวนใหญมีปญหาสุขภาพจาก การเจ็บปวยดวยโรคเร้ือรัง จากการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย 
พ .ศ . 2550 ของสํานักงานสถิติแหงชาติพบวาผูสูงอายุมีปญหาสุขภาพที่เกิดจากการเจ็บปวยดวยโรคความดันโลหิต
สูง ถึงรอยละ 31.7 โรคเบาหวาน รอยละ 13.3 โรคหัวใจ รอยละ 7.0 โรคหลอดเลือดในสมองตีบ รอยละ 1.6             
โดยผูสูงอายุเพศหญิงมีสัดสวน การเจ็บปวยดวยโรคเหลานี้สูงกวาผูสูงอายุเพศชาย(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูสูงอายุไทย ,2555) และจากการสํารวจของสถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ กรมการแพทย พ  .ศ . 2558 พบวาผูสูงอายุ
มากกวารอยละ 90 มีความสามารถชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันไดดี มีเพียงรอยละ 0.7 - 2.8 ท่ีผูสูงอายุทํา
เองไมไดเลย  และกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการประเมินคัดกรองสุขภาพผูสูงอายุจํานวน 6,394,022 คนพบวา
เปนกลุมติดสังคมรอยละ 79 และเปนผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงกลุมติดบานติดเตียงจําเปนตองสนับสนุนบริการดาน
สุขภาพและสังคมรอยละ 21 ในป 2559 รัฐบาลไดมุงเนนในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพงิทั้งกลุมตดิบานและกลุม
ติดเตียงโดยมีเปาหมายสําคัญคือทําอยางไรจะปองกันไมใหผูสูงอายุที่ยังแข็งแรงมีการเจ็บปวยจนตองอยูในภาวะ
พึ่งพิงและทําอยางไรผูสูงอายุที่อยูในภาวะพ่ึงพิงจะไดรับการดูแลอยางเหมาะสม โดยทีมสหวิชาชีพในระดับปฐมภูมิ
ซึ่งจัดบริการดูแลดานสุขภาพถึงที่บานอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอตามปญหาสขุภาพตามชุดสิทธิประโยชนโดยการมี
สวนรวมของครอบครัวชุมชนและทองถิ่นสงผลใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยู ในสังคมอยางมีศักดิ์ศรี ดังนั้นการ
สรางเสริมสุขภาพและการจัดบริการสุขภาพผูสูงอายุจะเปนวิธีการหนึ่งท่ีสามารถสรางเสริมสุขภาพในกลุมผูสูงอายุ
ใหมีสุขภาพที่ดีและท่ีสําคัญ คือการมุงลดความเจ็บปวยในกลุมผูสูงอายุ (สํานักงานสถิติแหงชาติ ,2559) 

การศึกษาขนาดและแนวโนมของประชากรสูงอายุจากสํามะโนประชากรประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2503 
จนถึง พ.ศ. 2543 และการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ.2573 ดังสถิติที่
นําเสนอในแผนภูมิที่ 1.1 แสดงใหเห็นวาในป พ.ศ.2503 ประชากรอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปมีเพียง 1.5 ลานคนหรือ
ประมาณรอยละ 5.4 ของประชากรท้ังหมดเทานั้น แตขนาดของประชากรต้ังแตอายุ 60 ปขึ้นไปเพิ่มเปน 7 เทาตัว
คือประมาณ 7.6 ลานคนในป พ.ศ.2552 หรือคิดเปนรอยละ 11.5 ของประชากรท้ังหมด การเพ่ิมขนาดและสัดสวน
ประชากรสูงอายุไทยยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ผลจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยระหวางปพ.ศ. 
2543 ถึง พ.ศ. 2573 แสดงวาอีกประมาณ 8 ปขางหนา หรือในปพ.ศ. 2568 จํานวนผูสูงอายุจะเพิ่มข้ึนเปน 14.9 
ลานคนหรือคิดเปน 2 เทาของประชากรสูงอายุในป พ.ศ.2553 และในป พ.ศ.2573 จะเพ่ิมข้ึนเปนประมาณ 17.8 
ลานคนหรือคิดเปนรอยละ 25 (ประมาณ 1 ใน 4) ของประชากรไทยท้ังประเทศ ถึงแมมีแนวโนมท่ีแสดงใหเห็นถึง
การเพิ่มขนาดและสัดสวนประชากรสูงอายุ แตสถิติในแผนภูมิที่ 1.1 แสดงวา การเพ่ิมขนาดและสัดสวนของ
ประชากรสูงอายุเพิ่มในอัตราท่ีรวดเร็วในชวงป พ.ศ. 2503 ถึงพ.ศ. 2553 โดยอัตราการเพ่ิมอยูในรูปของเสนโคง
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หรือกราฟรูปตัวเจ (J) หลังจากน้ันถึงแมจํานวนและสัดสวนของผูสูงอายุยังคงเพิ่มอยู แตการเพ่ิมชาลงกวาชวงแรก
และมีลักษณะของการเพิ่มแบบเสนตรง 

 
แผนภูมิที่ 1 จํานวน (ตอ 1,000) และรอยละประชากรอายุตัง้แต 60 ป ขึ้นไป พ.ศ.2503-2573 
 

 
ที่มา : ขอมูลป พ.ศ. 2503-2543 สํามะโนครัวประชากรของไทย พ.ศ. 2503-2543 สํานักงานสถิติแหงชาติ 

ขอมูลป 2543-2573 การคาดประมาณประชากรไทย 2543-2573 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  , 2556) 

 
จากจํานวนท่ีเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุ พรอมกับสถานการณระดับความรุนแรงของปญหาที่เกิดกับผูสูงวัย กําลัง

ทําใหสังคมไทยเผชิญหนากับ ‘วิกฤต’ ของการกาวสูสังคมผูสูงอายุที่ไดเริ่มกอตัวอยางชัดเจนในปจจุบันและกําลัง
เพิ่มขนาดในอัตรานากังวลปจจุบัน เมืองไทยมีผูสูงวัยหรือผูสูงอายุ ประชากรวัย 60 ปขึน้ไป กวา 7 ลานคน คิดเปน
สัดสวนราวรอยละ 11 ของประชากรประเทศ 65.4 ลานคน สัดสวนที่เคยเพ่ิมข้ึนอยางชาๆ จากรอยละ 7 ในชวง
เกือบ 30 ปที่ผานมา กําลังเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในปจจุบัน และคาดวาจะพุงไปแตะรอยละ 25 ในป 2573 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ,2556) นั่นคือตอนนี้เราเจอผูสูงอายุ 1 คนในคน
ไทยทุกๆ 10 คนในอีก 20 ป จะเจอผูสูงอายุ 1 คนในคนไทยทุกๆ 4 คน  

การกาวสู ‘สังคมผูสูงอายุ’ นี้จะสงผลกระทบหลากหลายมิติอยางหลีกเลี่ยงไมได ตอทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย
โดยเฉพาะผูสูงวัยที่จะมีจํานวนมากข้ึน อายุยืนยาวขึ้นซ่ึงขณะนี้กําลังเผชิญหนากับวิกฤตนี้ในชวงเริ่มตนแลว(มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย (มส.ผส.),2554) 

มิติดานสุขภาพ ปจจุบันผูสูงอายุ 1 ใน 7 (รอยละ 13.5) รูสึกวาตนมีสุขภาพไมดีถึงไมดีมาก ผลสํารวจ
สุขภาพประชาชนไทยลาสุด(2558-2559) เปดเผยวา “เกินครึ่งมีปญหาในการมองเห็น 1 ใน 5 เปนตอกระจก         
ราว 1 ใน 3 มีปญหาในการไดยิน มากกวาครึ่งมีฟนไมครบ 20 ซี่ ทําใหเคี้ยวอาหารไมละเอียดและเกิดปญหาตอ
ระบบทางเดินอาหารตามมา” “รอยละ 30 มีปญหาในการกลั้นปสสาวะ รอยละ 23 มีปญหาในการกลั้นอุจจาระ 
กวารอยละ 7 มีขอจํากัดในการทํากิจกรรมพื้นฐานประจําวัน 1-2 อยาง และเกินครึ่ง (รอยละ 54.9) มีโรคเรื้อรัง
หรือโรคประจําตัว”  
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มิติดานเศรษฐกิจ ปจจุบัน ผูสูงวัยราว 3 ใน 5 คนไมไดทํางานแลว(รอยละ 62.8) ซ่ึงหมายถึงการไมมี
รายไดประจํา ผูสูงวัยจํานวนมากมีรายไดหลักจากการรับเบี้ยยังชีพ 700 บาทตอเดือนจากรัฐบาล ซึ่งกําลังเปน
ประเด็นถกเถียงวา เงินจํานวนดังกลาวไมเพียงพอตอการยังชีพใหมีคุณภาพข้ันพื้นฐานได ในป 2552 หลังรัฐบาล
ประกาศใหเบี้ยยังชีพทุกคนถวนหนาแลว มีผูสูงอายุเพียง 5.6 ลานคน (จากท้ังหมดราว 7 ลานคน) ที่เขาถึงและ
ไดรับเบี้ยยังชีพจริง 
  มิติดานท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอม ปจจุบัน สภาพบาน บริเวณนอกบาน อาคารสาธารณะ พื้นท่ี
สาธารณะ ตลอดจนถนนหนทาง และยานพาหนะสวนใหญยังไมเหมาะสมกับการใชชีวิตของผูสูงวัยซึ่งมีขอจํากัด
โดยเฉพาะดานกายภาพมาก กอปญหาการพลัดตก หกลม ซ่ึงเปนปญหาสําคัญของผูสูงวัยเนื่องจากโอกาสนําไปสู
การบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตจะมากกวาคนวัยอื่นอยางมีนัยยะสําคัญ “รอยละ 18.5 หรือเกือบ 1 ใน 5 หกลม
ในชวง 6 เดือนกอนการสํารวจ ผลสํารวจระบุ“โดยผูหญิงหกลมมากกวาผูชายเกือบเทาตัว (ชายรอยละ 14.4 หญิง
รอยละ 21.9) เปนการหกลมทั้งในบาน นอกบานรวมถึงที่สาธารณะโดยมี 4 มิติ สูคุณภาพชีวิตผูสูงวัยในชุมชน 
สาเหตุสําคัญ 3 อันดับแรกคือ ลื่น สะดุดสิ่งกีดขวางและเสียการทรงตัว” 

ในปจจุบันมีแนวคิดสําหรับการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุไมวาจะเปนการเขาถึงระบบบริการการดูแลอยาง
ตอเนื่อง การบริการแบบผสมผสาน การดูแลแบบองครวม การประสานการดูแล และการเสริมพลังชุมชน (สุพัตรา 
ศรีวณิชชากร    , 2555) หรือเรียกวาการดูแลผูสูงอายุโดยการสรางเสริมครอบครัวใหเขมแข็งและการสนับสนุนจาก
ทองถิ่นและชุมชน การสนับสนุนศักยภาพผูสูงอายุและการดูแลตอเนื่องทั้งในแงระบบและผูดูแล การมีนโยบาย
ชุมชนเขมแข็ง และการจัดบริการเฉพาะในกลุมดอยโอกาสโดยชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับระยะหลังท่ีไดมีแนวคิดการ
จัดการงานดานตางๆ ใหมีการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนใหมากที่สุดอาทิ การพัฒนา
ความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดูแลผูสูงอายุอยางยั่งยืน  โดยพัฒนา
รูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุเชิงบูรณาการ(ไพจิตร วราชิต และคณะ,2553) การท่ีผูสูงอายุ
จะมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของตนเองได ก็ตอเมื่อตัวผูสูงอายุเอง ครอบครัว และชุมชนมีความตระหนักถึง
คุณคาของการมีสุขภาพดี มีจิตสํานึกเรื่องสุขภาพเห็นความสําคัญและคิดวาตองการมีชีวิตที่เหลืออยูอยางมีความสุข 
การที่มีจํานวนผูสูงอายุมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วทําใหเกิดปญหาสุขภาพ กระบวนการเพิ่มสมรรถนะให
ผูสูงอายุมีศักยภาพในการดูแลตนเองเพ่ิมมากขึ้น สงผลใหผูสูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้นท้ังทางรางกายและจิตใจ โดย
สงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวและชุมชนมีสวนรวมในการดูแลและสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ การบรรลุความสําเร็จใน
การดูแลผูสูงอายุคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตพรอมกับการมีชีวิตท่ียืนยาว ผูสูงอายุจะยังคงแข็งแรงและรับรูวาชีวิตมี
คุณคา ซึ่งการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุจึงอยูที่การชวยใหมีความสามารถสูงสุดเต็ม ตามศักยภาพในการทํากิจวัตร
ประจําวันมากกวา การมุงรักษาเฉพาะโรค การบริการสุขภาพจะตองใหความสําคัญกับการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน
โรค การฟนฟูสภาพควบคูกับการดูแลรักษา และการเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วของประชากรผูสูงอายุและบริการสุขภาพ
ที่เปนอยูมีผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจมากกวาประเทศที่พัฒนาแลว (Noochanart Akanimanee ,2002) 

การบริการการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชนนั้นควรเปนการดูแลที่ชุมชนมีสวนรวมดวยโดยเปนความ
รับผิดชอบรวมกันระหวางครอบครัวกับหนวยงานของรัฐ ซึ่งมีเปาหมายคือการเพ่ิมความสามารถในการดูแลตนเอง 
ความเปนอิสระในการดําเนินชีวิต ไมตองเปนภาระหรือพึ่งพิงผูอื่น และเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุและ
ผูดูแลโดยอุดมคติแลวการดูแลแบบชุมชน มีความหมายถึงชุมชนท่ีมีความเอื้ออาทร เปนผลพวงของสถาบันทาง
สังคมอยางไมเปนทางการที่เขมแข็ง มีอิทธิพลจากรากฐานจากความคิดวาบุคคลควรใหการชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
ทั้งนี้ระบบการจัดการภาคทางการควรเขาไปเพียงจัดใหมีโครงขายการคุมครองทางสังคมสําหรับผูที่ไมสามารถไดรับ
การดูแลจากเครือขายตนเองได และมีหนาที่หลักคือการทําใหชุมชนสามารถใหการดูแลสมาชิกในชุมชนของตนเอง
ไดโดยเก่ียวของสัมพันธกับบทบาทของสถาบันตางๆ ในสังคม คือ(1) รัฐทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น (2) ชุมชน
อันประกอบไปดวยบุคคลตางๆภายในชุมชน และ (3) ครอบครัวซึ่งกลาวไดวาเปนหนวยยอยที่สุดของสังคม ทั้งสาม
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สวนตองมีการจัดความสัมพันธที่เหมาะสมเพื่อเอื้อใหผูสูงอายุไดรับการดูแลสงเสริมสุขภาพที่ดีภายในชุมชนท่ีอาศัย
อยู การดูแลผูสูงอายุจะมีเครือขายทางสังคมที่สําคัญ 2 ระดับคือระดับครอบครัว และระดับชุมชน ครอบครัวเปน
สถาบันสําคัญที่สุดที่มีบทบาทในการเก้ือหนุนผูสูงอายุทุกรูปแบบเนื่องจากระบบสวัสดิการสังคมหลายดานของ
ประเทศไทยยังไมครอบคลุมถึงประชากรสูงอายุ ดังนั้นการดูแลผูสูงอายุจากครอบครัวจึงทําใหการดําเนินชีวิตของ
ผูสูงอายุหรือการแกไขปญหาตาง ๆ เปนไปไดดีและแนวคิดการใชชุมชนเปนฐานหลัก การเพ่ิมบทบาทใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการเกื้อหนุนผูสูงอายุมีบทบาทมากขึ้น ทั้งนี้เพราะชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ
เปนพลังสนับสนุนและเปนฐานรองรับการพึ่งตนเองของประชาชน (สุมาลี วองเจริญกุล ,2540) 
ปญหาและความตองการของผูสูงอายุในชุมชน 
  ปญหาและความตองการของผูสูงอายุในชุมชน พบไดทุกหลายระดับของเศรษฐกิจครอบครัว ปญหาก็จะ
แตก ตางกันในรายละเอียด แตที่มีปญหามากที่สุดมักเปนผูสูงอายุที่เปนกลุมเสี่ยงคือมีรายไดนอย ดอยโอกาส 
เจ็บปวยเร้ือรัง วางงาน ถูกทอดท้ิง ประสบภัยพิบัติ หรือมีติดสารเสพติดในผูสูงอายุปญหาตาง ๆ จะมีปญหาพื้นฐาน
ของผูสูงอายุประกอบดวยปญหาดานสังคม ปญหาดานโภชนาการ ปญหาดานยารักษาโรค ปญหาดานคําแนะนํา
ทางกฎหมาย เปนตนความตองการ สวนหนึ่งจะเปนความตองการของผูดูแลผูสูงอายุที่มีปญหาดานการเงิน ถึงรอย
ละ 57.3 และมีความตองการทางเศรษฐกิจ รอยละ 83.4 เมื่อพิจารณาถึงความตองการของผูสูงอายุจะตองการการ
ดูแลท่ัวไป การดูแลที่มีปญหาหลงลืม การจัดสิ่งแวดลอมใหเหมาะกับผูสูงอายุ การมีกลุมกิจกรรมของผูสูงอายุ ซ่ึง
เปนความตองการในการวางแผนจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับผูสูงอายุ นอกจากผูสูงอายุแลวความตองการของผูดูแล
เปนสิ่งสําคัญเชนกันผูมีบทบาทสําคัญในการดูแลผูสูงอายุยังคงเปนครอบครัวโดยผูดูแลรอยละ 81.2 เปนบุตรหลาน 
และญาติ เหตุผลก็คืออยูดวยกันมาและดูแลกันไป ในขณะที่ผูที่ดูแลรับจางมีเพียงเล็กนอยประมาณรอยละ 0.3 
เทานั้น ความตองการของผูดูแลตองการเวลาพักผอนบางเพ่ือผอนคลายจากความเครียดในการดูแลผูเจ็บปวยดวย
โรคเร้ือรัง วิธีการที่จะติดตอกับทีมสุขภาพเมื่อผูดูแลมีปญหาสุขภาพ มีระบบบริการรถรับสง การเคล่ือนยายผู ปวย 
มีอุปกรณการแพทยที่จําเปนหรือมีแหลงสนับสนุน ท่ีใหความชวยเหลือเมื่อตองการ ซึ่งเหลานี้เปนความตองการที่
ควรตองตอบสนองเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุและผูดูแลผูสูงอายุ  (จินตนา อาจสันเที๊ยะและ            
พรนภา คําพราว , 2557). 
 
รูปแบบการดูแลผูสูงอายุในชุมชนของประเทศไทย 

การดูแลผูสูงอายุโดยชุมชน (Community Care) ชุมชน คือ สถานที่ในชุมชนและเหมาะสมท่ีคุนเคยกัน
อยางมาก มีสวนไดสวนเสียจากชุมชน ชุมชนเปนทั้งระบบบุคคล และเปนสวนหนึ่งของระบบรวม สมาชิกในชุมชน
จึงรวมกันพัฒนาชุมชนของตนเองโดยใชพลังของกลุมคน ใชทรัพยากรในชุมชนใหเปนประโยชนมากที่สุด เมื่อเกิน
ความสามารถของชุมชนจึงรับความชวยเหลือจากภาครัฐหรือเอกชน การมีสวนรวมของทองถิ่นและประชาชน 
นับวาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาชุมชน (Cook P. ,2016) แนวคิดการสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
ดูแลผูสูงอายุ ริเริ่มมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร ที่มีจํานวนผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว กรม
ประชาสงเคราะหตองการลดภาระดานงบประมาณของรัฐบาลในการใหบริการแกผู สูงอายุจึงจัดกิจกรรมในรูแบบ 
“ชุมชนชวยชุมชน” เพื่อสรางความตระหนักและพัฒนาศักยภาพของบุคคลในทุกวัยในชุมชนในการดูแลผูสูงอายุ 
โดยใหชุมชนประเมินปญหาของชุมชนเอง หาวิธีแกไขดวยทรัพยากรตางๆ ของชุมชน กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นสนับสนุนระบบการดูแลผูสูงอายุ ในชุมชนผานทางองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) โดยจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการดําเนินงาน 3 ลักษณะไดแก (1) ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุ (2) สถานสงเคราะหคนชรา 
และ (3) เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ แตแผนงานดานการดูแลสุขภาพยังเปนการสนับสนุนงบประมาณใหแกสถานีอนามัย
และโรงพยาบาลเปนผูดูแลผูสูงอายุที่เจ็บปวยและยากไร(อรวรรณ คูหา และนันทศักดิ์ ธรรมานวัตร ,2552)  
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ระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุขในปจจุบันยังคงเนนการดูแลแบบเฉียบพลันเปนหลัก 
โดยเฉพาะระบบการดูแลในโรงพยาบาล ซึ่งเมื่อพนระยะเฉียบพลันไปแลวยังมีชองวางในการใหบริการอยูในระบบ
บริการปฐมภูมิก็มีขอจํากัดดานบุคลากรทั้งในแงของจํานวนและศักยภาพของบุคลากร ในการใหบริการท่ีเหมาะสม
แกผูสูงอายุ โรงพยาบาลชุมชนหลายแหงไดมีการจางนักกายภาพบําบัดในการใหบริการในโรงพยาบาลและบริการ
เชิงรุก และโรงพยาบาลสวนใหญมีการจัดตั้งศูนยดูแลผูปวยตอเนื่อง จัดทีมใหบริการเชิงรุกในการดูแลผูปวยท่ีบาน 
(Home health care) เพื่อรองรับการดูแลผูปวยโรคเร้ือรังมิติดานสุขภาพของผูสูงอายุนั้นกวางกวามิติทาง
การแพทยและสาธารณสุข อีกทั้งทักษะและความรูของเจาหนาท่ีสถานีอนามัยและอาสาสมัครในชุมชน (อสม. และ
ผสส.) ท่ีเคยประสบความสําเร็จในการดูแลสุขภาพประชาชนจากการเจ็บปวยเฉียบพลันในอดีตนั้นไมเพียงพอตอ
ความตองการการบริการของชุมชนในปจจุบันที่เปนการเจ็บปวยเร้ือรังและตองการการดูแลที่ตอเนื่อง รอบดาน 
และบูรณาการทั้งดานการแพทยและดานสังคม นอกจากนั้นอาสาสมัครก็คืออาสาสมัคร ท่ีถึงแมจะมีใจในการ
สนับสนุนการดําเนินการแตมีขอจํากัดเรื่องเวลาที่จะทํางานไดอยางสม่ําเสมอตอเนื่อง จากการศึกษาสถานดูแล
ผูสูงอายุระยะยาวของ ศิริพันธุ สาสัตยและคณะในป 2552 (ศิริพันธุ สาสัตยและคณะ ,2552) พบวาผูสูงอายุรอยละ 
15.9 อยูในภาวะพ่ึงพิงผูอื่นทั้งหมดเมื่อพิจารณาผูที่มีภาวะพ่ึงพิงปานกลางถึงพ่ึงพิงผูอื่นทั้งหมดพบถึงรอยละ 52.3 
โดยรอยละ 55.6 พบในผูสูงอายุที่พักอยูในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ ตองการไดรับการชวยเหลือ
ดูแลถึง 20 - 27 ชั่วโมงตอสัปดาห นอกจากนี้ผูสูงอายุสวนใหญในสถานบริการยังมีโรคประจําตัว และภาวะพ่ึงพิง
จากการถดถอยของสมรรถภาพตามวัย ดังนั้นแนวโนมของภาวะพึ่งพิงจะเพิ่มมากขึ้นตามแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของ
ประชากรสูงอายุและโรคเร้ือรัง 
รูปแบบการดูแลผูสูงอายุในชุมชนโดยชุมชน จําแนกไดดังนี้ (จินตนา อาจสันเที๊ยะและพรนภา คําพราว,2557) 
  1. ชมรมผูสูงอายุ (Senior Citizen or Elderly Club) เปนสถานท่ีพบปะสังสรรค แลกเปล่ียนความรูและ
ประสบการณระหวางผูสูงอายุและรับความรูดานการดูแลสุขภาพ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการองคกรชมรม
ผูสูงอายุเพื่อการดูแลสุขภาพตนเอง ใหสามารถดําเนินกิจกรรมดวยตนเองและมีความยั่งยืน พบวามีแนวปฏิบัติที่
สําคัญ 3 ประการ คือ ประการแรกคือการรูเขารูเราของเพื่อนสมาชิก (2) การพิสูจนความรับผิดชอบ และ (3) การ
ปรับเปล่ียนองคกรเพื่อการพัฒนา ผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาชมรมผูสูงอายุคือ มีการปรับขนาดของคณะกรรมการ
ใหเล็กลงมีการกําหนดหนาที่ของคณะ กรรมการอยางชัดเจนและปรับแกระเบียบของชมรมใหเอ้ือตอการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ มีการหาท่ีตั้งชมชรมอยางถาวร ในสวนการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับกรรมการและสมาชิกของชมรม 
พบวามีการพัฒนาดานความเปนผูนํา กลาคิด กลาแสดงออก มีความสามารถในการทํางานเปนทีม มีความรูสึกเปน
เจาของชมรมและมีสวนรวม อีกทั้งมีความเชื่อมั่นในความสามารถของชมรม สําหรับผูสูงอายุ พบวา มีความเชื่อมั่น
ในความสามารถของตนเองในการควบคุมโรคได ทั้งนี้ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในชมรมผูสูงอายุ 
ไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษา การรับรูภาวะสุขภาพ แรงสนับสนุนทางสังคม และสิทธิประโยชนที่ไดรับจากการ
เปนสมาชิกชมรม ซึ่งปจจัยดานสิทธิประโยชนเปนตัวทํานายการมีสวนรวมที่ดีที่สุด  
  2. อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ (อผส.) เพื่อใหผูสูงอายุสามารถอยูกับครอบครัวในชุมชนไดอยางมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ใน ป พ.ศ. 2545 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ไดริเรมโครงการอาสาสมัครดูแล
ผูสูงอายุที่บาน เปนระบบการดูแลและการคุมครองสิทธิผูสูงอายุในชุมชน โดยรมมือกับภาคทองถิ่นและภาค
ประชาชนโครงการนี้ไดมีการขยายพื้นที่ดําเนินการอยางตอเนื่องใหครอบคลุมพื้นท่ีทั่วประเทศ ในป พ.ศ. 2551         
มีอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุจํานวน 75,597 คน (กมล สุกิน และศศิพัฒน ยอดเพชร, 2553) อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ
มีบทบาทอยางมากในการดูแลผูสูงอายุที่บาน ผูสูงอายุยอมรับอาสาสมัครมากขึ้น เจาหนาท่ีทีมสุขภาพทํางานอยาง
ใกลชิดกับอาสาสมัคร การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานและพัฒนาหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุที่บานจะชวยเพิ่มศักยภาพ
ของอาสาสมัครในการดูแลผูสูงอายุใหดียิ่งขึ้น นอกจากการดูแลผูสูงอายุโดยอาสาสมัครแลวยังมีการดูแลผูสูงอายุใน
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ชุมชนอีกรูปแบบหนึ่งคือ หมอพื้นบาน ซึ่งสวนมากจะเปนผูสูงอายุ พบวา การดูแลในรูปแบบนี้ กอใหเกิดประโยชน
ทั้งผูสูงอายุที่รับการดูแล และตอความรูสึกมีคุณคาในตนเองของผูสูงอายุที่เปนหมอพื้นบาน  

3. วัดสงเสริมสุขภาพ วัดเปน “ทุนทางสังคม” ที่สําคัญของชุมชน เปนสถานท่ีรวมพลังศรัทธาของชาวบาน 
โดยเฉพาะผูสูงอายุ เพื่อสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาวัดในป พ.ศ. 2546 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได
ริเริ่มโครงการ “วัดสงเสริมสุขภาพ”ใหเปนสถานท่ีสงเสริมสุขภาพชีวิตประชาชน โดยบูรณาการการสงเสริมสุขภาพ
สิ่งแวดลอมและศิลปวัฒนธรรม ขยายบทบาทเพิ่มเติมจากิจกรรมทางศาสนา และกอเกิด “ศูนยฟนฟูสภาพ” ขึ้น
และสามารถสรางแกนนําพระสงฆที่เขมแข็งในชุมชน เปนศูนยกลางการรวมจิตใจและดึงดูดความรวมมือจาก
ชาวบาน องคกรทองถิ่น และองคกรภาครัฐ มีความสะดวกและประหยัดในการเดินทางมารับบริการ การมีแรงจูงใจ 
และไมเครียดจากการเดินทางมาไกลและการรอรับบริการนานในขณะท่ีไดรับบริการดวยเวลาอันสั้น บรรยากาศ
อบอุนไปดวยกัลยาณมิตรที่เปนกันเองและเปนกําลังใจ ประกอบกับการเห็นตัวอยางการเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
ของผูมารับบริการดวยกัน การไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณฟนหาย เสริมดวยความเชื่อและ
ศรัทธาทางศาสนา ท่ีมีพลังอยางมากตอความตองการฟนคืนสภาพของผูสูงอายุ รูปแบบการดูแลผูสูงอายุในชุมชน  

อีกรูปแบบหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได คือ ศูนยบริการทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ โดยใหมีบริการกายภาพบํ าบัด
รวมกับกิจกรรมหารายได ทั้งนี้หนวยงานภาครัฐตองทําหนาที่พี่เลี้ยงพรอมสนับสนุนแกนนําดําเนินการเปนหลัก 
และทุกคนมีสวนรวม จะทําใหกิจกรรมของศูนยฯ มีความยั่งยืน  
  4. ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน (Multi – Purpose Senior Citizen Center) ไดมีการริเร่ิม
โครงการศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุขึ้น โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย โดย
สํานักงานสงเสริมสวัสดิการและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ เพื่อเปนศูนยกลางของการ
จัดกิจกรรมตางๆ สําหรับผูสูงอายุกับบุคคลภายในชุมชน มีการบริหารงานโดยสมาชิกในชุมชน และสงเสริมให
ผูสูงอายุไดพัฒนาดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมและภูมิปญญา กิจกรรมภายในศูนยฯ เชน การใหความรูดาน
การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย และโภชนาการ ทักษะการประกอบอาชีพ การถายทอดภูมิ ปญญาของผูสูงอายุ 
นันทนาการ กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ตลอดจนการบําเพ็ญประโยชนแกสาธารณะของผูสูงอายุ  
  5. สถานีวิทยุชุมชน เปนการดูแลผูสูงอายุโดยชุมชนอีกรูปแบบหนึ่ง การใหขอมูลขาวสารสุขภาพผานทาง
สถานีวิทยุชุมชน เนื่องจากมีประชาชนไมชอบอานหนังสือ แตชอบฟง การใช โอกาสประกอบกับศักยภาพของ
เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนในการเปนนักจัดรายการวิทยุ โดยใชกระบวนการคนหาและใชทุนทางสังคมที่มีมาเปน
เครือขายในการดูแล การวิเคราะหสถานการณของพ้ืนท่ีเกี่ยวกับปญหาสุขภาพ ความสัมพันธของคนในชุมชน 
พฤติกรรมการชอบฟงรายการวิทยุผลกระทบของการจัดรายการวิทยุในอดีต และการส่ือสารเพ่ือใหผูเกี่ยวของปรับ
กิจกรรมบริการสุขภาพตามปญหาและความตองการการดูแลของประชาชนในชุมชน โดยปจจัยแหงความสําเร็จของ
การดําเนินการดังกลาวคือ คนในชุมชนตองมีศักยภาพ และดําเนินงานใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน  
แนวคิดของการจัดระบบดูแลผูสูงอายุ 

หลักการดูแลผูสูงอายุควรคํานึงถึงแนวคิด ดังนี้ (สํานักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน,2559) 
1. การเขาถึงระบบบริการ (Accessibility) ควรมีความสะดวก สถานบริการควรอยูใกลแหลงชุมชน        

มีบันไดทางลาด หองน้ํานั่งหอยขาและมีราวยึดเกาะ สําหรับกลุมผูสูงอายุที่ติดบานหรือติดเตียงควรจัดบริการเชิงรุก
ถึงบาน  

2. การดูแลอยางตอเนื่อง (Continuity of Care)ควรมีฐานขอมูลของผูสูงอายุเพ่ือใหสามารถวางแผนการ
ดูแลระยะยาวอยางตอเนื่องได  

3. การบริการแบบผสมผสาน (Integrated Care) ใหการดูแลครอบคลุมทั้งผูสูงอายุ ผูดูแล และชุมชน 
รวมทั้งครบมิติดานการรักษาพยาบาล การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสภาพ  
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4. การดูแลแบบองครวม (Holistic Care) เปนการใหการดูแลทพบบอยในผูสูงอายุ เชน การนอนไมหลับ 
การกลั้นปสสาวะไมได หกลม การใชยาหลายชนิดและจํานวนมาก (Poly – Pharmacy)  

5. การประสานการดูแล (Co –Ordination of Care)กับภาคสวนตางๆ ทั้งหนวยบริการสุขภาพ ชุมชน 
และทองถิ่น รวมท้ังอาจเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลผูสูงอายุเขาดวยกัน และประการสุดทาย คือ การเสริมพลังชุมชน 
(Community Empowerment) เปนการทําใหผูสูงอายุ ครอบครัว และชุมชนมีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุ โดยใช
แหลงประโยชนในชุมชนริเริ่มกจิกรรมตางๆเพ่ือผูสูงอายุ  

สวนหลักการการดูแลตองผสมผสาน(Integrated Care) (สํานักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
(สพช.) ,2559) ดังนี้  

1. การดูแลแบบองครวม โดย ดูแลทั้งดานรางกาย ไดแก ปญหาสุขภาพทั่วไปโรคเร้ือรังท่ีพบบอย 
เบาหวาน ความดัน ดานจิตใจ เชน ภาวะเครียด/ซึมเศรา ดานเศรษฐกิจ/สังคมเชน ความยากจน/ถูกทอดท้ิง/ดอย
โอกาส ดานจิตวิญญาณ เชน การขาดสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจการขาดความสุขในชีวิต การดูแลในมิติการ
รักษาพยาบาล ไดแก การสงเสริมสุขภาพ การปองกันควบคุมโรคการฟนฟูสภาพ การดูแลท่ีครอบคลุมท้ังกับ
ผูสูงอายุ ผูดูแล และครอบครัวชุมชน และการดูแลที่ครอบคลุมลักษณะบริการ Home Care, Day Care, Chronic 
Care, Terminal Care 

2. การประสานการดูแลรวมกับหนวยงาน องคกรท่ีเกี่ยวของ (Co-ordination) เพ่ือสนับสนุนการดูแล
อยางตอเนื่อง และระบบสนับสนุน ไดแก กิจกรรม คูมือแนวทางดูแลระบบสงตอระหวางหนวยบริการ การมี
ทะเบียนคนไขและมีทีมสุขภาพที่ดูแลตลอดการรักษาประสานความชวยเหลือกับชุมชน วัด ทองถิ่น หนวยงานที่
เก่ียวของ 
   2.1 เจาหนาที่สาธารณสุข มีบทบาท คือ เปนผูใหบริการดานสุขภาพ ดานรักษาพยาบาลฟนฟู
สภาพโดยตรง ใหขอมูลทางวิชาการ ระบุปจจัยกระทบตอสุขภาพ ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม การดูแลปองกัน 
สรางเสริมสุขภาพในกลุมที่ปวยและไมปวย (Care Provider)เปนผูสนับสนุน ตอยอดสิ่งที่ทําดีอยูแลว ประสาน
เชื่อมโยงกับแหลงบริการ หรือแหลงทรัพยากรอื่นเพ่ือใหเกิดการดูแล ที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพอยางตอเนื่อง 
(Case Manager) และเปนผูกระตุนสนับสนุน และเสริมศักยภาพ ผูสูงอายุ ผูดูแลผูนําชุมชน และผูเกี่ยวของใหมี
บทบาท เขามามีสวนรวมหลักในการดูแลและจัดการปญหา (Advocate and Empowerment) 
   2.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีบทบาท คือเปนผูพิทักษสิทธิ์ของผูสูงอายุที่เปนผูพิการ 
ผูดอยโอกาส ผูถูกทอดทิ้ง ดําเนินการชวยเหลือใหเปนตามกฎหมาย (Law Enforcement)เปนผู สนับสนุน
งบประมาณ กองทุน ใหกับผูสูงอายุในชุมชน หรือหนวยงานอ่ืนในการจัดการปญหาผูสูงอายุ (Resource Support) 
และเปนผูจัดบริการทางดานสวัสดิการสังคมจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับผูสูงอายุ สงเสริมอาชีพ การหารายได 
เพื่อสรางความภาคภูมิใจและลดการพึ่งพิง (Social Welfare) 

2.3 ชุมชน (รวมถึงผูดูแลและครอบครัว) มีบทบาทคือ การเตรียมชุมชนใหมีความเขาใจสภาพ
ผูสูงอายุที่มีการเปล่ียนแปลงทางรางกาย จิตใจ และสังคม เชน การเตรียมความพรอมตอการลดภาระโรคเรื้อรังใน
ผูสูงอายุ เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เปนตน การสรางการมีสวนรวมและเปนเจาของปญหาผูสูงอายุในชุมชน 
โดยผานชมรมผูสูงอายุ แกนนําผูสูงอายุ อาสาสมครัวผูสูงอายุ มีเวทีในการแลกเปล่ียนความรูจากการทํางาน
กิจกรรมตอเนื่องที่สอดคลองกับวัฒนธรรมและศาสนา การระดมความชวยเหลือจากชุมชน การจัดตั้งกองทุน
สนับสนุนผูสูงอายุในดานตางๆเชน กองทุนกายอุปกรณเครื่องมือแพทย การทอดผาปาชวยเหลือผูสูงอายุ/
ผูดอยโอกาสในชุมชนการใหบริการผูสูงอายุในชุมชน มี 3 ภาคีที่เปนหัวใจหลัก สามประสานที่สําคัญในการ
จัดบริการสําหรับผูสูงอายุในชุมชน คือ ภาคีบริการชุมชน/ทองถิ่น ภาคีบริการสุขภาพ และภาคีบริการสังคม ตองมี
เจตคติผูใหบริการตอผูสูงอายุและความสูงอายุ ขจัดเจตคติทางลบตอผูสูงอายุและความสูงอายุ เสริมเจตคติทางบวก
ทั้งผูใหบริการและผูใชบริการ เปนพื้นฐานการจัดบริการสําหรับผูสูงอายุ และมีรูปแบบบริการใหมที่ใสใจผูสูงอายุ : 
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รพ.สต.เอ้ืออาทร ผูสูงอายุ คือ บุคลากรท่ีเอื้ออาทรตอผูสูงอายุ ผูใหบริการท่ีมีเจตคติที่ดีตอผูสูงอายุ และความ
สูงอายุ ที่มีความรูในการดูแลผูสูงอายุและมีทักษะในการดแลผูสูงอายุ คือ บุคลากรที่เอื้ออาทรตอผูสูงอายุ ระบบ
บริการที่เอื้อตอผูสูงอายุ คือ หนวยบริการท่ีมีระบบการใหบริการท่ีนําความรูเกี่ยวกับผูสูงอายุมาเปนตัวชี้นํามี
กระบวนการทําอยางเปนระบบและครอบคลุมเปาหมายของทุกกลุมผูสูงวัย และส่ิงแวดลอมท่ีเอื้ออาทรตอผูสูงอายุ 
สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยเขาถึงไดและตองเอาใจใสทั้งสิ่งแวดลอมในหนวยบริการในชุมชน และท่ีบาน ดั ง
ภาพประกอบท่ี 3 (วรรณภา ศรีธัญรัตนและลัดดา ดําริการเลิศ ,2553) 

 
ภาพที่ 1 แสดงการบูรณาการภาคีหลัก 3 ภาคี เพ่ือการจัดบริการสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 

 
 
ที่มา : แนวปฏิบัติในการบริการผูสูงอายุ: รศ.ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน, พญ.ลัดดา ดําริการเลิศ: ธันวาคม 2553 

 
รูปแบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุที่พบนอกเหนือจากการจัดอบรมแกนนํากลุม อบรมแกนนําผูดูแล แลวยัง

มีรูปแบบการดูแลสุขภาพ 4 รูปแบบหลักๆ คือ รูปแบบที่หนึ่ง เปนการดูแลทางคลินิก เปนรูปแบบการใหบริการ
ดูแลชวยเหลือผูสูงอายุที่จําเปนตองไดรับการรักษาตอเนื่องที่บานซ่ึงรูปแบบคือ การใหคําแนะนําแกผูดูแลผูสูงอายุ 
รูปแบบท่ีสอง เปนการดูแลสุขภาพ จะเปนรูปแบบการใหบริการตรวจรักษาเบื้องตนของ สถานีอนามัย (เปนรายท่ี
เจ็บปวยดวยโรคท่ีพบบอย เชน เปนไข ปวดหัว ปวดทอง) ซ่ึงรูปแบบคือการใหคําแนะนําแกผูดูแลผูสูงอายุ การให
คําปรึกษาอบรมใหความรูการดูแลตนเอง ติดตามเยี่ยมบาน ซ่ึงกลุมนี้สามารถดําเนินการโดย อสม. หรือผูดูแลโดย
นําขอมูลมาปรึกษากับเจาหนาที่ไดเลย รูปแบบที่สาม เปนการสนับสนุนกิจกรรมดานสงเสริมสุขภาพ สวนใหญเปน
รูปแบบของการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุและผูดูแล (อสม. และคนในครอบครัว) การอบรมดูแลสุขภาพ
ของผูสูงอายุเอง รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุ การสงเสริมการออกกําลังกาย และ
รูปแบบสุดทาย คือ การสนับสนุนสวัสดิการและอ่ืนๆ ในรูปแบบการชวยเหลือดานการเงิน สวัสดิการ กองทุน
สุขภาพ เบี้ยยังชีพ เปนตน 
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ภาพที่ 2 แสดงแนวทางในการพัฒนาระบบและกระบวนการดูแลผูสูงอายุใหครอบคลุมและมีคุณภาพ 

ที่มา : แนวปฏิบัติในการบริการผูสูงอายุ: รศ.ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน, พญ.ลัดดา ดําริการเลิศ: ธันวาคม 2553 
 

หัวใจการใหบริการผูสูงอายุในชุมชน มี 3 สวนหลัก (สํานักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ,2559) คือ 
1. ภาคีหลัก 3 ภาคี สามประสานท่ีสําคัญในการจัดบริการสําหรับผูสูงอายุในชุมชน คือ ภาคีบริการชุมชน/

ทองถิ่น ภาคีบริการสุขภาพ และภาคีบริการสังคม  
2. เจตคติผูใหบริการตอผูสูงอายุและความสูงอายุ ขจัดเจตคติทางลบตอผูสูงอายุและความสูงอายุ เสริม

เจตคติทางบวกทั้งผูใหบริการและผูใชบริการ เปนพื้นฐานการจัดบริการสําหรับผูสูงอายุ  
3. รูปแบบบริการใหมที่ใสใจผูสูงอายุ: รพ.สต.เอ้ืออาทรผูสูงอายุ  

3.1) บุคลากรที่เอ้ืออาทรตอผูสูงอายุ ผูใหบริการที่มีเจตคติที่ดีตอผูสูงอายุ และความสูงอายุ ที่มี
ความรูในการดูแลผูสูงอายุและมีทักษะในการดูแลผูสูงอายุ คือ บุคลากรที่เอื้ออาทรตอผูสูงอายุ (สุรีย จันทรโมลี ,2559) 

3.2) ระบบบริการที่เอ้ือตอผูสูงอายุ คือ หนวยบริการท่ีมีระบบการใหบริการท่ีนําความรูเกี่ยวกับ
ผูสูงอายุมาเปนตัวชี้นํา มีกระบวนการทําอยางเปนระบบและครอบคลุมเปาหมายของทุกกลุมผูสูงวัย  

3.3) ส่ิงแวดลอมที่เอื้ออาทรตอผูสูงอายุ สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยเขาถึงไดและตองเอาใจใสทั้ง
สิ่งแวดลอมในหนวยบริการในชุมชน และท่ีบาน 
 

สรุป 
จากแนวโนมจํานวนที่เพิ่มขึ้นของผูสูงอายุพรอมกับสถานการณระดับความรุนแรงของปญหาที่เกิดกับ

ผูสูงอายุ ในสังคมไทยซ่ึงปญหาสุขภาพของผูสูงอายุเกิดจากความเส่ือมทางดานรางกาย จิตใจ รวมถึงการดูแล
สุขภาพที่ไมเหมาะสม ทําใหผูสูงอายุมักเกิดปญหาทางสุขภาพ หลายๆ โรคพรอมกันโดยเฉพาะโรคเรื้องรัง การ
วิเคราะหวางแผนแกไขปญหาและการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุเปนอีกวิธีการหนึ่งท่ีจะทําใหผูสูงอายุ
สามารถดูแลตนเองใหมีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี การพัฒนาการดูแลผูสูงอายุในชุมชนจึงเปนสิ่งสําคัญและ
ตองทําใหเกิดความยั่งยืนโดยตองอาศัยการมีสวนรวมจากหลายๆ ฝายที่เกี่ยวของ ดังนั้นชุมชนควรจะรวมกัน
ขับเคลื่อนพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุในชุมชนเพื่อเปนแนวทางในการดูแลผูสูงอายุใหมีความสุขอยาง
ตอเนื่องตอไป โดยไดอาศัยกรอบแนวคิดการดําเนินงานแบบผสมผสานและการประยุกตใชทฤษฎีการมีสวนรวมของ
ชุมชนมาใชรวมดวย เพ่ือลดผลกระทบดานการพึ่งพิง เพิ่มสายใยความผูกพัน การสนับสนุนของลูกหลานท่ีมีตอ
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ผูสูงอายุ ชุมชนและผูใกลชิดจึงตองเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และเอาใจใสดูแลใหมากขึ้นก็จะชวยให
ผูสูงอายุปรับตัวเขาสูวัยสูงอายุไดอยางมีความสุข รูปแบบบริการที่ ใสใจผูสูงอายุบุคลากรที่เอื้ออาทรตอผูสูงอายุ       
ผูใหบริการท่ีมีเจตคติที่ดีตอผูสูงอายุ มีความรูในการดูแลผูสูงอายุและมีทักษะในการดูแลผูสูงอายุคือบุคลากรใน
ชุมชนตองเอ้ืออาทรตอผูสูงอายุ ระบบบริการที่เอื้ออาทรตอผูสูงอายุ คือหนวยบริการท่ีมีระบบการใหบริการท่ีนํา
ความรูเกี่ยวกับผูสูงอายุมาเปนตัวชี้นํา มีกระบวนการทําอยางเปนระบบและครอบคลุมเปาหมายของทุกกลุม
ผูสูงอายุ สิ่งแวดลอมที่เอ้ืออาทรตอผูสูงอายุสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยเขาถึงไดและตองเอาใสใจท้ังสิ่งแวดลอมในหนวย
บริการในชุมชนและท่ีบานจะกอใหเกิดพลังความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ินบนฐานวัฒนธรรมของตนเองและเปน
รากฐานสําคัญสําหรับสรางรูปแบบการดูแลผูสูงอายุที่เขมแข็งและยั่งยืนตอไปในอนาคต 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 บทความวิชาการนี้สําเร็จไดดวยดีจากความกรุณาและความชวยเหลืออยางดียิ่งจากคณาจารยผูเชี่ยวชาญ
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ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนําตลอดจนขอชี้แนะแนวทางที่ถูกตองในการเขียนบทความดวยดีเสมอมา ผูเขียนรูสึก
ซาบซ้ึงเปนอยางยิ่งในความกรุณาของทาน จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
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The diagnosis of dengue infection in medical laboratories
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บทคัดยอ 
การติดเชื้อไขเลือดออกเปนปญหาทางดานสาธารณสุข ผูปวยท่ีมีการติดเชื้อไขเลือดออก ถาไมไดรับการ

รักษาทันทวงที อาจทําใหเกิดอาการรุนแรงจนกระท่ังเสียชีวิตได การวินิจฉัยเพื่อยืนยันวามีการติดเชื้อไขเลือดออก 
ตองใชผลการตรวจทางหองปฏิบัติการประกอบการวินิจฉัย โดยเฉพาะใชในผูปวยที่อาการทางคลินิกไมชัดเจน 
ผูปวยที่มีภาวะแทรกซอน ผูปวยที่มีโรคเดิม การจะลดอุบัติการณของการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไขเลือดออก จึง
ตองอาศัยแพทยผูมีประสบการณในการวินิจฉัยจากอาการแสดงของผูปวยรวมกับผลการตรวจวินิจฉัยทาง
หองปฏิบัติการที่แมนยําและรวดเร็ว ซึ่งจะทําใหแพทยผูทําการรักษาทราบสาเหตุของโรคไดอยางถูกตอง สงผลตอ
การรักษาที่รวดเร็ว รวมกับมีการเฝาระวังอาการ (Treatment monitoring) รวมถึงการเฝาระวังโรค 
(Surveillance) ที่มีประสิทธิภาพ จะเห็นไดวาผลการทดสอบทางหองปฏิบัติการ มีประโยชนตอการนําไปใชในการ
กําหนดหรือการตั้งคาทางคลินิกเพื่อใหเหมาะสมตอการรักษาและการวางแผนจัดการผูปวยเพ่ือรักษาตอใน
โรงพยาบาล แตดวยขอจํากัดของทางหองปฏิบัติการ ในดานทรัพยากร เครื่องมือการทดสอบ ความชํานาญในการ
ทดสอบ จึงทําใหการนําผลการตรวจทางหองปฏิบัติการมาประกอบเพ่ือวินิจฉัยยังไมครอบคลุมในสถานพยาบาล
โดยทั่วไป ซ่ึงทําใหมีการวินิจฉัยที่ลาชา เสี่ยงตอการเขาสูภาวะ การติดเชื้อชนิดรุนแรงหรือเฉียบพลัน ปจจุบันจึงการ
พัฒนาการทดสอบทางหองปฏิบัติการเพ่ืองายในตอการตรวจวินิจฉัยอีกทั้งมีความรวดเร็ว ทําใหเพ่ิมโอกาสสําหรับ
การวินิจฉัย ณ จุดดูแลผูปวยได วิธีการทดสอบทางหองปฏิบัติการมีความหลากหลาย มีความถูกตองแมนยําตางกัน 
การนําไปใชขึ้นกับวัตถุประสงคของความตองการในการวินิจฉัยของแพทย เพ่ือคัดกรองหรือตรวจยืนยันการติดเชื้อ 
ซึ่งจะมีผลตอการเลือกใชเครื่องมือหรือวิธีการทดสอบทางหองปฏิบัติการ เพื่อใหมีความไวและมีความจําเพาะ
เหมาะสมตอความตองการ ซึ่งจะชวยใหผูปวยไดรับการรักษาไดอยางทันทวงที ลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อ
ไขเลือดออกได อีกทั้งจะชวยใหสถานพยาบาลสามารถเขาถึงการทดสอบไดงายและเพิ่มประสิทธิภาพของการ
วินิจฉัยการติดเชื้อไขเลือดออกได 
 
คําสําคัญ : ไขเลือดออก, การวินิจฉัย, หองปฏิบัติการทางการแพทย 
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Abstract
Dengue infection is a public health problem. Patients with dengue infection If not 

treated promptly, it can cause severe symptoms until death. Diagnosis of dengue infection 
requires diagnostic laboratory tests. Particularly used in patients whose clinical symptoms 
are not clear, patients with complications and patients with the disease. To reduce the
incidence of dengue deaths, it is important to have a physician experienced in the diagnosis 
of the onset of symptoms with a rapid and accurate laboratory diagnosis. This will make the 
doctor know the cause of the disease accurately, which will affect the rapid treatment. In 
combination with treatment monitoring and surveillance Included effective treatment 
surveillance. Laboratory results are useful for clinical settings to appropriately address 
patient management and treatment planning in the hospital. Cause of the limitations of the 
laboratory. In terms of resources, inspection tools, expertise of testers. The results of 
laboratory tests for diagnostic purposes are not covered in general hospitals. For these 
reasons, delayed diagnosis leads to a severe or acute infection in the patient. At present, the 
development of laboratory tests for easy diagnosis and rapid evaluation increases the 
likelihood of diagnosis at the point of care. Laboratory methods are varied and have 
different accuracy. The application is based on the purpose of the physician's diagnostic 
requirements for screening or confirmation of infection. The selection of tools or laboratory 
tests for sensitivity and specificity will affect the accuracy of the test. This will allow 
patients to be treated promptly. Reduce death rate from dengue infection. It will also make 
it easier for clinics to access the test and to increase the effectiveness of the diagnosis of 
dengue infection.

Key Word (S) : Dengue fever, Diagnostic, Laboratory
 

บทนํา 
การติดเชื้อไขเลือดออก กลายเปนปญหาทางดานสาธารณสุขระดับโลก ปจจุบันพบวาครึ่งหนึ่งของ

ประชากรโลก มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อไขเลือดออก มีรายงานประจําปประมาณ 50 -100 ลานคนที่ติดเชื้อ ใน
กลุมผูติดเชื้อพบวา 500,000 ราย ผูปวยมีการติดเชื้อรุนแรงและตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล สวนใหญเปน
เด็ก และมีการตายจากการติดเชื้อ ประมาณ 2.5% (World Health Organization [WHO], 2008) นอกจากนั้น
โรคติดเชื้อไขเลือดจัดเปนปญหาสําคัญทางดานสาธารณสุขของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมท้ัง
ประเทศไทยอีกดวย ไขเลือดออกจัดอยูในสกุล flavivirus มีการแบงแอนติเจนออกเปน 4 ซีโรทัยพ เปน arbovirus 
ซึ่งสวนใหญถายทอดโดยยุงลายที่เปนพาหะนําโรคไดแก Aedes aegypti (Bhatt, Gething, Brady, et al., 2013) 
ซึ่งสกุลของโรคไขเลือดออกน้ี ยังแสดงออกในโรคติดเชื้อที่โดดเดนในมนุษย เชนไขเหลือง, โรคไขสมองอักเสบ, โรค
ไขสมองอักเสบและไวรัสตับอักเสบซี ลักษณะทางคลินิกท่ีสําคัญของการติดเชื้อไขเลือดออกไวรัสเดงกี่ คือ พบ
อาการไขสูง มีภาวะเลือดออกและอาจเกิดภาวะช็อก ซ่ึงภาวะท้ังสองอาจเปนสาเหตุใหผูปวยเสียชีวิตไดโรคนี้จึง
จัดเปนเร่ืองฉุกเฉินทางการแพทยที่ตองไดรับการวินิจฉัยอยางถูกตองและรวดเร็ว กอนเกิดภาวะช็อกหรือเลือดออก
อยางรุนแรง จําเปนตองติดตามเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงของโรคอยางใกลชิด (ชิษณุ พันธุเจริญ, 2546) ในผูปวยท่ี
มีการติดเชื้ออาการรุนแรง ถาไมไดรับการรักษา อาจทําใหเกิดการเสียชีวิตตามมา การตรวจหาการติดเชื้อได
เบื้องตนหรือการพยากรณโรคที่ถูกตองอาจหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซอนรุนแรงดังกลาว (Guzmanand Kour, 2004; 
Neeraja, Lakshmi, Teja, et al., 2006) จากการนําเสนอขาวผานสื่อตางๆ เก่ียวกับ เรื่องไขเลือดออก ซ่ึงพบวา
ผูปวยในปจจุบันที่มีมากขึ้นทําใหประชาชนตื่นตัวและเร่ิมมีการเฝาระวังและหาวิธีการปองกันโรคไขเลือดออกกัน
มากข้ึนกวาสมัยกอน ปจจุบันโรคไขเลือดออกยังไมมียารักษาทําไดเ พียงรักษาตามอาการ อาการของโรคจะ
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คลายคลึงกับโรคไขหวัด เชน มีไขสูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อกลามเนื้อ เบื่ออาหาร เปนตน ทําใหผูปวยหลายรายเขาใจ
วาตนเปนเพียงไขหวัดจึงไมไดรับการรักษาอยางถูกตองและทันทวงที โรคไขเลือดออกเริ่มระบาดในประเทศไทยครั้ง
แรกเมื่อ พุทธศักราช (พ.ศ.) 2501 สถิติในป พ.ศ. 2558 รายงานโดยกลุมโรคไขเลือดออก สํานักโรคติดตอนําโดย
แมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบวา มีอัตราปวย 213.12 และอัตราปวยตาย 0.21 แสดงวา ใน
ประชากร 100,000 คน จะมีผูที่ปวยเปนไขเลือดออกไดถึง 213.12 คน และมีผูเสียชีวิตจากโรคนี้ 0.21 คน และ
จากขอมูลเฝาระวังโรคของสํานักระบาดวิทยา ต้ังแตวันที่ 1 ม.ค. 2560 - 11 ก.ค. 2560 พบผูปวย 11,659 ราย 
จาก 77 จังหวัด คิดเปนอัตราปวย 17.82 ตอ ประชากร 100,000 คน เสียชีวิต 0 ราย อัตราสวนเพศชายตอเพศ
หญิง 1: 0.98 กลุมอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลําดับ คือ15-24 ป (25.65 %) ,10-14 ป (20.29 %), 25-34 ป 
(13.73 %)  

การตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อคัดกรองหรือตรวจยืนยันการติดเชื้อ จะชวยแพทยในการวินิจฉัยและ
ติดตามการรักษาผูปวยเพื่อไมใหเขาสูระยะของการติดเชื้อท่ีรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นการเลือกใชวิธีการทดสอบทาง
หองปฏิบัติการจึงขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการนําผลการตรวจทางหองปฏิบัติการไปใช เพ่ือลดความไมจําเปนของ
การสงตรวจทางหองปฏิบัติการและคาใชจายทีเ่พิ่มข้ึนจากการสงตรวจทางหองปฏิบัติการ อีกทั้งการเขาถึงการตรวจ
ทางหองปฏิบัติการจะชวยใหสามารถวินิจฉัยการติดเชื้อตั้งแตเริ่มตน ซ่ึงจะสงผลตอการรักษาที่ทันทวงทีลดอัตรา
การติดเชื้ออาการรุนแรงและความเสี่ยงตอการเสียชีวิตได 

 
การติดเชื้อและอาการแสดง 

การติดเชื้อไขเลือดออก พบวาการติดตอจะเร่ิมจากผูปวยท่ีเปนไขเลือดออกถูกยุงลายกัดในชวงที่มีไขสูง 
เชื้อไวรัสจะเขาไปแบงตัวในลําไสและจะเพ่ิมจํานวนในตัวยุงประมาณ 8 - 10 วัน เชื้อจะไปสูกระเพาะและตอม
น้ําลายของยุง เม่ือกัดคนก็จะแพรเชื้อสูคน เชื้อจะอยูในรางกายคนประมาณ 2 - 7 วัน มักจะเปนในชวงที่มีไข หาก
ยุงกดัคนในชวงนี้ก็จะรับเชื้อไวรัสมาแพรใหกับคนอ่ืนตอไป เมื่อไดรับเชื้อไวรัสเดงก่ีเขาไปคร้ังแรก (สามารถติดเชื้อ
ตั้งแตอายุ 6 เดือน) จะมีระยะฟกตัวของโรคจนเกิดอาการประมาณ 3-15 วัน (สวนมากคือ 5-7 วัน) ผูปวยจะมีไขสูง
คลายไขหวัดใหญอยูประมาณ 5-7 วัน และสวนมากจะไมมีอาการเลือดออก มีเพียงสวนนอยเทานั้นท่ีอาจมี
เลือดออกหรือมีอาการรุนแรง การติดเชื้อเด็งกี่อาจมีอาการไมปกติหรือมีอาการ ความเจ็บปวยทางคลินิกเกิดขึ้นใน
สามรูปแบบท่ีเปนที่รูจักกันทั่วไป ไดแก การติดเชื้อเดงก่ี (DF) ; ไขเลือดออก dengue (DHF); และอาการช็อคจาก
การติดเชื้อไขเลือดออกเดงกี่ (DSS) ในป พ. ศ. 2552 WHO ไดเสนอใหมีการปรับปรุงเกณฑทางคลินิกที่กวางขึ้น ซ่ึง
จะบอกระดับถึงความรุนแรงของการติดเชื้อ ไดแก การติดเชื้อ สัญญาณเตือนของการติดเชื้อไขเลือดออก และ
ไขเลือดออกรุนแรง (WHO, 2009)  

ปญหาที่พบในการวินิจฉัยทางคลินิกคือ ในวันแรกของโรคที่ตรวจพบเพียงไขสูง อาเจียน  เบื่ออาหาร 
Tourniquet test ยังใหผลลบอยู ทําใหวินิจฉัยยาก ตองวินิจฉัยแยกจากโรคติดเชื้ออื่นๆ ผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการจึงมีสวนชวยในการวินิจฉัยที่มีความถูกตองแมนยําเพิ่มข้ึน ทําใหสามารถจําแนกความรุนแรงหรือคํา
จําเพาะตอการติดเชื้อไขเลือดออกเพิ่มขึ้น องคการอนามัยโลก ไดจําแนกกลุมอาการโรคท่ีเกิดจากการติดเชื้อไวรัส
เดงกี่ ตามลักษณะอาการทางคลินิก ดังตอไปนี้ 

1. Undiffiferentiated fever (UF) หรือกลุมอาการไวรัส พบในทารกหรือเด็ก จะปรากฏเพียงอาการไข 2 - 3 
วัน บางครั้งอาจมีผื่นอาการคลายคลึงกับโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสอื่นๆ ซ่ึงไมสามารถวินิจฉัยไดจากอาการทางคลินิก 

2. ไขเดงกี่ (DF) มักเกิดกับเด็กโตหรือผูใหญอาจมีอาการไมรุนแรง คือ มีอาการไขรวมกับปวดศีรษะ            
ปวดรอบกระบอกตา ปวดกลามเนื้อ ปวดกระดูก และมีผื่น บางรายอาจมีจุดเลือดออกที่ผิวหนัง ตรวจพบ 
tourniquet test positive ผูปวยสวนใหญมีเม็ดเลือดขาวตํ่าได โดยทั่วไปแลวไมสามารถวินิจฉัยจากอาการทาง
คลินิกไดแนนอน ตองอาศัยการตรวจทางน้ําเหลืองและหรือการตรวจแยกเชื้อไวรัส  
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3. ไขเลือดออกเดงกี่ (DHF) มีอาการทางคลินิกเปนรูปแบบท่ีคอนขางชัดเจน คือ มีไขสูงลอยรวมกับอาการ
เลือดออก ตับโต และมีภาวะช็อกในรายท่ีรุนแรงในระยะมีไขจะมีอาการตาง ๆ คลาย DF แตจะมีลักษณะเฉพาะ
ของโรคคือ มีเกล็ดเลือดตํ่าและมีการรั่วของพลาสมา ซ่ึงถาพลาสมาร่ัวออกไปมาก ผูปวยจะมีภาวะช็อกเกิดข้ึน ที่
เรียกวา dengue shock syndrome (DSS) สามารถตรวจพบไดจากการท่ีมีระดับฮีมาโตคริต (Hct) สูงข้ึนมีน้ําใน
เยื่อหุมชองปอดและชองทอง  

การดําเนินโรคของไขเลือดออกเดงก่ี ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนไขเลือดออกเดงก่ีมีการดําเนินโรค 
แบงเปน 3 ระยะคือ 

ระยะท่ี 1 ระยะไข (acute febrile stage) ผูปวยทุกรายจะมีไขสูงเฉียบพลัน สวนใหญจะมีไขสูงลอย 2-7 
วัน มักมีอาการปวดกลามเนื้อ บางรายมีหนาแดง (flushed face) อาจมีจุดเลือดออกหรือมีผื่นแบบ Erythema 
หรือ Maculopapular บางรายมีอาการทางระบบทางเดินอาหารเชน คลื่นไส อาเจียน ทองเสีย อาจมีอาการปวด
ทองหรือมีตับโตโดยเฉพาะในชวงทายของระยะไข 

ระยะท่ี 2 ระยะวิกฤติ (critical stage) เปนระยะท่ีมีการรั่วของพลาสมา โดย การร่ัวของพลาสมา
ประมาณ 24-48 ชั่วโมงในชวงต้ังแตปลายระยะไขจนถึงระยะไขลด ผูปวยบางรายจะมีระบบการไหลเวียนโลหิต
ลมเหลว/ภาวะช็อก สวนใหญจะเกิดขึ้นพรอมๆ กับการมีไขลดลงอยางรวดเร็ว อาจมีอาการปวดทองดานขวา ตรวจ
พบตับโต กดเจ็บ มีอาการเลือดออกผิดปกติ ความรุนแรงของไขเลือดออกเดงก่ี ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปน
ไขเลือดออกเดงก่ีในระยะท่ี 2 มีความรุนแรงของโรคแบงเปน 4 ระดับ คือ 

Grade I ไมมีภาวะช็อก มีแตการตรวจพบ tourniquet testใหผลบวก และ/หรือ easy bruising 
  Grade II ไมมีภาวะช็อก แตมีภาวะเลือดออก เชน มีจุดเลือดออกตามตัว มีเลือดกําเดาหรืออาเจียน/ ถาย
อุจจาระเปนเลือด/ สีดํา 

Grade III มีภาวะช็อก โดยมีชีพจรเบาเร็ว pulse pressure แคบ หรือ ความดันโลหิตต่ําหรือ มีตัวเย็น 
เหงื่อออก กระสับกระสาย 

Grade IV มีภาวะช็อกรุนแรง วัดความดันโลหิต และ/หรือ จับชีพจรไมได 
ระยะท่ี 3 ระยะฟนตัว เมื่อเขาสูระยะฟนตัวผูปวยสวนใหญจะมีอาการดีขึ้นอยางรวดเร็วในเวลาประมาณ 

2 – 3 วัน ผูปวยมีความอยากอาหารเพิ่มขึ้น ตรวจพบความดันโลหิตปกติ ชีพจรเตนชาลงและแรงขึ้น คา Hct ลดลง
มาคงที่ อาจตรวจพบ ผื่น (convalescent rash) ท่ีมีลักษณะเปนวงกลมเล็กๆ สีขาวของผิวหนังปกติทามกลางผื่นสี
แดง (ซ่ึงพบไดในผูปวยไขเดงกี่เชนเดียวกัน)  
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ตารางที่ 1 การแบงระดับความรุนแรง ของการติดเชื้อเดงกี่ตามแนวทางของ WHO SEARO 2011 

ชนิด เกรด อาการและอาการแสดง การตรวจทางหองปฏิบตัิการ 
    

DF  มีไขเฉียบพลันรวมกับอยางนอย 2 ขอตอไปนี้ 
- ปวดศีรษะ 
- ผื่น 
- ปวดกระบอกตา 
- มีภาวะเลือดออก 
- ปวดเมื่อยตามตัว 
- ปวดขอหรือปวดกระดูก 

- WBC < 5000 cells/mm3 
- Platelet count < 150,000 

cells/mm3 
- Hematocrit เพ่ิมข้ึน 5-10% 

DHF I มีไขสูงระยะเวลา 2-7 วัน และ tourniquet 
test ไดผลบวก รวมกับมีภาวะ plasma 
leakage 

- Platelet count < 100,000 
cells/mm3 

- Hematocrit เพ่ิมข้ึน ≥ 20% 
DHF II Grade I รวมกับ spontaneous bleeding 

เชน มีจุดเลือดออก (petechiae), จ้ําเลือด
(ecchymoses หรือ purpura), หรือมี
เลือดออกจากเย่ือบุทางเดินอาหาร ตําแหนงท่ี
ฉีดยาหรืออ่ืนๆ 

- Platelet count < 100,000 
cells/mm3 

- Hematocrit เพ่ิมข้ึน ≥ 20% 

DHF III Grade I และ II รวมกับมีภาวะcirculatory 
failure (tachycardia, cool extremities, 
delayedcapillary refill, weak pulse, 
lethargy หรือ restlessness เนื่องจากเปน
อาการของภาวะเลือดไปเลี้ยงสมองลดลง, 
pulse pressure ≤20 mmHg, 
hypotension) 

- Platelet count < 100,000 
cells/mm3 

- Hematocrit เพ่ิมข้ึน ≥ 20% 

DHF IV Grade III รวมกับ profoundshock  
(วัดความดันโลหิตและ/หรือ ชีพจรไมได) 

- Platelet count < 100,000 
cells/mm3 

- Hematocrit เพ่ิมข้ึน ≥ 20% 
แนวทางการวินิจฉัยการติดเชื้อไขเลือดออก 
 

การวินิจฉัยผูปวยที่นาจะเปนไขเดงกี่ (Probable DF case) การติดเชื้อไวรัสนี้ โดยทั่วไปมักไมแสดงอาการ
ในการติดเชื้อครั้งแรก และผูติดเชื้อจะสรางภูมิคุมกันการติดเชื้อในเวลาตอมา แตในกรณีการติดเชื้อครั้งแรกสวน
ใหญจะมีอาการแสดงไมรุนแรง ความรุนแรง ข้ึนอยูกับปจจัยที่ควบคุมการเกิดพยาธิสภาพระหวางการติดเชื้อครั้ง
แรกและการติดเชื้อถัดไปมีปจจัยแตกตางกัน รวมทั้งอายุและสุขภาพ ของผู ปวย ชนิดเชื้อและปริมาณไวรัส           
โดย World Health Organization SEARO (WHO, 2011) ไดใหแนวทางการวินิจฉัย ดังตารางท่ี 1 
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การตรวจวินิจฉัยโรคไขเดงกี่ โดยใชอาการทางคลินิกที่มีความแตกตางใหถูกตองนั้น จึงเปนเรื่องยาก แต
จากสถิติขอมูลอาการของผูปวยไขเลือดออก ไดถูกสรุปวิเคราะหเปนเกณฑการวินิจฉัยผูปวยที่นาจะเปนไขเดงกี่ โดย
อาการในผูปวย ติดเชื้อ DENV ท่ีมีอาการไขเฉียบพลันและสูงลอย 2-7 วัน มักมีอาการ/ส่ิงตรวจพบรวมอยางนอย 2 
ขอ ดังนี้คือ ปวดศีรษะ, ปวดกระบอกตา, ปวดเมื่อยกลามเนื้อ, ปวดขอปวดกระดูก, ผ่ืน, ภาวะเลือดออกเปนอาการ
พบบอย เชน มีจุดเลือดออกที่ผิวหนัง (petechiae) 
 
การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ  

ในผูปวยรายที่นาจะเปนไขเดงกี่ สามารถใชขอสนับสนุนการวินิจฉัยไขเดงกี่ผูปวยจากผลทดสอบและ/หรือ
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ มาใชรวมการวินิจฉัย (สุจิตรา นิมมานนิตย, 2534; Kalayanarooj, 2014) ดังนี้ 

1. Tourniquet test ใหผลบวกรวมกับอาการเลือดออกอื่นๆ วิธีการทดสอบ ใชปลอกรัดแขนดวย
เครื่องวัดความดันโลหิตที่มีขนาดปลอกรัดพอเหมาะกับขนาดตนแขนสวนบนของผูปวย ใหครอบคลุมประมาณ 2 ใน 
3 ของตนแขน บีบใหเกิดความดันรัดแขนที่ระดับกึ่งกลาง ระหวาง Systolic และ Diastolic pressure รัดคางไว
ประมาณ 5 นาที หลังจากน้ันจึงคลายความดันรอ 1 นาที หลังคลายความดันจึงอานผลการทดสอบ ถาตรวจพบจุด
เลือดออกเทากับหรือมากกวา 10 จุดตอตารางนิ้วถือวาใหผลบวก และบันทึกผลเปนจํานวนจุดตอตารางนิ้วถือวาให
ผลบวก และบันทึกผลเปนจํานวนจุดตอตารางนิ้ว ผลบวกของการตรวจวิธีนี้พบการติดเชื้อชนิดอื่นรอยละ 30 แตจุด
เลือดออกใตผิวหนังจะมีความหนาแนนนอยกวาผูปวยไขเลือดออกและอาจใหผลการตรวจวันถัดไปเปนลบ สวน
ผูปวยไขเดงกี่จะมีชวงเวลา ผลตรวจเปนบวก คือ  

- ในวันที่ 3-5 ของระยะมีไข ใหผลบวก รอยละ 50  
- ในวันที่ 7-8 ของระยะมีไข ใหผลบวก รอยละ 70-80  

2. จํานวนเกล็ดเลือดนอยกวาหรือเทากับ 100,000 ตัว/ลบ.มม. หรือตรวจพบใน Blood smear นอย
กวา/เทากับ 6 ตัว/วงกลอง x 100  

3. มีหลักฐานการรั่วของพลาสม (Plasma leakage) แสดงถึงผูปวยมีภาวะเลือดขนข้ึน พิจารณาจากมีการ
เพิ่มขึ้นของคา Hematocrit (Hct) มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 เมื่อเทียบกับ Hct เดิมหรือน้ําในชองปอด
(Pleural effusion) หรือมีน้ําในชองทอง (Ascites) หรือมีระดับโปรตีน/อัลบูมินในเลือดต่ํา (กรณี Tourniquet test 
ใหผลบวกรวมกับการตรวจพบ Pleural effusion/ascites มีความไวในการวินิจฉัยไดถูกตองวาติดเชื้อรอยละ 96)  

การวินิจฉัยผูปวยเพื่อยืนยันวาเปนไขเดงกี่ ตองใชผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ โดยเฉพาะใชในผูปวยท่ี 
อาการทางคลินิกไมชัดเจน ผูปวยท่ีมีภาวะแทรกซอน ผูปวยท่ีมีโรคเดิมเชน ภาวะพรอง G-6-PD มักพบอาการของ
โรคแปลกออกไป เพื่อลดภาวะการปวยและการเสียชีวิต การจะลดอุบัติการณของการเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสเดงก่ี จึง
ตองอาศัยแพทยผูมีประสบการณในการวินิจฉัยจากอาการและอาการแสดงของผูปวย รวมกับการตรวจวินิจฉัยทาง
หองปฏิบัติการที่แมนยําและรวดเร็ว ซ่ึงจะทําใหแพทยผูทําการรักษาทราบสาเหตุของโรคไดอยางถูกตอง สงผลตอ
การรักษาที่รวดเร็ว รวมกับมีการเฝาระวังอาการ (Treatment monitoring) รวมถึงการเฝาระวังโรค (Surveillance) 
ที่มีประสิทธิภาพตอไป  

การตอบสนองของระบบภูมิคุมกันเกิดขึ้นพรอมกับการลดระดับลงของเชื้อไวรัสในกระแสเลือด เนื่องจาก
เชื้อไวรัสเดงกี่ ทั้งหมด 4 สายพันธุ ในทฤษฏีการติดเชื้อไวรัสเดงก่ี จึงมีไดถึง 4 ครั้ง เปนที่ยอมรับกันวา การติดเชื้อ
สายพันธุหนึ่งแลว จะสามารถปองกันการติดเชื้อสายพันธุนั้นไดตลอดชีวิต การติดเชื้อไวรัสเดงก่ี ในแตละคร้ังจะมี
รูปแบบของการตอบสนองของระบบภูมิคุมกันที่ตางกัน ดังนี้ 

1) การติดเชื้อครั้งแรก (Primary infection) จะมีการสรางแอนติบอดี้ ท่ีจําเพาะตอไวรัสอยางชาๆ และ
คอนขางจําเพาะตอ serotype ท่ีติดเชื้อคร้ังแรกนั้นและจะมีการสรางภูมิคุมกันตอเชื้อไวรัสเดงก่ีชนิด IgM มากกวา 
IgG (มีสัดสวนของ Dengue IgM : IgG สูง) ในชวงอยางนอย 3 อาทิตยแรกหลังการติดเชื้อ 
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2) Secondary infection เปนการติดเชื้อไวรัสเดงก่ีในผูที่ติเชื้อไวรัสในกลุม flavivivrus มากอน         
การตอบสนองจึงเปนแบบ Anamnestic, Anti-flavivirus antibody response เนื่องจากเซลลของระบบภูมิคุมกัน
ไดถูก Sensitized ไวแลวจากการติดเชื้อครั้งแรก การสรางภูมิคุมกันจึงเกิดขึ้นไดเร็วและภูมิคุมกันที่สรางข้ึนจะไม
จําเพาะตอ Dengue type ที่ติดเชื้อคร้ังที่สองนั้น แตจะมี Cross- reaction กับเชื้อไวรัสเดงกี่สายพันธุอื่นๆ รวมถึง
ไวรัสที่อยูในกลุม flavivirus ชนิดอื่นดวยและภูมิคุมกันสวนใหญจะเปน IgG (มีสัดสวนของ dengue IgM : IgG ตํ่า) 
 
การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการไวรัสวิทยา  

มีความสําคัญในการยืนยันวาการปวยนั้นๆ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีจริงหรือไมกรณีที่ตรวจวินิจฉัย
ไดผลรวดเร็วและอยูในระยะที่ผูปวยยังมีอาการ ก็จะทําใหเกิดประโยชน  ตอการรักษาผูปวยซ่ึงนับเปนประโยชน
สูงสุด นอกจากน้ีผลการตรวจจะนําไปใชประโยชนในการเฝาระวังการระบาดของโรคไดอีก ดวย โดยทั่วไปการตรวจ
ทางหองปฏิบัติการจะมี 2 หลักพื้นฐาน  

1. การตรวจหาแอนติเจน ซึ่งจะเปนการตรวจในตัวอยางผูปวยระยะแรกๆของการติดเชื้อ (ประมาณ 0-5 
วัน หลังการติดเชื้อ) การตรวจที่ใชเวลาตรวจสั้นจะเปนประโยชนทันตอการรักษา เชน เชน การตรวจหาสาร
พันธุกรรม ดวยวิธี Real time Reverse transcriptase Polymerase chain reaction (Real time RT-PCR) ซึ่ง
ใชเวลาตรวจ ประมาณ 4 ชั่วโมง หรือ การตรวจหาชิ้นสวน NS1 แอนติเจน โดยใชชุดตรวจแบบรวดเร็วรูผลการ
ตรวจในเวลา 20 นาทีหรือ ชุดตรวจดวยหลักการ ทางอิมมิวโนโลยีซึ่งใชเวลาตรวจประมาณ 3 ชั่วโมง 

 2. การตรวจหาภูมิคุมกันหรือแอนติบอดี ซึ่งจะตรวจพบในระยะที่ไขลดลงแลว ฉะนั้นผลการตรวจอาจจะ
ไมถูกนําไปใช ในการรักษาผูปวย 

 
การวินิจฉัยยืนยันการติดเชื้อไขเดงกี่  

ตองใชผลการตรวจทางหองปฏิบัติการมีหลายวิธี แตละวิธีมีความไว และโอกาสตรวจพบเชื้อแตกตางกัน 
การตรวจวินิจฉัยไขเลือดออกเดงก่ี ในหองปฏิบัติการนั้นสามารถแบงออกไดเปน  2 แบบ (ภาพท่ี1) (Vorndam & 
Kuno, 1997)  

 
ที่มา : Vorndam, V. & Kuno, G. In Dengue and Dengue Hemorrhagic Fever, 313–333 

(CAB International, New York, USA, 1997). 
ภาพที่ 1 การประเมินความไวและโอกาสในการตรวจวินิจโรคไขเลือด 
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การวินิจฉัยผูปวยยืนยันวาเปนไขเดงกี่ทางตรง เปนการตรวจหาตัวเชื้อ  (Virial isolation) หรือสาร
พันธุกรรมของเชื้อ (Genome detection) และ สวนประกอบของเชื้อ (Antigen detection) 

1.1 การตรวจเพาะเลี้ยงแยกเชื้อไวรัส (Viral isolation) วิธีนี้เปนการตรวจหาตัวเชื้อใชระยะเวลานาน
มากกวา1-2 สัปดาห จึงจะทราบผล ซ่ึงการเพาะเลี้ยงท่ีนิยมใช ในปจจุบันคือ Intracerebral inoculation โดยการ
นําตัวอยางตรวจที่ไดฉีดเขาสมองหนูแรกเกิดเพาะเลี้ยง 1-3 สัปดาห และติดตามการเปล่ียนแปลงของพัฒนาการ
ของหนูแรกเกิดการเกิดภาวะอัมพาต (paralysis) หรือการตายของหนูแรกเกิดชาเร็วตางกันอยางไร เมื่อเทียบกับ
กลุมตัวอยางควบคุมแลวตรวจหาไวรัส (Gubler, 1998) 

1.2 การตรวจหาสวนของสารพันธุกรรมที่จําเพาะของเชื้อเดงก่ีไวรัส โดยเทคนิคอณูชีวโมเลกุล เปนวิธีที่
นิยมมากข้ึนในปจจุบัน ทั้งนี้เพราะสามารถตรวจสอบไดอยางรวดเร็วและมีความแมนยําสูง สําหรับการเลือก
ตําแหนงจําเพาะในไวรัสเดงกีเพื่อตรวจสอบดวยวิธีการหา RNA ของไวรัสสามารถทําไดทุกตําแหนงในโครงสรางของ
ไวรัส เชื้อไวรัสเดงก่ีทั้ง 4 สายพันธุ มีลําดับของรหัสพันธุกรรมที่เหมือนตรงกันประมาณรอยละ 76 แตในทางการ
ตรวจวินิจฉัยจะหาจุดที่แตกตางที่มีเฉพาะชนิดเชื้อเพื่อใชในการจําแนกสายพันธุ ( Yamada, Takasaki, Nawa, 
Kurane, and Yamada, 2002) เทคนิคอณูชีวโมเลกุลที่ใชการตรวจหาสวนของสารพันธุกรรมที่จําเพาะของเชื้อ
เดงกีไวรัส เชน  

1.2.1 Reverse transcription polymerase chain Reaction (RT-PCR) เปนปฏิกิริยาลูกโซ
เพิ่มจํานวนสารพันธุกรรม ท่ีตองการแบบหนึ่ง โดยอาศัยการทํางานของเอนไซม  DNA polymerase และการ
ปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของเครื่อง (Thermocycle) เร่ิมจากการสรางสําเนา ดีเอ็นเอ (Complementary DNA 
(cDNA)) ขึ้นเปนจํานวนมากจาก RNA โดยใชเอนไซมreverse transcriptase จากนั้น cDNA จะถูกเพิ่มจํานวนโดย
การใชปฏิกิริยาลูกโซ (Lanciotti, Calisher, Gubler, Chang, and Vorndam, 1992) 

1.2.2 Real time PCR วิธีนี้มีการพฒันาเพ่ือใชในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มมากข้ึน เนื่องมาจากความ
รวดเร็วและความจําเพาะตอไวรัสสูง และไดผลการตรวจสอบที่รวดเร็ว ภายในระยะเวลาไมเกิน  1 ชั่วโมง Real 
time PCR เปนปฏิกิริยาลูกโซเพิ่มจํานวนสารพันธุกรรมท่ีตองการ มีการพัฒนาออกแบบตัวติดตามผลการเพิ่ม
ปริมาณ DNA จากปฏิกิริยาไดตลอดเวลาท่ีเคร่ืองทํางาน ตางกับแบบแรกที่ตองอานผลหลังสิ้นสุดปฏิกิริยา สามารถ
ตรวจวิเคราะหปริมาณสารพันธุกรรมไวรัสในเชิงปริมาณ รูปแบบตัวติดตามผลการเพิ่มปริมาณ DNA มีหลายชนิด 
(Dos Santos, Poloni, Souza, et al., 2008; Yong, Thayan, Chong, Tan, and Sekaran, 2007) เชน DNA 
binding fluorophores, Linear oligoprobes, 5’ endonuclease oligoprobes, Hairpin oligoprobes, 
Single-labledfluorogenic primer 

1.2.3 Nucleic acid sequence-based amplification (NASBA) เปนการเพิ่มปริมาณ RNA ที่
อุณหภูมิเดียวในทุกขั้นตอน ท่ีประมาณ 41°C โดยอาศัยการทํางานของเอนไซม 3 ชนิดคือ AMV reverse 
transcriptase, T7 RNA polymerase และ RNase H ควบคูกับเทคนิคการตรวจติดตามสัญญาณผลผลิต RNA ดวย 
Fluorogenic probes ในขณะที่ปฏิกิริยากําลังดําเนินอยู (Chien, Liao, Shu, Huang, Gubler, and Chang, 2006) 

1.3. การตรวจหาสวนของ viral antigen ที่จําเพาะของเชื้อเดงกีไวรัส โดย viral antigen เปน
สวนประกอบของตัวเชื้อสามารถ แบงออกไดเปน 2 สวน (Thaís, Andrea and Marcos, 2001) คือ  

- โปรตีนโครงสราง (Structural proteins) ชวยในการคงรูปของอนุภาคไวรัสประกอบไปดวย 
Capsid (C), Premembrane/ Membrane (PrM/M) และ Envelope (E) protein 

- โปรตีนชวยในการคงรูปโครงสรางของอนุภาคไวรัส Non-structural proteins (NS) ประกอบ
ไปดวย NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B และ NS5 โปรตีนทั้ง 7 ชนิดจําเปนตอการเพ่ิมจํานวนและการติด
เชื้อ dengue virus 
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 2) การตรวจทางออมเปนการตรวจทางภูมิคุมกันจําเพาะตอเชื้อ (serology detection)  

สามารถทราบผลไดแตกตางกันไปแลวแตชนิดของวิธีการตรวจสอบ คือ ตั้งแตภายใน 24 ชั่วโมงจนถึง
หลายสัปดาห วิธีที่นิยมใชอยูในปจจุบัน คือ 

2.1 Hemagglutination inhibition assay (HI) (Clarke DH & Casals, 1958) เปนการ
ตรวจสอบโดยใชหลักของการเกาะกลุมกันระหวางเชื้อไวรัสเดงก่ีกับเซลล เม็ดเลือดแดงของสัตวบางชนิดการ
ตรวจสอบวิธีนี้จะพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของ Antibody titer ซึ่งจะตองมีการตรวจสอบ 2 ครั้งคือ Acute 
phase และ Convalescent phase หางกันประมาณ 7 วันโดยพิจารณาจากคา Convalescent antibody titer 
ใหผลบวกเมื่อมีคาสูงขึ้นมากกวา 4 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับ Acute phase และเมื่อพิจารณาคาจําเพาะในระยะ 
Convalescent antibody titer ถานอยกวา 1:1,280 มักจะเปนการติดเชื้อครั้งแรก (Primary infection) แตหาก
คามากกวา 1: 2,560 มักจะเปนการติดเชื้อซ้ํา (Secondary infection) (Shuenn-Juel, Eun, Ravithat, et al., 
2001) จะเริ่มตรวจพบ HI แอนติบอดีไดประมาณ 5 วันหลังปวย และสูงขึ้นอยางชาๆ สวนใหญไตเตอรจะไมเกิน 640 
ในการติดเชื้อครั้งแรกอาจบอก serotype ที่เปนสาเหตุของโรคได สวนการติดเชื้อซํ้า (secondary infection) HI 
แอนติบอดีจะสูงขึ้นอยางรวดเร็วภายใน 2-3 วันแรกที่ปวย ไตเตอรมากกวาหรือเทากับ 2560 และเปนแอนติบอดีที่ 
cross reactive กับ flavivirus อื่นดวย การแปลผล HI ตามเกณฑขององคการอนามัยโลก สรุปไวในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 การแปลผลการทดสอบวิธี HI สําหรับการติดเช้ือไวรัสเดงกี 

HI antibody 
ระยะหางของการเจาะเลือด 

คร้ังที่1และ2 
HI ไตเตอรในเลือด 

คร้ังที่ 2 
การแปลผล 

เพิ่มข้ึน > 4 เทา > 7 วัน < 1:1280 Acute dengue infection, primary 
เพิ่มข้ึน > 4 เทา หางกันเทาใดก็ได > 1:2560 Acute dengue infection, secondary 
เพิ่มข้ึน > 4 เทา <7 วัน < 1:1280 Acute dengue infection, either 

primary or secondary 
ไมเปลี่ยนแปลง หางกันเทาใดก็ได > 1:2560 Recent dengue infection, secondary 
ไมเปลี่ยนแปลง > 7 วัน < 1:1280 Not dengue infection 
ไมเปลี่ยนแปลง <7 วัน < 1:1280 Uninterpretable 

  ตัวอยางเดี่ยว < 1:1280 Uninterpretable 

 
2.2 Rapid test ใชหลักการ Immunochromatographic มีทั้งแบบใชตรวจหาแอนติเจนและ

แอนติบอดีใหเลือกใชขบวนการทํางานโดย Clinical sample ท่ีเปนของเหลวเคล่ือนไปบนพ้ืนผิวของแผน 
Nitrocellulose membrane คลายหลักการทํางานของ Capillary action โดย Target virus antigen จะถูกดัก
จับโดย Antibody ที่ถูกจัดวางอยูบนแผนตรวจไว ถา Antibody (Ab) ที่ถูกจัดวางไวเปน Monoclonal antibody 
ทําหนาที่ในการดักจับ Virus antigen ที่จุดแรกบนพ้ืนผิวของแผน Nitrocellulose membrane มักเปนจุดท่ีหยด
เลือดที่ตรวจ และตามดวยการหยดสารละลาย Buffer ชวยนําพา antigen ในรายท่ีมีเชื้อ สวนของ Ab จะรวมตัว
กับ Virus antigen เคล่ือนไปกับของเหลวบนพื้นผิวของแผน Nitrocellulose membrane ที่จุดท่ีสอง Ab จะมา
จับตัวกับ Indicator มีเปนอนุภาคของ ทองเปน Antibody-indicator complex เกิดเปนแถบสีแสดงผลการตรวจ 
หากเปนการตรวจหา IgM และ IgG ที่จําเพาะตอ DENV หลักการของวิธีนี้จะเปนการเคลือบ Antigen ที่เปนโปรตีน
ของ DENV บนแผนตรวจสอบแทน การอานผลทดสอบตองรอตามระยะเวลา ที่กําหนดจะปรากฏแถบสีใหเห็นซึ่งใช
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เวลาประมาณ 15-20 นาที วิธีนี้สามารถตรวจสอบไดรวดเร็ว แตมีความผิดพลาดคอนขางสูง เนื่องจากอาจมีการเกิด 
Cross reaction ระหวางเชื้อไวรัสในกลุมเดียวกัน (Anantapreecha, A-Nuegoonpipat, Prakrong, et al., 
2007) ปจจุบันมีการพัฒนาทําใหการตรวจสอบวิธีนี้มีความจําเพาะเพ่ิมสูงข้ึน ชุดการตรวจสําเร็จรูปหลายชนิด มี
การตรวจสอบขั้นตนที่ไดผลดี แตมักมีความไวความจําเพาะและความถูกตองแตกตางกันไดมาก สามารถใชเปนการ
ตรวจคัดกรองขั้นตนเทานั้น  

2.3 Enzyme immunosorbant assay (EIA, ELISA) เปนวิธีมาตรฐานในการตรวจสอบการติด
เชื้อ DENV โดยใชหลักการของการตรวจสอบสัดสวนของ immunoglobulin isotype (IgM หรือIgG) ท่ีทํา
ปฏิกิริยาตอ DENV เท่ียงตรงกวาวิธี Immunochomatographic test สามารถจําแนกการติดเชื้อวาเปนครั้งแรก
หรือคร้ังถัดไป และสามารถจําแนกออกจาก Japanease encephalitis (JE) โดยหลักการของการอานผลการ
ตรวจสอบ (Lindenbach & Rice, 2003) พิจารณาจาก  

2.3.1 Ratio ของ Anti-dengue IgM ตอ Anti-JE IgM เพื่อตรวจสอบวาเปนการติดเชื้อ 
Dengue virus หรือ JE virus ถาคา ที่ไดมากกวา 1 ถือวาเปนการติดเชื้อ Dengue virus ถาคาท่ีไดนอยกวา 1 ถือ
วาเปนการติดเชื้อ JE virus  

2.3.2 แยกการติดเชื้อคร้ังแรกหรือเปนการติดเชื้อซ้ําจะพิจารณาจาก Ratio ระหวาง IgM 
กับ IgG ratio IgM : IgG มากกวา 1.8 ถือวาเปนการติดเชื้อแรก IgM : IgG นอยกวา 1.8 ถือวาเปนการติดเชื้อซ้ํา 

การเลือกตรวจแบบทางตรงหรือทางออม ตองมีสัมพันธเวลา การเพ่ิมจํานวนของเชื้อ และการสราง
ภูมิคุมกันของภูมิคุมกัน ของผูปวย โดยทั่วไปผูปวยท่ีถูกยุงท่ีมีเชื้อ DENV เชื้อที่เขาสูรางกายจะเพิ่มจํานวนมากข้ึน
จนสามารถตรวจพบในกระแสเลือดตองใช เวลาประมาณ 3 วัน ในวันที่ 6 รางกายเริ่มสรางภูมิคุมกันที่จําเพาะตอ
เชื้อและสรางมากขึ้น สวนเชื้อจะคอยๆลดจํานวนลงการตรวจพบ เชื้อในกระแสโลหิตไดในชวงเวลาประมาณ 5-7 
วัน บางรายมีอาการไขเลือดออกหลังจากถูกยุงกัดประมาณ 4-7 วัน สวนใหญจะเริ่มนับ วันที่ผูปวยมีไขมีเกณฑ 
(Day 0) และผูปวยรอยละ 90 ไมมีอาการ (ภาพที่ 2) (TDR/WHO, 2009)  

 
 
 ที่มา TDR/WHO. Dengue: Guidelines for Diagnosis, Treatment, Prevention and Control (2009). 

ภาพที่ 2 แสดงชวงเวลาการเกิดพยาธิสภาพและการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อโรคไวรัสเดงกี ่
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ปจจุบันไดมีการศึกษาเก่ียวกับ Non structural Protein1 (NS1) เปนโปรตีนท่ีไมเปนสวนประกอบของตวั
ไวรัส แตเมื่อไวรัสเขาสูเซลลจะมีการสรางโปรตีนชนิดนี้ขึ้นภายในเซลล แลวจะถูกปลอยออกมานอกตัวเซลลที่ติด
เชื้อเปนจํานวนมาก สามารถกระตุนระบบภูมิคุมกันใหสราง Antibody ไดดี และยังพบวาในพลาสมาของคนไขที่ติด
เชื้อเด็งกี่ จะมีปริมาณ NS1 ที่ถูกสรางและปลอยออกมาจากเซลลที่ติดเชื้อมีความสัมพันธกับความรุนแรงของโรค 
ดังนั้น NS1 นาจะเปนโปรตีนที่สําคัญตัวหนึ่งที่มีบทบาทเกี่ยวของกับพยาธิกําเนิดของโรคไขเลือดออก Dengue 
NS1 antigen จะถูกสรางตั้งแตวันแรกหลังจากมีอาการไขและจะสูงนานประมาณ 9 วัน โดยจะพบไดทั้ง 
Primary และ Secondary infection 

Non structural Protein1 ในรูปของสารละลายที่ละลายอยูในกระแสเลือดของผูปวยท่ีไหลเวียนในชวง
ของการติดเชื้อจากการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่และดวยเหตุนี้ ระดับของ NS1 จึงเปนเปาหมายตอการวินิจฉัยท่ีดีเยี่ยม 
สําหรับการวินิจฉัยโรคไขเลือดออกแบบเฉียบพลัน ซ่ึงจะพบความแตกตางในความคงทนของ NS1 แอนติเจนในรูป
ของสารละลายในซีรั่มระหวางการติดเชื้อในครั้งแรก จะตรวจพบไดนาน 5-6 วันหลังเริ่มมีอาการของการเจ็บปวย 
และการติดเชื้อ Secondary dengue infections จะตรวจพบไดนาน 6-12 วัน หลังเริ่มมีอาการของการเจ็บปวย 
ซึ่งการติดเชื้อที่ไมใชครั้งแรกอาจจะมีการกอกวนการตรวจวัด NS1 antigen ไดอันเนื่องมาจากรูปแบบของการจับ
ตัวกันระหวาง Antibody กับ Antigen (Libraty, Young, Pickering. et al., 2002) 

สําหรับการตรวจหา Antibody โดยเฉพาะ Dengue IgM antibodies เปนตัวบงบอกไดวาปจจุบันยังคงมี
การติดเชื้ออยู แตไมสามารถบงบอกถึงความรุนแรงของการติดเชื้อได ซึ่งจะพบหลังจากมีการติดเชื้อ  Primary 
infection ในการติดเชื้อครั้งแรกรางกายจะสราง Antibody ตอเชื้อไวรัส โดยพบ IgM antibodies จะถูกสราง
ประมาณวันที่ 5 หลังจากมีอาการและสูงนานประมาณ 1-3 สัปดาห บางครั้งอาจจะอยูไดนานถึง 60 วัน สําหรับ 
IgG antibodies จะตรวจพบประมาณวันที่ 14 และจะอยูนานตลอดชีวิต สําหรับการติดเชื้อ Secondary 
infection จะพบ IgM antibodies จะถูกสรางหลังจากติดเชื้อประมาณ 20 วัน จะพบในปริมาณตํ่า หรือบางครั้งไม
สามารถวัดได หรือมีระยะเวลาท่ีอยูในกระแสเลือดนอยกวา primary infection สวน IgG antibodies จะสูงข้ึน
ภายในวันที่ 1-2 หลังจากท่ีมีอาการและจะพบในปริมาณสูงกวา primary infection และจะอยูสูงนาน 30-40 วัน 
(Stuart & Blacksell, 2012)  

จากบทความที่ผานมา จะพบวาการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการมีการตรวจที่หลากหลายเพื่อคัด
กรองการติดเชื้อ ตรวจยืนยันและติดตามการรักษาของแพทย การเลือกใชวิธีการตรวจอาจตองพิจารณาถึงการนํา
ผลการทดสอบไปใช เพื่อใหการนําผลการทดสอบทางหองปฏิบัติการไปใชใหไดประโยชนสูงสุดและมีประสิทธิภาพ 
อันจะทําใหงบประมาณท่ีใชในการตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อการรักษาเปนไปอยางคุมคาและลดคาใชจายท่ีไม
จําเปนอีกทั้งการใชผลการตรวจทางหองปฏิบัติการจะชวยในการแกไขปญหาทางดานสาธารณสุข ตอการใช
งบประมาณเพื่อมารักษาผูปวยที่มีอาการรุนแรงได จากการตรวจพบการติดเชื้อไดตั้งแตเริ่มตน และจากการพัฒนา
ที่สําคัญที่สุดในการตรวจวินิจฉัยโรคไขเลือดออกคือการพัฒนาการทดสอบท่ีเฉพาะเจาะจงของเชื้อไวรัสเด็งกี่ NS1 
แอนติเจน ซึ่งการตรวจวัดจะวัดจํานวน NS1 antigen ที่จับกับสายพันธุที่จําเพาะตอ Anti-NS1 monoclonal 
antibodies และสามารถตรวจวัดในรูปของ NS1 antigen ท่ีละลายอยูในน้ําเหลืองหรือเลือดได จึงเปนอีกหนึ่งวิธีที่
จะสามารถวินิจฉัยการติดเชื้อไขเลือดออกไดไวขึ้น ทําใหผูปวยไดรับการรักษาที่ทันทวงที ลดความเส่ียงตอการเกิด
การติดเชื้ออาการรุนแรง ซึ่งอาจสงผลตอการเสียชีวิตตามมาอีกทั้งยังทําใหผูปวยสามารถเขาถึงการตรวจวิเคราะหที่
สะดวก รวดเร็ว สามารถตรวจจับการติดเชื้อไดกอนที่จะเกิดความรุนแรงจากการติดเชื้อได 
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สรุป 
การทดสอบทางหองปฏิบัติการมีความจําเปนเพ่ือใหการวินิจฉัยที่ถูกตองของการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ระยะ

เฉียบพลัน ในผูปวยใน มีประโยชนตอการนําไปใชในการกําหนดหรือการต้ังคาทางคลินิกเพื่อใหเหมาะสมตอการ
รักษาและการวางแผนจัดการผูปวยเพื่อรักษาตอในโรงพยาบาล แตดวยขอจํากัดของทางหองปฏิบัติการ ในดาน
ทรัพยากร เครื่องมือการทดสอบ ความชํานาญในการทดสอบ จึงทําใหการนําผลการตรวจทางหองปฏิบัติการมา
ประกอบเพื่อวินิจฉัยยังไมครอบคลุมในสถาน พยาบาลโดยทั่วไป ซึ่งทําใหมีการวินิจฉัยที่ลาชา เสี่ยงตอการเขาสู
ภาวะ การติดเชื้อชนิดรุนแรงหรือเฉียบพลัน ปจจุบันจึงการพัฒนาการทดสอบทางหองปฏิบัติการเพ่ืองายในตอการ
ตรวจวินิจฉัยอีกทั้งมีความรวดเร็ว ทําใหเพิ่มโอกาสสําหรับการวินิจฉัย ณ จุดดูแลผูปวยได  วิธีการทดสอบทาง
หองปฏิบัติการมีความหลากหลาย มีความถูกตองแมนยําตางกัน การนําไปใชขึ้นกับวัตถุประสงคของความตองการ
ในการวินิจฉัยของแพทย การเลือกใชการทดสอบทางหองปฏิบัติการจะชวยใหผูปวยไดรับการรักษาไดอยาง
ทันทวงที ลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไขเลือดออกได อีกท้ังจะชวยใหสถานพยาบาลสามารถเขาถึงการ
ทดสอบไดงายข้ึน เนื่องจากจํากัดดวยงบประมาณ  
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การพัฒนารูปแบบการปองกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของพนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม  
 
DEVELOPMENT OF AN OCCUPATIONAL ACCIDENT PREVENTION MODEL 
FOR FACTORY WORKERS  
 
ผูวิจัย      อุบลรัตน  ดอนหมอ  
อาจารยที่ปรึกษา    รองศาสตราจารย ดร.สุรีย  จันทรโมลี 
 

บทคัดยอ 
 ปจจุบันประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในดานอุตสาหกรรม อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะทํางานมา
จากเหตุสุดวิสัย การขาดความรูในการปองกันหรือความประมาทก็ตาม ผลท่ีตามมาทําใหพนักงานไดรับบาดเจ็บ 
เจ็บปวย สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ เสียชีวิต การสรางและพัฒนารูปแบบการปองกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม โดยรวบรวม แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพื่อใชเปนแนวทางในการจัด
กิจกรรมใหพนักงานเกิดแรงจูงใจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานและมีสวนรวม
ในการดําเนินงาน รวมกับการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทําใหใหเกิดความยั่งยืนในการขับเคลื่อนงานและจัดทํา
นโยบายปองกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานใหพนักงานปฏิบัติตามทุกคน เพ่ือใชเปนพ้ืนฐานทิศทางดําเนินงานใน
การเสริมสรางความรูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานที่เหมาะสมของพนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรม ทําใหพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
สุขภาพแข็งแรง สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานตอไป  
 
คําสําคัญ : อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน พนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม 
 
Abstract

Thailand is currently experiencing economic growth in the industrial sector. 
Accidents occurring while working from force majeure. Lack of knowledge of protection or 
carelessness. As a result, employees are injured, sick, lose their organs, deceased, created 
and developed occupational accident prevention models, and incorporate relevant theories, 
theories, and research to guide their activities. Employ employees motivation to change 
occupational accident prevention behaviors and participate in Operations Together with the 
involvement of the network partners, it is sustainable to drive the work and to set up 
accident prevention policies for all employees. To serve as the basis for the direction of 
work in enhancing knowledge and modifying accident prevention behavior from the proper 
operation of industrial workers. Employees in the factory are safe to work. Have a good 
quality of life healthy To build morale in the next operation.

Key Word : Accdient Workers Factory
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บทนํา 
 ปจจุบันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในดานอุตสาหกรรมของประเทศไทยสูงข้ึน ประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมเปนสังคมอุตสาหกรรม สถานประกอบการในประเทศไทยมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น 
ทั้งนี้เนื่องมาจากภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวตอเนื่องและเขามามีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศทําให
มีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มเปนจํานวนมาก สงผลใหเกิดความเจริญกาวหนาในดานเศรษฐกิจและสังคม
โดยรวม จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในดานอุตสาหกรรมก็ไดสงผลเสียตอสังคม สิ่งแวดลอมและสุขภาพเชนกัน 
โดยเฉพาะพนักงานในสถานประกอบการตองเผชิญอันตรายจากมลพิษของเสียจากโรงงาน การบาดเจ็บจากการ
ปฏิบัติงาน แมวาโรงงานอุตสาหกรรมไดสรางรูปแบบการปองกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานไว อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ขณะทํางานเปนสิ่งไมคาดคิดสาเหตุที่เกิดขึ้นมาจากเหตุสุดวิสัย กระทรวงสาธารณสุขไดใหความสําคัญกับวัยทํางาน
จึงมอบหมายใหกรมควบคุมโรค ดําเนินการจัดทําโครงการวัยทํางานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุข ภายใต
นโยบายลดโรค เพิ่มสุข รวมทั้งไดจัดวันความปลอดภัยในการทํางานแหงชาติขึ้นในวันท่ี 10 พฤษภาคมของทุกป 
ตั้งแตป 2541 เปนตนมา จากขอมูลรายงานประจําป 2558 ของกองทุนเงินทดแทน (กองทุนเงินทดแทน, 2559) 
พบวา อัตราการประสบอันตรายตอลูกจาง 1,000 รายโดยเทียบกับจํานวนลูกจางในความคุมครองกองทุนเงินทดแทน 
ณ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 9,336,317 ราย พบวา มีอัตราการประสบอันตรายเทากับ 10.25 ตอพันรายและหาก
นับจํานวนการประสบอันตรายเฉพาะกรณี พบวา อัตราการประสบอันตรายเทากับ 3.19 ตอพันราย ขอมูลดังกลาว
ขางตนแสดงใหเห็นวาสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการปฏิบัติงานยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง  

ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการปองกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือเปน
แนวทางในการปองกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน โดยทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของที่ผานมาเพ่ือ
ประเมินและศึกษาปจจัยตางๆที่เกี่ยวของในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน วิเคราะหสาเหตุและรูปแบบการ
ปองกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม รวมกับสรางและพัฒนารูปแบบการปองกัน
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีการจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมตัวแปรท่ีตองการศึกษา
ใหพนักงานไดมีสวนรวมในการดําเนินงาน ผูบริหารใหความสําคัญในการดําเนินงานสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชตางๆเพราะการขาดการสนับสนุนอาจจะไมนําไปสูการปฏิบัติได (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2532) รวมกับการมี
สวนรวมของภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ ทําใหเกิดพลังในการขับเคลื่อนงาน พนักงานเกิดขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งมีแรงจูงใจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน เกิดความยั่งยืนในการ
ดําเนินงาน การเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานลดลง องคกรมีภาพลักษณที่ดีไมตองสูญเสียคารักษาพยาบาล คา
ทดแทน เสียเวลาในการทํางานทําใหการติดตอกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดรับความเชื่อถือ เชื่อมั่นในคุณภาพสินคาและ
บริการที่จะไดรับ พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป  

 
เนื้อเรื่อง 

อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยไมไดมีการวางแผนไวลวงหนา ผลจากการเกิด
อุบัติเหตุทําใหเกิดผลกระทบตอรางกายไมวาจะเปน การบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต นอกจากนี้ผลของอุบัติเหตุยัง
กอใหเกิดการสูญเสียเงินทองและทรัพยสินตาง ๆ สอดคลองกับการศึกษาของพิมพพรรณ ศิลปะสุวรรณ (2548) 
อุบัตเิหตุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ไมไดคาดคิด หรือตั้งใจไวกอน กอใหเกิดการบาดเจ็บ พิการหรือ
เสียชีวิต รวมไปถึงการสูญเสียทรัพยสินเงินทองและวัสดุเครื่องใชอุปกรณในการทํางาน เชนเดียวกับการศึกษาของ
วิทยา อยูสุข (2550) ไดใหความหมายของคําวาอุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน มิไดคาดการณ
หรือหยั่งรูไวลวงหนา กอใหเกิดผลที่ไมพึงประสงคหรือเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน การบาดเจ็บ พิการ หรือ
เสียชีวิต จากเหตุการณความสูญเสียที่ยิ่งใหญในเหตุการณเพลิงไหมโรงงานผลิตตุกตา บริษัทเคเดอร อินดัสเตรียล 
(ไทยแลนด) จํากัด ที่อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จนทําใหมีผูเสียชีวิตในคร้ังนั้นมากถึง 188 คน และบาดเจ็บ
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กวา 500 คน จึงนําเหตุการณนี้มาเปนบทเรียนสําคัญของสังคมไทยที่ตองใสใจสรางจิตสํานึกในเรื่องความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานของคนทํางานทุกสาขาอาชีพใหมาก โดยสาเหตุของอุบัติเหตุ แบงเปน 2 ประการหลัก คือ สาเหตุ
พื้นฐานหรือสาเหตุที่เอ้ืออํานวยใหเกิดอุบัติเหตุและสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ 
1. สาเหตุพื้นฐานหรือสาเหตุที่เอ้ืออํานวยใหเกิดอุบัติเหตุ (Basic or Contributing Causes) แบงออกเปน         
3 ประการ ไดแก 

1.1 การบริหารจัดการและการควบคุมงาน ความปลอดภัยขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากไมมีการสอนหรือ
อบรมงานเก่ียวกับความปลอดภัย ไมบังคับใหปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎความปลอดภัย ไมไดวางแผนความ
ปลอดภัยในการทํางาน ขาดการติดตามผลการทํางานดานความปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ ไมไดทําการแกไขจุดท่ีเปน
อันตรายและไมจัดอุปกรณความปลอดภัยใหแก คนทํางาน 

1.2 สภาวะจิตใจของบุคคลไมปกติหรือไมเหมาะสม เนื่องจากขาดความรูหรือจิตสํานึกความปลอดภัย          
มีทัศนคติไมดีและไมถูกตอง ภาวะจิตใจตอบสนองชาเกินไป ขาดสมาธิและความตั้งใจในการทํางาน ไมสามารถ
ควบคุมอารมณไดและต่ืนเตน ขวัญออน กลัว ตกใจงาย 

1.3 สภาวะรางกายของบุคคลไมปกติ เนื่องจาก ออนเปลี้ย เมื่อยลา หูหนวก สายตาไมดี สภาพรางกายไม
เหมาะสมกับงาน รางกายพิการ 
2. สาเหตุหลักที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ (Immediate Causes) หรือสาเหตุที่เกิดขึ้นในทันทีทันใด แบงออกเปน            
2 ประการ ไดแก 

2.1 การกระทําที่ไมปลอดภัยของบุคคล (Unsafe Act) รอยละ 88 ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการกระทํา 
ที่ไมปลอดภัยของตัวผูปฏิบัติงานเอง เกิดจากปฏิบัติงานโดยไมมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง บํารุงรักษาหรือซอมแซม
เครื่องจักรโดยไมหยุดเครื่อง ถอดเซฟการดหรือเครื่องปองกันออกแลวไมใสเขาท่ีหรือจงใจไมใช ทํา งานหรือใช
เครื่องจักรเร็วกวาอัตราท่ีกําหนด ไมใสเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลขณะปฏิบัติงาน หยอกลอกันในขณะ
ปฏิบัติงาน ไมปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย ใชเคร่ืองมือท่ีชํารุดและด่ืมสุราและของมึนเมาขณะปฏิบัติงาน 

2.2 สภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัย (Unsafe Condition) รอยละ 10 ของอุบัติเหตุเกิดจากสภาพการทํา 
งานและสภาพแวดลอมไมปลอดภัยเกิดเนื่องจาก อุปกรณการผลิต เครื่องจักรอยูในสภาพชํารุด ไมมีเซฟการด ฝา
ครอบ เคร่ืองกั้น หรือเครื่องปองกันอันตรายอื่น ๆ ขาดการวางแผนจัดระเบียบรักษาความสะอาดในโรงงาน (พื้นลื่น 
สกปรก วางของเกะกะ) การจัดกองวัสดุสิ่งของไมเปนระเบียบและไมถูกตอง สถานที่ทํางานไมปลอดภัย เชน แสง
สวางไมเพยีงพอ เสียงดังเกินไปหรือมีแตไมเหมาะสมหรือขาดประสิทธิภาพและไมมีระบบการเตือนภัยที่เหมาะสม  

จากการศึกษาของสวินทร พงษเกา (2550) พบวา การเกิดอุบัติเหตุนั้นมีสาเหตุสําคัญซึ่งแบงเปนสาเหตุ
หลักได 2 ประเภท ดังนี้ 
1. สาเหตุพื้นฐาน คือมูลเหตุที่เปนปจจัยทําใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานโดยเปนตัวการสําคัญที่จะโยงหรือ
นําไปสูการเกิดเหตุนั้น สาเหตุพื้นฐานของการเกิดอุบัติเหตุแบงเปน 2 ปจจัย คือ 

1.1 ปจจัยจากคน เปนปจจัยที่สงผลกระทบตอความสามารถของบุคคลไมวาจะโดยตรงหรือโดยออม ทํา
ใหบุคคลตัดสินใจผิดพลาดหรือกระทําการใหเกิดอุบัติเหตุ ไดแก 

1.1.1 สภาวะรางกายที่ไมเหมาะสม เชน ความสูงไมเหมาะสมกับความสูงของพื้นท่ีปฏิบัติงาน 
สายตาไมดี ไวตอสารภูมิแพ เปนโรคหัวใจ มีความพิการ เปนตน 

1.1.2 รางกายไดรับความกดดันหรือความเครียด เชน การไดรับบาดเจ็บ ความลาจากการ
พักผอนไมเพียงพอ ฤทธิ์ของยาบางชนิด น้ําตาลในเลือดต่ํา เปนตน 

1.1.3 สภาวะจิตใจหรืออารมณที่ไมเหมาะสม เชน ตกใจงาย ใจรอน วิตกกังวล ปวยทางจิต เปนตน 
1.1.4 มีความเครียดทางดานจิตใจ เชน ทา งานซ้ําซาก ผิดหวัง มีความขัดแยงกับผูรวมงาน 

หวาดกลัว เปนตน 
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1.1.5 การขาดความรู เชน ไมไดรับการฝกอบรม ขาดการปฐมนิเทศ ไดรับคําแนะนําท่ีไมถูกตอง 
ขาดการทบทวนความรู เปนตน 

1.1.6 ขาดทักษะและความชํานาญ เชน การฝกหัดไมเพียงพอ ขาดผูฝกสอนไมคอยไดปฏิบัติ เปนตน 
1.1.7 การขาดแรงจูงใจ หรือแรงจูงใจไมเหมาะสม เชน วิธีการใหรางวัลไมเหมาะสม                 

ขาดแรงจูงใจ ขาดการลงโทษทางวินัย ทําโทษในส่ิงที่ไมควรทําโทษ เปนตน 
1.2 ปจจัยจากงาน เปนปจจัยที่เกิดขึ้นจากงานหรือสิ่งที่เก่ียวของในการปฏิบัติงานไดแก 

1.2.1 การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานไมเพียงพอหรือไมเหมาะสม เชน การมอบหมายความ
รับผิดชอบไมชัดเจน ไมเหมาะสม ขาดความรูในการบริหาร ขาดการวางแผนการปฏิบัติงาน ขาดการสอนการอบรม
ดานความปลอดภัยในการทํางาน เปนตน 

1.2.2 การควบคุมดูแลทางดานวิศวกรรมไมเพียงพอหรือไมเหมาะสม เชน ไมมีการประเมินสภาพ
การทํางาน ขาดการปรับปรุงสภาพการทํางานมาตรฐานการออกแบบดานวิศวกรรมไมเพียงพอ ขาดการติดตามและ
ประเมินผลหลังปรับปรุง เปนตน 

1.2.3 เครื่องมือและอุปกรณไมเพียงพอหรือไมเหมาะสม เชน เครื่องมือและอุปกรณไมได
มาตรฐาน ชํารุด ขาด 

การบํารุง ไมเหมาะสมกับลักษะงานหรือผูปฏิบัติงาน เปนตน 
1.2.4 มาตรฐานการปฏิบัติงานไมเพียงพอหรือไมเหมาะสม เชน ไมมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ภาษาท่ีใชสื่อความหมายไมชัดเจนหรือเขาใจยาก เปนตน 
2. สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ คือ สาเหตุในชวงเวลากอนที่จะเกิดเหตุการณที่ไมปลอดภัยขึ้น ซึ่งสาเหตุนั้นจะเปน
มูลเหตุโดยตรงที่ทําใหเกิดความไมปลอดภัยในการทํางานโดยแบงเปน 2 ปจจัย คือ 

2.1 การกระทําที่ไมปลอดภัย คือ การกระทําของผูปฏิบัติงานในขณะท่ีปฏิบัติงานท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย
หรืออุบัติเหตุ ไดแก 

2.1.1 การปฏิบัติงานลัดขั้นตอน 
2.1.2 การใชเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองมือไมถูกวิธี 
2.1.3 การปฏิบัติงานโดยไมมีหนาที่เก่ียวของ 
2.1.4 การไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ 
2.1.5 การไมใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
2.1.6 การปฏิบัติงานดวยความประมาท หยอกลอกันเลนขณะปฏิบัติงาน 
2.1.7 การถอดหรือดัดแปลงอุปกรณปองกันอันตรายที่เคร่ืองจักรจนไมสามารถใชงานได 
2.1.8 การซอมแซมเคร่ืองจักรโดยไมหยุดเดินเครื่อง 

จากสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่กลาวมาขางตน สามารถจําแนกสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจําแนกได
เปน 2 สาเหตุ ดังนี้ 

1. สาเหตุที่เกิดจากคน ไดแก สภาวะรางกายที่ไมเหมาะสม เชน เกิดการเจ็บปวย มีความเครียด สภาวะ
จติใจไมเหมาะสม ขาดความรู ไมมีทักษะ ขาดความชํานาญ ขาดแรงจูงใจในการทํางาน ไมปฏิบัติงานตามขั้นตอน 
ไมใชอุปกรณปองกันอันตราย เปนตน 

2. สาเหตุจากสภาพแวดลอมในการทํางานจากงาน เชน พื้นท่ีในการทํางานไมเหมาะสม ไมมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย ขาดการควบคุมดูแล ขาดการวางแผนการปฏิบัติงาน ขาดการอบรม เครื่องมือเครื่องใชไม
เหมาะสม หรือมีแตไมเพียงพอ 

 

���

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 



ปญหาอุบัติเหตุจากการทํางาน พบวาสาเหตุที่ทําใหพนักงานประสบอันตรายหรือบาดเจ็บจากการ
ปฏิบัติงานสูงสุด 5 อันดับของป 2554 -2558 (ขอมูลสถิติแหงชาติ, 2559) คือ วัตถุหรือสิ่งของตัด บาด ทิ่มแทง 
เปนสาเหตุหลักของการประสบอันตราย หรือโดยเฉลี่ย 5 ป มีพนักงานประสบอันตรายรอยละ 22.96 ตอป ของ
จํานวนการประสบอันตรายทั้งหมดรองลงมา คือ วัตถุหรือสิ่งของพังทลาย หลนทับ รอยละ 16.30 ตอป และวัตถุ
หรือสิ่งของหรือสารเคมีกระเด็นเขาตา รอยละ 14.09 ตอป ตามลําดับ ซ่ึงเกิดผลเสียท้ังทางตรงและทางออมและท่ี
สําคัญมีอันตรายถึงชีวิตได ถึงแมวาโรงงานอุตสาหกรรมจะมีมาตรการปองกันควบคุมอุบัติ เหตุจากการปฏิบัติงาน
แลวก็ตาม เมื่อรางกายไดรับอันตรายจากอุบัติเหตุแลว ผลกระทบท่ีตามมาเนื่องจากอุบัติเหตุมีดังนี้ 
การสูญเสียเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ 

1. การสูญเสียทางตรง (Direct Cost) หมายถึง การสูญเสียเงินท่ีตองจายไปอันเนื่องจากอุบัติเหตุ เชน คา
รักษาพยาบาล คาทําขวัญ คาทําศพ เปนตน 

2. การสูญเสียทางออม (Indirect Cost) หมายถึง คาใชจายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากคาใชจายทางตรง 
ไดแก การเสียเวลาการทํางานของพนักงานและภาพพจนของสถานประกอบการ สถานท่ีทํางานนอกจากนี้ วิทยา 
อยูสุข ไดจําแนกความสูญเสียจากอุบัติเหตุออกเปน 2 แบบดังตอไปนี้ 

2.1 จําแนกตามชนิดของการสูญเสีย 
2.1.1 การสูญเสียจากการบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิต (Injury Loss) 
2.1.2 การสูญเสียจากการเสียทรัพยสิน (Property Loss) 
2.1.3 การสูญเสียจากการเสียเวลาการทํางาน (Time Loss) 

2.2 จําแนกตามประเภทผูไดรับการสูญเสีย 
2.2.1 นายจาง ตองสูญเสียคารักษาพยาบาล คาทดแทน คาทําขวัญ ทําศพ เสียทรัพยสิน

เสียเวลาในการทํางาน 
2.2.2 พนักงานที่ไดรับอุบัติเหตุตองเสียสุขภาพจิต เสียขวัญ กําลังใจ เสียเวลาการทํางาน ขาด

รายได เปนภาระครอบครัว ไดรับความทุกขทรมานจากการบาดเจ็บ และอาจทําใหเสียชีวิตได 
2.2.3 เพ่ือนรวมงานสูญเสียขวัญและกําลังใจ ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลง 
2.2.4 หัวหนางานตองรับผิดชอบตอการเกิดอุบัติเหตุเพราะความปลอดภัยเปนหนาที่สวนหนึ่ง

ของสายบังคับบัญชา ไดรับการตําหนิติเตียนจากผูบังคับบัญชาระดับสูง 
2.2.5 ประเทศชาติ สูญเสียคนในวัยทํางานซ่ึงเกิดจากความพิการ หรือเสียชีวิต สูญเสียคา

รักษาพยาบาลและผลผลิตรวมของชาติซึ่งเปนการสูญเสียทางเศรษฐกิจ จะเห็นไดวาผลกระทบที่ตามมาหลังการเกิด
อุบัติเหตุนั้นมีหลายประการ ทั้งในเร่ืองของการเกิดการบาดเจ็บและการสูญเสีย ซึ่งรวมไปถึงการสูญเสียเงินที่ใชจาย
ในการรักษาพยาบาล ผลกระทบของการเกิดอุบัติเหตุนั้นไมไดเกิดเฉพาะกับพนักงานเทานั้น ยังรวมไปถึงครอบครัว 
หัวหนางาน เพื่อนรวมงานและประเทศชาติอีกดวย 

กระทรวงสาธารณสุขไดใหความสําคัญกับวัยทํางานจึงมอบหมายใหกรมควบคุมโรค ดําเนินการจัดทํา
โครงการวัยทํางานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุข ภายใตนโยบายลดโรค เพิ่มสุข โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
และสนับสนุนใหประชากรวัยทํางานมีสุขภาพดี ลดการเจ็บปวยจากโรคไมติดตอเรื้อรังและการบาดเจ็บ รวมท้ังโรค
ที่เปนปญหาสาธารณสุขของพื้นที่ ปลอดภัยจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม มีสุขภาพจิตท่ีดี ดังนั้นเพ่ือให
การดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคกรมควบคุมโรค โดยสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอมรวมกับ
ภาคีเครือขายท้ังจากภาครัฐและเอกชนไดจัดทําเกณฑการพัฒนา “สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ
เปนสุข” โดยยึดกรอบแนวคิด Healthy Workplace ของ WHO 2008 และสวนหนึ่งดัดแปลงมาจากเกณฑการ
ประเมิน “สถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน (Healthy Workplace) ของกรมอนามัย รวมท้ังไดจัดวันความปลอดภัย
ในการทํางานแหงชาติขึ้นในวันที่ 10 พฤษภาคมของทุกป ตั้งแตป 2541 เปนตนมา แตการประสบอันตรายหรือ
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เจ็บปวยจากการปฏิบัติงานยังคงเกิดขึ้นเนื่องจากลักษณะงานท่ีซับซอน มีความเสี่ยงมาก สภาพการทํางานท่ีรีบเรง
แขงกับเวลา ขาดความสนใจในดานความปลอดภัย ขาดอุปกรณปองกันอันตราย พนักงานตองพยายามปรับตัวทําให
เกิดปญหาทางดานจิตใจและเกิดความเครียดตามมานั้น มีผลตอการปฏิบัติงานทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ลดลงและเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานมากข้ึน 
หลักการปองกันอุบัติเหตุ 

องคการอนามัยโลก ไดใหความสําคัญในการจัดบริการอนามัยเบ็ดเสร็จสําหรับประชาชนท่ีทํางานทุก
ประเภท (Comprehensive Preventive Health Care) องคการทํางานทุกประเภท ไดแก องคการอนามัยโรค 
(WHO) องคการกรรมกรโลก (ILO) ไดกําหนดขอตกลงรวมกันถึงจุดมุงหมายเพื่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผูประกอบอาชีพ ดังนี้  

1. สงเสริมและคงไวซึ่งสุขภาพทางกาย จิตใจ และทางสังคมในงานทุกอาชีพ 
2. ปองกันคนทํางานไมใหสุขภาพเสื่อมโทรม ซึ่งสาเหตุมาจากการทํางาน 
3. ปองกันคนทํางานจากปจจัยที่ทําใหเกิดอันตราย เชน ใสหนากากปองกันฝุน เคร่ืองอุดหู เปนตน 
4. จัดคนทํางานใหเหมาะสมกับงานและคงสภาพท่ีดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในการทํางานโดยการปรับปรุง

เครื่องมือใหเหมาะสมกับดานสรีรวิทยาและทางดานจิตใจ นั่นคือ จัดคนใหเหมาะสมกับงาน จัดงานใหเหมาะสมกับคน  
จากการศึกษาของพงษเสถียร เหลืองอลงกต (2553) พบวาข้ันตอนหลักในการจัดทําระบบการจัดการอาชี

วอนามัยและความปลอดภัย มีดังนี้ 
1. ทบทวนสถานะเร่ิมตนเพ่ือทราบสถานภาพปจจุบันขององคกรโดยมีวัตถุประสงคในการกําหนดขอบเขต

ของการนําเอาระบบการจัดการไปใชและเพ่ือใชในการวัดผลความกาวหนา 
2. นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผูบริหารระดับสูงขององคกรจะตองกําหนดนโยบายและจัดทํา

เปนเอกสารพรอมทั้งลงนามเพื่อแสดงเจตจํานงดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แลวมอบหมายใหมีการ
ดําเนินการตามนโยบาย พรอมทั้งจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนในการดําเนินงาน ตองใหพนักงานทุกระดับเขาใจ
นโยบาย ทั้งสงเสริมใหเขามามีสวนรวมในระบบการจัดการ 

3. การวางแผน มีการชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยงรวมทั้งชี้บงขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้เพ่ือใช
ในการจัดทาํแผนงานควบคุมความเสี่ยงการวัดผลและการทบทวนระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ไดอยางเหมาะสม พรอมทั้งกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีชัดเจนเพื่อใหสามารถจัดสรรทรัพยากรไดอยาง
ถูกตองทั้งดานงบประมาณและบุคลากร 

4. การนําไปใชและการปฏิบัติองคกรตองนําแผนงานที่กําหนดไวมาปฏิบัติโดยมีผูบริหารระดับสูงเปน
ผูรับผิดชอบ 

5. การตรวจสอบและแกไข ผูบริหารขององคกรตองกําหนดใหมีการติดตามผลเปนระยะๆเพ่ือวัดผลและ
หาขอบกพรองของระบบ 

6. ทบทวนการจัดการ ผูบริหารระดับสูงขององคกรจะตองกําหนดใหมีการทบทวนระบบการจัดการ         
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากผลการดําเนินงาน 

จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปไดวา หลักการปองกันอุบัติเหตุ หมายถึง การปองกันอันตรายแก
คนงานจากส่ิงที่เปนอันตรายตางๆ เชน จากปจจัยสภาพแวดลอมท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย การออกแบบเครื่องมือให
เหมาะสมกับงาน การจัดหาอุปกรณปองกันอันตรายตามความเส่ียงที่อาจไดรับ รวมท้ังมีการใหความรูเพ่ือใหเกิด
ความเขาใจในเร่ืองพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุเพื่อคงไวซึ่งสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน 
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สรุป 
ดังนั้นในการจัดการดําเนินงานพัฒนารูปแบบการปองกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของพนักงานใน

โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเปนแนวทางการเสริมสรางความรูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม รวมท้ังมีรูปแบบการปองกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
ของพนักงานที่ชัดเจนเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ ทําใหทั้งพนักงาน หัวหนางาน ผูบริหารและผูที่มีสวนเกี่ยวของ
สามารถนําไปใชในการดําเนินงานไดอยางถูกตองเหมาะสมและเกิดความตอเนื่องในการดําเนินงานตอไป  

 
กิตติกรรมประกาศ 
 บทความวิชาการนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางดียิ่งจากคณาจารยผูเชี่ยวชาญ
และผูเกี่ยวของโดยเฉพาะอาจารย รองศาสตราจารยดร.สุรีย จันทรโมลี, รองศาสตราจารยดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ
และ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ ที่กรุณาใหคําปรึกษาแนะนําแนวทางท่ีถูกตองตลอดจน
แกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความละเอียดถี่ถวนและใจใสดวยดีเสมอมา ผูเขียนรูสึกซาบซึ้งเปนอยางยิ่งในความ
กรุณาของทุกทาน จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
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