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บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 

 
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) เริ่มมีการนํามาใชเปนหลักในการบริหาร

ประเทศ และยังไดประยุกตใชในการบริหารกิจการตาง ๆ ทุกประเภทมากวา 3 ทศวรรษ โดยในชวงระยะเวลา
ที่ผานมา ไดมีการพัฒนาใหมีความครอบคลุมและทันสมัยมากยิ่งขึ้น แมวาจะมีหนวยงานหรือองคกรไดใหคํา
นิยามที่หลากหลาย แตโดยสรุปมีเปาหมายเชนเดียวกัน คือ การบริหารการดําเนินงานดวยความถูกตอง บน
พ้ืนฐานคุณธรรม เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ไมวาจะเปนองคกรหรือหนวยงานในระดับใดก็ตาม ประเทศไทยได
เริ่มเห็นความสําคัญของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีอยางจริงจัง ตั้งแตหลังวิกฤติเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 
ที่มีการเห็นพองตองกันวา สาเหตุสําคัญหนึ่งมาจากการบริหารกิจการบานเมืองที่ขาดธรรมาภิบาล กอใหเกิด
ปญหาที่ลุกลามจนบานปลายในที่สุด ทําใหทุกฝายในสังคมหันมาใหความสนใจในเรื่องธรรมาภิบาลมากข้ึน 
เพ่ือแกไขปญหาขอบกพรองอันเกิดมาจากการขาดระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ ไมมีการควบคุมและ
ตรวจสอบถวงดุลอยางเปนระบบ ขาดการปลูกฝงจิตสํานึกจริยธรรม ทําใหเกิดรูรั่วไหล การกระทําผิด ฉอฉล
และทุจริตในการปฏิบัติหนาที่ โดยเฉพาะในสวนของภาครัฐนั้น พบวายังคงมีความซ้ําซอนสิ้นเปลืองและปญหา
ที่สั่งสมมาเปนเวลายาวนาน จําเปนตองมีการรื้อปรับระบบราชการใหมี ความทันสมัย และสามารถรองรับตอ
การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 

จากการปฏิบัติราชการ และการฝกอบรมระยะสั้นภายใตโครงการพัฒนาขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 
(HiPPS) รุนท่ี 11 ของสํานักงาน ก.พ. โดยความรวมมือของ สถาบันบัณฑิตเพ่ือการพัฒนาแหงสาธารณรัฐ
เกาหลีใต (Korea Development Institute: KDI) ไดเรียนรูพัฒนาการดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ของสาธารณรัฐเกาหลีใต ซ่ึงประสบปญหาไมตางจากประเทศไทยในชวงวิกฤติเศรษฐกิจ แตกลับสามารถฟนตัว
ไดอยางเขมแข็งและพัฒนาอยางรวดเร็ว จนสามารถยกระดับประเทศในระดับที่สูงกวาประเทศไทยได ซึ่งเม่ือ
พิจารณาจากผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) พบวา เกาหลีใตไดใชเครื่องมือที่สําคัญอยางหนึ่งในการ
ยกระดับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี จนเกิดผลในวงกวางคือการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
(e-government) ท่ีมีประสิทธิภาพสูง สามารถตอบสนองความตองการของทุกภาคสวนในสังคมไดอยางดี จะ
เห็นไดจากการจัดอันดับขององคการสหประชาชาติที่ใหเกาหลีใตไดอันดับ 1 ดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
ติดตอกันถึง 6 ป และไดเห็นความสัมพันธของระดับการพัฒนาประเทศท่ีสอดคลองกับการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส 

คณะผูจัดทําเห็นวาสามารถนํามาประยุกตใชกับประเทศไทยไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม ซึ่ง
เชื่อวาจะสามารถพัฒนาประเทศไทยใหมีขีดความสามารถในการแขงขันมากขึ้น และชวยลดปญหาตาง ๆ 
หลายประการที่ประเทศไทยกําลังประสบอยูไดเปนอยางด ี
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คํานํา 
 
การปฏิบัติราชการและการฝกอบรมระยะสั้น ภายใตโครงการขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

สํานักงาน ก.พ. มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการพัฒนาขาราชการในโครงการที่ผานการคัดเลือกจากหนวยงาน และ
สํานักงาน ก.พ. ที่เปนผูมีความรูความสามารถสูง ใหมีความรูรอบดาน เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง สามารถ
ประยุกตใชความรูในการพัฒนาองคกร ตลอดจนพัฒนาตนเองใหมีความพรอมเพื่อเปนผูนําหรือผูบริหารของ
องคกรในอนาคต 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 สํานักงาน ก.พ. ไดรวมมือกับสถาบันบัณฑิตเพ่ือการพัฒนาแหง
สาธารณรัฐเกาหลีใต (Korea Development Institute) ในการจัดหลักสูตรเพ่ือพัฒนากลุมขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูงรุนที่ 11 ผานการบรรยาย การศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต และการศึกษาผานผลการ
ปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) ตลอดจนฝกการวางแผน ออกแบบนโยบายจริง โดยการแนะนําของ
ผูทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตเพ่ือการพัฒนาแหงสาธารณรัฐเกาหลีใต ตั้งแตวันที่ 17 – 25 พฤศจิกายน ณ 
กรุงเทพมหานคร และ 12 – 18 ธันวาคม 2558 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต 

จากการปฏิบัติราชการและการฝกอบรมระยะสั้น คณะผูจัดทําไดรับการถายทอดบทเรียน 
ประสบการณ รวมทั้งมีการแบงปนขอมูลรวมกันระหวางประเทศไทยและเกาหลีใต ทําใหไดรับองคความรูใน
ดานตาง ๆ ที่สามารถนํามาประยุกตใชกับสถานการณและสภาพแวดลอมของประเทศไทย เพื่อการพัฒนาใน
ขั้นตอไปได 

รายงานผลการปฏิบัติราชการและการฝกอบรมระยะสั้นฉบับนี้  คณะผู จัดทําไดเลือกให
ความสําคัญกับ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเปนการเรียนรูจากองคความรู ประสบการณ และการ
ดําเนินการจริงของสาธารณรัฐเกาหลีใต โดยเฉพาะดานการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่เห็นผลเปนรูปธรรม 
และพิสูจนแลววาเปนเครื่องมือสําคัญในการชวยประเทศเกาหลีใตในการยกระดับการพัฒนาประเทศ เพื่อให
ขาราชการในโครงการ และผูที่สนใจไดศึกษา และสามารถนําไปประยุกตใชในการวางแผนนโยบายสาธารณะ
เพ่ือการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของประเทศไทยไดตอไป 

คณะผูจัดทําขอขอบคุณ สํานักงาน ก.พ. สถาบันบัณฑิตเพ่ือการพัฒนาแหงสาธาณรัฐเกาหลีใต 
ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิ เจาหนาที่ทุกทานที่ไดถายทอดความรู ประสบการณ ตลอดจนอํานวยความสะดวกให
คณะผูจัดทําสามารถปฏิบัติราชการ และศึกษาเรียนรูจนประสบความสําเร็จเปนอยางด ี
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บทท่ี 1 

นิยามของการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี 

(Good Governance) ของประเทศไทย และเกาหลีใต 
(What are the lessons learned from the program?) 

 

 ในป พ.ศ. 2532 นับเปนครั้งแรกที่พบนับเปนครั้งแรกที่พบวามีการใชคําวา การบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) ขึ้น ในรายงานของธนาคารโลก (World Bank) เรื่อง

“Sub-Sahara Africa from Crisis to Sustainable Growth” ตอมากองทุนการเ งินระหว า งประ เทศ 

(International Monetary Fund) ไดทําการศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับการใหประเทศตาง ๆ กูเงินเพ่ือฟนฟู

เศรษฐกิจ ซึ่งพบวาธรรมาภิบาลเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่นําไปสูความสําเร็จในการฟนฟูระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศ จากนั้นแนวความคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาลก็ไดรับการถายทอดผานหนวยงานตาง ๆ เชน 

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสําหรับเอเชียและแปซิฟกแหงสหประชาชาติ (The United Nations 

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: UNESCAP) สํานักงานโครงการพัฒนา

แหงสหประชาชาติ (United Nations Development Program : UNDP) และองคการเพ่ือความรวมมือทาง

เศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) เปนตน 

สําหรับประเทศไทยนั้น ผลจากวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อป พ.ศ. 2540 ทําใหทุกฝายในสังคมหันมาใหความ

สนใจในเรื่องธรรมาภิบาลมากขึ้น เพื่อแกไขปญหาขอบกพรองอันเกิดมาจากการขาดระบบการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ ไมมีการควบคุมและตรวจสอบถวงดุลอยางเปนระบบ ขาดการปลูกฝงจิตสํานึกจริยธรรม ทําให

เกิดรูรั่วไหล การกระทําผิด ฉอฉลและทุจริตในการปฏิบัติหนาที่ โดยเฉพาะในสวนของภาครัฐนั้น พบวายังคงมี

ความซ้ําซอนสิ้นเปลืองและปญหาที่สั่งสมมาเปนเวลายาวนาน จําเปนตองมีการรื้อปรับระบบราชการใหมี  

ความทันสมัย และสามารถรองรับตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 

 

 

1.1 ความหมายของหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

ในป พ.ศ. 2535 ธนาคารโลกไดริ เริ่มแนวคิดและอธิบายถึงการบริหารกิจการบานเ มือง 

(Governance) วาเปนเรื่องเกี่ยวกับลักษณะของการใชอํานาจในการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศเพ่ือการพัฒนาซึ่งครอบคลุมประเด็นในเรื่องการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ การบริหารจัดการ

ภาครัฐ ภาระรับผิดชอบ กรอบตัวบทกฎหมายเก่ียวกับการพัฒนา ความโปรงใสและ ขอมูลขาวสาร 

คําวา “Good Governance” ในประเทศไทยมีการใชคําศัพทเรียกหลายคําดวยกัน เชน ธรรมาภิบาล 

การบริหารกิจการบานเมือง (และสังคม) ที่ดี ธรรมรัฐ สุประศาสนการ ธรรมราษฎร การปกครองที่ดี          

การบริหารจัดการที่ดี ซึ่งนักวิชาการและหนวยงานตาง ๆ ไดใหคําจํากัดความของ คําดังกลาว ไวหลายนิยาม 
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และแตละละนิยามมีหลายองคประกอบ แตทายท่ีสุดก็มีเปาหมายเดียวกัน คอืหลักการบริหารจัดการบานเมือง

เพ่ือนําไปสูความยั่งยืน และผลประโยชนสูงสุดของประเทศและประชาชน 

1) UNESCAP อธิบายวาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนเรื่องที่มีความเก่ียวของกับการจัดการ

โครงสรางและความสัมพันธของสถาบันทางการเมืองซึง่ครอบคลุมทั้งในสวนของสถาบันทางการเมือง

ที่มีลักษณะอยางเปนทางการและไมเปนทางการ การตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรเพ่ือบริหารกิจการของ

บานเมืองและแกไขปญหาของสังคม ตลอดจนกระบวนการเขามามีสวนรวมของภาคสวนหรือฝายตาง ๆ 

ในการกําหนดนโยบายสาธารณะและการนํานโยบายสาธารณะไปสูการปฏิบัติภายใตกรอบและ

กระบวนการทางกฎหมายอันชอบธรรม โดยมีจุดมุงหมายเพื่อทําใหมั่นใจวาขอเรียกรองของความ

ตองการของทุกฝายในสังคมจะไดรับการรับฟง และนําเขามาพิจารณาไตรตรองในการตัดสินใจและ

กําหนดนโยบายสาธารณะ สามารถตอบสนองความตองการของสังคมทั้งในปจจุบันและอนาคต 

รวมท้ังทําใหปญหาทุจริตหรือประพฤติมิชอบลดลงในทายที่สุด นอกจากนี้ UNESCAP ยังไดกําหนด

องคประกอบของหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไว 8 ประการ คือ การมีสวนรวม 

( Participation) นิ ติ ธ ร ร ม  ( Rule of Law) ค ว าม โ ปร ง ใ ส  ( Transparency) ก า ร ตอบ ส น อง 

(Responsiveness) การมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม 

และไมละเลยบุคคลกลุมหนึ่งกลุมใดออกไปจากสังคม (Equity and Inclusiveness) ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) และภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

2) UNDP ไดทบทวนและใหนิยามใหมวาเปนเรื่องของการใชอํานาจทางการเมืองเศรษฐกิจ และการ

บริหารราชการแผนดินเพ่ือจัดการกิจการของประเทศชาติบานเมือง รวมทั้งยังไดกําหนดคุณลักษณะ

ของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล โดยเอาแนวคิดเก่ียวกับ การพัฒนามนุษยเขามา

ไวดวยรวมทั้งสิ้น 9 ประการ ดังนี้  

2.1) การมีสวนรวม (Participation) ชายและหญิงทุกคนควรมีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินใจ

ทั้งโดยทางตรงหรือผานทางสถาบันตัวแทนอันชอบธรรมของตน ท้ังนี้ การมีสวนรวมที่เปดกวาง

นั้นตองอยูบนพ้ืนฐานของการมีเสรีภาพในการรวมกลุมและการแสดงความคิดเห็น รวมถึง

ความสามารถเขามามีสวนรวมอยางมีเหตุผลในเชิงสรางสรรค 

2.2) นิติธรรม (Rule of Law) กรอบตัวบทกฎหมายตองมีความเปนธรรมและไมมีการเลือก

ปฏิบัติโดยเฉพาะในสวนที่เก่ียวของกับเรื่องของสิทธิมนุษยชน 

2.3) ความโปรงใส (Transparency) ตองอยูบนพ้ืนฐานของการไหลเวียนของขอมูลขาวสาร

โดยบุคคลที่มีความสนใจจะตองสามารถเขาถึงสถาบัน กระบวนการและขอมูลขาวสารไดโดยตรง 

ทั้งนี้ การไดรับขอมูลขาวสาร ดังกลาวตองมีความเพียงพอตอการทําความเขาใจและการติดตาม

ประเมินสถานการณ 

2.4) การตอบสนอง (Responsiveness) สถาบัน กระบวนการดําเนินงานตองพยายามดูแล    

เอาใจใสผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 
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2.5) การมุ งเนนฉันทามติ  (Consensus-Oriented) มีการประสานความแตกตางใน

ผลประโยชนของฝายตาง ๆ เพ่ือหาขอยุติรวมกันอันจะเปนประโยชนตอทุกฝายไมวาจะเปน

นโยบายและกระบวนการ ขั้นตอนใด ๆ ใหมากที่สุด เทาที่จะเปนไปได 

2.6) ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity) ชายและหญิงทุกคนตองมีโอกาสในการ

ปรับปรุงสถานะหรือรักษาระดับชีวิตความเปนอยูของตน 

2.7) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) สถาบัน กระบวนการ 

ตองสรางผลสัมฤทธิ์ที่ตรงตอความตองการและขณะเดียวกันก็ตองใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน

สูงสุด 

2.8) ภาระรับผิดชอบ (Accountability) ผู มี อํ านาจตัดสินใจไม วาจะอยู ในภาครัฐ 

ภาคเอกชนหรือองคกรภาคประชาสังคม ตองมีภาระรับผิดชอบตอสาธารณชนทั่วไปและผูมีสวนได

สวนเสียในสถาบันของตน 

2.9) วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Vision) ผูนําและบรรดาสาธารณชนตองมีมุมมอง

ที่เปดกวางและเล็งการณไกลเกี่ยวกับการบริหารกิจการบานเมืองและการพัฒนามนุษย (สังคม) 

รวมถึงมีจิตสํานึกวาอะไรคือความตองการและความจําเปนตอการพัฒนาดังกลาว ตลอดจนมี

ความเขาใจในความสลับซับซอนของบริบททางประวัติศาสตร วัฒนธรรมและสังคม ซึ่งเปนสิ่งที่

อยูในแตละประเด็นนั้น 

3) ในป พ.ศ. 2555 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดทบทวนและวิเคราะหหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดีใหม เพ่ือใหหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมีความงายกับสภาพบริบท

ของประเทศไทย ซึ่งไดนําเอาประเด็นที่มีความสัมพันธเกี่ยวของรวมไวดวยกันเปนหมวดหมู นอกจากนี้ยัง

ไดใหความสําคัญในเรื่องของทัศนคติและพฤติกรรมของตัวบุคคลทั้งในระดับผูนําและผูปฏิบัติงาน โดยเห็น

ควรใหมีการเพิ่มเติมประเด็นในเรื่องการสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรม อันเปนไปตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 279 ซึ่งไดกําหนดใหมี้มาตรฐานทาง

จริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท 
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1.2 หลักการการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี(Good Governance) ของประเทศไทย 

 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ 24 เมษายน 2555 ไดมีมติเห็นชอบกับหลักธรรมาภิบาลของ        

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยประกอบดวย 4 หลักการสําคัญ และ 10 

หลักการยอย ดังนี้ 

1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) ประกอบดวย หลักประสิทธิภาพ 

(Efficiency) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) และหลักการตอบสนอง (Responsiveness) 

2) คานิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบดวย หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถ

ตรวจสอบได (Accountability) หลักความเปดเผย/โปรงใส (Transparency) หลักนิติธรรม (Rule of 

Law) และหลักความเสมอภาค (Equity) 

3) ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบดวย หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) และ 

หลักการมีสวนรวม/การมุงเนนฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented) 

4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบดวย หลักคุณธรรม/

จริยธรรม (Morality/Ethics) 

 
รูปท่ี 1: หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
(Good Governance). พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 

2558. 
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ความหมายของหลักการยอย มีดังตอไปนี ้

1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) 

1.1) ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใชทรัพยากรอยางประหยัดเกิด

ผลิตภาพท่ีคุมคาตอการลงทุนและบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ทั้งนี้ ตองมีการลดขั้นตอน

และระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความสะดวกและลดภาระคาใชจาย ตลอดจนยกเลิก

ภารกิจที่ลาสมัยและไมมีความจําเปน 

1.2) ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ปฏิบัติหนาที่ตามพันธกิจให

บรรลุวัตถุประสงคขององคการ มีการวางเปาหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยูในระดับที่

ตอบสนองตอความคาดหวังของประชาชน สรา งกระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมี

มาตรฐานมีการจัดการความเสี่ยงและมุงเนนผลการปฏิบัติงานเปนเลิศ รวมถึงมีการติดตาม

ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง 

1.3) การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการได

อยางมีคณุภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ 

รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวน

เสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม 

2) คานิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) 

2.1) ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตอง

สามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย รวมทั้งตองมีการจัดวางระบบการรายงาน

ความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่ กําหนดไวตอสาธารณะ เพ่ือประโยชนในการ

ตรวจสอบและการใหคุณใหโทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและ

ผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน 

2.2) เปดเผย/โปรงใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองปฏิบัติงานดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่จําเปนและเชื่อถือไดให

ประชาชนไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนวางระบบใหการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวเปนไป

โดยงาย 

2.3) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใชอํานาจของกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และ

คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ 

2.4) ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใหบริการอยางเทาเทียมกัน ไมมี

การแบงแยกดานชายหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อาย ุสภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ

ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอ่ืน ๆ อีกทั้ง
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โครงการขาราชผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ 11 สาํนักงาน ก.พ. 

ยังตองคํานึงถึงโอกาสความเทาเทียมกันของการเขาถึงบริการสาธารณะของกลุมบุคคล

ผูดอยโอกาสในสังคมดวย 

3) ประชารัฐ (Participatory State) 

3.1) การมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented) 

หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปดโอกาสให

ประชาชนมีสวนรวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็น

ที่สําคัญท่ีเกี่ยวของรวมคิดแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน และรวม

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตองมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือขอตกลง

รวมกันระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของ โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจะตอง

ไมมีขอคัดคานที่หาขอยุติไมไดในประเด็นท่ีสําคัญ 

3.2) การกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบอํานาจ

และกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ 

ไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถายบทบาทและภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ

ภาคสวนอ่ืน ๆ ในสังคม  

4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) 

4.1) คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethic) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองมีจิตสํานึก ความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของ

สังคม รวมทั้งยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ

เจาหนาท่ีของรัฐประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนและจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจน

คุณลักษณะที่พึงประสงคของระบบราชการไทย 

 

1.3 สรุปการเรียนรูหลักการการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี(Good Governance) และ

การประยุกตใชของสาธารณรัฐเกาหลีใต1 

 

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเก่ียวของกับทั้งรัฐบาลและประชาชน โดยโครงสราง กระบวนการ และ

คุณคาของการบริหารกิจการบานเมืองลวนมีผลกระทบตอสมรรถภาพของรัฐบาลและความเชื่อถือที่ประชาชน

มีใหรัฐ ดังนั้นจําเปนตองออกแบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีใหเหมาะสมกับสภาพบานเมืองผาน

กระบวนการและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย โดยปจจัยแวดลอมท่ีเกี่ยวของซึ่งมีผลตอการออกแบบการบริหารกิจการ

บานเมือง ไดแก เศรษฐกิจการเมือง ระดับความสัมพันธระหวางรัฐบาลและผูมีบทบาทในภาคประชาชน 

                                                           
1 บรรยายโดย Prof.Soonhee Kim, Professor of Public Administration. Chair, MPM Program, KDI School of Public Policy and Management, 

Seoul, Korea, 15 December 2015 
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โครงการขาราชผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ 11 สาํนักงาน ก.พ. 

ประวัติศาสตร วัฒนธรรม สถาบันตาง ๆ  ข้ันตอนวิธีการบริหาร ความตองการและคาดหวังของประชาชน 

บริบททางสังคมในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับโลก รวมถึงนโยบายเฉพาะตาง ๆ  อีกดวย 

ความทาทายดานการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมือง ไดแก ความยั่งยืน การประสานกันระหวาง

การรวมอํานาจและการกระจายอํานาจ ความซื่อสัตยของผูนําภาครัฐ ความโปรงใสและภาระรับผิดชอบ      

การบริหารกิจการบานเมืองนั้นมาจาก 2 แนวคิดคือการบริหารจัดการภาครัฐและประชาธิปไตย โดยระบบการ

บริหารยึดหลักจากประสิทธิภาพสูคุณคาตอสาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งกอใหเกิดโอกาสใน

การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและความสุขของประชาชน ทําใหประชาชน องคกรเอกชน และ

องคกรรัฐเขามามีสวนรวมซ่ึงกันและกัน รวมกันในการบริหารกิจการบานเมือง นอกจากน้ีในสวนที่เก่ียวของกับ

ขาราชการก็มีการใหความสําคญักับการจางงานท่ีเนนความถูกตองชอบธรรมและความสามารถ ตลอดจนความ

ตองการผูนําท่ีมีภาวะผูนําในทุกภาคสวน ดังนั้นจึงจําเปนตองศึกษาวิจัยความคาดหวังของประชาชน 

สมรรถภาพของรัฐบาล และภาวะผูนําในรัฐบาล 

ในสภาพการณปจจุบันที่การติดตอสื่อสารครอบคลุมและการสงตอขอมูลขาวสารโยงใยไปทั่วโลก     

ทําใหประเทศกําลังพัฒนาตองมีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีท่ีมีความโปรงใส มีการแสดงถึงภาระรับผิดชอบ 

รวมทั้งตองพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปพรอมๆ กันดวย ทําใหภาคประชาชน องคกรเอกชน องคกรภาคสังคม 

บริษัทเอกชนและบริษัทเอกชนเขามามีสวนรวมในกิจการของรัฐ รัฐจึงควรสรางสมรรถนะการบริหารที่มี

ประสิทธิผลและเปนประชาธิปไตย ผูนําควรมีวิสัยทัศนกวางไกลระดับโลกและปฏิบัติใหไดในระดับประเทศ

หรือทองถ่ิน ผูนําทางการเมือง ขาราชการอาวุโสระดับชาติและระดับทองถิ่นซึ่งมีบทบาทสําคัญในการบริหาร

กิจการบานเมืองจะตองมีทักษะ ความสามารถ และความรูในการนําประชาชนผานทางธรรมาภิบาลของ     

การบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

การสรางเครือขายเปนสมรรถะในการบริหารของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แตจะเชื่อมโยง

สมรรถนะในการบริหารและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีอยางไรในบริบทของประเทศ สมรรถนะที่ตองสราง

ขึ้นเพ่ือแสดงถึงการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก ความซื่อสัตย ตรงไปตรงมา การมีสวนรวม และความ

ซื่อตรง ไมทุจริต โดยความซื่อสัตย ตรงไปตรงมา อาจแสดงไดดวยการมีเอกสารของรัฐบาลที่ชัดเจน มีแนวทาง

ชัดเจนของกฎระเบียบและกฎหมายเก่ียวกับข้ันตอนในการบริหาร มีอิสระในเรื่องขอมูลขาวสารและสิทธิ

ทางการเมือง อิสระของสื่อ มีการแบงปนและสงตอขอมูลและความรูตาง ๆ ระหวางแตละภาคสวน หนวยงาน 

เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นจึงตองใชหลายวิธีในการสื่อสารในงานของรัฐบาลกับประชาชนและ

ชุมชนทองถ่ิน การพยายามสรางความนาเชื่อถือจะกอใหเกิดวัฒนธรรมชุมชนและความรูสึกเปนเจาของของ

ประชาชน 

การสรางการมีสวนรวม โดยเนนใหประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการบริหารจัดการ มี

การประชุมปรึกษาหารือกัน มีกฎระเบียบและกฎหมายการบริหารจัดการที่เก่ียวกับวิธีการ ขั้นตอนของการมี

สวนรวมของประชาชน มีการเผยแพรกฎหมายและระเบียบตาง ๆ  ใหทราบ การใหประชาชนมีสวนรวมรับรูใน

ขอผิดพลาดของภาครัฐตอการบริหารสวนทองถ่ิน มีการประสานความรวมมือกันระหวางประชาชน องคกร
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โครงการขาราชผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ 11 สาํนักงาน ก.พ. 

ธุรกิจ ประชาคม และองคกรเอกชนในการออกเสียงเรื่องการทุจริตและการเขาถึงสิทธิทางการเมือง ตลอดจน

กิจกรรมอาสาสมัคร 

การแสดงความซื่อตรง ไมทุจริต สามารถสรางความเชื่อถือใหกับภาคประชาชนได โดยสมรรถนะท่ี

แสดงถึงความซื่อตรง เชน กลไกการควบคุมการทุจริต การตระหนักถึงความซื่อตรงของสาธารณชน ความเปน

มืออาชีพและมีจรรยาบรรณของรัฐบาล ประชาคม องคกรเอกชน สื่อสารมวลชน และองคกรธุรกิจ การยกยอง

ขาราชการหรือผูนําทองถ่ินที่ซื่อตรง การสรางคานิยมเรื่องสัญญาและกระบวนการตอลองท่ียุติธรรม 

โดยสรุป สมรรถนะดานการบริหารในมุมมองของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีจะตองประกอบดวย

ความซื่อสัตย ตรงไปตรงมา การสงเสริมใหมีสวนรวม และความซื่อตรง ซึ่งลวนมีผลกระทบตอประชาสังคมใน

เรื่องการบริหารที่เปนประชาธิปไตย การพัฒนาเศรษฐกิจ และความเชื่อถือในรัฐบาล ทั้งสิ้น โดยสมรรถนะดาน

การบริหารของรัฐบาลแบงเปน 4 สวน ไดแก 

1) กรอบดานโครงสราง ประกอบดวย กฎหมาย นโยบาย ทรัพยากร การปรับปรุงดาน IT ระบบการ

ประเมิน สิทธิของประชาชนในการรับขอมูลขาวสาร 

2) กรอบดานการเมือง ประกอบดวย การมีสวนรวมของประชาชน การรวมมือระหวางองคกรตาง ๆ 

ความสัมพันธกับสื่อสารมวลชน 

3) กรอบดานทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย ความเปนมืออาชีพ ศักยภาพ และภาวะผูนํา 

4) กรอบดานวัฒนธรรม ประกอบดวย ตนทุนทางสังคม วัฒนธรรมโดยรวม และความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม 

1.3.1 การศึกษาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเกาหลีใต 

ประเทศเกาหลีใต ไดเริ่มใหความสําคัญกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance)      

มาเปนระยะเวลายาวนาน โดยเฉพาะชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ไดนํามาใชอยางจริงจังในการ

ปฏิรูปประเทศ นอกเหนือไปจากการปราบปรามการทุจริตในวงการราชการอยางจริงจังที่ดําเนินการมากอน

หนานี้ 

ในมุมมองของประเทศเกาหลีใต เชื่อวา การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ที่ประกอบไปดวยโครงสราง 

การดําเนินงาน การจัดการของภาครัฐ (Structure) ข้ันตอนการดําเนินงานและบริการ (Process) และคุณคา

ของงานที่ใหบริการ (Value) เปนปจจัยสําคัญและสงผลกระทบตอขีดความสามารถของรัฐบาล (Government 

performance) และความเชื่อมั่นที่มีตอรัฐบาล (Trust in government) จึงมีผลตอความมั่นคงและความมี

เสถียรภาพของรัฐบาลดวย 

การศึกษาการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) ของเกาหลีใต เพ่ือพัฒนาประเทศและ

ยกระดับของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแบงออกเปน 4 ดาน บนหลักพื้นฐานของ ความหลากหลาย 

ความซับซอน และบริบทของสภาพแวดลอม ดังนี ้
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โครงการขาราชผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ 11 สาํนักงาน ก.พ. 

1. เศรษฐศาสตรการเมือง (Political economy) และระดับของการพึ่งพา (interdependency) และ

การตอบสนอง (interactions) ตอนโยบาย 

2. ประวัติศาสตร วัฒนธรรม สถาบัน กระบวนการ และคุณคาของการสรางสรรครูปแบบของการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

3. ความตองการและความคาดหวังของประชาชน 

4. บริบท และการเมืองในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับโลก 

 

1.3.2 โอกาสและความทาทายของการพัฒนาระดับของการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

ความทาทายที่สําคัญของการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมี 3 ประการ คือ ความคาดหวัง

ของประชาชน (Citizen expectations) ขีดความสามารถของรัฐบาล (Government performance) และ 

ภาวะผูนําของรัฐบาล (Leadership in government) 

นอกจากนี้ ปจจัยสําคัญในการพัฒนายังพบกับความทาทายในหลาย ๆ ปจจัยท่ีตองมีการพิจารณา

ประกอบดวย เชน การพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) ความรวมมือระหวางการรวมอํานาจ

เข าสู ศูนยกลางและการกระจาย อํานาจ  (Coordination of centralization and decentralization)      

ความโปร ง ใสของผู บ ริหาร  (Integrity of public leadership) ความ โปร ง ใสและความรับผิ ดชอบ 

(Transparency and accountability)  

 

1.3.3 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โลกาภิวัฒน กับประเทศที่กําลังพัฒนา 

แมวาประเทศที่พัฒนาแลว จะมีการใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีอยางจริงจังและเห็นผล

ชัดเจน ประเทศที่กําลังพัฒนาก็สามารถนํามาปรับใชไดเชนกัน เพ่ือยกระดับไปสูประเทศที่พัฒนาแลว และกาวสู

โลกาภิวัฒนได โดยมีปจจัยท่ีประเทศที่กําลังพัฒนาจะตองพิจารณา เชน 

1) การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี จะไดรับความกดดันจากความตองการที่จะใหเกิดความโปรงใส 

(Transparency) ความรับผิดชอบ (Accountability) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (Economic 

and Social development) 

2) การมีสวนรวมของประชาชน องคกรอิสระ ชุมชน และภาคเอกชนตอการดําเนินงานของภาครัฐ 

3) การเสริมสรางขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการบริหารงานและ

ความเปนประชาธิปไตยของรัฐบาล 

4) การมีวิสัยทัศนในระดับสากล แตตองมีการปรับการดําเนินงานใหเขากับระดับพื้นที่ (Think Global 

and Act local) เปนภาวะผูนําในระดับสากล 

5) บทบาทของผูนําทางการเมือง และขาราชการชั้นสูงท้ังในระดับชาติ และระดับทองถ่ิน 

6) การเพ่ิมขีดสมรรถนะ (Competency) ใหกับผูนําในภาครัฐเพ่ือขับเคลื่อนการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ด ี  
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โครงการขาราชผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ 11 สาํนักงาน ก.พ. 

1.3.4 การศึกษาขีดความสามารถดานการบริหารจัดการกับการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของ

เกาหลีใต 

 

 
รูปท่ี 2: ความสัมพันธของขีดความสามารถดานการบริหารจัดการ กับ การบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

ที่มา: Kim, Soonhee. Leadership and Good Governance: Government Capacity Building. KDI 

School of Public Policy and Management, Seoul, Korea: Presentation Prepared for the Thai 

Government Officials, 2015. 

 

1) ความเก่ียวของของขีดความสามารถดานการบริหารจัดการ กับ การบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

การศกึษาเก่ียวกับขีดความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ กับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี จะ

ชวยใหเขาใจความสัมพันธของขีดความสามารถดานการบริหารกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีได

ชัดเจนข้ึน 

2) การจํากัดกรอบการศึกษา จะชวยใหสามารถเขาใจความสัมพันธระหวางขีดความสามารถในการ

บริหารจัดการ กับขีดความสามารถดานการบริหารกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไดดีขึ้น เพ่ือให

สามารถนําไปประยุกตใชกับสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นในแตละประเทศได 

 

ความซื่อตรง ตรงไปตรงมา (Openness)  

- การเปดเผยขอมูลเอกสารภาครัฐ 

- แนวทางการปฏิบัติทีช่ัดเจน ทั้งทางดานกฎระเบียบในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

- กฎหมายเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชน เพ่ือความโปรงใส 
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โครงการขาราชผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ 11 สาํนักงาน ก.พ. 

- การเปดเผยและการใชขอมูลรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ ทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

- การสื่อสารถึงการดําเนินงานภาครัฐหลากหลายวิธี เพ่ือลงสูกลุมเปาหมายทั้งหนวยงานภาครัฐสวนกลาง 

และหนวยงานทองถ่ิน 

- การสรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชนเพ่ือสรางวัฒนธรรมการมีสวนรวมของประชาชน (Citizenship) 

 

การมีสวนรวม (Participation) 

- การเปดโอกาสใหประชาชน และผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการตัดสินใจ จนถึงการลงประชามต ิ

- กฎระเบียบในการปฏิบัติราชการที่กําหนดใหมีวิธีการ และขั้นตอนการมีสวนรวม 

- ระบบการมีสวนรวมในการประเมินและกํากับการปฏิบัติงานของหนวยงานสวนทองถิ่น 

- การประสานความรวมมือระหวางภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ชุมชน องคกรอิสระ NGO ตาง ๆ ในการ

ควบคุมและกําจัดการทุจริต และการปองกันการเขาถึงการทํางานของภาครัฐ 

- การประสานความรวมมือระหวางภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ชุมชน องคกรอิสระ NGO ตาง ๆ เพ่ือจิต

สาธารณะ 

 

จริยธรรม (Integrity) 

- กลไกในการควบคุมการทุจริต รวมท้ังกลไกการสรางความรับรูเกี่ยวกับจริยธรรม คุณธรรมในระดับ

สาธารณะ 

- ความเปนมืออาชีพ และจรรยาบรรณในภาครัฐ องคกรชุมชน องคกรอิสระ สื่อมวลชน และภาคธุรกิจ 

- การสรางแรงจูงใจในการบริการภาครัฐ 

- การยอมรับและเห็นคุณคาในตัวเจาหนาที่ และผูนําชุมชนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
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โครงการขาราชผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ 11 สาํนักงาน ก.พ. 

บทท่ี 2 

การศึกษาการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) 

ดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดขีองเกาหลีใต  
 

2.1 บทนํา 

จากการศึกษาดูงาน และปฏิบัติราชการที่สาธารณรัฐเกาหลีใตโดยการฝกอบรม มีวัตถุประสงคในการ

เรียนรูการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) ซึง่พบวา สาธารณรัฐเกาหลีใตมีการพัฒนาดานการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีที่นาสนใจ และควรนํามาประยุกตใชเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของประเทศ

ไทย โดย เฉพาะอย า งยิ่ ง  ด านการบริหารจัดการภาครั ฐแนวใหม  (ประสิทธิ ภาพ ประสิทธิผล  

การตอบสนอง) และความโปรงใส โดยเกาหลีใตไดนําระบบสารสนเทศภาครัฐ (e-Government) มาใชเพ่ือ

ยกระดับการใหบริการภาครัฐ และการปองกันการทุจริต ซึ่งเห็นผลอยางชัดเจนจากการที่เกาหลีใต ไดรับการ

จัดใหเปนประเทศท่ีมีระบบ e-government ท่ีดีท่ีสุดในโลกติดตอกันถึง 6 ป และยังชวยเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขงขันในดานตาง ๆ ของประเทศดวย 

 

2.2 กรณีศึกษาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-government) ของประเทศเกาหลีใต 
 

 

2.2.1 พัฒนาการรัฐบาลอิเล็กทรอกนิกสของประเทศเกาหลีใต 

ในชวงประธานาธิบดี คิม แด-จุง (พ.ศ.2541 – 2545) ชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจ ไดมีการวางนโยบายการ

พัฒนาชาติใหมที่มีความชัดเจน ดวยความเขมแข็งของประธานาธิบดี และการสนับสนุนจากสภาผูแทนราษฎร 

ทําใหมีแนวทางการพัฒนาประเทศที่มีความชัดเจนขึ้น โดยนโยบายหนึ่งคือการใชรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-

government) เปนแนวทางหนึ่งในการปฏิรูปและยกระดับการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

1) การมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนในการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอกนิกส 

2) การมีความมุงมั่นและความชัดเจน (Commitment) ในการดําเนินงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

3) การปฏิรูปกระบวนการในการดําเนินการ (reengineering) 

4) การใหอํานาจการตัดสินใจแกผูบริหาร / ผูนําระดับอาวุโส 

5) การแบงปน (sharing) ความรูรวมกันระหวางรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถ่ิน 

6) กระตุนใหเกิดการเรียนรูจากแบบอยางที่นาสนใจและสามารถปรับใชได ทั้งจากตัวอยางของภาครัฐ

และภาคเอกชน  
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 “หากระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของประเทศไดถูกสรางข้ึน และดําเนินการจนประสบความสําเร็จ จะทําให
สังคมมีประสิทธิภาพโดยรวมมากขึ้น การทุจริตจะหมดไป และเพ่ิมระดับความเชื่อมั่นแกรัฐบาล ภาคเอกชนจะ
สามารถดําเนินธุรกิจในสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยมากขึ้น ทําใหเกาหลีใตจะสามารถขึ้นมาเปนประเทศที่มี 
ขีดความสามารถในระดับตน ๆ ไมไดเปนการเกินเลย หากจะบอกวาเราจะตองใหความสําคัญกับรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสเปนอยางมาก เราตองมารวมสรางใหเกาหลีใตของเรา เปนประเทศท่ีมีรัฐบาลอิเล็กทรอกนิกสที่
มีประสิทธิภาพที่สุด และประสบความสําเร็จประเทศหนึ่ง” – ประธานาธิบดีคิม แด-จุง  

 
รูปท่ี 3: พัฒนาการของระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของเกาหลีใต 

ที่มา: Kim, Soonhee. Leadership and Good Governance: Government Capacity Building. KDI 

School of Public Policy and Management, Seoul, Korea: Presentation Prepared for the Thai 

Government Officials, 2015. 

 

รัฐบาลประเทศเกาหลีใตไดเริ่มมีการวางนโยบายเพ่ือการจัดตั้งรัฐบาลอิเล็กทรอกนิกสตั้งแต พ.ศ. 

2520 โดยเริ่มจากกรอบการเชื่อมโยงขอมูลภายใน (Internal G2G) และเริ่มยกระดับความกาวหนาของ

เทคโนโลยีมากขึ้น ไปพรอม ๆ กับการขยายการเชื่อมโยงจาก G2G เปน G4C (Government for Citizen) 

และ G4B (Government for Business) ซึ่งแบงเปน 4 ระยะในชวงที่ผานมา คือ 

1) ระยะท่ี 1 ระยะเริ่มตน (Introductory Stage) 2521 – 2529: เริ่มมีการนําระบบคอมพิวเตอรมาใช
ในการบริหารจัดการงานภายในแตละกระทรวง เทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรในขณะนั้นยังไมเจริญมากนัก 
วัตถุประสงคในการนําคอมพิวเตอรมาใชจึงเปนการใชกับงานภายในหนวยงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทํางานเปนหลัก 

2) ระยะที่ 2 ระยะกอตั้งระบบ (Foundation Establishment Stage) 2530 – 2539: มีการจัดตั้ง

เครือขายคอมพิวเตอรในแตละกระทรวงในสวนกลาง โดยสานตอจากงานท่ีปรับมาใชคอมพิวเตอรเม่ือ

ระยะแรก ในระยะนี้คอมพิวเตอรเริ่มมีการนํามาใชแพรหลายมากขึ้นในหนวยงานรัฐ และมีการติดตั้ง

โครงสรางพ้ืนฐานของระบบเครือขายคอมพิวเตอร จึงเริ่มมีการสงผานขอมูลและแชรขอมูลกันภายใน
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หนวยงานของรัฐ มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย (G2G) แตยังไมมีการแชรขอมูลระหวางรัฐกับ

ประชาชน แมวาประชาชนจะเริ่มมีคอมพิวเตอรแลวก็ตาม 

3) ระยะท่ี 3 ระยะการใชงานเต็มที่ (Full Promotion Stage) 2539 – 2545: การเชื่อมโยงระบบเขา

ดวยกันระหวางกระทรวงอยางสมบูรณ ทําใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว 

ดวยระบบเครือขายสารสนเทศขอมูลความเร็วสูง และทําใหระบบสารสนเทศพัฒนามากขึ้นดวย จน

เริ่มมีการแชรขอมูลระหวางรัฐกับประชาชน โดยเฉพาะขอมูลสินคาและบริการท่ีหนวยงานรัฐตองการ

ถือเปนการเริ่มตนของระบบ E-Government: G2B และ G2C เปนยุคกาวกระโดดและใหความสําคัญ

กับระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสอยางเต็มรูปแบบในการปฏิรูปประเทศ ในชวงนี้รัฐบาลไดตั้ง

คณะกรรมการพิเศษขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสใหเกิดผลสําเร็จ โดยจัดให

คณะกรรมการนี้ขึ้นตรงกับประธานาธิบดี และใชระบบคณะกรรมการโดยทั่วไปคือ มีคณะกรรมการท่ี

เปนผูกํากับนโยบาย คณะทํางานที่เปนผูขับเคลื่อน ซึ่งประกอบดวยทีมงานที่ดําเนินการในแตละดาน

เพ่ือให เกิดการบูรณาการการทํางาน และมีลักษณะการผสมผสานการทํางานท้ังในรูปแบบ           

Top-down และ Bottom-up 

 

 
รูปที่ 4: Structure of E-Government Special Committee during the Full Promotion Stage (1996-

2002) 

ที่มา: Kim, Soonhee. Leadership and Good Governance: Government Capacity Building. KDI 

School of Public Policy and Management, Seoul, Korea: Presentation Prepared for the Thai 

Government Officials, 2015. 
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คณะกรรมการพิเศษนี้ ประกอบดวยกรรมการ 17 คนจากภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบดวย รัฐมนตรี

อาวุโสดานการวางแผนนโยบาย เปนประธาน ผูชวยรัฐมนตรี 7 คน ปลัดกระทรวง 2 คน และผูเชี่ยวชาญพิเศษ

จากภาคเอกชนอีก 7 คน  

 

4) ระยะที่  4 ระยะพัฒนาระดับความก าวหน า  (Advanced Stage) 2546 – 2555: การปฏิ รูป

กระบวนการปฏิบัติงานเปนแบบใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ โครงสรางพ้ืนฐานของระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรของรัฐที่เริ่มในระยะท่ี 2 เสร็จสิ้นสมบูรณท้ังหมดและระบบเริ่มอยูตัว ทําใหการบริการ

สาธารณะของรัฐใหบริการไดครบทุกสวน และเปนปจจุบัน ประชาชนสามารถใชอุปกรณดาน IT อ่ืนๆ 

เชน คอมพิวเตอร แลบทอป สมารทโฟน เชื่อมตอกับระบบ National E-Government ได โดย

รัฐบาลของประธานาธิบดี Roh Moo-Hyun ไดวางรากฐานของการพัฒนาในระดับนี้ที่นาสนใจคือ 

4.1) ชวงป 2546 โครงการขยายความรวมมือและการเชื่อมโยงขอมูลเปน 1 ใน 31 โครงการ

ระดับชาติที่สําคัญของรัฐบาล 

4.2) ชวงป 2546 – 2551 ไดวางกลยุทธในการเชื่อมโยงขอมูลรวมทั้งการนําการดําเนินงาน

รวมภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) มาใช 

- การสํารวจระดับการแบงปนและเชื่อมโยงขอมูล (Information sharing assessment 

survey) 

- การตั้งคณะกรรมการเชื่อมโยงและแบงปนขอมูล (Committee for Administrative 

Information Sharing & Task Force on Information Sharing) เพ่ือเปนกลไกหลัก

ในการดําเนินงาน โดยนายกรัฐมนตรีกํากับดูแลโดยตรง  

- การวางแผนแมบทในการเชื่อมโยงขอมูล และการนําไปใชใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม

อยางจริงจัง 

- การแกไขพระราชบัญญัติรัฐบาลอิเล็กทรอกนิกส เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐสามารถ

แบงปนและเชื่อมโยงขอมูลถึงกันได รวมท้ังตั้งศูนยสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงขอมูล

แหงชาติ  (National Computing Information Service Center) ในรูปแบบการ

ดําเนินการรวมระหวางภาครัฐและเอกชน (PPP) 

- การปฏิรูปโครงสรางพื้นฐาน และเครื่องมือตาง ๆ เพ่ือการดําเนินงานของระบบ

สารสนเทศ 

-  ขยายกรอบการดําเนินงานระบบสารสนเทศภาครัฐไปสูรัฐบาลเครือขาย (Network 

government) และรัฐบาลแหงองคความรู (Knowledge government) ซึ่งเปนไป

ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของการมีสวนรวม (Participatory) 

4.3) การพัฒนาอยางตอเนื่องไปสู Government 3.0 ไปสูยุคการเปดเผยขอมูล (Open 

Data)  



16 

Good governance: G2G single platform for business start up 
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2.2.2 ปญหา ความทาทาย และโอกาสของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอกนิกสของประเทศเกาหลีใต 

เชนเดียวกับการพัฒนาในทุกประเทศ เกาหลีใตก็ประสบกับปญหา ความทาทาย และโอกาสของการ

พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเชนเดียวกัน ซึ่งแบงเปน 4 มิติ คือ 

1) ขอจํากัดของการศึกษา งานวิจัย เอกสารท่ีเก่ียวกับความลมเหลวของการบริหารจัดการที่เกิดขึ้น 

แมวาจะเกิดความลมเหลว หรือความผิดพลาดเกิดขึ้น แตยังไมมีการบันทึกหรือถายทอดเพ่ือใหเกิด

การเรียนรูตอ ๆ ไป 

2) การเปลี่ยนแปลงจากองคกรที่ใหบริการแบบ e-service ไปสูองคกรแหงการเรียนรู ในชวงที่ผานมา

แมวารัฐบาลเกาหลีใตจะกาวหนาและประสบความสําเร็จในการใหบริการแบบ e-service แต

ก็ยัพบความทาทายของการกาวไปสูองคกรแหงการเรียนรู โดยเฉพาะ การกาวไปสูการเปน smart 

e-Government ท่ีเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใชขอมูลใหเกิดประโยชนสูงสุดในการ

บริหารจัดการ เชน การพยากรณตาง ๆ การจัดทําแผนปองกันความเสี่ยง การจัดทํานโยบาย

สาธารณะ การตัดสินใจเชิงนโยบาย เปนตน  

3) บทบาทของ e-government ในการขับเคลื่อนการจัดทํานโยบายในรูปแบบ evidence-based ซึ่ง

ปญหาที่พบคือ การนําขอมูลมาใชยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควรในการกําหนดนโยบาย 

4) การเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open data)  

4.1) การใชแพลตฟอรมขนาดใหญแบบเปดกวางที่มีขอมูลจํานวนมากทั้งจากภาครัฐและเอกชน 

แตตองมีการปรบัปรุงและจัดระเบียบขอมูลใหเหมาะสมกับการใชงานดานตาง ๆ เชน ขนสงมวลชน 

สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย สวัสดิการรัฐ เปนตน 

4.2) ระดับความรวมมือดานการวิจัยเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองกาวไปสูระดับโลก ดังนั้น

จึงตองมีการลงทุนในดานทรัพยากรบุคคลคอนขางมาก 

4.3) ความตองการระดับปจเจกบุคคลที่สูงข้ึน และธุรกิจตองพ่ึงพาระดับความคิดสรางสรรค และ

ความยืดหยุนเพ่ือสรางโอกาสมากขึ้น 

4.4) ระบบการบริหารบุคลากรภาครัฐ การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรจากรูปแบบระดับชั้น

บังคับบัญชาเปนแบบใหความสําคัญกับระดับความรู และความสามารถในการวิเคราะหแบบตาง ๆ 

4 รูปแบบ คือ Descriptive, Diagnostic, Predictive และ Prescription 

 

2.2.3 ภาวะผูนํากับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอกนิกสของประเทศเกาหลีใต 

ภาวะผูนําของบุคคลที่มีอํานาจในการตัดสินใจ เปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่ผลักดันใหระบบ

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของประเทศเกาหลีใต ประสบความสําเร็จ การศึกษาภาวะผูนําที่มีผลตอการดําเนินงาน

รัฐบาลอิเล็กทรอกนิกสที่นาสนใจมีดังนี ้

1) ภาวะผูนําของนักการเมอืง ในมิติของวิสัยทัศน และการใหคํามั่นสัญญาวาจะปฏิบัติตามนโยบาย 
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จากวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2541 และทิศทางใหมของการพัฒนาประเทศ ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือภาวะผูนําที่เขมแข็งของประธานาธิบดีและการสนับสนุนจากสภานิติบัญญัติ ทําใหการ

ดําเนินการในเรื่องตาง ๆ เกิดประสิทธิภาพ 

2) ภาวะผูนําในการประสานงาน 

จากการตั้งคณะกรรมการพิเศษเพ่ือจัดตั้งรัฐบาลอิเล็กทรอกนิกส ไดเกิดการเรียนรูในภาวะผูนําที่มี

ผลตอการขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอกนิกส ทั้งในแงมุมของ การชวยปดชองวางการดําเนินงานระหวาง

กระทรวง การวางแผนนโยบาย เปนตน โดย KDI ไดสะทอนใหเห็นภาวะผูนําที่จําเปน 3 ประการในการ

ขับเคลื่อน ไดแก 

2.1) Empowering agencies: ใหอํานาจการตัดสินใจ และความรับผิดชอบแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

กับงานโดยเฉพาะ โดยเจาหนาที่จะขึ้นตรงตอรัฐมนตรีเพื่อรายงานตอประธานาธิบดีโดยตรง สวนหนาที่ดาน

ชุมชนสัมพันธจะมอบอํานาจใหแกเจาหนาที่ของกระทรวงที่เก่ียวของดําเนินการเอง 

2.2) Persuasion: การโนมนาวใหสภานิติบัญญัติอนุมัติงบประมาณ แกไขกฎหมายที่เก่ียวของ 

รวมถึงการตั้งมาตรฐานตาง ๆ ในการดําเนินการทางอิเล็กทรอนิกส 

2.3) Professionalism: กรรมการมีความเปนมืออาชีพที่สามารถทํางานรวมกันและผลักดันขอเสนอ

ใหสามารถเปนรูปธรรม อีกทั้งยังชวยแกไขปญหาซึ่งกันและกันได 

3) ภาวะผูนําในการเปนผูบริหารโครงการ และการประสานงาน 

การดําเนินการดานอิเล็กทรอนิกสสวนใหญจะอยูในรูปแบบของโครงการ ดังนั้นภาวะผูนําในการ

บริหารโครงการและประสานงานจึงเปนสิ่งที่มีความจําเปน 

3.1) ความสามารถในการวิเคราะห และพยากรณความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

วิเคราะหผูมีสวนไดเสีย รวมทั้งการประเมินความเปนไดของโครงการ (feasibility assessment) 

3.2) การวางแผนโครงการ และการจัดลําดับความสําคัญทั้งโครงการในระยะสั้นและระยะยาว 

3.3) ความสามารถในการวิเคราะหและพยากรณความตองการของงานบริการ รวมทั้งจัดลําดับ

ความสําคัญ รวมถึงความสามารถในการเชื่อมโยงงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารกิจการบานเมือง

ที่ด ี

3.4) ความสามารถในการประสานงานรวมกับฝายตาง ๆ รวมถึงรัฐบาลทองถ่ิน ควมกลาตัดสินใจใน

การรื้อระบบเพ่ือพัฒนาการบริการ การประสานงานเพ่ือทํางานแบบภาครัฐรวมเอกชน (PPP)  

 

2.2.4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย กับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอกนิกสของประเทศเกาหลีใต 

ทรัพยากรท่ีสําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน และการพัฒนาดานตาง ๆ คือทรัพยากรมนุษย 

ประเทศเกาหลีใต ไดมีการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานเทคโนโลยีสารสนเทศควบคูไปกับการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีประเด็นที่นาสนใจ ดังนี ้
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1) การพัฒนาองคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ E-government แกเจาหนาที่รัฐ โดยมีการ

จัดทําหลักสูตรทั้งแบบ Offline และ Online โดยในชวงระยะเวลากวา 10 ปตั้งแตป 2544 – 

2554 มีเจาหนาที่รัฐผานการอบรมแลวกวา 100,000 คน 

2) การพัฒนาหลักสูตรดานสารสนเทศแกประชาชน “IT education for 10 millions citizens” 

โดยในชวงเวลาเพียง 2 ป คือ 2544 – 2545 มีประชาชนผานหลักสูตรเกินเปาหมายที่ 13.85 

ลานคนในทุกสาขาอาชีพ โดยเนนที่ เจาหนาที่รัฐ ครู นักเรียน ประชาชนทั่วไป ผูสูงอายุ รวมถึง

ผูใชแรงงาน 

3) การวางนโยบายเพ่ือใหประเทศสามารถครองสวนแบงตลาดในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในระดับโลก ทําใหมีการวางนโยบายตาง ๆ รองรับ โดยเฉพาะดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐในการจัดตั้งศูนยวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัย โดย

สามารถกอตั้งไดถึง 50 ศูนยในป พ.ศ.2550 โดยสามารถผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศไมนอยกวา 1,000 คน 

 
รูปท่ี 5: Summary: Versatile Leadership and Strategy for E-Government Development in Korea 

ที่มา: Kim, Soonhee. Leadership and Good Governance: Government Capacity Building. KDI 

School of Public Policy and Management, Seoul, Korea: Presentation Prepared for the Thai 

Government Officials, 2015. 
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2.2.5 บทสรุปการเรียนรู (Lesson learned) 

1) การขับเคลื่อนใหเกิดระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-government) ได จะตองอาศัยภาวะผูนําที่มี

ความสามารถหลากหลาย (Versatile e-government leadership) เปนปจจัยสําคัญในการ

ขับเคลื่อน ผูนําทางการเมืองท่ีมีวิสัยทัศนและยึดมั่นคําสัญญา สงเสริมใหเกิดนโยบายที่สรางสรรค

และนําไปสูความกาวหนาทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งผูนําทางการเมืองมีความเขมแข็ง 

เล็งเห็นประโยชนของระบบ E-Government ที่จะเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ จึงเปน

แรงผลักดันใหไปถึงเปาหมายที่ตั้งไว 

2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีทิศทางชัดเจน รวมถึงการวางแผนดานการศึกษารองรับ เปนปจจัย

สนับสนุนสําคัญควบคูกัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เชน การปฏิรูประบบขาราชการ การปฏิรูป

ระบบการศึกษา สงผลใหทรัพยากรบุคคลมีศักยภาพและทัศนคติที่ดี มีความพรอมในการพัฒนา

ประเทศ รวมทั้งมีการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มาเปนผูนํา

และทีมในการพัฒนาระบบ E-Government ของประเทศ 

3) การมีแผนการพัฒนาที่ชัดเจนและเปนระบบอยางตอเนื่อง 
4) การจัดตั้งคณะกรรมการจากหลายหนวยงานตามความเชี่ยวชาญ เพ่ือดําเนินการตามแผนที่ตั้งไว 

มีการมอบหมายหนวยงานที่รับผิดชอบและกําหนดหนาที่รับผิดชอบ 
5) การออกกฎหมายและระเบียบตางๆ รองรับ 
6) ความรวมมือกันระหวางหนวยงานรัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย เพื่อดําเนินการ

แผนงานตางๆ 
7) การพัฒนาตองอยูบนพ้ืนฐานของการพัฒนาอยางยั่งยืน 

7.1) การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจากชนชั้นบังคับบัญชาเปนวัฒนธรรมในการเรียนรู 

7.2) การแบงปนเปนสิ่งที่สําคัญ แตไมควรมองขามความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม  

ซึ่งกอใหเกิดประสิทธิผลในการตัดสินใจเชิงนโยบาย และการปฏิบัติ 

7.3) การมรีัฐบาลอิเล็กทรอนิกส จะชวยสนับสนุนความเปนประชาธิปไตยมากขึ้น เพราะเปนการ

มอบอํานาจในการดําเนินการกลับไปสูประชาชน 

 

2.3 กรณีศึกษาการตอตานการทุจริต ของประเทศเกาหลีใต 

สาธารณรัฐเกาหลีใตมีหนวยงานเพ่ือสรางความเปนธรรมและความโปรงใสใหกับสังคมภายใต

หลักธรรมาภิบาล คือ คณะกรรมการตอตานการทุจริตและสิทธิพลเมือง (Anti-corruption & Civil Rights 

Commission (“ACRC”)) โดย ACRC กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 จากการบูรณาการหนวยงาน 3 

หนวยงาน ดวยกัน คือ ผูตรวจการแผนดินแหงเกาหลี คณะกรรมการอิสระตอตานการทุจริตแหงเกาหลี และ

คณะกรรมการรับเรื่องรองเรียน ซึ่ง ACRC มีแนวคิดวาการรวม 3 หนวยงานเขาดวยกัน จะชวยทําใหประชาชน
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สามารถไดรับการบริการอยางรวดเร็วและไดรับความสะดวกมากขึ้น ทั้งในเรื่องการรองเรียนฝายบริหารและ

การตอตานการทุจริตภายใตองคกรเดียวแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 

โครงสรางการบริหารของ ACRC ประกอบดวย ตําแหนงประธาน 1 คน ตําแหนงรองประธาน   

2 คน ตําแหนงเลขาธิการใหญและรองประธาน 1 คน ตําแหนงคณะกรรมการถาวร 3 คน ตําแหนง

คณะกรรมการไมถาวร 8 คน สําหรับการดําเนินการทางดานการบริหาร แบงเปน 5 สํานัก คือ สํานักแผนและ

ความรวมมือ สํานักพัฒนาระบบการบริหาร สํานักผูตรวจการแผนดิน สํานักตอตานการทุจริต และสํานักรับ

เรื่องรองเรียน ซึ่งบทบาทหนาที่หลักของ ACRC คือ ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน คุมครองสิทธิของ

ประชาชนจากการบริหารที่ผิดกฎหมาย และไมเปนธรรม โดยผานระบบการอุทธรณรองทุกข สรางสังคม

โปรงใส โดยการปองกันและตอตานการทุจริต ปรับปรุงแกไขระบบการบริหารที่ขาดหลักเหตุผลอันเปนที่มา

ของการทุจริตและการรองเรียน 

ความสําเร็จในการดําเนินการของ ACRC ตลอด 7 ปที่ผานมา (2551-2557) 

1) ดานการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

- ไดรบัเรื่องรองเรียน 218,089 เรื่อง 

- ดําเนินการแลว  216,987 เรื่อง 

- เปนที่ยอมรับ    28,375 เรื่อง (18.4%) 

2) ดานการอุทธรณรองทุกขฝายบริหาร 

- ไดรับเรื่องรองเรียน 189,031 เรื่อง 

- วินิจฉัยแลว  184,660 เรื่อง 

- เปนที่ยอมรับ    29,795 เรื่อง (16.1%) 

3. ดานการรายงานการทุจริต 

- ไดรับเรื่องรองเรียน 20,597 เรื่อง 

- สอบสวนผูที่ถูกอางอิง 774 เรื่อง 

- ปกปองผูใหขอมูล 132 เรื่อง 

- ใหรางวัลตอบแทน 238 เรื่อง 

4. ดานการพัฒนาระบบการบริหาร 

- ไดรับขอเสนอแนะ 587 เรื่อง 

- Sub-tasks  3,272 เรื่อง 

- เปนที่ยอมรับ  3,037 เรื่อง 
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 มาตรการการตอตานการทุจริตของ ACRC แบงเปน 

มาตรการปองกัน มาตรการแกไข 

- การจัดอบรมการตอตานการทุจริต 

- การประเมินคุณธรรมจริยธรรม 

- การมีจรรยาบรรณขาราชการ 

- การประเมินการตอตานการทุจริต 

- การดําเนินการเกี่ยวกับการทุจริต 

- กา รตร ว จส อบกา ร ล ะ เ มิ ด จ ร ร ย าบร รณ

ขาราชการ 

- การปกปองและใหรางวัลตอบแทนผูใหขอมูล 

แนวนโยบายของ ACRC คือ การเสริมสรางสมรรถนะและวัฒนธรรมองคกรในการตอตาน

การทุจริต โดยการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแกขาราชการทุกระดับชั้น การสงเสริมการตอตานการทุจริต 

โดยจัดใหมีการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและการตอตานการทุจริต การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม โดยจัดให

มีจรรยาบรรณขาราชการและการประเมินผลกระทบจากการทุจริต และการดําเนินการเก่ียวกับการประพฤติมิ

ชอบและการปกปองผูใหขอมูล 

ปจจุบันไดมีการผานรางพระราชบัญญัติการรองเรียนที่ผิดกฎหมายและการใหสินบน (เมื่อ

วันที่ 3 มีนาคม 2558) เพื่อคุมครองขาราชการ มีการประกาศใชบังคับพระราชบัญญัติการเบิกจายเงิน

งบประมาณของรัฐที่มิชอบและจัดตั้งศูนยรายงานการฉอฉลทางการเงินของรัฐ เพื่อปองกันงบประมาณของรัฐ

รั่วไหล นอกจากนี้ยังมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปกปองผูใหขอมูลที่เก่ียวกับผลประโยชนของรัฐ ซึ่ง

สอดคลองกับแนวนโยบายของ ACRC ดังกลาวขางตน 

 

2.4 บทสรุปการเรียนรูการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเกาหลีใต 

 

กาวตอไปของการพัฒนา: การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีที่ซับซอนขึ้น กับภาวะผูนําที่ตองมีการ

ประสานงานมากขึ้น มีความทาทายและปจจัยสําคัญที่เปนแรงผลักดันใหเกิดการพัฒนาตอได 

1) การพัฒนาเศรษฐกิจ และรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของประเทศเกาหลีใต 

- ภาวะผูนําของประธานาธิบดี หรือผูบริหารที่ตองมีความเขมแข็ง 

- การใหคํามั่นสัญญาในระยะยาวดานนโยบายและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทีม่ีคุณภาพ 

- การดําเนินนโยบายจากสวนกลาง และการสงตอนโยบายแบบบนลงลาง (Top-down approach) 

- การสรางวัฒนธรรมในการแบงปนขอมูล การเจรจาตอรอง การตัดสินใจท่ีเปนธรรม และการยอมรับ

ความคิดเห็นในกลุมของผูมีสวนไดเสียยังคงมีจํากัด 

2) ภาวะผูนําในยุคของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีบนพ้ืนฐานของความรวมมือ ความเปน

ประชาธิปไตย และการกระจายอํานาจ 

- ปญหาความขัดแยงท่ีเพ่ิมมากขึ้นและซับซอนยิ่งข้ึน จนยากที่จะหาทางแกไขไดโดยงาย 

- การสรางภาวะผูนําแบบเนนความรวมมือในยุคของการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
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บทท่ี 3 

การศึกษาเปรียบเทียบ ระดับการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี 

 (Good Governance) ของประเทศไทย และเกาหลใีต 
(What are we now?) 

 
3.1 บทนํา 

จากบทที่ 2 จะเห็นไดวาสาธารณรัฐเกาหลีใต มีการวางแผน และการดําเนินการเพื่อยกระดับการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี โดยอาศัยเครื่องมือหลักที่สําคัญ 2 ประการคือ การใชระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

(e-Government) การเนนภาวะผูนําที่สามารถเผชิญกับปญหาและความทาทายที่มีความซับซอน รวมทั้งการ

ปราบปรามการทุจริตอยางจริงจัง 

ดังนั้นเพ่ือใหเกิดความเขาใจในสถานการณปจจุบัน และระดับการพัฒนาในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของของ

ประเทศไทย และสาธารณรัฐเกาหลีใต จึงควรมีการศึกษาขอมูลจากดัชนีดานตาง ๆ ที่พัฒนาโดยองคกร และ

สถาบันระดับนานาชาติที่ไดรับการยอมรับ เพ่ือเปนการเปรียบเทียบ (Benchmarking) และนําไปสูการพัฒนา

นโยบายสาธารณะเพ่ือการยกระดับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของประเทศไทย โดยมีเปาหมายในการ

ยกระดับการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ดานการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

การตอบสนอง) ผานเครื่องมือรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-government) ซึ่งไดศึกษาเรียนรูตัวอยางการปฏิบัติท่ี

เปนเลิศ (Best Practices) จากสาธารณรัฐเกาหลีใต 

เพ่ือใหมีกรอบที่ชัดเจนในการศึกษาการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี คณะผูศึกษาจึงไดวาง

กรอบการศึกษาโดยเนนไปที่การพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐที่มีผลตอระดับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

และระดับของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีโดยภาพรวม เพ่ือใหสามารถเนนความสําคัญรวมท้ังกําหนด

แผนการดําเนินการ (action Plan) เพ่ือนํามาใชกับสถานการณปจจุบันในประเทศไทยไดตอไป 

การศึกษาขอมูลเพ่ือพัฒนานโยบาย จะมีการศึกษาดัชนีตาง ๆ ที่นาสนใจรวม 5 ดัชนี และเปรียบเทียบ

ประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร และมาเลเซีย ซึ่งอยูในกรอบอาเซียนเชนเดียวกับไทย โดยเริ่มจาก

การศึกษาในภาพรวมของระดับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพ่ือใหทราบถึงตําแหนงของประเทศไทยกับ

ประเทศที่นํามาเปรียบเทียบ จากนั้นศึกษาดัชนีการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหทราบถึงระดับการ

พัฒนาของไทย ดัชนีขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเพื่อสะทอนระดับขีดความสามารถในการ

แขงขันของไทยในภาพรวม และดัชนีความยาก-งายในการประกอบธุรกิจและการจัดตั้งธุรกิจ เพ่ือสะทอนให

เห็นความนาดึงดูดนักลงทุนท่ีเขามาลงทุนในประเทศเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งดานเศรษฐกิจ โดยแตละดัชนี

จะสะทอนความสอดคลองซึ่งกันและกัน และสามารถใชเปนขอมูลในการออกแบบนโยบายที่สําคัญตอไป 
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3.2 ดัชนรีะดับการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี(Worldwide Governance Indicators: 

WGI) 

หนวยงานผูดําเนินการ: ธนาคารโลก 

หลักการ: ดัชนีระดับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของธนาคารโลก โดยการนําคาดัชนีตาง ๆ ของ

สถาบันชั้นนําที่ไดรับการยอมรับมาใชในการคํานวณดัชนี โดยมีการวัดใน 6 มิติ คือ 

1) Voice and accountability: เปนการวัดระดับการรับรูของการมีสวนรวมในการดําเนินงานของ

รัฐบาล รวมถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก การรวมกลุม และเสรีภาพของ

สื่อสารมวลชน 

2) Political Stability and Absence of Violence/Terrorism: เปนการวัดระดับการรับรูเสถียรภาพ

ของรัฐบาลและนโยบายการเมืองที่อาจมีการกระตุนความรุนแรงในการเรียกรองทางการเมือง 

3) Government Effectiveness: เปนการวัดระดับการรับรูของคุณภาพการใหบริการภาครัฐ การ

ใหบริการของขาราชการ ระดับของการแทรกแซงทางการเมือง คุณภาพของการจัดทํานโยบายรวมถึง

การนําไปใช รวมถึงคํามั่นสัญญาของภาครัฐในการดําเนินการตามนโยบายที่ไดประกาศไว 

4) Regulatory quality: เปนการวัดระดับการรับรูของความสามารถของรัฐบาลในการจัดทําและ

ดําเนินการตามนโยบายท่ีดี รวมท้ังกฎระเบียบที่สามารถผลักดันใหภาคเอกชนเกิดการพัฒนาได 

5) Rule of law: เปนการวัดระดับการรับรูของการบังคับและปฏิบัติตามกฎหมายของเจาหนาที่ และ

ความเชื่อมั่นที่มีตอกฎของสังคม รวมทั้งคุณภาพของการบังคับใชการทํานิติกรรมสัญญา กรรมสิทธิ์ 

การดําเนินงานของตํารวจ ศาล รวมท้ังระดับของอาชญากรรมและความรุนแรง 

6) Control of corruption: เปนการวัดระดับการรับรูของการใชอํานาจรัฐเพ่ือใหไดมาซึ่งผลประโยชน

จากภาคเอกชน ทั้งการทุจริตในระดับเล็ก และในระดับชาติ 

หากพิจารณาเฉพาะมิติการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม และการตอตานการทุจริต จะสามารถวิเคราะห

ไดในมิติท่ี 3 คือ Government Effectiveness และ มิติที ่6 คือ การควบคุมการทุจริต 

   
แผนภูมิที่ 1 (ซาย): คาคะแนนเปอรเซ็นไทลของประสิทธิภาพการดําเนินงานของภาครัฐ 

แผนภูมิที่ 2 (ขวา): คาคะแนนเปอรเซ็นไทลของการควบคุมการทุจริต 

ที่มา: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx  
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 จากดัชนีจะเห็นไดวา ระดับประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Effectiveness) และ การ

ควบคุมการทุจริต (Control of Corruption) ของประเทศไทย มีการพัฒนาต่ํากวาประเทศท่ีนํามาเปรียบเทียบ 

รวมทั้งยังไมมีแนวโนมหรือสัญญาณที่จะขยับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะการควบคุมการทุจริตกลับมีแนวโนมที่คะแนน

ต่ําลง 

 

3.3 ดัชนรีะดับการพฒันาของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (UN E-Government Development 

Survey: EGDI) 

หนวยงานผูดําเนินการ: โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาต ิ(UNDP) 

หลักการ: ดัชนีวัดระดับกําลังการผลิตของภาครัฐ และยังเปนตัวกําหนดทิศทางของการพัฒนา e-

Government โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการนํานวัตกรรมใหมๆมาใชเปนเครื่องมือเชิงกลยุทธใน

การใหบริการในดานตาง ๆ เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ประกอบดวยดัชนียอย 3 ดาน คือ 

1) Telecommunication Infrastructure Index (TII) สํารวจความพรอมโครงสรางพื้นฐานดาน

โทรคมนาคม เชน จํานวนผูใชอินเตอรเน็ทความเร็วสูง จํานวนผูใชอินเตอรเน็ทไรสายความเร็วสูง 

จํานวนผูใชงานโทรศพัทเคล่ือนท่ี เปนตน 

2) Online Service Index (OSI) สํ ารวจความพรอมระดับการใหบริ การภาครั ฐผ านรั ฐบาล

อิเล็กทรอนิกส เชน การใหขอมูล การใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ โครงสรางพ้ืนฐานดานไอทีภาครัฐ การ

เปดเผยขอมูลภาครัฐผานออนไลน เชน การประมูล การจัดซื้อจัดจาง เปนตน 

3) Human Capital Index (HCI) สํารวจระดับการศึกษา เชน อัตราการรูหนังสือในผูใหญ อัตราสวน

ของผูที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียน จํานวนปของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนตน 

 

   
แผนภูมิที่ 3 (ซาย): การจัดอันดับระดับการพัฒนาของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

แผนภูมิที่ 4 (ขวา): คาคะแนนระดับการพัฒนาของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

ที่มา: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/ 
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จากดัชนีจะเห็นไดวา ระดับการพัฒนา / ความพรอมในการใหบริการของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของไทย

แทบไมไดพัฒนาขึ้นเลยในชวงทศวรรษที่ผานมา และเห็นสถานการณไดชัดเจนขึ้นจากอันดับของประเทศไทยที่

ลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งแสดงใหเห็นวาประเทศอ่ืน ๆ ลวนพัฒนาไดดีและเร็วกวาประเทศไทยมาก 

 

   
แผนภูมิที่ 5 (ซาย): Telecommunication Infrastructure Index (TII) 

แผนภูมิที่ 6 (กลาง): Online Service Index (OSI) 

แผนภูมิที่ 7 (ขวา): Human Capital Index (HCI) 

ที่มา: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/ 

 

เมื่อพิจารณาถึงองคประกอบแตละดาน พบวาในชวงป 2010 ประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีใต ได

คะแนนที่ไมตางกันมากนัก แตเพียงระยะเวลา 4 ป สาธารณรัฐเกาหลีใตสามารถพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ทําให

ระดับการพัฒนาในภาพรวมดีขึ้นดวย โดยมิติที่ประเทศไทยพัฒนาไดนอยที่สุด คือดานโครงสรางพ้ืนฐานดาน

โทรคมนาคม จากรูปที่ จะเห็นไดวาชองวางการพัฒนา (Gap) ของไทยและเกาหลีใตมีความหางมากข้ึนอยาง

ตอเนื่อง 

 

3.4 ดัชนขีีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (Global Competitiveness Index: 

GCI) 

หนวยงานผูดําเนินการ: สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF)  

หลักการ: ดัชนีวัดระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยวัดจากปจจัยตาง ๆ 3 กลุม 12 

ดาน ไดแก กลุมปจจัยพ้ืนฐาน (Basic Requirements) ซึ่งเปนกุญแจสําคัญสูการผลักดันการเติบโตทาง

เศรษฐกิจประเทศ ประกอบดวย 4 ดาน คือ ดานสภาพแวดลอมดานสถาบัน (Institutions) โครงสรางพ้ืนฐาน 

(Infrastructure) ดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Environment) ดานสุขภาพ

และการศึกษาเ บ้ืองตน (Health and Primary Education) กลุมที่สอง คือ กลุม เสริมประสิทธิภาพ 

(Efficiency Enhancers) ซึ่งจะนําสูความมีประสิทธิภาพของประเทศ ประกอบดวย 6 ดาน คอื ดานการศึกษา

ขั้นสูงและการฝกอบรม (Higher Education and Training) ดานประสิทธิภาพของตลาดสินคา (Goods 

Market Efficiency) ดานประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน (Labor Market Efficiency) ดานพัฒนาการของ

ตลาดการเงิน (Financial Market Development) ดานความพรอมทางเทคโนโลยี  (Technological 

Readiness) ขนาดของตลาด (Market Size) และกลุมสุดทาย คือ กลุมนวัตกรรมและระดับการพัฒนา 
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(Innovation and Sophistication) ซึ่งมุงเนนการการผลักดันระดับนวัตกรรมของประเทศ ประกอบดวย 2 

ดาน คือ ระดับการพัฒนาของธุรกิจ (Business Sophistication) และดานนวัตกรรม (Innovation) นอกจากนี้ 

ยังไดมีการสํารวจปจจัยปญหาที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจเปนการเฉพาะดวย 

    
แผนภูมิที่ 8 (ซาย): อันดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

แผนภูมิที่ 9 (ขวา): คะแนนขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ที่มา: http://www.weforum.org/reports?filter[type]=Competitiveness 

 

จากดัชนีจะเห็นไดวา ประเทศไทยและเกาหลีใตตางประสบปญหาที่ใกลเคียงกันในการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยทั้งสองประเทศตางมีขีดความสามารถในการแขงขันท่ีมีแนวโนม

ลดลง 

 

3.5 ดัชนีความยาก-งายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business: EoDB) 

หนวยงานผูดําเนินการ: ธนาคารโลก (World Bank)  

หลักการ: รายงาน Doing Business จัดทําโดยกลุมธนาคารโลกเปนประจําทุกปเพ่ือวิเคราะหกฎระเบียบ

ซึ่งสามารถนํามาใชในวงจรธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการกอตั้งธุรกิจและการดําเนินกิจการ การคาขามพรมแดน การจาย

ภาษี และ การแกปญหาการลมละลาย การจัดลําดับความยากงายในการดําเนินธุรกิจนี้ประกอบดวย 10 

ตัวชี้วัด ครอบคลุม 189 ประเทศ รายงาน Doing Business ไมไดวัดสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจท่ีมีผล

ตอสถานประกอบการและนักลงทุนในทุกดาน ผลการศึกษาไดชวยกระตุนใหเกิดการอภิปรายเชิงนโยบายทั่ว

โลก และชวยทําใหเกิดการงานวิจัยที่ศึกษาในเรื่องกฎระเบียบซึ่งเก่ียวเนื่องกับภาคธุรกิจวาไดสงผลกระทบตอ

เศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ  อยางไร รายงานนี้ไดผานการวิเคราะหอยางเขมขนเพ่ือใหมั่นใจถึงคุณภาพและ

ประสิทธิผลเพ่ือบรรลุเปาหมายสําคัญคือ การทําความเขาใจและปรับปรุงสภาพแวดลอมของกฎขอบังคับใน

การดําเนินธุรกิจจากประเทศท่ัวโลก  
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Good governance: G2G single platform for business start up 
โครงการขาราชผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ 11 สาํนักงาน ก.พ. 

   
 

 
แผนภูมิที่ 10 (บนซาย): คะแนนความยาก-งายในการประกอบธุรกิจ 

แผนภูมิที่ 11 (บนขวา): จํานวนวันในการเริ่มตนประกอบธุรกิจ 

แผนภูมิที่ 12 (ลาง): จํานวนขั้นตอนในการเริ่มตนประกอบธุรกิจ 

ที่มา: http://www.doingbusiness.org/custom-query 

 

จากแผนภูมิจะเห็นไดวา อันดับความยาก-งายในการประกอบธุรกิจของไทย มีแนวโนมลดลงและยังคง

หางจากประเทศเพื่อนบานและเกาหลีใตอยูพอสมควร ซึ่งเมื่อพิจารณาแนวโนมแลวพบวามีแนวโนมแยลง 

แตกตางจากประเทศเกาหลีใตที่มีแนวโนมที่ดีขึ้นตามลําดับ และเม่ือพิจารณาเฉพาะขั้นตอนการเริ่มตนธุรกิจ 

พบวาประเทศไทยใชเวลามากถึง 27 วัน ขณะที่เกาหลีใต สิงคโปร และมาเลเซีย ใชเวลาเพียง 3 วันเทานั้น ซึ่ง

แนวโนมของเกาหลีใตสอดคลองกับการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในชวงป 2010 เปนตนมา ทําใหเห็น

วาจํานวนวัน และขั้นตอนที่ใชในการเริ่มตนธุรกิจลดลงอยางเห็นไดชัด  
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Good governance: G2G single platform for business start up 
โครงการขาราชผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ 11 สาํนักงาน ก.พ. 

บทท่ี 4 

การจัดทํานโยบายและโครงการโดยประยุกตจากบทเรียน 

ดานการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ขีอง 

สาธารณรัฐเกาหลีใต 
(Action Plan) 

4.1 บทนํา 

จากการศึกษาเรียนรูการดําเนินการดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ทั้งโดยวิธีฟงการ

บรรยายจากผูทรงคุณวุฒิ สถาบันเพ่ือการพัฒนาแหงเกาหล ี(Korea development Institute) และการศึกษา

ขอมูลทุติยภูมิ สามารถนํามาประยุกตใชในการออกแบบนโยบายสาธารณะและโครงการเพ่ือพัฒนาการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดีของประเทศไทยได โดยกลุมขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง ไดเลือกจัดทํานโยบายพัฒนา

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสโดยเนนไปที่การเริ่มตนธุรกิจ เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตั้งแตการออกแบบนโยบาย

จนถึงการออกแบบแผนการดําเนินการโครงการ (Action Plan) และสามารถนําไปดําเนินการไดจริง 

 

4.2 นโยบาย โครงการ เปาหมาย (Action Plan & Where do we want to get to?) 

 

4.2.1 นโยบาย: การพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-government) เพื่อยกระดับการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ด ี

4.2.2 โครงการ: การบูรณาการฐานขอมูล และเชื่อมโยงการบริการภาครัฐบนแพลตฟอรมเดียวเพื่อ

การเริ่มตนธุรกิจ (G2G single platform for business start-up) 

4.2.3 เปาหมายระยะสั้น: เพ่ือยกระดับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของไทยโดย

สะทอนจากดัชนีท่ี สําคัญ คือ  

- ไดคะแนนไมต่ํากวา 70 ในดานประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐบาล ของดัชนี

ระดับการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

- อันดับของประเทศไทยในดัชนีระดับการพัฒนาของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสอยูใน 100 อันดับแรก 

- คะแนนของประเทศไทยในดัชนีความยาก-งายในการประกอบธุรกิจไมต่ํากวา 75 ขั้นตอนในการเริ่ม

ประกอบธุรกิจลดลงเหลือไมเกิน 5 ขั้นตอน และใชเวลาไมเกิน 5 วัน 
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Good governance: G2G single platform for business start up 
โครงการขาราชผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ 11 สาํนักงาน ก.พ. 

 

4.3 หลักการและเหตุผล: ทําไมจึงตองเปนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการเริ่มตนธุรกิจ  

(Why e-government) 

 

4.3.1 หลักการและความเปนมา 

จากการศึกษาเรียนรูจากสถาบันเพ่ือการพัฒนาแหงประเทศเกาหลีใต และดัชนีตัวชี้วัดท่ีสําคัญในบทที่ 

2 พบวา ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยยังอยูในระดับที่ต่ํามากเมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบาน 

อีกทั้งยังมีแนวโนมลดต่ําลงเรื่อย ๆ ในขณะที่สถานการณการแขงขันระหวางประเทศรุนแรงขึ้น แตละประเทศ

ตางตั้งใจที่จะดึงดูดนักลงทุนตางประเทศมากขึ้น เพ่ือนําเงินลงทุนมาพัฒนาเศรษฐกิจ นอกจากนี้ภาครัฐยังคง

ตองพบกับความทาทายที่สําคัญในการใหบริการ โดยจะตองทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดตนทุนในการ

ใหบริการ มีการอํานวยความสะดวกมากขึ้น ลดระยะเวลา ข้ันตอนในการใหบริการ เพ่ือใหสามารถแขงขันได  

จากการจัดอันดับความยาก-งายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก ซึ่ง

เปนการรายงานผลการวิจัยใน 10 ดานครอบคลุมวงจรธุรกิจ โดยใชเกณฑการพิจารณาใน 4 เรื่อง ไดแก 

ขั้นตอนในการดําเนินงานที่งาย (Easier) ระยะเวลาในการดําเนินการที่รวดเร็ว (Faster) คาใชจายในการ

ดําเนินการที่ต่ํา (Cheaper) และกฎระเบียบท่ีเอื้อตอการดําเนินการ (Smarter Regulations) โดยในป 2558 

ไดจัดอันดับความยาก-งายในการประกอบธุรกิจของไทยอยูในอันดับที่ 26 และมีแนวโนมที่อันดับลดลงเมื่อ

พิจารณาจากการจัดอันดับในชวงที่ผานมา สะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการการทํางานของ

หนวยงานภาครัฐในมิติของข้ันตอน ระยะเวลา คาใชจายที่เอ้ือตอผูประกอบธุรกิจยังไมดีเทาท่ีควร และพัฒนา

ชากวาประเทศอื่น ๆ  

ปจจุบันผูประกอบกิจการธุรกิจในประเทศไทย มีภาระในการติดตอกับหนวยงานภาครัฐหลายหนวยงาน

ตลอดการประกอบธุรกิจตั้งแตการเริ่มประกอบธุรกิจ จนถึงการเลิกกิจการ โดยภาระที่สําคัญอยางหนึ่งคือ การ

ติดตอหนวยงานภาครัฐเพื่อขอเอกสารหลักฐานรับรองจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ แลวนําไปยื่นกับ

หนวยงานภาครัฐอื่นเพ่ือดําเนินการในเรื่องอ่ืน ๆ ซึ่งทําใหเกิดความไมสะดวกในการประกอบธุรกิจ เกิดตนทุน

ในการติดตอหนวยงาน คาธรรมเนียมในการยื่นขอเอกสาร ตนทุนคาเสียโอกาสในการประกอบธุรกิจ โดยที่

ขอมูลนั้นเปนขอมูลที่หนวยงานภาครัฐมีอยูแลว อีกทั้งยังจัดเก็บอยูในระบบฐานขอมูลของแตละหนวยงาน 

สะทอนใหเห็นถึงการขาดการบูรณาการการเชื่อมโยงการทํางานของหนวยงานที่เก่ียวของ สงผลใหเกิดปญหา

ตอความไมสะดวกในการขอรับบริการของภาคธุรกิจ ทําใหอันดับความยาก-งายของประเทศไทยลดลง สงผล

ตอความเชื่อมั่นในการลงทุนของนักลงทุนตางชาต ิ

จากสภาพการแขงขันท่ีสูงในระบบเศรษฐกิจของโลก ทําใหรัฐบาลแตละประเทศ มุงเนนการพัฒนาและ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการ เพ่ือดึงดูดการลงทุนในการสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใน

หลายประเทศไดปรับปรุงประสิทธิภาพในการใหบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส จากผลการจัดอันดับความยาก-

งายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก พบวาประเทศท่ีมีคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก ตางอยูในกลุม
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Good governance: G2G single platform for business start up 
โครงการขาราชผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ 11 สาํนักงาน ก.พ. 

ประเทศชั้นนําที่ใหบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (World e-government leaders) ซึ่งสํารวจและวิจัยโดย

สหประชาชาติทั้งสิ้น ขณะที่ประเทศไทยมีอันดับการใหบริการของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่ลดลงอยางตอเนื่อง 

ปจจุบันหนวยงานภาครัฐของไทยสวนใหญ ไดใชเลขประจําตัว หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก เปน

เลขอางอิง หรือยืนยันตัวบุคคล / กิจการ ในการใหบริการ โดยเฉพาะการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส จึงทําให

มีจุดอางอิงและเชื่อมโยงขอมูลระหวางกันได 

 

4.3.2 เหตุผลท่ีตองเปนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (Why) 

1) เปนเครื่องมือที่สําคัญในการขับเคลื่อนการยกระดับการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของไทย และการ

ใหบริการภาครัฐในภาพรวม 

2) ยกระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการภาครัฐ การใหบริการภาครัฐ และ

เสริมสรางความเปน “ประชารัฐ” และความเปนพลเมืองมากขึ้น 

3) เสริมสรางและยกระดับความโปรงใสในการติดตอราชการ เนื่องจากลดการติดตอโดยตรงกับ

เจาหนาที่ เพ่ือลดโอกาสในการเรียกรับสินบน หรือเงินเพิ่ม 

4) ไดรับการยอมรับและพิสูจนแลววา ประเทศที่พัฒนาแลวมีการนํามาใชและเกิดประสิทธิผล ในการ

พัฒนาประเทศและการบริการภาครัฐ  

 

4.3.3 ความสําคัญของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (How important) 

1) เปนเครื่องมือที่จะชวยรัฐบาลในการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เนื่องจาก

เปนเครื่องมือที่สงผลกระทบในวงกวางและรุนแรง (High and wide impact) 

2) เปนเครื่องมือที่จะชวยยกระดับขีดความสามารถในการดําเนินงานและใหบริการของรัฐบาลใน

ภาพรวม 

3) ลดตนทุนในการใหบริการของรัฐในระยะยาว และลดตนทุนในการติดตอหนวยงานภาครัฐในการขอ

อนุญาต อนุมัติตาง ๆ 

4) ตอบสนองความตองการ และความคาดหวังของประชาชนในระดับที่สูงขึ้นได ทั้งในดานความโปรงใส 

คุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการ การเขามามสีวนรวม การไดขอมูลที่ถูกตองรวดเร็วชวยในการตัดสินใจ

การดําเนินธุรกิจ หรือการทําธุรกรรมตาง ๆ เปนตน 

 

4.3.4 แนวนโยบายในการดําเนินงานตอไป (What should be done?) 

ภาครัฐควรมีแผนแมบทในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอกนิส และควรดําเนินการบูรณาการงานบริการ

และฐานขอมูลของหนวยงานภาครัฐไวในรูปแบบการใหบริการเพียงจุดเดียวเพ่ืออํานวยความสะดวกแก

ประชาชน อยางไรก็ตาม การพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอกนิสทั้งระบบ เปนเรื่องใหญและใชเวลานาน เชน 

เกาหลีใตใชเวลากวาสองทศวรรษในการพัฒนา นอกจากนี้ยังนับวาเปนภารกิจที่ซับซอน เนื่องจากที่ผานมา
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ไมไดมีการกําหนดมาตรฐานในการดําเนินการ การบันทึกขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ทําใหมีความแตกตางกันและ

เกิดความซับซอนในการบูรณาการฐานขอมูล นอกจากนี้การท่ีมีผูที่เก่ียวของ (Stakeholders) เปนจํานวนมาก

ทําใหเกิดความยุงยากในการดําเนินการไดดวยเชนกัน 

ดังนั้นเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติที่รวดเร็ว และเปนจุดเริ่มตนในการดําเนินงาน จึงควรเนน

ความสําคัญในการเชื่อมโยงฐานขอมูลและการบูรณาการบริการในขั้นเริ่มตนในลักษณะ G-to-G กอนเปน

อันดับแรก และใหความสําคัญกับงานทางดานธุรกิจ (Business) กอนภาคประชาชน (Citizen)  

 

4.3.5 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเริ่มตนธุรกิจ (G2G e-government single platform for 

business start-up) 

เนื่องจากสงผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศมากกวา มี

ความยุงยากนอยกวา และเห็นผลชัดเจนรวดเร็วกวาการดําเนินการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสดานอื่น จึงเปนเหตุผล

สนับสนุนที่สําคัญในการดําเนินการในระยะสั้นกอน 

1) มีทรัพยากรและหนวยงานที่มีความพรอมในการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลและบูรณาการบริการ 

โดยอุปสรรคที่สําคัญคือ มาตรฐานในการจัดเก็บขอมูล และแพลตฟอรมของระบบที่ใชมีความ

แตกตางกัน 

2) สงผลกระทบสูงในหลายระดับ กอใหเกิดการลงทุน และการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ 

3) เกิดผลผลิตและผลลัพธที่เปนรูปธรรม สามารถวัดผล ควบคุม และติดตามความคืบหนาไดงาย 

4) สามารถตอยอดไปยังงานบริการตาง ๆ ในอนาคตไดงาย 

 

4.3.6 การวิเคราะหผลดีหากดําเนินการ ผลเสียหากไมดําเนินการ (Pros & Cons) 

มิต ิ ผลด ีหากดําเนินการ ผลเสีย หากไมดําเนินการ 

ประเทศ - ยกระดับอันดับความยาก-งายในการ

ประกอบธุรกิจ 

- ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ และธุรกิจในประเทศ 

- สงเสริมใหเกิดความโปรงใสและความ

นาเชื่อถือในภาครัฐ 

- ช วยยกระดับประเทศให หลุ ดจ าก 

Middle Income Trap 

- ผลักดันใหเกิดการพัฒนาดาน IT ของ

ประเทศในภาพรวม 

- สูญเสียโอกาสในการลงทุนจากนักลงทุน 

เนื่องจากมีอุปสรรคในการลงทุน 

- มีความเสี่ยงสูงที่นักลงทุนจะยายฐานการ

ผลิตออกนอกประเทศ และทําใหเกิดผล

กระทบดานอื่นตามมา เชน ปญหาทาง

เศรษฐกิจ ปญหาการวางงาน 

- รัฐขาดรายไดจากการเก็บภาษีที่แนนอน 

เนื่องจากไมมีผูประกอบการในระบบ

ภาษีนิติบุคคล / มูลคาเพิ่มที่ถูกตอง 

- ระดับการพัฒนาดาน IT ชากวาประเทศ

อ่ืน ๆ เนื่องจากขาดการจูงใจ 
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ผูประกอบการ - สงเสริมใหเกิดการเริ่มธุรกิจ เนื่องจาก

อุปสรรคนอยลง 

- ดึ ง ดู ดนั ก ล งทุนหน า ใหม เ ข าม า ใน

ประเทศมากขึ้น 

- ลดตนทุนในการเริ่มธุรกิจ 

- อุปสรรคในการเริ่มดําเนินธุรกิจยังคงมี

อยู ทําใหนักลงทุน หรือผูประกอบการ

หนาใหมไมกลาเริ่มตนธุรกิจ เนื่องจาก

ยุงยาก 

- ขาดการจางงานใหม ๆ จากการเริ่มตน

ธุรกิจ 

ประชาชนท่ัวไป - สรางงาน สรางรายไดใหม ๆ  - เกิดการเคลื่อนยายแรงงานออกนอก

พ้ืนที่ 

 

 

4.4 แนวทางและแผนการดําเนินการโครงการ 

4.4.1 ผูรับผิดชอบ  

การตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือรับผิดชอบและขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยอาศัยมติของที่ประชุม

คณะกรรมการในการสั่งการ ซึ่งจะตองมีมติคณะรัฐมนตรี หรืออํานาจของนายกรัฐมนตรีที่มีการอนุมัติ หรือมี

คําสั่งในการแตงตั้งคณะกรรมการ รวมทั้งมอบอํานาจในการปฏิบัติงานไวในคาํสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

การบริหารงานแบบคณะกรรมการตองประกอบดวยหนวยงานที่เก่ียวของ ขอดีคือจะชวยขจัด

ปญหาการบริหารงานแบบผูกขาดของหนวยงานเดียว นอกจากนี้ การตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยบุคคล

ที่มาจากองคกรที่เกี่ยวของ จะทําใหทุกฝายเขาใจปญหาและกอใหเกิดการยอมรับในปญหาท่ีองคกรอ่ืนเผชิญ

อยู ทําใหการประสานงานเปนไปไดงายข้ึน แตอยางไรก็ตาม ขอเสียคือเกิดการสูญเสียทรัพยากรคอนขางมาก 

เนื่องจากเวลาสวนใหญใชไปในการประชุมถกเถียงกัน หรืออาจเปนการแลกเปลี่ยนผลประโยชนในระดับ

คณะกรรมการหรือยอมประนีประนอมกันเพ่ือใหไดขอยุติที่รวดเร็ว ดังนั้นจึงตองอาศัยภาวะผูนําของประธาน

คณะกรรมการที่จะควบคุมใหการดําเนินการเปนไปตามแผนงานที่กําหนด 

สําหรับการเริ่มตนธุรกิจ ประชาชนจะขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจะตองเริ่มตนจากการติดตอ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย หรืออาจมีการขอรับการสงเสริมการลงทุน จากสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อจัดตั้งบริษัทแลว บริษัทตองมีการจัดจางพนักงาน

และลูกจางตาง ๆ  รวมไปถึงเรื่องของประกันสังคมของพนักงาน ซึ่งมีความจําเปนตองเก่ียวของกรมสวัสดิการ

และคุมครองแรงงาน และสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เม่ือบริษัทเริ่มดําเนินงาน บริษัท

จําเปนตองมีกระบวนการที่ เ ก่ียวของกับชําระภาษี ทั้งภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 

ภาษีมูลคาเพ่ิม ซึ่งมีกรมสรรพากรที่ทําหนาที่กํากับดูแลดานภาษี ถือเปนการเสร็จสิ้นการเริ่มตนธุรกิจ ดังนั้น

คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้น จึงประกอบดวยกรรมการที่เปนตัวแทนขององคกรเหลานี้ 
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คณะกรรมการ: คณะกรรมการบูรณาการงานบริการเพ่ือการเริ่มตนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส 

ผูกํากับดูแล: ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตร ี

องคประกอบ: 

1) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตร ี/ นายกรัฐมนตรแีตงตั้งจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และ

ประสบการณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาการคอมพิวเตอร หรือดานอ่ืนที่

เก่ียวของ อาจเปนตําแหนงนายกรัฐมนตรีเอง หรือรัฐมนตรีที่ไดรบัมอบหมาย 

2) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก อธิบดีหรือผูแทนกรมสรรพากร อธิบดีหรือผูแทนกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา อธิบดีหรือผูแทนกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ผูอํานวยการหรือผูแทนสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เลขาธิการคณะกรรมการประกันสังคม 

3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกิน 5 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรู ความ

เชี่ยวชาญ และประสบการณเปนที่ประจักษในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดาน

การเงิน การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส วิทยาการคอมพิวเตอร วิศวกรรมคอมพิวเตอร นิติศาสตร 

หรือดานอ่ืนที่เก่ียวของและเปนประโยชนตอการดําเนินงานของคณะกรรมการ โดยในจํานวนนี้

ตองมีภาคเอกชนรวมอยูดวย 

4) ใหผูอํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส เปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง 

 

ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  
1) กําหนดทิศทางการพัฒนา สงเสริม และสนับสนุนระบบบริการในการจัดตั้งธุรกิจทาง

อิเล็กทรอนิกส  

2) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ในการพัฒนาบริการทางทะเบียนและการทําธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกสในดานอื่น ๆ  

3) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ในการกําหนดมาตรฐานของขอมูล ระบบความปลอดภัยของขอมูล 

และการเขาถึงขอมูลธุรกิจของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

4) พิจารณาใหความเห็นกับแผนการดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการระบบบริการในการจัดตั้งธุรกิจ

ทางอิเล็กทรอนิกสหรือ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

5) เสนอแนะการแกไขปญหาดานการบริหารจัดการระบบบริการในการจัดตั้งธุรกิจทาง

อิเล็กทรอนิกส และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดานอื่น ๆ  

6) กํากับดูแลใหหนวยงานที่เก่ียวของ ดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขตามที่กําหนดไว 

7) คณะกรรมการฯ อาจตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่ง

อยางใดตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมายก็ได 

8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ  
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4.4.2 ทรัพยากรที่จําเปนในการขับเคล่ือนการดําเนินงาน  

1) งบประมาณ โดยคณะกรรมการจะเปนผูประเมิน และจัดทําโครงการเสนอขอ

งบประมาณแบบบูรณาการ ตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการผานสํานักงบประมาณ 

2) โครงสรางพ้ืนฐาน คณะกรรมการของแตละหนวยงานจะประเมินรวมกันวา โครงสรางพ้ืนฐาน

ของแตละหนวยงาน เพียงพอและสามารถรองรับความตองการของโครงการท่ีกําลังจะตั้งข้ึน 

3) ทรัพยากรบุคคล บุคลากรหลักในการดําเนินการโครงการจะเปนบุคลากรของสํานักงาน

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) รวมทั้ง

บุคลากรในหนวยงานของคณะกรรมการ ที่หัวหนาสวนราชการตองมอบหมาย 

4) องคความรูดานสารสนเทศ โดยการศึกษาและวิจัยจากการดําเนินการของประเทศตาง ๆ 

รวมทั้งตองทําการสอบถามความตองการของภาคเอกชน ภาคธรุกิจ ที่จะเปนกลุมลูกคาเปาหมาย 

 

การที่จะพัฒนาโครงการใหประสบความสําเร็จนั้น ปจจัยพ้ืนฐานตาง ๆ เปนสวนสําคัญ ในระยะ

ของการสรางและพัฒนาระบบอาจมีความจําเปนตองใชเงินงบประมาณจํานวนมาก เพ่ือใชในการจัดซื้อ

โครงสรางพื้นฐาน อุปกรณที่จําเปนตาง ๆ ในการทําใหระบบสมบูรณ อยางไรก็ตามถึงแมจะสามารถจัดหา

โครงสรางพ้ืนฐานที่ทันสมัยหรือดีสุดได แตสิ่งท่ีสําคัญที่สุดการที่จะทําใหระบบมีความสมบูรณสามารถนําไปใช

ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงคของโครงการนั้น คือปจจัยเรื่ององคความรูและ

บุคคลากรท่ีมีความสามารถความรูความเขาใจในการใชงานระบบ เพื่อที่จะสรางและพัฒนาระบบใหผูใช

สามารถใชงานไดงาย สะดวก และมีมาตรฐาน 

 

4.4.3 แนวทางการดําเนินงาน (What should know what?) 

เพื่อให โครงการนี้ประสบความสําเร็จ หนวยงานที่ เ ก่ียวของซึ่ งเปนองคประกอบของ
คณะกรรมการการนําแผนงานสูแนวทางการปฏิบัติในหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ระยะแรก : เฉพาะหนวยงานที่เก่ียวของโดยตรงกับการเริ่มตนธุรกิจ จํานวน 4 หนวยงาน ไดแก 

- กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

- กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 

- กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)  สํานักนายกรัฐมนตร ี

- สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี ้

1. การหารือและทําความเขาใจรวมกัน โดยทําเปนขอตกลงหรือบันทึกความเขาใจระหวาง

หนวยงาน (MOU) เพ่ือสรางกรอบการดําเนินงานที่ชัดเจน โดยทั้ง 5 หนวยงานตางยึดถือ 

MOU เปนหลักในการดําเนินงาน   
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2. ศึกษาและสํารวจแนวทางท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมการจัดตั้งธุรกิจของหนวยงานตนใน

ประเด็นดังตอไปนี ้

1) มีแนวทางอยางไร 
2) ฐานขอมูลท่ีหนวยงานมีเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการดังกลาวมีความครบถวนมาก

นอยเพียงใด 
3) ในเรื่องใดที่หนวยงานประสงคจะไดรับขอมูลเพ่ิมเติมจากอีก 3 หนวยงานที่

เก่ียวของ 
4) ขอมูลใดจากฐานขอมูลของหนวยงานตน ที่สามารถเผยแพร และ/หรือใหสิทธิ

หนวยงานที่เก่ียวของอีก 3 หนวยงาน ใหเขาถึงขอมูลได 
3. การกําหนดทรัพยากรที่จําเปนตอการดําเนินงาน เชน ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปน เพ่ือวิเคราะหและประเมินโอกาสความเปนไปไดในการ

ดําเนินงาน และเปนการประเมินการใชทรัพยากรใหเกิดการใชอยางมีประสิทธิภาพและได

ประโยชนสูงสุด  

4. กําหนดเปาประสงคของแตละหนวยงานอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ 

4.1 กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

- จะนําแผนงาน business startup platform ไปใชในการพัฒนาระบบจดทะเบียนธุรกิจ

แบบ one stop services ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยขอมูลนิติบุคคลภายหลังการรับจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ

จะไดรับการสงตอไปยังหนวยงานอ่ืนอยางรวดเร็ว ถูกตอง ครบถวนและใชประโยชนไดทันที โดยผูประกอบ

ธุรกิจและนิติบุคคลจะไดรับความสะดวกสบายในการรับบริการ งาย และประหยัดคาใชจาย 

4.2 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 

- จะนําแผนงาน business startup platform ไปใชในการจัดกลุมฐานภาษีกลุมธุรกิจได

อยางรวดเร็วและสามารถแบงปนขอมูลธุรกิจกลับคืนไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการคา และสงตอขอมูลบางสวนไป

ยังหนวยงานอ่ืนไดอยางรวดเร็วอีกดวย 

4.3 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

- จะนําแผนงาน business startup platform ไปใชในการเขาถึงขอมูลนิติบุคคลเพ่ือสราง

ฐานขอมูลดานแรงงาน และเพ่ือตรวจสอบวานิติบุคคลมีการดําเนินงานภายใตขอบังคับของกฎหมายดาน

แรงงานอยางถูกตอง เชน การกําหนดขอบังคับการทํางานของนิติบุคคลท่ีมีแรงงานตั้งแต 10 คนขึ้นไป 

4.4 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 

- จะนําแผนงาน business startup platform ไปใชในการเขาถึงขอมูลนิติบุคคล เพ่ือใหนิติ

บุคคลท่ีอยูในเกณฑไดรับการสงเสริมการลงทุนสามารถสงคําขอ (application) ในการขอรับการสงเสริมการ

ลงทุนไดทันที  
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4.5 สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

- จะนําแผนงาน business startup platform ไปใชในการเขาถึงขอมูลนิติบุคคล เพ่ือใหนิติ

บุคคลทีเ่ปนนายจาง สามารถจดทะเบียนนายจาง ผูประกันตน รวมทั้งสงขอมูล และเงินสมทบของผูประกันตน

ของลูกจางในสังกัดเขาสูระบบประกันสังคม  

 

ตัวอยางของขอมูลแตละหนวยงานท่ีนาจะแลกเปลี่ยน และ/หรือใหสิทธิหนวยงานที่เก่ียวของ
เขาถึงขอมูลได มีรายละเอียดดังนี ้(What they need to share) 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีสามารถสงตอให
หนวยงานอื่นได 

ขอมูลท่ีประสงคจะไดรับจาก
หนวยงานอื่น 

1. กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
(DBD) 

- เลขทะเบียนนิติบุคคล 
- วัตถุประสงคการจัดตั้ง 
- ที่ตั้งธุรกิจ 
- ทุนจดทะเบียน 
- บัญชีรายชื่อผูถือหุน  

- การจัดประเภทธุรกิจทีช่ัดเจน 
(RD) 

- ขอมูลการดําเนินธุรกิจวาได
ดําเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค
การจัดตั้งหรือไม (RD) 

- รายชื่อกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมการลงทุน (BOI) 

2. กรมสรรพากร (RD) - การจัดประเภทธุรกิจที่ชัดเจน  
- ขอมูลการดําเนินธุรกิจวาได

ดําเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค
การจัดตั้งหรือไม  

 

- เลขทะเบียนนิติบุคคล (DBD) 
- วัตถุประสงคการจัดตั้ง (DBD) 
- ที่ตั้งธุรกิจ (DBD) 
- ทุนจดทะเบียน (DBD) 
- บัญชีรายชื่อผูถือหุน (DBD) 

3. คณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน (BOI) 

- รายชื่อและรายละเอียดของ
กิจการท่ีไดรับการสงเสริมการ
ลงทุน 

- เลขทะเบียนนิติบุคคล (DBD) 
- วัตถุประสงคการจัดตั้ง (DBD) 
- ที่ตั้งธุรกิจ (DBD) 
- ทุนจดทะเบียน (DBD) 
- บัญชีรายชื่อผูถือหุน (DBD) 

4. กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน (DoLW) 

5. สํานักงานประกันสังคม 

- รายละเอียดของนายจางและ
สถานประกอบการ 

- เลขทะเบียนนิติบุคคล (DBD) 
- วัตถุประสงคการจัดตั้ง (DBD) 
- ที่ตั้งธุรกิจ (DBD) 
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5. การนําเสนอแผนงานและรับฟงความคิดเห็นจากภาคประชาชน เพ่ือใหภาคประชาชนไดมี

โอกาสในการเขาถึงแหลงขอมูล และไดรวมแสดงความคิดเห็นตอการทํางานของภาครัฐ โดย

การจัดเวทีการรับฟงความคิดเห็นนี้ นอกจากจะเปนการดําเนินการภายใตขอกําหนดของ

กฎหมายแลว ยังจะเปนประโยชนในการพัฒนาระบบการดําเนินงานของ business startup 

platform นี้ดวย เนื่องจากประชาชนเปนผูรับบริการที่มีสวนเก่ียวของโดยตรงกับแผนงานนี้  

6. การเริ่มตนแผนงาน (Kick Off) โดยใหชวงเริ่มแรกเปนชวงของการทดลอง (Pilot project) 

เพ่ือทดสอบระบบวามีขอขัดของอยางไร กอนใชงานจริงในเวลาตอมา 

7. การประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือสรุปและวิเคราะหผลการดําเนินงานวาไดดําเนินการตรง

ตามเปาหมายเพียงใด โดยการประเมินผลตองมีความตอเนื่องและมีระบบการประเมินผลที่มี

ประสิทธิภาพ  

 

ระยะที่สอง: การขยายความรวมมือไปยังหนวยงานอ่ืนที่มีความเกี่ยวของกับการเริ่มตนธุรกิจ เชน 

- กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย  

- กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 

- กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 

- หนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ ที่ตองการใชขอมูลการจัดตั้งธุรกิจ เชน เพื่อใชในการจัดซื้อจัดจาง

ของหนวยงานภาครัฐ เปนตน  

โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี ้

1. การคัดเลือกหรือรับสมัครหนวยงานที่ตองการเขารวมในแผนงาน โดยหนวยงานนั้นจะตอง

สามารถเปนท้ังผูใหและผูรับขอมูลที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจได โดยคณะกรรมการคัดเลือกจะตอง

พิจารณาถึงความเชื่อมโยงดานธุรกิจและศักยภาพในการเชื่อมตอขอมูลของหนวยงานเหลานั้นดวย 

2. การทําความตกลงรวมกัน เพ่ือกําหนดเปาหมายและความเขาใจระหวางหนวยงานพันธมิตร

ทั้งหมด กอนดําเนินงานตามเปาหมายตอไป 

3. การกําหนดทรัพยากรท่ีจําเปนตอการดําเนินงาน เชน  

- ดานทรัพยากรบุคคล เพื่อประเมินจํานวนและความสามารถของผูปฏิบัติงานวาเพียงพอตอการ

ดําเนินงานหรือไม โดยผูปฏิบัติงานจะตองมีจํานวนที่เหมาะสม และมีความรูในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ ซึ่งการ

ประเมินทรัพยากรดานบุคคลนี้ จะทําใหสามารถกําหนดเปาหมายในการคัดเลือก/สรรหาบุคลการที่มีความ

เหมาะสมกับการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

- ดานงบประมาณ เพ่ือคาดการณงบประมาณท่ีจะตองใช และทําใหเกิดการใชจายอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

- ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือประเมินความพรอมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วาแตละ

หนวยงานมีความพรอมในการเชื่อมตอขอมูลมากนอยแคไหน โดยอาจมีการสรรหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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รูปแบบใหมที่มีความทันสมัยกวาเดิมมาใชรองรับระบบ business startup platform ระยะนี้ดวย เนื่องจาก

เม่ือมีหนวยงานพันธมิตรมากขึ้น การสงตอและเชื่อมโยงขอมูลยอมมีมากขึ้น เทคโนโลยีที่ตองใชจะตองมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้นและตองมีระบบสํารองขอมูลและการปองกันการโจรกรรมขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพสูงดวย    

4. การดําเนินงานตามแผนงาน  

5. การประเมินผลการดําเนินงาน 

 

4.4.4 แผนงานในภาพรวมของโครงการ (Project Milestone) 

 

 
 

โครงการแบงเปนระยะสั้น และระยะยาว โดยในระยะสั้น (ระยะที ่1) เริ่มตั้งแตไตรมาสแรกของป 2559 สิ้นสุด

ไตรมาสสุดทายของป 2559 สวนระยะยาว หรือระยะถัดไปเปนการดําเนินงานตอเนื่องจากระยะที่ 1 

 

ไตรมาสที่ 1: ขั้นเตรียมความพรอม เปนการดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ การวางแผนความรวมมือ การลง

นามบันทึกความเขาใจ การสํารวจทรัพยากรตาง ๆ เปนตน 

ไตรมาสที่ 2: เปนการรางแผนการดําเนินงานโครงการทั้งหมด การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและภาค

ธุรกิจ การรวบรวมความตองการของระบบ การปรับปรุงมาตรฐานขอมูลตาง ๆ 

ไตรมาสที่ 3: เริ่มโครงการโดยการเชื่อมโยงขอมูล จัดทําศูนยกลางเชื่อมโยงขอมูล ปรับมาตรฐานขอมูลให

ตรงกัน การจัดทําซอฟทแวรเชื่อมโยงขอมลูสําหรับเจาหนาที่ และเริ่มทดสอบระบบ พรอมฝกอบรมเจาหนาที่ 

ไตรมาสท่ี 4: เริ่มใชงานระบบใหมจริง 
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4.4.5 ความทาทายในการดําเนินการโครงการ (Project Milestone)  

ความทาทายที่สําคัญในการดําเนินงาน ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 สวนใหญ ๆ 

ดังตอไปนี้ 

1) ความทาทายกอนการดําเนินงาน 

1.1) รัฐบาลและการเมือง  
การที่จะทําใหรัฐบาลและการเมืองเห็นถึงความสําคัญของโครงการมีความสําคัญและจําเปน

ตอการจัดทํา G2G single platform for business startup เนื่องจากเปนโครงการที่ตองเก่ียวของกับหลาย

หนวยงาน และตองใชเวลาและงบประมาณเปนจํานวนมากในการดําเนินการอยางตอเนื่อง จึงจําเปนท่ีจะตอง

มีกรอบระยะเวลาทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีข้ันตอน รวมถึงผลที่จะไดรับจากการดําเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือทํา

ใหรัฐบาลและการเมืองเห็นถึงความสําคัญและเล็งเห็นถึงความจําเปนในการจัดทําโครงการ และเมื่อรัฐบาลมี

วิสัยทัศนที่ชัดเจน และกระตุนใหภาคเอกชนตอบรับถึงความสําคัญของโครงการ จะทําใหบริษัทที่มีศักยภาพสูง

และประชาชนเขามามีสวนรวมตอการจัดทําโครงการ ซึ่งโครงการนี้จะเปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการชวยเพ่ิม

ศักยภาพทางการแขงขันและเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงรัฐบาลยังไดรับความไววางใจจากประชาชน 

เนื่องจากความโปรงใสในกระบวนการทํางานของภาครัฐ  

 

1.2) ขอมูลที่มีจํานวนมากและขาดมาตรฐานกลาง 
 หนวยงานที่เก่ียวของในการจัดทํา G2G single platform for business startup มีหลาย

หนวยงาน และแตละหนวยงานก็มีขอมูลของตนเปนจํานวนมาก รวมถึงความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูล

ระหวางหนวยงานยังมีนอย จึงจําเปนตองมีการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน และการบริหารจัดการ

ขอมูลที่มีทั้งหมดนั้นอยางเปนระบบ โดยกําหนดถึงขอมูลที่จําเปนตองใชรวมกันของทุกหนวยงานใหชัดเจน

และจัดการขอมูลในสวนที่แตกตางกัน เพ่ือแกไขปญหาการจัดการขอมลูระหวางหนวยงานที่มีความซ้ําซอน ทํา

ใหเกิดความสะดวกตอการรวบรวมและจัดการกับขอมูล และทุกภาคสวนสามารถเขาถึงขอมูลและใชประโยชน

จากขอมูลนั้น ๆ ไดมากที่สุด สงผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

1.3) ความรวมมือในการดําเนินงานของหนวยงาน 
การจัดทํา G2G single platform for business startup เปนการเชื่อมโยงขอมูลขาม

หนวยงาน ซึ่งจําเปนตองไดรับความรวมมือในการดําเนินงานจากแตละหนวยงาน และเจาหนาที่ของหนวยงานนั้น ๆ  

ในการทํางานรวมกันเปนอยางสูง เพราะแตละหนวยงานจะตองไมยึดติดกับขอบเขตของหนาที่ความรับผิดชอบ

ตามที่ไดรับมอบหมายแตคํานึงถึงสิ่งที่ตองการจะทํา รวมถึงตองตอบสนองตอเปาหมายรวมกันในการสราง

บริการที่ดีและมีคุณภาพตอประเทศและประชาชน 
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1.4) ดานกฎหมาย  
ปจจุบันยังไมมีกฎหมายที่มีการกําหนดนิยามและกรอบแนวทางการดําเนินงาน

ในการทํา single platform ที่ชัดเจน เพื่อใหการจัดทํา G2G single platform for business 

startup มีประสิทธิภาพมากที่สุด จําเปนที่จะตองมีการออกกฎหมายใหม และปรับปรุงแกไขกฎหมายที่ลาหลัง

ใหสอดคลองกับกฎหมายใหม และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการทํา single platform เนื่องจากการทํา

โครงการนี้ เปนการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และเปนการปองกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 

2) ความทาทายหลังการดําเนินงาน  

2.1) การเขาถึงขอมูลและการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
ในการจัด ทํา  G2G single platform for business startup มีความจํ า เปนที่ จ ะต อ ง

กําหนดการเขาถึงขอมูลของผูใชเพ่ือรักษาความปลอดภัยและคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพ่ือรักษาความถูกตอง

ของขอมูลสวนบุคคล และเพื่อปองกันการเขาถึงที่ไมไดรับอนุญาต จึงตองมีการจัดเตรียมมาตรการทาง

กายภาพ ทางดานเทคนิค และการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพ่ือปองกันและรักษาความปลอดภัยขอมูลสวน

บุคคลที่มีอยูในระบบ 

 

2.2) อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
เนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีในปจจุบันและอนาคตเติบโตอยางรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน

อาชญากรทางคอมพิวเตอรก็มีการพัฒนาเคียงคูไปกับเทคโนโลยีเหลานั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการ

ปรับปรุงกฎหมายอยางรวดเร็วใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอม และในขณะเดียวกันก็ตองใหเทาทันกับอาชญากร 

ทางคอมพิวเตอรดวย เพ่ือลดความเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

 

2.3) ความไมมั่นคงทางการเมืองและการขาดเสถียรภาพของนโยบาย 
ความไมมั่นคงทางการเมืองสงผลตอนโยบายและการดําเนินการของโครงการท้ังในระยะสั้น

และระยะยาว เนื่องจากหากมีการเปลี่ยนนโยบายจะสงผลตอการดําเนินการจัดทํา single platform ทําใหไม

มีการจัดทําโครงการอยางตอเนื่อง ซึ่งมีผลกระทบตอศักยภาพทางการแขงขันและเศรษฐกิจของประเทศ 

รวมถึงภาพลักษณของประเทศอีกดวย 
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4.4.6 ปจจัยสําคัญในการสรางความสําเร็จ: ภาวะผูนํา (Key Success Factors: 

Leadership)  

“Improvement is impossible without change.”  
― โดย John C. Maxwell จากหนังสือ The 21 Irrefutable Laws of Leadership: Follow Them 

and People Will Follow You  
“ภาวะผูนํา” (Leadership) ไมมีสูตรสําเร็จท่ีตายตัว ไมมีคํานิยามใดผิดหรือถูกเพียงนิยามเดียว แต

ขึ้นอยูกับการเลือกคํานิยามนั้นไปใชอธิบายเพื่อสรางความเขาใจเก่ียวกับภาวะผูนําในแตละกรณี สังเกตไดจาก 

ภาวะผูนําที่แตกตางกันไปในแตละยุคสมัย ตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง เชน สมัยโบราณ สังคมตองการ

ภาวะผูนําแบบผูยิ่งใหญ (Great Man Leadership) เพ่ือมาปกครองบริหารบานเมือง ดึงดูดและโนมนาวผูคน

ใหคลอยตาม วางระบบทามกลางความวุนวาย เชน กษัตริย พระราชา จักรพรรดิ เจาเมือง ฯลฯ ตอมาในยุค

เรืองปญญา สังคมตองการภาวะผูนําที่บริหารงานเชิงเหตุผล (Rational Management) มีลําดับขั้นของอํานาจ

หนาที่ความรับผิดชอบ มีระเบียบกติกาท่ีชัดเจนเพ่ือการอยูรวมกันในสังคม และในยุคสมัยใหม สังคมตองการ

ภาวะผูนําแบบทีมงาน (Team Leadership) เนนการมอบอํานาจ การกระจายความรับผิดชอบ สงเสริมใหเกิด

ผลตอบแทนและโอกาสทีเ่ทาเทียมกัน เปนตน 

สําหรับโครงการ G2G Single Platform for Business Startup ถือเปนโครงการตนแบบเพ่ือพัฒนา

ปรับปรุงการทํางานภาครัฐแนวใหม ที่ไมเพียงแตตองใชงบประมาณ เวลา ทรัพยากรที่มีคาตาง ๆ  แตตอง

อาศัยความคิดริเริ่มสรางสรรค เทคโนโลยีสารสนเทศข้ันสงู บุคลากรหรือกําลังคนท่ีมีคุณภาพ ความรวมมือจาก

ทุกหนวยงานอยางจริงจัง และท่ีจะขาดไมได คือผูนําโครงการท่ีเขมแข็ง เพ่ือสุดทายโครงการน้ีประสบผลสําเร็จ

ไดอยางเปนรูปธรรม กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกรอบแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐ และสามารถขยายผล

ตอไปไดในวงกวาง  

เมื่อวิเคราะหแลวพบวาผูนําที่สามารถนําพาองคกรบรรลุเปาหมายดังกลาวควรมีภาวะผูนําที่สําคัญ ดังนี้ 

1) ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership)  

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง2 หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูนําแสดงใหเห็นในการจัดการหรือการทํางาน  เปน

กระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงาน โดยการเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงาน

ใหสูงข้ึนกวาที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูรวมงานไปสูระดับที่สูงข้ึนและมีศักยภาพมากขึ้น ทําใหเกิด

การตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศนของกลุม จูงใจใหผูรวมงานมองไกลเกินกวาความสนใจของตัวเอง ไปสู

ประโยชนของกลุมหรือสังคม ผานองคประกอบพฤติกรรม 4 ประการ คือ การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

( Idealized Influence)  การสร า งแรง บันดาลใจ  ( Inspiration Motivation)  การกระตุ นทางปญญา 

(Intellectual Stimulation) และการคาํนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized Consideration) 

                                                           
2 รัตติกรณ จงวิศาล. ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership). ที่มา http://www.saruthipong.com/port/document/299-701/229-701-

13.pdf 
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Good governance: G2G single platform for business start up 
โครงการขาราชผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ 11 สาํนักงาน ก.พ. 

กระบวนทัศนใหมและแนวคิดของการเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงไมไดจํากัดวงอยูแคภาคธุรกิจ

เทานั้น แตเปนภาวะผูนําที่สามารถใชไดกับหนวยภาครัฐ  ภาคเอกชน องคการทองถิ่น ตลอดจนองคการ

สาธารณะที่ไมไดมุงผลกําไร ซึ่งตอมา Rick Warren ไดนําหลักการของทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับ

หลักการ 7 ประการที่ไดจากที่ประชุมองคการสหประชาชาติในป 1996 มาสรางตนแบบของผูนําแหงการ

เปลี่ยนแปลงท่ีสามารถกอใหเกิด “พลังการทํางานเพ่ิมข้ึนแบบทวีคูณ” (Synergy of Energy) 3 ซึ่งมีหลักการที่

สําคัญ ไดแก การทําใหเปนเรื่องงาย การจูงใจ การอํานวยความสะดวก การริเริ่มสิ่งใหม และการขับเคลื่อน 

เปนตน โดยเฉพาะหลักการ “การริเริ่มส่ิงใหม” (Principle of Innovation) เปนส่ิงจําเปนอยางย่ิงที่ผูนํา

ตองมีความกลาหาญในการริเริ่มเปลี่ยนแปลง แมวาส่ิงนั้นจะเปลี่ยนแปลงยากเพียงไรก็ตาม ซึ่งเปนภาวะ

ผูนําที่สําคัญยิ่งในการเริ่มตนโครงการ G2G Single Platform for Business Startup  

 

 2. ภาวะผูนําแบบเหนือชั้น (Transcendental Leadership) 

ภาวะผูนําแบบเหนือชั้น เปนภาวะผูนํายึดหลักองครวม (Holistic Leadership) ซึ่งประกอบดวย 4 

ดาน ไดแก ดานทางกาย (Physical/Body) ดานทางสมอง (Mind) ดานหัวใจ (Heart) และดานจิตใจหรือจิต

วิญญาณ (Spiritual) โดยมีฐานความคิดสําคัญคือ ยึดการแลกเปลี่ยนเรื่อง “การให” เปนหลักการของ

ความสัมพันธระหวางกัน (A contribution-based exchange relationship) โดยผูนําแบบเหนือชั้นจะให

ความหวงใยตอผูตามของตนดวยการใหสิ่งที่ดีงาม เพ่ือใหผูตามไดพัฒนาตนเองและยกระดับแรงจูงใจของผูตาม

ใหสูงยิ่งข้ึน4  

ผูนําแบบเหนือชั้นมีหนาที่สําคัญที่ตองนําพาทุกคนใหกาวพนจากขีดจํากัด (Break Limits) โดย

ชวยเหลือผูอ่ืนใหสามารถขยายมุมมองและแสวงหาทางเลือกใหมๆ ที่เปนไปไดมากยิ่งข้ึน ชวยยกระดับการคดิ 

(Thinking) การรูสึก (Feeling) และการกระทํา (Actions) เพ่ือใหสามารถเอาชนะภาวะทาทายตาง ๆ  

ความเหนือชั้นดานแรกของผูนําแบบนี ้คือ มีความสามารถรูถึงวิธีการเขาถึงสมรรถนะ (Capacity) ความ

ริเริ่มสรางสรรค (Creativity) และทรัพยากรท่ีมีอยูภายในตน (Inner Resources) อยางไรขีดจํากัดของ

ผูรวมงาน 

สมรรถนะที่สําคัญของผูนําแบบเหนือชั้น ไดแก คิดในสิ่งที่คนอ่ืนคิดไมถึง (คิดนอกกรอบ) (Thinking 

the Unthinkable) ทําในสิ่งที่เปนไปไมได (Doing the Impossible) และเขาถึงในสิ่งท่ีคนอ่ืนเขาถึงไมได 

(Touching the Untouchables) เปนตน ซึ่งลวนแตเปนสมรรถนะที่มีความจําเปนอยางยิ่งในการริเริ่มวิธีการ

ทํางานแบบใหมในองคกร  

  ทําไมตองเปนผูนําแบบเหนือชั้น 

  เพราะผูนําแบบเหนือชั้นจะสรางบรรยากาศการมีสวนรวมใหเกิดขึ้นในการทํางาน มอบอํานาจใหผู

ตาม ผูตามจึงสามารถตอบสนองตอสถานการณไดอยางรวดเร็วและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลง สรางการมี

                                                           
3 รศ. สุเทพ พงศศรีวัฒน. แนวคิดภาวะผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงของสหประชาชาติ. ที่มา http:// suthep.ricr.ac.th 
4 รศ.สุเทพ พงศศรีวัฒน. ภาวะผูนาํแบบเหนือชั้น  (The Transcendental Leadership).ที่มา suthep.crru.ac.th/leadership39.doc 
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Good governance: G2G single platform for business start up 
โครงการขาราชผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ 11 สาํนักงาน ก.พ. 

ศรัทธาในตนเอง สนับสนุนใหเกิดวิธีคิดแบบใหม ซึ่งเปาหมายท่ีสําคัญที่สุดของภาวะผูนําแบบเหนือชั้นคือการ

สรางใหผูตามเกิดการพัฒนาตนเอง5 ซึ่งถือเปนการใหความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางยั่งยืน 

 

ภาวะผูนําที่เหมาะสมจะมารับผิดชอบภารกิจเชนนี้ จึงควรจะตองเปน “ภาวะผูนําแบบบูรณาการ” 

(Integration Leadership) ซึ่งมีคุณสมบัติหลักๆ ดังนี ้

1. มีความรูความเขาใจในเปาหมาย และวัตถุประสงคของโครงการ มีความรูความเขาใจในบทบาท

หนาที่ และศักยภาพของคณะทํางาน พรอมทั้งวิสัยทัศนท่ีจะชักนําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

2. มีความมุงมั่นตั้งใจสูความสําเร็จ โดยไมยอทอ มองหาทางออกของปญหาอยูเสมอ พรอมทั้งยังตอง

สามารถกระตุน ผลักดัน และใหกําลังใจคณะทํางานได หากเผชิญกับอุปสรรค  

3. มีความคิดสรางสรรค คิดนอกกรอบ ไมผูกมัดตัวเองอยูกับกรอบความคิดใดความคิดหนึ่ง เปดโอกาส

และรับฟง ความคิดเห็นของคณะทํางาน สนับสนุนใหเกิดการอภิปรายและถกเถียงกันได เพ่ือประโยชนของ

การดําเนินโครงการ 

4. มีความกลาตัดสินใจ ตองรับฟงขอมูลรอบดาน สามารถประเมินความเสี่ยง/โอกาส และผลดี/ผลเสีย 

ไดอยางมีเหตุมีผล และเด็ดขาดในการออกคําสั่ง พรอมทั้งรับผิดชอบตอการตัดสินใจของตน 

5. มีความประนีประนอม เปนนักเจรจา มีจุดยืนแตก็ออนนอมถอมตน ยอมไดเมื่อควรยอม ถอยไดเมื่อ

ควรถอย มุงหวังความราบรื่นของการดําเนินงานในภาพรวม และผลสัมฤทธิ์ของโครงการเปนที่ตั้ง 

6. มีความชัดเจนในทุกๆ เรื่อง ทั้งเปาหมาย กระบวนการ เวลา อํานาจหนาที่ งบประมาณ สถานท่ี ฯลฯ 

เพ่ือใหสามารถแบงงาน หรือวางแผนงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถอธิบาย ขจัดขอสงสัยหรือขอซักถาม

ของผูบริหารระดับสูงข้ึนไป หรือคณะทํางานได  

ที่กลาวมาขางตนเปนเพียงตัวอยางเบ้ืองตน ของคุณสมบัติภาวะผูนําที่มีความเปนไปได ที่จะผลักดันให

โครงการนี้เกิดข้ึนไดจริง และเห็นผลสัมฤทธิ์ ในทายที่สุดแลว ไมวาจะเปนภาวะผูนําแบบใด ขอเพียงสามารถมี

องคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ ความสามารถในการบรรลุเปาหมาย การมีกระบวนการดําเนินการภายใน

องคการที่ราบรื่น และการสรางองคการใหมีความยืดหยุนพรอมตอการปรับตัวใหสอดคลองตอการ

เปลี่ยนแปลงภายนอกไดดี ก็นับไดวาเปนภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพทั้งสิ้น 

 

 

 

                                                           
5 Dr. Krishna Kishore. Dr. Aswathi Nair. Transcendental Leaders Are The Moral Fiber Of An Organization. Journal of Business Management & Social 

Sciences Research (JBM&SSR) Volume 2, No.7, July 2013 ที่มา http://borjournals.com/Research_papers/Jul_2013/1392M.pdf   




