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ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย โดยเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรส่วนใหญ่ มี
ประชากรผู้ปลูกข้าวประมาณ ๑๕ – ๑๘ ล้านคน มีผลผลิตปีละประมาณ ๓๕ – ๓๘ ล้านตัน
ข้าวเปลือก จึงเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญของเกษตรกร เป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญและมีผลต่อเนื่องให้
เกิดการประกอบการค้าที่เกี่ยวข้องกับข้าวอีกมากมาย เช่น ผู้ประกอบการโรงสี ผู้ส่งออก ผู้ค้าส่ง ท่า
ข้าว หรือตลาดกลาง เป็นต้น ซึ่งกรมการค้าภายในมีหน้าที่ก ากับดูแลการค้าสินค้าภายในประเทศทั้ง
สินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค จึงมีหน้าที่ก ากับดูแลการค้าข้าวในประเทศด้วย โดยมี พ.ร.บ. 
ว่าด้วยการค้าข้าว พ.ศ. ๒๔๘๙ และ พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นเครื่องมือ
ที่ส าคัญในการก ากับดูแลการค้าข้าวในประเทศ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซึ่งมีแผนงานที่ส าคัญคือ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย (๑) การ
เคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี (๒) การเคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี (๓) การเคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี 
(๔) การเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากข้ึน และ (๕) การเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี ซึ่งผลของ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะท าให้เกือบทุกประเทศในอาเซียนต้องเปิดเสรีการค้าข้าวอย่าง
แท้จริง โดยจะต้องยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี และมีมาตรการอ านวยความสะดวก
ทางการค้า เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ซึ่งจะส่งเสริมขีด
ความสามารถของอาเซียนในการเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตรของโลก ซึ่งการเปิดเสรีการค้า
ข้าวเพ่ือรองรับการเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนย่อมส่งผลกระทบต่อระบบการค้าข้าวไทย ซึ่ง
กรมการค้าภายในก ากับดูแลอยู่ จึงจ าเป็นที่กรมการค้าภายในจะต้องปรับบทบาทภายในของกรมการ
ค้าภายในให้สอดคล้องกับการเปิดเสรีการค้าข้าว เมื่อไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 
๒๕๕๘ โดยกรมการค้าภายในได้ก าหนดแผนงาน/โครงการ เพ่ือเตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน คือ การเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวอาเซียน ประกอบด้วย การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจ
การค้าข้าวอาเซียน การสนับสนุนการสร้างพันธมิตรและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การค้าข้าวกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน การพัฒนาและส่งเสริมเครื่องมือทางการตลาดข้าวให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากข้ึน 

แต่เมื่อวิเคราะห์ศักยภาพภายในของกรมการค้าภายในโดยใช้การ วิเคราะห์ SWOT แล้ว
พบว่า ยังมีปัญหา คือ (๑) บุคลากรยังขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลการค้าข้าวของประเทศอาเซียน 
(๒) การน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจดทะเบียนการค้าข้าว ซึ่งต้องปรับแก้ไข พ.ร.บ. การค้าข้าว 
พ.ศ. ๒๔๘๙ ก่อนจึงจะสามารถด าเนินการได้ (๓) จ านวนและความสามารถของบุคลากรมีจ ากัด (๔) 
งบประมาณที่จะน ามาใช้ศึกษาเรียนรู้ตลาดข้าวของประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งถูกจ ากัดด้วยความคิดของ
เจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณที่เกี่ยวข้อง (๕) การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือ
ก ากับดูแลการค้าข้าว เพ่ือให้เกิดความสะดวกและความคล่องตัว ซึ่งต้องใช้งบประมาณสูงและ
บุคลากรยังขาดความรู้ความช านาญ 

ดังนั้นเพ่ือเตรียมการรองรับการเปิดเสรีการค้าข้าวเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
กรมการค้าภายในจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานก ากับดูแลการค้าข้าวในประเทศให้มี



จ 

ความคล่องตัวมากขึ้น โดยจะต้องมีนโยบาย (๑) การบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยสร้างระบบการ
สื่อสารภายใน เพ่ือให้ผู้ เกี่ยวข้องเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพงานให้ดีขึ้น และ (๒) การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เนื่องจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องยัง
ขาดองค์ความรู้ที่ส าคัญหลายๆ ด้าน เช่น ระบบตลาดข้าวของประเทศเพ่ือนบ้าน หรือทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงต้องปรับปรุงองค์การให้เป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 

โดยมีข้อเสนอแนะในการด าเนินการคือ (๑) การพัฒนาบุคลากร โดยจัดสรรก าลังคนเพ่ิมขึ้น 
ฝึกอบรมทักษะด้านภาษา สร้างความรู้ความเข้าใจด้านระบบตลาดข้าวของอาเซียน และพัฒนาทักษะ
การใช้เทคโนโลยี (๒) การปรับปรุงกฎระเบียบการค้าข้าว ลดการก ากับดูแลที่ไม่จ าเป็นลง เพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัวมากข้ึน (๓) จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการจด
ทะเบียนการค้าข้าวและอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

การจัดท ารายงานการศึกษาส่วนบุคคล ( Individual Study) : IS) ในครั้งนี้ผู้ศึกษา
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ ศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ าชู รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค์ วัฒนา 
และเอกอัครราชทูต จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล เป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและร่วมเป็น
คณะกรรมการโดยได้ให้ความรู้ และข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์ในการจัดท ารายงานส่วนบุคคลให้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอขอบพระคุณสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่ง
เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดให้มีการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๕ ท าให้ได้รับ
ความรู้ที่สามารถน ามาพัฒนาศักยภาพในการเป็นนักบริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีคุณธรรม มี
ความสามารถในการบริหารจัดการที่สอดรับและรู้เท่าทันสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง
บุคลากรของสถาบันที่ได้ให้การสนับสนุนดูแลและอ านวยความสะดวกสบายตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
ตามหลักสูตร นบท.๕ ตลอดจนวิทยากรทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ตาม
หลักสูตรนี้ 

ขอขอบคุณเพ่ือนๆ ในหลักสูตร นบท.๕ ทุกๆ ท่าน ที่ได้มีโอกาสท างานร่วมกันและให้ความ
ช่วยเหลือ ให้ก าลังใจในการท างานและสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด 

สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาต้องขอกราบขอบพระคุณอธิบดีกรมการค้าภายใน นางสาววิบูลย์ลักษณ์ 
ร่วมรักษ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายในทั้ง ๓ ท่านได้แก่ นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ นางสาวนพพร 
ลิ้นทอง และนายสุชาติ สินรัตน์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุน ให้ผู้
ศึกษาได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นบท.๕ นี้ รวมทั้งน้องๆ ในส านักส่งเสริมการค้าข้าวและพืชไร่ ที่
ช่วยดูแลงานในส านักฯ ในช่วงที่ผู้ศึกษามาเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน
การศึกษาส่วนบุคคลนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจและผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

สุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน 
สิงหาคม ๒๕๕๖ 
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บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร ง 
กิตติกรรมประกาศ ฉ 
สารบัญ ช 
บทที่ ๑  บทน้า ๑ 

๑.๑ ความส าคัญของปัญหา ๑ 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา ๕ 
๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา ๕ 
๑.๔ วิธีการศึกษา ๕ 
๑.๕ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ 

บทที่ ๒ แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ๖ 
๒.๑ แนวคิดทฤษฎี ๖ 
๒.๒ วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ๑๙ 
๒.๓  สรุปกรอบแนวคิด ๒๓ 

บทที่ ๓ ผลการศึกษา  ๒๕ 
๓.๑ การก ากับดูแลการค้าข้าว ๒๖ 
๓.๒  ผลของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อการค้าข้าวไทย ๒๗ 
๓.๓ การเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒๙ 
๓.๔ การวิเคราะห์ศักยภาพของกรมการค้าภายใน ๓๑ 
๓.๕ สภาพปัญหา ๓๒ 

บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ ๓๔ 
๔.๑ สรุปผลการศึกษา  ๓๔ 
๔.๒ ข้อเสนอแนะ ๓๖ 

บรรณานุกรม ๓๙ 
ภาคผนวก ตัวอย่างแบบสอบถาม ๘๑ 
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๑.๑ ความส าคัญของปัญหา 
ข้าวเป็นพืชอาหารที่ส้าคัญชนิดหนึ่งของมนุษย์มานานนับศตวรรษแล้ว ข้าวประกอบด้วย 

โปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุที่ส้าคัญหลายชนิดที่จ้าเป็นต่อการเจริญเติบโตของมนุษย์ ประชากรของ
โลกกว่าครึ่งโลกหรือมากกว่า ๓,๐๐๐ ล้านคนบริโภคข้าวเป็นอาหารประจ้าวัน ึึ่งส่วนใหญ่เป็น
ประชากรที่อยู่ในทวีปเอเชีย นอกจากนี้ข้าวยังเป็นพืชที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศที่
บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักด้วย เนื่องจากประเทศผู้ผลิตข้าวส่วนใหญ่จะผลิตข้าวเพ่ือการบริโภคของ
ประชากรในประเทศ เมื่อเหลือจากการบริโภคจึงน้าออกจ้าหน่าย ในขณะที่ประเทศที่ผลิตข้าวไม่
เพียงพอบริโภคก็พยายามเพ่ิมผลผลิตข้าว เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอรองรับความต้องการของประชากร
ในประเทศ ส่งผลให้แม้ว่าปริมาณผลผลิตข้าวของโลกในแต่ละปีจะมีประมาณ ๔๕๐ – ๔๗๐ ล้านตัน
ข้าวสาร แต่ปริมาณการค้าข้าวของโลกก็มีเพียงปีละประมาณ ๓๐ – ๓๕ ล้านตันข้าวสาร หรือคิดเป็น
เพียงร้อยละ ๕ – ๗ ของปริมาณผลผลิตเท่านั้น  

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า ๒๐ ปีมาแล้วที่จีนได้ชื่อว่าเป็นประเทศผู้ผลิตข้าวอันดับหนึ่ง
ของโลกสามารถ ๑ผลิตข้าวได้ปีละประมาณ ๑๓๐ – ๑๔๕ ล้านตันข้าวสาร รองลงมาได้แก่ อินเดีย ึึ่ง
ผลิตข้าวได้ปีละประมาณ ๙๐ – ๑๑๕ ล้านตัน ประเทศผู้ผลิตข้าวอันดับที่สามของโลก ได้แก่ อินโดนีเึีย 
ึึ่งผลิตข้าวได้ปีละประมาณ ๓๕ – ๔๐ ล้านตัน อันดับต่อมา ได้แก่ บังคลาเทศ เวียดนาม และไทย ึึ่ง
มีผลผลิตข้าวปีละ ๓๑ – ๓๕ ล้านตัน ๒๔ – ๒๗ ล้านตัน และ ๑๙ - ๒๒ ล้านตันข้าวสาร ตามล้าดับ 
แม้ว่าไทยจะเป็นผู้ผลิตข้าวล้าดับหกของโลก แต่ในแง่การค้าปรากฏว่า ไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวล้าดับ
หนึ่งของโลกมามากกว่า ๓๐ ปีแล้ว ทั้งนี้ เพราะประเทศผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ของโลก ไม่ว่าจะเป็น จีน 
อินเดีย หรืออินโดนีเึียต่างก็เป็นประเทศท่ีมีประชากรจ้านวนมาก ผลผลิตข้าวที่ได้จึงใช้ในการบริโภค
ภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ และมีเหลือส่งออกปีละไม่มากนัก หรือผลผลิตที่ได้ไม่เพียงพอต้องน้าเข้า
ปีละนับล้านตัน เช่นกรณีของอินโดนีเึีย เป็นต้น ในขณะที่เวียดนามและไทยมีประชากรไม่มากนัก จึง
มีข้าวที่เหลือจากการบริโภคและสามารถส่งออกข้าวได้มาก จึงเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ ๑ และอันดับ 
๒ ของโลกมาเป็นเวลานานนับสิบปีแล้ว 

ส้าหรับประเทศไทยข้าวเป็นชีวิตและเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญยิ่งของประเทศ คนไทยมี
อาชีพปลูกข้าว บริโภคข้าว ค้าขายข้าว และรู้จักใช้ประโยชน์จากข้าวมาเป็นเวลานานหลายศตวรรษแล้ว 
นอกจากนี้การปลูกข้าวยังก่อให้เกิดวัฒนธรรม ประเพณีการสั่งสมความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับข้าวต่อเนื่องกันมาโดยตลอด๒ ปัจจุบันประเทศไทยผลิตข้าวได้ปีละประมาณ ๓๕ – ๓๘ ล้านตัน
                                                 
๑ USDA : United States Department of Agricultlure, “Grain : World Markets and Trade,” (November 

2012). 
๒ ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจการเกษตร, เอกสารสถิติการเกษตร เลขท่ี ๔๐๑. 



๒ 

ข้าวเปลือก (ข้าวนาปีประมาณ ๒๓ - ๒๕ ล้านตันข้าวเปลือก และข้าวนาปรังปีละประมาณ ๙ – ๑๒ ล้านตัน
ข้าวเปลือก) หรือ ๒๓ – ๒๕ ล้านตันข้าวสาร ใช้บริโภคปีละ ๘ – ๑๐ ล้านตันข้าวสาร ท้าพันธุ์และใช้
ในกิจการต่างๆ ปีละประมาณ ๒ – ๓ ล้านตันข้าวสาร จึงมีข้าวคงเหลือที่สามารถส่งออกได้ปีละประมาณ 
๘ – ๑๐ ล้านตันข้าวสาร ดังนั้นข้าวจึงมีความส้าคัญต่อเศรษฐกิจไทย คือ (๑) เป็นแหล่งรายได้ของ
เกษตรกร คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ – ๓๘๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
ประมาณ ๓.๗ ล้านครัวเรือน หรือประมาณ ๑๕ – ๑๘ ล้านคน หรือประมาณร้อยละ ๒๓ – ๒๗ ของ
จ้านวนประชากรทั้งประเทศ (๒) เป็นสินค้าส่งออกที่ส้าคัญ โดยแต่ละปีไทยสามารถส่งออกข้าวได้ปีละ
ประมาณ ๘ – ๑๐ ล้านตันข้าวสาร คิดเป็นมูลค่าปีละประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ – ๒๔๐,๐๐๐ ล้านบาท 
(๓) การค้าข้าวที่ใช้บริโภคภายในประเทศปีละประมาณ ๖ – ๘ ล้านตันข้าวสาร มีมูลค่าปีละประมาณ 
๑๓๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท นอกจากนี้ข้าวยังก่อให้เกิดอาชีพแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอีกเป็นจ้านวนมาก 
กล่าวคือเมื่อเกษตรกรชาวนามีผลผลิตข้าวเปลือก ชาวนาที่มียุ้งฉางเป็นของตนเอง (ส่วนใหญ่อยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน) จะเก็บข้าวเปลือกส่วนหนึ่งไว้ส้าหรับการบริโภคและส่วนที่
เหลือจ้าหน่ายเป็นรายได้ ขณะที่ชาวนาที่ไม่มียุ้งฉางเป็นของตนเอง ึึ่งเป็นชาวนาส่วนใหญ่ ของ
ประเทศจะเก็บเก่ียวขายผลผลิตข้าวเปลือกทันที ึึ่งการจ้าหน่ายข้าวเปลือกของเกษตรกรอาจจะน้าไป
ขายให้โรงสีด้วยตนเองหรือขายให้แก่นายหน้ารับึื้อข้าวเปลือก สถาบันเกษตรกร เช่น สหกรณ์หรือ
กลุ่มเกษตรกร ตลาดกลาง หรือท่าข้าวึึ่งจะรวบรวมน้าข้าวเปลือกไปจ้าหน่ายให้แก่โรงสี โดยโรงสีจะ 
ท้าหน้าที่สีแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร ต่อจากนั้นโรงสีก็จะจ้าหน่ายข้าวสารให้แก่ผู้ค้าส่งและ ผู้
ส่งออก โดยผ่านนายหน้าค้าข้าวที่เรียกกันในวงการค้าข้าวว่า “หยง” หรือไม่ก็ได้ ส่วนผู้ค้าส่งก็จะน้า
ข้าวสารมาจ้าหน่ายให้แก่ผู้ค้าปลีกหรือน้าไปบรรจุใหม่ในขนาดต่างๆ กัน และจ้าหน่ายให้แก่ร้านค้าปลีก 
ร้านสะดวกึ้ือ หรือห้างค้าปลีกสมัยใหม่ต่อไป 

ในช่วง ๓ – ๔ ทศวรรษที่ผ่านมา ระบบการค้าโลกได้เปลี่ยนแปลงไปจากระบบการค้าเสรีที่
แต่ละประเทศจะท้าการค้ากันตามความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ มาเป็นการกีดกันทางการค้าโดยใช้
มาตรการต่างๆ ทั้งมาตรการทางภาษีและมิใช่ภาษี ก่อให้เกิดการบิดเบือนของกลไกราคาและการกีด
กันทางการค้าของประเทศต่างๆ ทวีความรุนแรงมากขึ้น ประชาคมโลกจึงตระหนักถึงปัญหาของ
การค้าของโลกที่เกิดขึ้น จึงได้มีการจัดระเบียบการค้าโลกโดยได้มีการจัดตั้งองค์การการค้าโลก 
(World Trade Organization : WTO) ขึ้น เพ่ือดูแลการค้าของโลกให้เป็นไปตามข้อตกลงที่วางไว้ 
ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศต่างๆ เกิดขึ้น โดยมีลักษณะการรวมกลุ่มใน
ภูมิภาคเดียวกันหรือต่างภูมิภาค เพ่ือสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าขึ้นภายในกลุ่ม
ประเทศสมาชิก เพ่ือสร้างอ้านาจต่อรองกับกลุ่มอ่ืนและขยายตลาดการค้าของตนเองให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 
เพ่ือดึงดูดการลงทุนจากภายนอกประเทศให้เข้ามามากข้ึน 

อาเึียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast 
Asian Nations : ASEAN) ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ (ค.ศ. ๑๙๖๗) โดยมีประเทศผู้
ก่อตั้ง ๕ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเึีย มาเลเึีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ก่อตั้งด้วยปฏิญญากรุงเทพฯ 
(Bangkok Declaration) มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมมือให้เกิดสันติภาพและน้ามาึึ่งเสถียรภาพทางการ
เมือง ความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเึียน ในปี พ.ศ.๒๕๒๗ ประเทศ
บรูไนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอีก ๑ ประเทศ ึึ่งความร่วมมือของอาเึียนในทศวรรษแรกเป็นช่วงเวลา



๓ 

ของการปรับตัวเข้าหากันและเรียนรู้ึึ่งกันและกันของประเทศสมาชิก ในทศวรรษที่ ๒ อาเึียนเริ่มมี
ความร่วมมือในลักษณะการพ่ึงพากันระหว่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน ในทศวรรษที่ ๓ อาเึียนได้ยกระดับ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันเพ่ิมมากขึ้น โดยในเดือนมกราคม ๒๕๓๕ (ค.ศ. ๑๙๙๒) 
ประเทศสมาชิกอาเึียนได้มีการประชุมสุดยอดอาเึียนที่ประเทศสิงคโปร์ได้ร่วมมือกันประกาศจัดตั้ง
โครงการส่งเสริมการค้าภายในภูมิภาคภายใต้เขตการค้าเสรีอาเึียน (ASEAN Free Trade Area - 
AFTA) ึึ่งถือเป็นก้าวส้าคัญส้าหรับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของอาเึียน โดยมีวัตถุประสงค์
ส้าคัญเพ่ือสร้างความเจริญเติบโตและสร้างความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจให้เกิดข้ึนแก่อาเึียน  

เขตการค้าเสรีอาเึียนมีหลักการที่ส้าคัญคือ การขจัดหรือยกเลิกภาษีศุลกากรและ
มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non – Tariff Barriers) เพ่ือให้มีการค้าเสรีระหว่างประเทศ
สมาชิกในกลุ่มอาเึียน ึึ่งจะส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศสมาชิกมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น และช่วยให้
สินค้าของอาเึียนสามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยตั้งแต่
ปี พ.ศ.๒๕๓๖ ถึง ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ ประเทศสมาชิกอาเึียนเดิม ๖ ประเทศคือ บรูไน อินโดนีเึีย 
มาเลเึีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ได้ยกเลิกภาษีน้าเข้าสินค้าร้อยละ ๙๙.๖๕ ของจ้านวนรายการ
สินค้า ขณะที่อาเึียน ๔ ประเทศใหม่ ได้แก่ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พม่า 
และเวียดนาม ได้ลดภาษีน้าเข้าสินค้าร้อยละ ๙๘.๘๖ ของจ้านวนรายการสินค้าลงเหลือร้อยละ ๐ – ๕ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) 

การด้าเนินงานเขตการค้าเสรีอาเึียนนับว่าประสบผลส้าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ผู้น้า
อาเึียนจึงได้มุ่งให้ความส้าคัญกับการด้าเนินการ เพื่อน้าไปสู่การเป็นประชาคมอาเึียนภายในปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) โดยประชาคมอาเึียน (ASEAN Community : AC) ประกอบด้วย ๓ เสาหลัก 
คือ ประชาคมความมั่นคงอาเึียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเึียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเึียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้น้าอาเึียนได้ลงนามในปฏิญญาเึบูว่าด้วยการเร่งรัดจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเึียน (ASEAN Economic Community : AEC) ึึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการประสาน
ผลประโยชน์ของประเทศสมาชิก โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในเชิงลึกและ เชิงกว้าง
มากขึ้น 

อาเึียนได้ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเึียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี
ลักษณะส้าคัญประการหนึ่งคือ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ 
การลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี และการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้นภายใต้กรอบกติกาที่  ตก
ลงร่วมกัน รวมทั้งมีการด้าเนินมาตรการด้านอ้านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน และการ
เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ึึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการด้าเนินธุรกรรมในภูมิภาค ลง
อย่างมาก 

การด้าเนินงานเขตการค้าเสรีอาเึียนและการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเึียน ท้าให้ไทย
และประเทศสมาชิกอาเึียนเดิมมีข้อผูกพันในการลดอัตราภาษีน้าเข้าสินค้าเกือบทุกรายการ รวมทั้ง
ข้าวเหลือร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ยกเว้น กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ที่
คงสินค้าข้าวไว้เป็นสินค้าอ่อนไหว ึึ่งจะลดภาษีเหลือร้อยละ ๐ – ๕ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในขณะที่
มาเลเึีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเึีย คงสินค้าข้าวไว้เป็นสินค้าอ่อนไหวสูง โดยทั้ง ๓ ประเทศได้เจรจา
อัตราภาษีสุดท้ายกับไทย ึึ่งเป็นประเทศที่มีส่วนได้เสียหลัก สรุปผลคือมาเลเึียจะลดภาษีน้าเข้าข้าว



๔ 

จากร้อยละ ๔๐ เหลือร้อยละ ๒๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ อินโดนีเึียจะลดภาษีน้าเข้าข้าวจากร้อยละ ๓๐ 
เหลือร้อยละ ๒๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และฟิลิปปินส์จะคงภาษีข้าวร้อยละ ๔๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
และลดลงเป็นร้อยละ ๓๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยไทยจะได้รับการชดเชยจากฟิลิปปินส์ ึึ่งตกลงจะึื้อ
ข้าวจากไทยอย่างต่้าปีละ ๓๖๗,๐๐๐ ตัน 

ข้อเท็จจริงการเปิดตลาดน้าเข้าข้าวของไทย ึึ่งได้ลดอัตราภาษีน้าเข้าเหลือร้อยละ ๐ ตั้งแต่
วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นการเปิดให้น้าเข้าได้เฉพาะปลายข้าวขาว และเพ่ือน้ามาใช้ในการ
บริโภคของมนุษย์เท่านั้น โดยก้าหนดช่วงเวลาให้น้าเข้าได้เป็น ๒ ช่วง คือ ช่วง ๑ พฤษภาคม ถึง ๓๑ 
กรกฎาคม และ ๑ สิงหาคม ถึง ๓๑ ตุลาคมของแต่ละปี ึึ่งเป็นการเปิดเสรีที่ยังมีข้อจ้ากัดอยู่มาก แต่
อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ึึ่งทุกประเทศในอาเึียนจะเข้าสู่การเป็นประชาคมทางเศรษฐกิจ
อาเึียน ึึ่งมีแผนงานส้าคัญที่จะต้องด้าเนินการคือการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ประกอบด้วย 
(๑) การเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี (๒) การเคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี (๓) การเคลื่อนย้ายการลงทุน
อย่างเสรี (๔) การเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากข้ึน และ (๕) การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี  

การเคลื่อนย้ายสินค้าที่เสรีเป็นหนึ่งในหลักการส้าคัญที่จะส่งเสริมการไปสู่จุดมุ่งหมายของ
การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน การเป็นตลาดเดียวส้าหรับสินค้าจะช่วยส่งเสริมการพัฒนา
เครือข่ายการผลิตในภูมิภาคและส่งเสริมขีดความสามารถของอาเึียนในการเป็นศูนย์กลางการผลิต
โลกหรือเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโึ่อุปทานของโลก ึึ่งการเคลื่อนย้ายสินค้าที่เสรีไม่เพียงแต่การยกเลิก
ภาษีศุลกากรเท่านั้น ยังต้องค้านึงถึงการยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีด้วย รวมทั้ง
มาตรการอ้านวยความสะดวกทางการค้า เช่น การบูรณาการด้านพิธีการศุลกากร การจัดตั้งระบบ
บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดยประเด็นส้าคัญที่อาเึียนจะมุ่งด้าเนินการไปจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(ค.ศ.๒๐๑๕) คือการยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTBs) อย่างสมบูรณ์ที่จะต้องมี
มาตรการในการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรีที่สมบูรณ์เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการของการเป็นตลาดและ
ฐานการผลิตเดียวกันอย่างแท้จริง 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเึียนที่ประเทศสมาชิกได้
ตั้งเป้าหมายไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ึึ่งเกือบทุกประเทศในอาเึียนจะต้องเปิดเสรีการค้าข้าวอย่างแท้จริง 
(ยกเว้นมาเลเึีย อินโดนีเึีย และฟิลิปปินส์ ึึ่งก้าหนดให้ข้าวเป็นสินค้าอ่อนไหวสูง) โดยไม่มีมาตรการ
กีดกันทางการค้าอ่ืนๆ ึึ่งประเทศสมาชิกจะต้องปฏิบัติต่อสินค้าที่เปิดเสรีเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติต่อ
สินค้าของประเทศตน ย่อมจะมีผลกระทบต่อระบบการค้าข้าวของไทยทั้งในด้านบวกและด้านลบ
อย่างแน่นอน จึงต้องการจะศึกษากลไกการด้าเนินการของกรมการค้าภายใน ึึ่งมีบทบาทในการ
ก้ากับดูแลการค้าข้าวภายในประเทศ ตาม พ.ร.บ. การค้าข้าว พ.ศ. ๒๔๘๙ และ พ.ร.บ. ว่าด้วยราคา
สินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือเตรียมการรองรับระบบการค้าข้าวของไทย ึึ่งจะได้รับผลกระทบ
จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเึียน เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความพร้อมและได้รับประโยชน์จาก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเึียนอย่างแท้จริง 

 



๕ 

๑.๒  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
๑.๒.๑  เพ่ือศึกษากลไกการด้าเนินงานของกรมการค้าภายใน เพ่ือเตรียมการรองรับการ

เปิดเสรีการค้าข้าวจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเึียน 
๑.๒.๒  เพ่ือเสนอแนะแนวทางการด้าเนินการของกรมการค้าภายในที่จะท้าให้การเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกจิอาเึียนเป็นประโยชน์ต่อการค้าข้าวไทย 
 

๑.๓  ขอบเขตของการศึกษา 
๑.๓.๑  ด้านเนื้อหา ศึกษาการด้าเนินงานของกรมการค้าภายในที่เกี่ยวข้องกับการก้ากับ

ดูแลการค้าข้าว ึึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนการท้างานให้สอดคล้องกับการเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเึียนของประเทศไทยโดยศึกษาเฉพาะศักยภาพภายในองค์การ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารต่างๆ และน้ามาศึกษาวิเคราะห์  

๑.๓.๒  ด้านระยะเวลา จะใช้ระยะเวลาในการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และ
จัดท้าเอกสาร ประมาณ ๒ เดือน 

 
๑.๔  วิธีการศึกษา 

ศึกษาวิจัยเชิ งคุณภาพ (Qualitative Approach) วิ เคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีพรรณนา 
(Descriptive Analysis) โดยค้นคว้าจากข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร 
บทความ และเอกสารราชการ เป็นต้น และน้าข้อมูลเหล่านั้นมาท้าการศึกษาและวิเคราะห์ต่อไป 

 
๑.๕  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๑.๕.๑  แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท้างานของกรมการค้าภายใน เพ่ือรองรับการเปิด
เสรีการค้าข้าวจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเึียน 

๑.๕.๒ เพ่ือให้การด้าเนินงานของกรมการค้าภายในสามารถตอบสนองนโยบายการเปิดเสรี
การค้าข้าว เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเึียนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วทันเหตุการณ์ 

๑.๕.๓  เพ่ือพัฒนาการค้าข้าวไทยให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากประชาคมเศรษฐกิจ
อาเึียน 

 
 



 
บทที่ ๒ 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การปรับบทบาทภายในของกรมการค้าภายในเพ่ือรองรับการเปิดเสรี

การค้าข้าว เพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเึียน ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน้ามาก้าหนดแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

 
๒.๑  แนวคิดทฤษฎี 

๒.๑.๑  การเปลี่ยนแปลง  
การบริหารองค์การในปัจจุบันอยู่ในภาวะที่จะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ 

เพราะองค์การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปิดและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา องค์การจึงมีหน้าที่
ส้าคัญประการหนึ่งคือ การปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและให้สามารถอยู่รอดได้ 
องค์การจะต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่เสมอ องค์การที่ไม่มีการปรับปรุงและพัฒนาก็จะก้าวเข้าสู่
ภาวการณ์เสื่อมและตายขององค์การได้ การท้าความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ จึง
เป็นเรื่องส้าคัญ เพราะจะเกี่ยวข้องกับความเจริญเติบโตก้าวหน้าและความเสื่อมหรือตายขององค์การ๑ 

๒.๑.๑.๑ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงองค์การ 
องค์การด้าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้ง

ทางด้านวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และระบบกฎหมายทุก ๆ วันมีสินค้าหรือบริการ
ใหม่ๆ เกิดขึ้น มีการค้นพบวัตถุดิบใหม่ๆ มีระบบการติดต่อสื่อสารและขนส่งที่เปลี่ยนไป มี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีกฎหมายและกติกาทางสังคมใหม่ๆ เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นแรงบีบให้
องค์การมีการปรับตัว ึึ่งปัจจัย ที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นมีทั้งสิ้น ๘ ประการ คือ 

๑)  การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของแรงงาน (The Changing nature 
of the work force) เป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านของผู้หางานท้า และพนักงานหรือก้าลังแรงงานใน
สังคม ึึ่งจะมีสัดส่วนของสตรีมากขึ้น ลักษณะนี้จะส่งผลกระทบแนวทางในการบริหารงานของ
องค์การ เช่น การดึงดูดสตรีเข้ามาท้างาน การจัดระบบบริหารที่ค้านึงถึงพนักงานสตรีมากข้ึน เป็นต้น 

๒)  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Technology) ปัจจุบันมีการพัฒนาและ
ความ ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีตลอดเวลา เช่น ระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ การพัฒนา
หุ่นยนต์เพ่ือใช้ในการผลิตและการด้าเนินการของโรงงานอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็น
แรงผลักดัน ให้องค์การมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่
เกิดข้ึน 

                                                 

 ๑ วันชัย มีชาติ, พฤติกรรมการบรหิารองค์การสาธารณะ, พิมพ์ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๘), น. ๓๐๑ – ๓๒๕. 



๗ 

๓)  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (Economic Shocks) ลักษณะของ
เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง การเกิดวิกฤติน้้ามัน การเจริญเติบโตของบริษัทข้ามชาติ 
ลักษณะของบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเป็นบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ที่มีการระดมทุนจาก
ภายนอกล้วนส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานขององค์การทั้งสิ้น 

๔)  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือแนวโน้มทางสังคม (Social Trend) 
สภาพการทางสังคมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ การมีสัดส่วนของแรงงานสตรี
เพ่ิมขึ้น ความรู้ของผู้ที่ท้างานสูงกว่าเดิม ความต้องการและแนวทางในการด้าเนินชีวิตของคน
เปลี่ยนแปลงไป เช่น การนิยมร้านค้าเฉพาะด้าน ฯลฯ เป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์การขึ้น 

๕)  การเมืองของโลก (World Politics) สภาพการเมืองของโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การด้วย โดยเฉพาะการล่มสลายของค่ายสังคมนิยม 
การเปิดประเทศของประเทศต่างๆ การเปิดโอกาสให้มีการลงทุนข้ามชาติ หรือการระดมเงินทุนจาก
ต่างชาติ ท้าให้องค์การมีการเปลี่ยนแปลงไปบางองค์การต้องแข่งขันกับบริษัทต่างชาติ บางองค์การ
กลายมาเป็น บริษัทข้ามชาติ บางองค์การมีการร่วมมือกับบริษัทต่างๆ มากขึ้น องค์การต้องปรับปรุง
เพ่ือให้สามารถด้าเนินการในสภาพดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖)  การแข่งขัน (Competition) สภาพการแข่งขันในปัจจุบันมีมากขึ้น 
ท้าให้องค์การต้องเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สามารถแข่งขันและสามารถอยู่รอดได้ การแข่งขันที่เกิดขึ้นนั้นจะ
เกิดในภาคเอกชนมากกว่าภาคราชการ แต่ภาคราชการก็ได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วย เพราะทาง
ราชการก็พยายามกระตุ้นให้เกิดแนวความคิดแบบผู้ประกอบการมากขึ้น กิจการหลายประเภท
พยายามให้เอกชนเข้ามาด้าเนินการ การลดการผูกขาดโดยภาครัฐ การลดขนาดภาคราชการ และภาค
ราชการก็จะต้องเข้ามามีบทบาทในฐานะของผู้ที่ก้ากับดูแลให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
การเข่งขันจึงส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การทั้งภาคราชการและเอกชน 

๗)  การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการจัดการ แนวความคิดด้านการ
จัดการและการบริหารงานบุคคลเป็นแรงผลักอีกประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์การ เมื่อ
เกิดแนวความคิดทางด้านการบริหารและการจัดการใหม่ๆ เกิดขึ้น องค์การก็มักจะน้าแนวความคิด
และเทคนิคเหล่านั้นมาใช้ ท้าให้มีการเปลี่ยนแปลงในองค์การเกิดขึ้น เช่น การเกิดแนวความคิดแบบ
วิทยาศาสตร์การจัดการ (Scientific management) เกิดขึ้น องค์การก็มีการเปลี่ยนแปลงการท้างาน
จากความเคยชินเป็นการท้างานโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์ การออกแบบงานและการแบ่งงานและ
วิธีการท้างานในองค์การก็จะเปลี่ยนแปลงไป หรือการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดทางด้านการบริหาร 
งานบุคคล เช่น แนวความคิดที่มองคนเป็นปัจจัยส้าคัญในการด้าเนินการขององค์การ แทนที่จะมอง
คนเป็นเพียงกลไกหรือเครื่องจักรในการผลิต การด้าเนินการขององค์การก็จะเปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น 

๘)  ความต้องการเปลี่ยนแปลงของบุคคลในองค์การ เป็นแรงผลักดันที่
ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์การที่เกิดจากภายในองค์การเอง บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การ
ต้องการให้องค์การเปลี่ยนแปลง เนื่องจากองค์การมีปัญหาภายในเกิดขึ้นหรือผลจากการเปลี่ยนแปลง
ภายนอก ส่งผลกระทบต่อบุคคลในองค์การท้าให้ต้องการการเปลี่ยนแปลง หรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานอยู่
ค้นพบแนวทางในการด้าเนินการขององค์การใหม่ จึงเกิดความต้องการในการเปลี่ยนแปลงขึ้น  



๘ 

การเปลี่ยนแปลงองค์การนั้น โดยสรุปแล้วการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดจาก
แรงผลักดันภายในองค์การและผลจากแรงผลักภายนอกองค์การ สภาพการภายในองค์การ ึึ่งเป็นแรง
กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อาจพิจารณาได้จากปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น การเกิดการประท้วงหรือ
นัดหยุดงาน การเฉื่อยงาน (Slowdown) อัตราการออกจากงาน การท้าผิดวินัย และการร้องเรียน 
อัตราการขาดงาน ส่วนปัจจัยจากภายนอกองค์การก็มักจะได้แก่ สภาพทางสังคม สภาพการเมือง 
ความก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ และปัจจัยทางการตลาด การแข่งขัน เป็นต้น 

๒.๑.๑.๒ รูปแบบการเปลี่ยนแปลง 
เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การ

เปลี่ยนแปลงเป็นภาวะที่เกิดกับทุกองค์การ โดยเฉพาะปัจจุบันึึ่งองค์การมีลักษณะที่เป็นพลวัตร 
(dynamics) อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รูปแบบของการเปลี่ยนแปลง
องค์การที่เกิดข้ึนโดยทั่วไปจะมีด้วยกัน ๓ รูปแบบ คือ 

๑)  การเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Change) 
หรือการเปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒนาการ (Evolution change) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างค่อย
เป็นค่อยไป และเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก เป็นการเปลี่ยนแปลงขององค์การในลักษณะที่ยึดถือแนวทาง
หรือสิ่งที่มีอยู่ เดิมเป็นฐาน กล่าวคือ พิจารณาจากสิ่งที่มีอยู่ เดิมแล้วเพ่ิมหรือลดสิ่งที่ต้องการ
เปลี่ยนแปลงเข้าไป โดยจะมีการกระท้าอย่างต่อเนื่อง (continual progression) องค์การจะสามารถ
รักษาสมดุลหรือ ดุลยภาพขององค์การโดยทั่วไปไว้ได้ (maintain equilibrium) เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงไม่ส่งผลกระทบต่อดุลยภาพขององค์การ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้จะส่งผล
กระทบต่อองค์การเฉพาะบางส่วนเท่านั้น (affect only organizational part) การเปลี่ยนแปลงแบบ
ค่อยเป็นค่อยไปนี้มักจะกระท้าผ่านโครงสร้าง และกระบวนการบริหารปกติ ึึ่งมีอยู่เดิม ( through 
normal structure and management processes) โดยอาจมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และมักเป็น
การปรับปรุงผลผลิตให้ดีขึ้นกว่าเดิม (new technology and product improvement) การ
เปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติแบบวิวัฒนาการ 
(evolution) อาจเป็นการ เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงระบบและกระบวนการ
ในการท้างานใหม่ด้วย การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบนี้ยังคงธรรมชาติเดิมขององค์การไว้ และหาโอกาส
ในการเปลี่ยนแปลงองค์การไปสู่ทิศทางใหม่ หรือทิศทางท่ีต้องการ 

๒)  การเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติ (Revolution Change) หรือการ
เปลี่ยนแปลงแบบรุนแรง (radical change) เป็นการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ ชนิดถอน
รากถอนโคน การเปลี่ยนแปลงแบบนี้จะเปลี่ยนองค์การหรือมีผลกระทบต่อองค์การทั่วทั้งองค์การ 
(major overhaul of the organization) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างหรือเปลี่ยนไปจากกรอบที่
มีอยู่เดิม (frame breaking bust) องค์การจะแสวงหาจุดดุลยภาพใหม่หรือสมดุลใหม่ขององค์การ 
(reach new equilibrium) และการเปลี่ยนแปลงองค์การทั้งหมด (transform entire 
organization)  การเปลี่ยนแปลงแบบการปฏิวัตินี้จะกระท้าโดยการสร้างโครงสร้างองค์การและการ
จัดการใหม่ๆ ขึ้นในองค์การ การเปลี่ยนแปลงระบบผลิตและเทคโนโลยีในการท้างาน (breakthrough 
technology) และมักจะ มีการผลิตสินค้าใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดหรือกลุ่มเป้าหมาย (new product 
create new market) การเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงมักจะ



๙ 

เกิดจากเหตุการณ์วิกฤติ เช่น การมีผู้บริหารใหม่ การเปลี่ยนเจ้าของกิจการ การควบรวมกิจการ ความ
ล้มเหลวจาก การด้าเนินงานขององค์การ เป็นต้น 

๓)  การเปลี่ยนแปลงโดยการวางแผน (Planned Change) เป็นการ
เปลี่ยนแปลงโดยมีการวางแผนให้องค์การเป็นไปตามทิศทางที่ต้องการ โดยพิจารณาถึงผลงานที่
องค์การต้องการให้เกิดขึ้นและผลงานที่องค์การสามารถปฏิบัติได้ในปัจจุบัน เพ่ือหาทางให้ผลงาน
เป็นไปตามที่ต้องการให้มากที่สุด (แนวความคิดนี้จะเห็นว่าผลงานที่ต้องการจะมากกกว่าที่สามารถ
ปฏิบัติได้) การเปลี่ยนแปลง ที่มีการวางแผนนี้จะมีผู้น้าในการเปลี่ยนแปลง (change agent) คอยท้า
หน้าที่เปลี่ยนแปลงองค์การ เพ่ือไม่ให้องค์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่ต้องการและเป็ นการ
พัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างมีแผนนี้มักจะกระท้าในรูปของการพัฒนา
องค์การ (organization development) 

จากสภาพของการเปลี่ยนแปลงองค์การ ึึ่งอาจมีการวางแผนในการ
เปลี่ยนแปลงองค์การไว้ หรือเปลี่ยนแปลงองค์การโดยไม่มีแผนในการเปลี่ยนแปลงก็ได้นี้ ได้มีการจัด
กลุ่มการเปลี่ยนแปลงองค์การ โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงองค์การว่ามีแผนในการเปลี่ยนแปลง
หรือไม่ และจากปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปัจจัยภายในหรือ
ภายนอกองค์การ ึึ่งสามารถจัดกลุ่มการเปลี่ยนแปลงองค์การได้ 

๒.๑.๑.๓ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในองค์การ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์การเมื่ อองค์การมีความจ้าเป็นต้อง

เปลี่ยนแปลงนั้น องค์การมักจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ดังนี้ 
๑)  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือระบบผลิต (Technology changes) 

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในองค์การจะสัมพันธ์กับกระบวนการในการผลิตและวิธีการท้างานของ
องค์การ ึึ่งจะรวมถึงความรู้และทักษะที่ใช้ในการท้างานในองค์การด้วย การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมข้ึน หรือเพ่ือเพ่ิมจ้านวนการผลิต (ขยายการ
ผลิต) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจะรวมถึงเรื่องวิธีการท้างาน (work methods) เครื่องมือที่ใช้ในการ
ท้างาน (equipment) และขั้นตอนในการท้างาน (work methods) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของ
องค์การจะเกิดจากระดับล่างในองค์การและเกิดในลักษณะจากล่าง ขึ้นบน (bottom-up approach) 
ทั้งนี้เนื่องจากพนักงานระดับล่างจะมีความเชี่ยวชาญและรู้ถึงเทคนิคและวิธีในการปฏิบัติมากกว่า 
ผู้บริหารจึงควรจัดโครงสร้างแบบหลวมๆ ยึดหยุ่นและกระจายอ้านาจเพ่ือให้พนักงานมีอิสระ และมี
โอกาสในการริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงการท้างานอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างองค์การที่ตายตัว ไม่ยึด
หยุ่น (rigid) และมีการรวมอ้านาจและก้าหนดมาตรฐานในการท้างาน จะไม่ช่วยในการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีขององค์การ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเบื้องบนหรือการเปลี่ยนแปลงแบบบนลงล่าง 
(Top-down approach) จะไม่ประสบความส้าเร็จในการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี เพราะผู้บริหาร
จะไม่มีความเชี่ยวชาญเท่าผู้ปฏิบัติงานประกอบกับผู้ใช้เทคโนโลยีส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ปฏิบัติงานหาก
ผู้ปฏิบัติงานไม่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงก็มักจะล้มเหลว 

๒)  การเปลี่ยนแปลงผลผลิต (Product and Service changes) การ
เปลี่ยนแปลงผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ขององค์การเป็นการเปลี่ยนแปลงสินค้าผลผลิตหรือบริการของ
องคก์าร (product or service output) การเปลี่ยนแปลงผลผลิตจะเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ขององค์การ



๑๐ 

และจะเป็นการก้าหนดกลุ่มผู้รับบริการหรือลูกค้าขององค์การใหม่ (new strategy ,define new 
market) การเปลี่ยนแปลงผลผลิตมักจะเป็นการสร้างหรือเสนอสินค้า บริการใหม่แก่สังคมและ
สภาพแวดล้อม เป็นการสร้างสรรค์ผลผลิตใหม่ ึึ่งในองค์การเอกชนการน้าเสนอสินค้าและบริการใหม่
จะมีอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่องค์การภาครัฐการเสนอสินค้าและบริการใหม่มักจะกระท้าได้ยาก 
เนื่องจากองค์การของรัฐมักจะท้างานภายใต้กรอบของกฎหมาย การมีผลผลิตใหม่อาจต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆ จึงมักไม่ค่อยเกิดขึ้น การเสนอผลผลิตใหม่ในองค์การ
ของรัฐหรือระบบราชการอาจมีพร้อมกับการจัดตั้งหน่วยงานใหม่เกิดขึ้นเพ่ือท้าหน้าที่ดังกล่าว แม้ว่า
การผลิตสินค้าและบริการใหม่จะเกิดขึ้นมากในภาคเอกชน แต่สินค้าและบริการใหม่ๆ ที่ประสบ
ความส้าเร็จจะมีไม่มากนัก เพราะการน้าเสนอผลผลิตใหม่เป็นเรื่องยาก เนื่องจากอาจต้องเกี่ยวข้องกับ
ระบบผลิตหรือเทคโนโลยีขององค์การความต้องการของผู้รับบริการหรือลูกค้า ฯลฯ  

๓)  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (Structure and System changes) 
จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแนวทางในการปฏิบัติงาน ความเป็นทางการ กระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน แผนภูมิองค์การ (or-generational chart) วิธีการงบประมาณขององค์การ และ
กฎระเบียบต่างๆ ในองค์การ (rules and regulations) สายการบังคับบัญชา (hierarchy of 
authority) เป้าหมาย (goals) ลักษณะโครงสร้าง (structural characteristics) กระบวนการบริหาร
และระบบการจัดการ (administrative procedures and management systems) เช่น การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากการจัดองค์การตามหน้าที่เป็นการจัดตามผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลง
ระบบการวัดประเมินบุคคล การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแม้จะเกิดจากผู้บริหาร (top-down process) 
แต่ควรเน้นการให้ความรู้บังคับอาจก่อให้ เกิดการต่อต้าน และส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงล้มเหลวได้ 
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ริเริ่มโดยผู้บริหารระดับสูงแต่ปฏิบัติโดย
ผู้ปฏิบัติงานระดับล่าง 

๔)  การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมหรือการเปลี่ยนแปลงด้านพนักงาน 
(Culture/ People changes) การเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้จะเปลี่ยนแปลงค่านิยม บรรทัดฐาน ความเชื่อ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน เป็นการเปลี่ยนแปลงองค์การที่พิจารณาองค์การในภาพรวม
หรือมององค์การทั้งระบบ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม หรือการเปลี่ยนแปลงด้านพนักงานนี้ เป็น
ความพยายามท้าความเข้าใจบุคลิกภาพขององค์การและคนในองค์การ การเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
ดังกล่าวจะเป็นเรื่องภายในและจับต้องได้ยากกว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง เทคโนโลยี ผลผลิต หรือ
ระบบการบริหารในองค์การ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องของระบบคิดภายในของบุคคล ใน
องค์การ โดยปกติการเปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรมองค์การจะกระท้าโดยการฝึกอบรมการใช้
กระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลในองค์การ และระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

การเปลี่ยนแปลงองค์การที่เกิดขึ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงใน 
ด้านใดก็ตาม จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบด้านอื่นๆ ขององค์การด้วยเสมอ เช่น เมื่อองค์การมีการ
เปลี่ยนแปลงผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ขององค์การ องค์การอาจจะต้องท้าการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ใช้
ในการท้างาน มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์การ คือ มีการตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพ่ือรองรับ
ภารกิจใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้น และต้องการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท้างานของ
พนักงาน การเปลี่ยนแปลงองค์การจึงเป็นระบบที่กระทบถึงองค์ประกอบทุกส่วนขององค์การ ดังนั้นในการ



๑๑ 

เปลี่ยนแปลงองค์การไม่ว่าจะเป็นจุดใดจุดหนึ่งก็ตามจะต้องค้านึงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ที่
เกิดข้ึน ึึ่งส่งผลกระทบถึงส่วนอื่นๆ  

๒.๑.๑.๔ กระบวนการในการเปลี่ยนแปลง (The Change Process) 
การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในองค์การนั้นจะมีกระบวนการในการ

เปลี่ยนแปลงจากสภาวะหนึ่งไปอีกสภาวะหนึ่ง โดยกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงจะประกอบไปด้วย
ขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 

๑)  การสลายความต้องการที่จะอยู่ในสภาวะเดิม (Unfreezing the 
status quo) ในการปฏิบัติงานในองค์การนั้น เมื่อผู้ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การมาช่วงเวลาหนึ่งจะเกิด
ความ คุ้นเคยขึ้น ทั้งความคุ้นเคยกับสภาวะทางกายภาพในที่ท้างาน เช่น สิ่งอ้านวยความสะดวก 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการท้างาน ความคุ้นเคยกับวิธีการท้างาน ขั้นตอนการท้างาน วิธีปฏิบัติต่างๆ 
ความคุ้นเคยกับโครงสร้างขององค์การที่ใช้อยู่ สายการบังคับบัญชา ความคุ้นเคยกับพฤติกรรมหรือ
วัฒนธรรมต่างๆ ขององค์การ ฯลฯ ึึ่งความคุ้นเคยเหล่านี้บางครั้งเกิดจากการสร้างขึ้นขององค์การเอง 
เช่น การสร้างพฤติกรรมของคนในรูปของวัฒนธรรมขององค์การ การคุ้นเคยกับระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ กระบวนการแรกของการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นการสลายความต้องการของบุคคลที่จะ
อยู่ในสภาวะเดิม หรือในสภาพที่คุ้นเคย เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ึึ่งโดยปกติแล้ว เมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงก็มักจะมีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ในขั้นตอนนี้เป็นการสลายการต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง หรือการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง การสร้างความต้องการในการ
เปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นเมื่อสถานการณ์ในองค์การเป็นที่ยอมรับกันว่าไม่เหมาะสม กฎ ระเบียบ วิธีใน
การปฏิบัติงานก่อให้เกิดปัญหา ทักษะและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็น
ต้น สิ่งเหล่านั้นจะเป็นตัวผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในขั้นตอนนี้องค์การจะยอมรับถึงความ
จ้าเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและต่อสู้กับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 

๒)  การด้าเนินการเปลี่ยนแปลง (Changing) เป็นขั้นตอนที่องค์การ
ด้าเนินการเปลี่ยนแปลง โดยองค์การจะเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบต่างๆ ที่องค์การมีความต้องการจะ
เปลี่ยนแปลง เช่น โครงสร้าง ระบบการท้างานขององค์การภารกิจและงานขององค์การ ฯลฯ การ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆ เหล่านี้ องค์การจะใช้วิธีการต่างๆ หลายวิธีประกอบกัน เพ่ือก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง เช่น การออกกฎ ระเบียบ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การรับบุคคลเข้ามาในองค์การ 
ระบบการ ให้รางวัล ลงโทษ วิธีการทางพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การควบคุมติดตามผล การ
ปฏิบัติงาน การออกแบบองค์การ ฯลฯ ขั้นของการด้าเนินการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นเมื่อองค์การมี
แผนในการเปลี่ยนแปลงและน้าแผนดังกล่าวไปปฏิบัติ ึึ่งการเปลี่ยนแปลงจะมีตั้งแต่การเปลี่ยนแปลง
เล็กน้อย เฉพาะบางส่วนหรือการเปลี่ยนแปลงที่บุคคล จนกระทั้งถึงการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง
โครงสร้างองค์การ ึึ่งมีผลกระทบทั่วทั้งองค์การ 

๓)  การรักษาสภาวะใหม่หลังจากการเปลี่ยนแปลง (Refreezing) 
ขั้นตอนนี้เป็นการรักษาสภาพหลังจากที่องค์การเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้อยู่กับองค์การต่อไป ึึ่งหาก
องค์การเปลี่ยนแปลงโดยใช้การพัฒนาองค์การ (O.D : Organization Development) ขั้นตอนนี้ก็จะ
เป็นการประเมินต่อเทคนิค/วิธีการในการเปลี่ยนแปลงองค์การเพ่ือน้าไปสู่การปรับปรุงการ
เปลี่ยนแปลงหากวิธีการที่ใช้ไม่ได้ผล ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นเมื่อองค์การมีการน้าการเปลี่ยนแปลงไป



๑๒ 

ด้าเนินการและเกิด สิ่งใหม่ๆ ในองค์การเกิดขึ้นแล้ว เช่น มีการใช้โครงสร้างองค์การใหม่ ใช้วิธีการ
ท้างานใหม่ใช้เทคโนโลยีใหม่เป็นต้น องค์การก็จะต้องหาทางรักษาสภาวะใหม่นั้นไว้ 

การเปลี่ยนแปลงองค์การจะเกิดเป็นกระบวนการ สภาวะขององค์การจะ
เหมือนกับน้้าแข็งที่หล่อเป็นรูปต่างๆ เมื่อจะสร้างน้้าแข็งให้เป็นรูปใหม่ จะต้องท้าให้น้้าแข็งรูปเดิม
ละลายเป็นน้้าก่อน เพ่ือจะสามารถน้าไปใส่ในภาชนะรูปใหม่ และน้าไปแช่แข็งเพ่ือให้เป็นรูปเกิดขึ้น 
(เช่น มีน้้าแข็งรูปกระต่าย อยากได้น้้าแข็งรูปนก จะต้องท้าให้น้้าแข็งรูปกระต่ายละลายแล้วน้าน้้าไปใส่
ในพิมพ์รูปนกเพื่อให้ได้น้้าแข็งรูปนก)  

๒.๑.๑.๕ การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change)  
การเปลี่ยนแปลงองค์การทีเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในส่วน

ใดขององค์การก็ตาม มักจะได้รับการต่อต้านจากบุคคลในองค์การ การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจึงเป็น
พฤติกรรมที่สามารถพบได้เสมอในการเปลี่ยนแปลงองค์การดังนั้นในขั้นตอนแรกของการเปลี่ยนแปลง
องค์การจะต้องลดการต่อต้านลงให้ได้การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมักจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น 

๑)  ความรู้สึกไม่มั่นคง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น มักจะกระทบต่อ
ความมั่นคงของบุคคลในการท้างาน เช่น เมื่อเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการน้าหุ่นยนต์มาท้างาน ก็จะ
กระทบต่อพนักงาน พนักงานอาจกลัวตกงานท้าให้เกิดการต่อต้านเกิดขึ้น 

๒)  การสูญเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Economic factors, 
economic insecurity) การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดจากการที่การเปลี่ยนแปลงส่งผลให้เกิด
การสูญเสียผลประโยชน์ของพนักงาน เช่น อาจว่างงานเพราะต้าแหน่งถูกยุบหรือรายได้ลดลงจากการ
เปลี่ยนแปลง 

๓)  การกลัวความไม่รู้ (Fear of the unknown) การเปลี่ยนแปลงเป็น
การเปลี่ยนจากภาวะที่คุ้นเคยไปสู่สิ่งใหม่ ึึ่งมักจะท้าความไม่แน่นอน การไม่ทราบว่าจะต้องเผชิญกับ
อะไร หรืออนาคตจะเป็นอย่างไร และเกิดสภาพที่ไม่สามารถควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้จะก่อให้เกิด
การต่อต้านขึ้น 

๔)  การสูญเสียสถานภาพทางสังคม การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเกิด
จากการกลัวสูญเสียสถานภาพทางสังคม เช่น การถูกลดต้าแหน่ง การถูกย้ายไปอยู่ในต้าแหน่งที่ไม่
ส้าคัญ ต้าแหน่งถูกลดอ้านาจหรือบทบาทลง ความส้าคัญของต้าแหน่งลดลง เป็นต้น สภาพเหล่านี้จะ
ก่อให้ เกิดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงขึ้น  

๕)  การขาดความคุ้นเคยและความสะดวกสบาย การปฏิบัติงานใน
องค์การบุคคลจะคุ้นเคยกับสภาพการท้างานไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม วิธีการขั้นตอนในการปฏิบัติ
หน้าที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ การเปลี่ยนแปลท้าให้บุคคลสูญเสีย ความคุ้นเคยและความ
สะดวกสบายดังกล่าวไป ท้าให้เกิดการต่อต้านขึ้น เนื่องจากไม่ต้องการเรียนรู้ใหม่ หรืออบรมใหม่  
อย่างไรก็ดี แม้ว่าการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจะเป็นอุปสรรคคอยสกัดกั้นหรือท้าให้การเปลี่ยนแปลง
ไม่ประสบความส้าเร็จก็ตาม การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงก็ยังมีข้อดีในด้านที่ท้าให้มีการทบทวนถึงการ
เปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง และยังช่วยให้เกิดความรอบคอบในการท้าการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ไม่
เปลี่ยนแปลงในลักษณะพวกมากลากไป ึึ่งอาจมองข้ามประเด็นส้าคัญบางประเด็นไปได้ 



๑๓ 

๒.๑.๑.๖ การลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Overcoming Resistance to 
Change)  

เมื่อมีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น และองค์การยังคงต้องการให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงหรือเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส้าคัญและจ้าเป็นไม่สามารถที่จะ
หลีกเลี่ยงได้องค์การก็จะต้องหาวิธีการในการจัดการกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงหรือลดการ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เพ่ือช่วยให้การเปลี่ยนแปลงประสบความส้าเร็จ การจัดการกับการต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น องค์การสามารถท้าได้โดย 

๑)  การให้การศึกษาและติดต่อสื่ อสาร (Education and 
Communication) การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์การนั้น สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการ
ขาดข้อมลูและความไม่รู้ ึึ่งถ้าระบบการสื่อสารในองค์การมีอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน
แล้ว การต่อต้านก็จะเกิดขึ้น การลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น องค์การจะสามารถท้าได้ 
โดยการให้ความรู้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องถึงความจ้าเป็นในการเปลี่ยนแปลง และผลที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงและสร้างระบบการสื่อสารภายในองค์การให้ทุกคนได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้น 
การให้ความรู้และ การสร้างระบบการติดต่อสื่อสารในองค์การนี้จะช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อ
การเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ดี การให้ความรู้และการติดต่อสื่อสารนี้จะต้องอยู่บนรากฐานของความ
จริงใจ และมุ่งให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงไปตรงมา เพราะหากมีการบิดเบือนข้อมูล หรือให้ความรู้ที่ผิดจาก
ความเป็นจริง นอกจากจะไม่สามารถลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงได้แล้ว องค์การจะไม่ได้รับความ
เชื่อถือจากผู้ปฏิบัติงานด้วยเพราะมีการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 

๒)  การสร้างการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง (Participation or 
Involve employees in the change efforts) การให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมมีความเชื่อพ้ืนฐานว่า 
การต่อต้านจะลดลง หากพนักงานจะมีโอกาสหรือได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง 
พนักงาน จะไม่ต่อต้านสิ่งที่เขาเข้าไปมีส่วนในกระบวนการตัดสินใจ และหากข้อเสนอของตนได้รับการ
รับฟัง หรือน้าไปปฏิบัติก่อนจะก่อให้เกิดความผูกพัน (commitment) ต่อการเปลี่ยนแปลงประสบ
ความส้าเร็จ การสร้างการมีส่วนรวมนี้ เป็นแนวความคิดทางการบริหารที่ส้าคัญประการหนึ่ง การ
จัดท้าประชาพิจารณ์ (public hearing) ในปัจจุบันก็เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างการมีส่วนร่วมึึ่งมี
มากขึ้น บางองค์การมักจะมีการท้าประชาพิจารณ์ และการรับฟังความคิดเห็นเมื่อต้องการที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลง 

๓)  การให้ความช่ วยเหลือสนับสนุนและอ้านวยความสะดวก 
(Facilitation and support) การเปลี่ยนแปลงมักจะก่อให้เกิดความกลัวสภาพที่จะเกิดขึ้นและสร้าง
ความวิตกกังวลแต่พนักงาน ึึ่งก่อให้เกิดการต่อต้านขึ้น องค์การสามารถลดการต่อต้านโดยการให้
ความช่วยเหลือพนักงาน เป็นที่ปรึกษาให้ค้าแนะน้าในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และช่วย
ให้พนักงานตระหนักถึงความจ้าเป็นในการเปลี่ยนแปลง ึึ่งวิธีนี้จะต้องใช้เวลา และมีค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินการมาก 



๑๔ 

๒.๑.๒  การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การ 
๒.๑.๒.๑ แนวคิดในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

ที่ผ่านมาในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารมักจะค้านึงถึง
ส่วนย่อยๆ ในปัญหาของการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้ค้านึงถึงปัญหาทั้งระบบในภาพรวม ส่วนใหญ่จะ
ไปค้านึงถึงแค่ปัญหาเชิงเทคนิคเป็นส้าคัญ๒ ึึ่งในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นั้น
จ้าเป็นต้องค้านึงถึงองค์ประกอบ ๓ ส่วนที่ส้าคัญและสัมพันธ์กันคือ  

๑) ปัญหาในเชิงเทคนิค (Technical Issues) เช่น ปัญหาในการ
ก้าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ขององค์การ โครงสร้าง ลักษณะงาน และระบบการบริหาร
ต่างๆ เป็นต้น 

๒) ปัญหาในเชิงการเมืองขององค์การ (Political Issues) จะเป็น
ปัญหาด้านการจัดสรรอ้านาจ และทรัพยากรขององค์การ เช่น งบประมาณ เส้นทางอาชีพ (Career 
Path) การด้ารงต้าแหน่งส้าคัญๆ เพราะการเปลี่ยนแปลงใดๆ ย่อมกระทบอ้านาจหน้าที่ และ
ความส้าคัญของบุคคลต่างๆ ในองค์การ 

๓) ปัญหาในเชิงวัฒนธรรมองค์การ (Cultural Issues) เช่น ผู้บริหาร
ควรจะสื่อสารและสนับสนุนค่านิยมอะไร ความเชื่ออะไรให้แก่พนักงาน ึึ่งจะสอดคล้องหรือ
เปลี่ยนแปลงไปจากวัฒนธรรมเดิมขององค์การมากน้อยแค่ไหน วัฒนธรรมองค์การบางลักษณะอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ง่ายเพราะเป็นวัฒนธรรมที่อ่อนแอ (Weak Culture) แต่บางองค์การอาจมีวัฒนธรรม
องค์การที่เข้มแข็ง (Strong Culture) ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ขัดแย้งกับวัฒนธรรมองค์การก็จะ
เปลี่ยนแปลงได้ยาก 

ดังนั้นถ้าผู้บริหารสามารถบริหารปัญหาทั้ง ๓ ส่วนนี้ ให้สอดคล้อง
ประสานกันได้การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ก็จะบังเกิดผลในการพิจารณาปัญหาทั้ง ๓ ด้านนั้น จะใช้
เครื่องมือหรือแนวคิดเชิงบริหารที่ส้าคัญอยู่ ๓ เรื่อง คือ 

๑) กรอบของภารกิจและกลยุทธ์ขององค์การ (Mission and 
Strategy) โดยผู้บริหารจะต้องประเมินและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์การ เพ่ือดูถึงความเหมาะสม สอดคล้องของ
สภาพแวดล้อมกับภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์การที่เป็นอยู่ึึ่งผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) ที่
จะมองเห็นความจ้าเป็นที่องค์การจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ึึ่งอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในกรอบ
ภารกิจ และวัตถุประสงค์หลักขององค์การ กลยุทธ์ต่างๆ ขององค์การรวมทั้งภาระงานอ่ืนๆ ที่มี
ความส้าคัญและมีความจ้าเป็น ที่จะต้องเปลี่ยนแปลง 

๒) การออกแบบโครงสร้างองค์การ (Organization Structure) ในเชิง
ของโครงสร้าง และระบบต่างๆ จะเป็นเครื่องมือรองรับและช่วยอ้านวยความสะดวกในการด้าเนินการ
เปลี่ยนแปลง จะต้องมีการปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับภารกิจและกลยุทธ์ที่เปลี่ยนไปโดยค้านึงถึงว่า
จะต้องเป็นการปรับเปลี่ยนเพ่ืออ้านวยความสะดวกและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเป็นส้าคัญ 

                                                 

 ๒ สุพานี สฤษฎีวานิช, การบริหารเชิงกลยุทธ์ : แนวคิดและทฤษฎี, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพฯ: บริษัท ึีเอ็ดยูเคชัน 
จ้ากัด (มหาชน), ๒๕๕๓), น. ๒๘๕ – ๒๘๗. 



๑๕ 

๓) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ (Human Resource 
Management) การบริหารในเรื่องคนจะเป็นปัจจัยที่ส้าคัญ เพราะคนจะเป็นผู้ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ตามภารกิจและกลยุทธ์ที่วางไว้ ดังนั้นจะต้องมีการสรรหาให้เหมาะสมตามคุณลักษณะที่ต้องการ หรือ
พัฒนาคนเหล่านั้น ให้มีคุณภาพตามที่ต้องการในภารกิจและกลยุทธ์ใหม่ๆ ก้าหนดหลักเกณฑ์ในการจูงใจ 
เกณฑ์การวัดผล และแนวทางการประเมินผลให้เหมาะสมกับแผนกลยุทธ์ 

๒.๑.๒.๒ การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
กรอบแนวคิดในการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป อาจพิจารณาได้

เป็น ๔ ช่วง คือ 
๑)  ช่วงของการสร้างวิสัยทัศน์ (Vision) จะเป็นช่วงแรกของการ

เปลี่ยนแปลง โดยผู้บริหารระดับสูงจะต้องเป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) จะต้องเห็น
ความจ้าเป็น และเล็งเห็นทิศทางของการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเกิดขึ้น และสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
(Shared Visions) ในการเปลี่ยนแปลง 

๒)  พิจารณาอุปสรรคขัดขวางการเปลี่ยนแปลง อุปสรรคของการ
เปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ใน ๔ ระดับ คือในระดับขององค์การ ระดับแผนกงาน ระดับหน้าที่งาน และ
ระดับบุคคล ขึ้นอยู่กับว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีความเกี่ยวเนื่อง หรือสัมพันธ์หรือส่งผลกระทบ
กว้างขวางแค่ไหน แต่โดยทั่วไปในการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์มักจะมีผลกระทบและเกิดอุปสรรคได้
จากทั้ง ๔ ระดับ ผู้บริหารจะต้องเข้าใจในธรรมชาติดังกล่าว และพยายามสร้างความเข้าใจและการ
ยอมรับตลอดจนความร่วมมือให้เกิดข้ึน 

แนวทางที่จะช่วยละลายสภาพเดิม (Unfreezing) ให้เกิดขึ้น คือ
ต้องให้พนักงานได้มีส่วนร่วมให้มากที่สุดได้รับรู้ข่าวสารข้อมูล ช่วยสนับสนุนหรืออ้านวยความสะดวก
ต่างๆ ให้แก่คนที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการจูงใจให้เกิดการเข้าใจยอมรับและร่วมมือ รวมทั้งผู้บริหาร
จะต้องใช้ความเป็นผู้น้าแบบ Transformational Leadership เพ่ือผลักดันการเปลี่ยนแปลงด้วย 

๓)  ด้าเนินการเปลี่ยนแปลง ในการด้าเนินการเปลี่ยนแปลงอาจมี
ทิศทางท่ีใช้ได้ใน ๒ แบบใหญ่ๆ คือ 

(๑) การด้าเนินที่เกิดจากบนลงล่าง (Top-down change) คือ 
ผู้บริหารจะเป็นผู้ริเริ่มในการเปลี่ยนแปลงแล้วค่อยถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลงลงมา 

(๒) การด้าเนินที่เกิดจากล่างขึ้นบน (Bottom-up change) จะ
เป็นการด้าเนินการเปลี่ยนแปลงที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมให้มากที่สุด การด้าเนินตามวิธีนี้จะท้าให้การ
เปลี่ยนแปลงเกิดได้ง่ายที่สุด 

๔)  ประเมินผลการเปลี่ยนแปลง การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงจะ
เป็นเรื่องที่มีความส้าคัญมากแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากที่จะวัดผล เพราะผลที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นผลของ
หลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องก็ตาม ดังนั้นการประเมินจะต้องใช้แนวคิดหรือเครื่องมือหลายๆ อย่าง และ
ประเมินในหลายช่วงเวลาเพ่ือให้เกิดความแน่ใจในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นด้วยและเพ่ือให้ผลที่ได้นั้นคงอยู่ 
ผู้บริหารจะต้องมีการรักษาสภาพให้คงอยู่ (Refreezing) โดยใช้ระบบการให้รางวัลและการจูงใจเพ่ือ
การเสริมแรงให้พฤติกรรมต่างๆ เหล่านั้น คงอยู่ให้นานที่สุด 
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๒.๑.๓  องค์การเพื่อการเรียนรู้ (Learning Organization) 
๒.๑.๓.๑ แนวคิด Ray Stata (๑๙๘๙) 

Stata (๑๙๘๙) ได้เสนอแนะว่า การเรียนรู้ขององค์การเป็นกระบวนการ
หลักที่จะท้าให้เกิดการจัดการนวัตกรรม (Management Innovation) หรือการเรียนรู้ของทั้งระดับ
บุคคลและองค์การ เป็นสิ่งที่ท้าให้เกิดการได้เปรียบทางธุรกิจที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เป็น
อุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยความรู้เป็นหลัก๓ (Knowledge Intensive)  

Stata (๑๙๘๙) เสนอแนะปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ขององค์การ
ดังต่อไปนี้ 

๑)  การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) ความสามารถทาง
ความคิดของคนเป็นตัวจ้ากัดความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์การ จากการศึกษาพบว่า ผู้น้ามีบทบาท
ส้าคัญที่จะน้าองค์การเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง กล่าวคือ จะต้องมีบทบาทเป็นผู้ออกแบบ 
(Designer) และผู้ปฎิบัติ (Operator) เช่น ออกแบบองค์การว่าควรมีโครงสร้างอย่างไร มีนโยบาย
อย่างไรที่จะเสริมพันธกิจ (Mission) ผู้ที่จะออกแบบองค์การจะต้องมีทักษะในการวิเคราะห์ ท้าการ
ปรับเปลี่ยน กระตุ้นพฤติกรรมของคน (ึึ่งเป็นระบบที่มีความึับึ้อน) และผลักให้ระบบเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยอาศัยการอบรม 

๒)  การวางแผน (Planning) การวางแผนนอกจากจะเกิดประโยชน์
โดยตรงในเรื่องวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แล้ว ยังท้าให้เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการวางแผนนั้นด้วย 
สิ่งหนึ่งที่ท้าให้เกิดการเรียนรู้เกิดจากความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
ถูกปรับเป็นพฤติกรรมที่เข้ากันได้กับการเปลี่ยนแปลงนั้น 

๓)  การปรับปรุงคุณภาพ (Quality improvement) การปรับปรุง
คุณภาพหรือการควบคุมคุณภาพโดยรวม (Total Quality Control) ตามแนวคิดของ Stata (๑๙๘๙) 
เป็นวิธีการทางการจัดการที่ท้าให้เกิดการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง โดยเน้นเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
การขนส่งตรงเวลา ระยะเวลาในการรอคอย และการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด เป็นต้น องค์การ
มีการน้าอัตราการเรียนรู้มาวัดผลการปฏิบัติงาน เช่น ดีขึ้น ๕๐ เปอร์เึ็นต์ ทุก ๑๐ เดือน และท้าการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การปรับปรุงคุณภาพจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะเร่งองค์การให้เกิดการเรียนรู้ 

๔)  พฤติกรรมองค์การ (Organizational Behavior) คุณค่าวัฒนธรรม
ขององค์การมีผลต่อประสิทธิภาพ การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะการ
สื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพระหว่างสมาชิกองค์การหรือระหว่างองค์การจะเป็นตัวสกัดกั้นการเรียนรู้
และการปรับปรุงคุณภาพ เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมองค์การในเรื่องการท้างานเป็นทีม การเปิดเผย
ตรงไปตรงมา และการท้างานอย่างมีวัตถุประสงค์ Stata (๑๙๘๙) ได้แนะน้าให้น้าสิ่งเหล่านี้มาเป็น
เกณฑ์ในการจ้างงานและการเลื่อนขั้นเลื่อนต้าแหน่ง 

๕)  ระบบข้อมูล (Information Systems) ข้อมูลเป็นสิ่งส้าคัญใน
กระบวนการเรียนรู้ องค์การควรพิจารณาข้อมูลว่าเป็นข้อมูลที่สนับสนุนหรือเป็นข้อมูลที่เป็นอุปสรรค
ต่อการเรียนรู้ในองค์การ การจัดการระบบข้อมูลข้างต้นจะช่วยแปรรูปข้อมูล (Data) ข้อมูลสารสนเทศ 
                                                 

 ๓ ยุรพร ศุทธรัตน์, องค์การเพื่อการเรียนรู้, พิมพ์ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 
๒๕๕๒), น. ๔ – ๗. 
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(Information) และแปรรูปจากข้อมูลสารสนเทศ (Information) ให้เป็นความรู้ (Knowledge) และ
แปรรูปจากความรู้ (Knowledge) เป็นกิจกรรม (Actions) สิ่งที่ส้าคัญคือการตัดสินใจว่า ข้อมูล
สารสนเทศและความรู้ใดที่จะน้ามาเพ่ือให้กิจกรรมมีประสิทธิภาพการจัดการนวัตกรรมนี้ เป็นสิ่ง
ส้าคัญที่น้าไปสู่การแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม ดังนั้น การเรียนรู้ขององค์การและการปรับไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงเป็นจุดเริ่มต้นที่ส้าคัญตามแนวความคิดของ Stata (๑๙๘๙) 

๒.๑.๓.๒ แนวคิดของ Peter Senge (๑๙๙๑)  
Senge (๑๙๙๑) ึึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงจากการเขียนหนังสือ The Fifth 

Discipline ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์การเพ่ือการเรียนรู้ว่า การเรียนรู้ คือ การที่บุคคลสามารถที่
จะท้าสิ่งใด สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยท้ามาก่อนได้ และโดยการเรียนรู้นี้เองน้าเราพัฒนาไปสู่การสร้างสิ่งใหม่ๆ 
ในชีวิต Senge ยังได้ให้ความหมายขององค์การเพ่ือการเรียนรู้ว่าคือ องค์การที่สามารถพัฒนาและ
ขยายความสามารถในการสร้างอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง และองค์การเพ่ือการเรียนรู้จะมีการปรับการ
เรียนรู้ (Adaptive learning) เพ่ือความอยู่รอด รวมทั้งเรียนรู้ที่จะพัฒนาความสามารถในการ
สร้างสรรค์ให้ดียิ่งขึ้น (Generative learning) การจะพัฒนาองค์การเพ่ือเป็นองค์การเพ่ือการเรียนรู้
นั้น Peter Senge ได้ให้ความส้าคัญของความสัมพันธ์ของการเรียนรู้ในระดับบุคคลและระดับองค์การ 
และได้เสนอหลัก ๕ ประการ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การไปสู่การเป็นองค์การเพ่ือการ
เรียนรู้ดังต่อไปนี้ 

๑)  การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) การคิดอย่างเป็นระบบ 
เป็นการมองภาพและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ โดยรวม แทนการมองทีละภาพหรือการมองทีละฉาก 
ึึ่งจะท้าให้สามารถมองเห็นเหตุการณ์ที่ึับึ้อนได้ชัดเจนขึ้น และน้าไปสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒)  ความสามารถของบุคคล (Personal Mastery) องค์การสามารถ
เรียนรู้โดยบุคคลหรือพนักงานในองค์การนั้นๆ อย่างไรก็ตาม การที่บุคคลเรียนรู้ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าองค์การจะเรียนรู้ตามไปด้วยความสามารถของบุคคล หรือ Personal Mastery เป็น
ระดับความสามารถเฉพาะคนที่นอกเหนือจากทักษะ (Skill) และความสามารถ (Competence) การ
มีวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาความอดทนและมองเห็นหรือเข้าใจในสิ่งที่เป็น
อย่างแท้จริง ผู้ที่มีระดับความสามารถของบุคคลสูงจะให้ความส้าคัญต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

องค์การเพื่อการเรียนรู้ต้องการพนักงานที่มีระดับความสามารถของ
บุคคลสูง เนื่องจากคนกลุ่มนี้จะมีความรับผิดชอบสูงในการท้างาน สามารถเรียนรู้ได้เร็ว และมี
ความคิดริเริ่ม และด้วยคุณลักษณะของคนเหล่านี้ที่จะท้าให้องค์การมีศักยภาพมากขึ้น 

๓)  รูปแบบทางความคิด (Mental Model) รูปแบบทางความคิดเป็น
ความคิดอ่านที่ฝังแน่นและมีอิทธิพลต่อความเข้าใจและการกระท้าคนสองคนที่มีรูปแบบทางความคิด
ที่แตกต่างกันจะมองเหตุการณ์เดียวกันในลักษณะ ที่แตกต่างกันเนื่องจากการมองรายละเอียดที่ไม่
เหมือนกัน การพัฒนาความสามารถขององค์การให้สอดคล้องกับรูปแบบทางความคิดเกี่ยวข้องกับการ
เรียนรู้ทักษะดังกล่าว เช่น 

(๑) การคิดให้ช้าลงเพ่ือตามกระบวนการคิดให้ทันและดูว่ามี
อิทธิพลอย่างไรกับการกระท้า 
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(๒) การถามเกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนอย่างไร เช่น 
การมองเหตุผลของตัวเองอย่างชัดเจน ให้ผู้อื่นมีส่วนในการมองภาพที่เรามอง และถามผู้อ่ืนว่าเขามอง
ต่างจากท่ีเรามองอย่างไร การสร้างทักษะนี้จะท้าให้เข้าใจข้อจ้ากัดในสิ่งที่เราคิดได้มากขึ้น รวมทั้งเป็น
การสร้างความคิดใหม่ข้ึนด้วย 

๔)  การแชร์หรือการแบ่งปันวิสัยทัศน์ (Shared Vision) การแชร์
วิสัยทัศน์เกิดจากวิสัยทัศน์ที่มีรากเหง้ามาจากค่านิยม (Values) ความสนใจ (Interesting) และความ
ปรารถนา (Aspiration) ของแต่ละคน การแชร์วิสัยทัศน์เป็นทักษะในการเปิดเผยและพูดคุยเกี่ยวกับ
ภาพในอนาคต เป็นแรงขับที่มาจากใจ เป็นวิสัยทัศน์ (vision) ที่หลายๆ คนยึดมั่นอย่างจริงจังที่จะ
ปฏิบัติตามเพราะมีจุดเริ่มมาจากวิสัยทัศน์ของตนเอง โดยแต่ละคนจะรับผิดชอบทั้งหมดร่วมกัน ไม่
เพียงแต่เฉพาะในส่วนของตัวเองเท่านั้น การแชร์วิสัยทัศน์จะส่งผลให้เกิดความเป็น ‘บริษัทของเรา’ 
หรือความเป็นเจ้าของร่วมกันและยังเป็นก้าวแรกที่จะท้าให้สมาชิกในองค์การที่ขาดความเชื่อถือึึ่งกัน
และกันเริ่มที่จะท้างานร่วมกันได้ 

๕)  การเรียนรู้ของทีม (Team Learning) การเรียนรู้ของทีมเป็น
กระบวนการพัฒนาและปรับให้ด้าเนินไปในแนวทางเดียวกันของทีมเพ่ือสร้างสิ่งที่สมาชิกในทีม
ต้องการ โดยมีรากฐานมาจากการแชร์วิสัยทัศน์ และความสามารถของบุคคล 

๒.๑.๔  แนวคิดและการวิเคราะห์ SWOT 
การวิเคราะห์ SWOT เป็นการท้าการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก 

สามารถอธิบายได ้ดังนี้ ๔ 
๒.๑.๔.๑ ปัจจัยภายใน 

กรอบการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ภายในองค์กรประกอบด้วย 
การศึกษาภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร การประเมินประสิทธิภาพและกลยุทธ์การบริหาร
จัดการในด้านต่างๆ อันได้แก่ ด้านบุคคล ด้านการเงิน ด้านการผลิต และด้านการตลาด ึึ่งในการ
พิจารณาจุดแข็งจุดอ่อนสามารถเปรียบเทียบได้กับปัจจัย ๓ ประการ คือ ๑. ผลการด้าเนินงานที่ผ่าน
มาขององค์กรในอดีต ๒. คู่แข่งที่ส้าคัญทั้งในประเทศคู่ค้าและในระดับโลก ๓. อุตสาหกรรมทั้งหมด
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม โดยจะมีการพิจารณาดังนี้ 

๑) S (Strength) จุดแข็งหรือจุดได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ในการแข่งขัน 
เป็นสิ่งที่มีอยู่หรือสามารถท้าได้ดีกว่าคู่แข่ง เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและความสามารถในการ
ผลิตขององค์กรึึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น การได้รับความคุ้มครอง
จากสิทธิบัตร การมีตราสินค้าที่ดีและมีชื่อเสียง การได้เปรียบจากเทคโนโลยีต่างๆ คุณภาพของสินค้า
และบริการที่ดีกว่าคู่แข่ง เป็นต้น 

๒) W (Weaknesses) จุดอ่อนหรือจุดเสียเปรียบของผลิตภัณฑ์ในการ
แข่งขัน เป็นปัจจัยที่องค์กรขาดหรือท้าได้แย่กว่าคู่แข่ง รวมถึงการขาดหายไปของส่วนที่ควรเป็นจุด
แข็งก็เป็นการแสดงจุดอ่อนที่เกิดขึ้นขององค์กร เช่น การไม่ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร การมีตรา
สินค้าที่มีชื่อเสียงไม่ดีและไม่เป็นที่รู้จัก การเสียเปรียบจากความล้าหลังทางเทคโนโลยีและมีปัญหา
                                                 

 ๔ นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค์ หตุานุวัตร, การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจชุมชน, พิมพ์ครั้งท่ี ๖ (อุบลราชธานี : ฝ่ายผลติ
และบริการเอกสารสถาบันวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๔๕), น. ๖๘ - ๗๐. 



๑๙ 

จากการบกพร่องของการวิจัยและพัฒนาต่างๆ คุณภาพของสินค้าที่บกพร่อง ต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่า
คู่แข่ง เป็นต้น 

๒.๑.๔.๒ ปัจจัยภายนอก 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก ึึ่งจะส่งผลกระทบต่อ

องค์กรแต่ละแห่งแตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจก่อให้เกิดโอกาสส้าหรับบางองค์กร และ
อาจกลายเป็นข้อจ้ากัดขององค์กรอ่ืนได้เช่นเดียวกัน ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกสามารถแบ่งการ
วิเคราะห์ได้เป็น ๙ ปัจจัย คือ การเมือง เศรษฐกิจ นิเวศวิทยา สภาพการแข่งขัน กฎหมาย โครงสร้าง
พ้ืนฐานสังคม เทคโนโลยี และประชากร 

๑) O (Opportunities) โอกาสทางการตลาด และความเป็นไปได้ของ
ผลิตภัณฑ์เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีสามารถแสดงให้เห็นถึงโอกาสใหม่ๆ ส้าหรับการ
เติบโตและการท้าก้าไรขององค์กร เช่น ความต้องการลูกค้าใหม่และยังไม่สามารถเป็นจริง การเกิดขึ้น
และเข้ามาใหม่ของเทคโนโลยี การผ่อนผันกฎเกณฑ์ทางการค้าต่างๆทีเกี่ยวข้อง ความสามารถ
ให้บริการกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ได้มากขึ้น หรือการขยายเข้าสู่ตลาดทางภูมิศาสตร์ใหม่ เป็นต้น 

๒) T (Threat) อุปสรรคที่ท้าให้สูญเสียโอกาสทางการแข่งขัน เป็นการ
เปลี่ยนแปลงไปของสภาวะแวดล้อมภายนอกที่ก่อให้เกิดอุปสรรค ึึ่งเป็นอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นได้ภายใน
องค์กร เช่น การเปลี่ยนแปลงในรสนิยมของผู้บริโภค การปรากฏตัวของสินค้าทดแทน การมีกฎเกณฑ์
และข้อบังคับใหม่ๆ ทางการค้าเกิดขึ้น การหดตัวลงของตลาด และการเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่ที่มี
ศักยภาพ เป็นต้น  

การวิเคราะห์ SWOT เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบพ้ืนฐานของ
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในส่วนของการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (Environmental Analysis) 
โดยที่สามารถน้าผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์และนโยบายขององค์กร  เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจขององค์กร โดยการวิเคราะห์ SWOT เป็นการมองความเป็นไปได้ใน
อนาคตขององค์กรภายใต้ความไม่นอนในการแข่งขัน โดยจะเป็นการมองภาพขององค์กรทั้งในด้าน
บวกและด้านลบ โดยมีมุมมองทั้งจากภายในองค์กร และจากภายนอกองค์กร ทั้งนี้ก็เพ่ือเป็นการสร้าง
จุดแข็งให้เพ่ิมขึ้น ในขณะที่ต้องจัดการกับจุดอ่อนขององค์กรให้ลดลงไปพร้อมกันด้วย รวมทั้งยังต้อง
สามารถฉกฉวยโอกาส และพยายามลดอุปสรรค์อันเป็นอุปสรรคที่มีต่อองค์กร เพ่ือเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันขององค์กรให้เพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตามการที่เราจะสามารถวิเคราะห์ SWOT ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น จ้าเป็นต้องมีความยืดหยุ่น และสม่้าเสมอในการวิเคราะห์ เนื่องจากสภาวะแวดล้อม
ทางธุรกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

 
๒.๒  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.๒.๑  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ปกรณ์ นิลประพันธุ์ ๕ ได้ศึกษา “กฎหมายที่อาจต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรองรับ

บทบาทใหม่ของภาครัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเึียน” เห็นว่า บทบาทใหม่ของภาครัฐ เมื่อเข้าสู่ AEC 
                                                 
๕ ปกรณ์ นิลประพันธุ์, “กฎหมายทีอ่าจต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อรองรับบทบาทใหม่ของภาครัฐในการเข้าสู่ประชาคม

อาเึียน,” [ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖, แหล่งที่มา www.lawreform.go.th. 



๒๐ 

จึงได้แก่การที่ภาครัฐต้อง (๑) เสริมสร้างให้เอกชนไทยมีความสามารถในการแข่งขัน (Strengthen 
Competitive Capacity of Private Sector) (๒) ให้ความส้าคัญกับการดูแลให้เกิดการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมบนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกัน (Fair competition upon egual footing) มิฉะนั้นภาคเอกชน
ไทยอาจมีปัญหาในการแข่งขัน (๓) ให้ความส้าคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer protection) 
อย่างจริงจัง (๔) ปรับปรุงโครงสร้างและวิธีการท้างานให้โปร่งใส (Transparency) ประสิทธิภาพ 
(Effectiveness) สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป (Responsiveness) และลดต้นทุนการ
ประกอบการ (Investment cost) แก่ประชาชน ทั้งนี้ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขัน
ของประเทศ (National Competitiveness) โดยจ้าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้อง
ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ตลอดจนโครงสร้างและภารกิจของหน่วยงานว่าสอดคล้องกับ
แนวคิดในการรวมกันเป็น “ประชาคมอาเึียน” หรือไม่ หากไม่สอดคล้องอาจต้องมีการเสนอปรับปรุง
กฎหมายแบ่งส่วนราชการหรือกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานของรัฐนั้นใหม่อย่างเร่งด่วน 

นอกจากนี้ ผู้เขียนเห็นว่าหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องทบทวนกฎหมาย กฎ 
ระเบียบต่างๆ บรรดาที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนว่าสอดคล้องกับพันธกรณีในการเข้าสู่ประชาคม
อาเึียนหรือไม่ หากไม่สอดคล้องก็ต้องเสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ หรือระเบียบนั้นเสีย 

ศิรินทรา จันทพันธ์ ๖ ได้ศึกษา “การปรับบทบาทภารกิจ โครงสร้างกระทรวงการ
ต่างประเทศ” เพ่ือสนองนโยบายการทูตเชิงรุกด้านเศรษฐกิจ การปรับบทบาทภารกิจด้านเศรษฐกิจ 
บทบาทภารกิจด้านการด้าเนินการทีมไทยแลนด์ในต่างประเทศ และการจัดโครงการน้าร่อง
เอกอัครราชทูตเพ่ือการบริหารแบบบูรณาการ (CEO) สรุปได้ว่า กระทรวงการต่างประเทศต้องเพ่ิม
ศักยภาพตามบทบาทภารกิจหลักของตนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างประเทศและแนวนโยบาย
ของรัฐ และจ้าเป็นต้องปรับปรุงระบบงานโครงสร้างภายในกระทรวงการต่างประเทศ และระบบการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒.๒.๒  แนวทางด าเนินการของสินค้าเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
๒.๒.๒.๑ เป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเึียน๗ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเึียน (ASEAN Economic Community : AEC) 
คือ การไปสู่เป้าหมายสุดท้ายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจตามที่ระบุไว้ใน “วิสัยทัศน์อาเึียน 
๒๐๒๐” ึึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการประสานผลประโยชน์ของประเทศสมาชิก โดยการส่งเสริมการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในเชิงลึกและกว้างขวางมากขึ้นผ่านความร่วมมือที่มีอยู่ในปัจจุบันและแผนการ
ด้าเนินงานใหม่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ชัดเจน โดยประเทศสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามหลักการที่จะ
ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบเปิดมองบริบทภายนอก และส่งเสริมกลไกตลาดึึ่งสอดคล้องกับกฎเกณฑ์
ในกรอบ พหุภาคีและยึดมั่นในระบบกฎเกณฑ์ เพ่ือความสอดคล้องของการปฏิบัติตามพันธกรณีใน
ด้านเศรษฐกิจ 

                                                 
๖ ศิรินทรา จันทพันธ,์ “การปรับบทบาทภารกิจ โครงสรา้งกระทรวงการต่างประเทศ,” (วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔). 
๗ กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ, ประชาคมเศรษฐกิจอาเึียน ASEAN Economic Community, มีนาคม 

๒๕๕๕.  



๒๑ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเึียนมีเป้าหมายส้าคัญ ๔ ประการ คือ 
๑)  การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market and 

Single Production Base) เน้นการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงาน
ฝีมือระหว่างกันอย่างเสรี 

๒)  การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่ งขันสูง (High 
Competitive Economic Region) เน้นการด้าเนินงานนโยบายการแข่งขัน การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนา ICT และพลังงาน 

๓)  การเป็นภูมิภาคที่มี พัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ เท่า เทียมกัน 
(Equitable Economic Development) เน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการขยายตัวของ SMEs 
ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกใหม่ (CLMV) เพ่ือช่วยลดช่องว่างของระดับการพัฒนา 

๔)  การเป็นภูมิภาคที่บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์ 
(Fully Integrated into Global Economy) เน้นการจัดท้าเขตการค้าเสรี (Free Trade Area - 
FTA) และการเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจ (Close Economic Partnership - CEP) กับประเทศคู่
เจรจา 

๒.๒.๒.๒ สาระส้าคัญของแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเึียน (ASEAN 
Economic Community Blueprint)  

เพ่ือให้เป้าหมายการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเึียนทั้ง ๔ ประการ 
บรรลุผลส้าเร็จอาเึียนได้จัดท้าแผนงานในเชิงบูรณาการการด้าเนินงานในด้านเศรษฐกิจต่างๆ เพ่ือให้
เห็นแนวทาง การด้าเนินงานในภาพรวมที่จะน้าไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเึียนภายในปี ๒๕๕๘ได้
อย่างชัดเจนร่วมกัน ในการนี้ผู้น้าอาเึียนจึงได้ลงนามแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเึียน 
(ASEAN Economic Community Blueprint) โดยประกอบด้วย แผนการด้าเนินงาน (AEC 
Blueprint) และตารางเวลาด้าเนินงาน (Strategic Schedule) ึึ่งเป็นเอกสารผนวกในช่วงการ
ประชุมสุดยอดอาเึียน ครั้งที่ ๑๓ ที่สิงคโปร์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

การจัดท้าพิมพ์เขียวหรือแผนการด้าเนินงาน เพ่ือจัดตั้ งประชาคม
เศรษฐกิจอาเึียนมีความส้าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะเป็นการก้าหนดทิศทางด้าเนินงานในด้าน
เศรษฐกิจให้ชัดเจนตามกรอบระยะเวลาที่ก้าหนด จนบรรลุเป้าหมายประชาคมเศรษฐกิจอาเึียน ในปี 
๒๕๕๘ และเป็นการสร้างพันธะสัญญาระหว่างประเทศสมาชิกที่จะด้าเนินการไปสู่เป้าหมายดังกล่ าว
โดยพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเึียน (AEC Blueprint) ทั้งนี้ สาระส้าคัญของพิมพ์เขียว
ประชาคมเศรษฐกิจอาเึียนของสินค้าเกษตรคือการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ึึ่งจะต้อง
ประกอบด้วย การเคลื่อนย้ายสินค้าที่เสรี ึึ่งได้ก้าหนดแนวทางการด้าเนินงานไว้ ดังนี้ 

๑)  การขจัดภาษี  ภาษีส้ าหรับสินค้าภายในอาเึียนจะถูกขจัด 
สอดคล้องกับกรอบเวลาและพันธกรณีที่ระบุไว้ภายใต้ความตกลงสินค้าเกษตรและเขตการค้าเสรี
อาเึียน และความตกลง/พิธีสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ขจัดภาษีน้าเข้าส้าหรับสินค้าทุกรายการ ยกเว้น
สินค้าอ่อนไหวและอ่อนไหวสูง ภายในปี ๒๕๕๓ ส้าหรับประเทศสมาชิกอาเึียนเดิม ๖ ประเทศ และ
ภายในปี ๒๕๕๘ ส้าหรับประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม (CLMV) 



๒๒ 

๒)  การขจัดมาตรการที่มิใช่ภาษี เช่น ยกเลิกมาตรการมิใช่ภาษีที่เป็น
อุปสรรคต่อการค้า (NTBs) ทั้งหมดภายในปี ๒๕๕๓ ส้าหรับประเทศสมาชิกอาเึียนเดิม ๕ ประเทศ 
ปี ๒๕๕๕ ส้าหรับฟิลิปปินส์ และปี ๒๕๕๘ โดยมีความยืนหยุ่นได้ถึงปี ๒๕๖๑ ส้าหรับประเทศ CLMV 

๓)  การก้าหนดกฎว่าด้วยแหล่งก้าเนิดสินค้า (Rule of Origin) 
ด้าเนินการใช้กฎว่าด้วยแหล่ง ก้าเนิดสินค้า ึึ่งเป็นระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ก้าหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการ
พิจารณาว่าสินค้าที่ส่งออกหรือน้าเข้ามีถิ่นก้าเนิดจากประเทศใด เพ่ือที่จะให้มีความมั่นใจว่า
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรด้วยการยกเว้นภาษีจะตกอยู่กับสินค้าที่
เป็นผลผลิตที่แท้จริงของประเทศสมาชิกอาเึียน เพ่ือที่ตอบสนองต่อพลวัตรและการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนการผลิตของโลก เพ่ือส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเึียน สนับสนุน
เครือข่ายการผลิตระดับภูมิภาค ส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลดช่องว่างการ
พัฒนา และสนับสนุนการเพ่ิมการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้กรอบความตกลงสินค้าเกษตรและเขต
การค้าเสรีอาเึียน  

๔)  การอ้านวยความสะดวกทางการค้า กฎระเบียบ ขั้นตอน วิธีการ 
และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับทางการค้าและศุลกากรที่ไม่ยุ่งยากเป็นแนวเดียวกัน มีมาตรฐาน จะลดต้นทุน 
ทางธุรกรรมในอาเึียนึึ่งจะช่วยส่งเสริมขีดความสามารถในการส่งออก และอ้านวยความสะดวก การ
รวมตัวของอาเึียนให้เป็นตลาดเดียว ส้าหรับการค้าสินค้า การค้าบริการและการลงทุน และ การเป็น
ฐานการผลิตเดียว 

๕)  การรวมกลุ่มทางศุลกากร วิสัยทัศน์ด้านศุลกากรของอาเึียนปี 
๒๕๖๓ ได้ถูกเร่งรัดเป็นปี ๒๕๕๘ โดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์ส้าหรับการพัฒนาศุลกากรระหว่างปี 
๒๕๔๘ – ๒๕๕๓ มีจุดมุ่งหมาย (๑) รวมกลุ่มโครงสร้างด้านศุลกากร (๒) ปรับการจ้าแนกพิกัด
ศุลกากร การประเมินศุลกากร การก้าหนดแหล่งก้าเนิดสินค้าให้ทันสมัย และจัดท้าระบบศุลกากร
อิเล็กทรอนิกส์ของอาเึียน (๓) ปรับระบบการตรวจปล่อยสินค้าให้มีความคล่องตัวมากขึ้น (๔) การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๕) เสริมสร้างการเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (๖) ลด
ช่องว่างในการพัฒนาด้านศุลกากร และ (๗) น้าเทคนิคการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการ
ควบคุมตรวจสอบเพ่ือการอ้านวยความสะดวกทางการค้ามาใช้ 

๖)  มาตรฐานและอุปสรรคทางเทคนิค มาตรฐาน กฎระเบียบด้าน
เทคนิคและการประเมินความสอดคล้องจะต้องมีการปรับประสานให้อยู่ในแนวเดียวกัน โดยจัดท้า
แนวปฏิบัติด้านมาตรฐานและความสอดคล้องของอาเึียนให้โปร่งใสมากขึ้น ปรับปรุงคุณภาพของการ
ประเมินความสอดคล้อง และให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน 

จะเห็นได้จากงานวิจัยที่น้าเสนอ เมื่อใดที่รัฐบาลมีการก้าหนดนโยบายใหม่ๆ หากเกี่ยวข้อง
หรือกระทบกับหน่วยงานราชการใด หน่วยงานนั้นๆ ก็มีความจ้าเป็นที่จะต้องปรับปรุงบทบาทและ
การด้าเนินภารกิจภายใต้อ้านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้สอดคล้องกันนโยบายใหม่ๆ ของ
รัฐบาลที่เกิดขึ้น เพ่ือให้นโยบายของรัฐบาลบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เช่น เดียวกับการเปิดเสรี
การค้าข้าวที่จะต้องเกิดขึ้นเมื่อประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเึียน (AEC) กรมการ
ค้าภายในในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการก้ากับดูแลการค้าข้าวของประเทศก็จะต้องปรับ



๒๓ 

บทบาทการก้ากับดูแลการค้าข้าวของประเทศให้สอดคล้องกับแนวทางการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเึียนของสินค้าข้าวเช่นกัน 

 
๒.๓  สรุปกรอบแนวคิด 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยศึกษาถึง
บทบาทของกรมการค้าภายใน ึึ่งมีหน้าที่ก้ากับดูแลระบบการค้าข้าวของประเทศที่ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนกลไกการบริหารการค้าข้าวของไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเึียน และ
ใช้กรอบแนวคิด SWOT Analysis เป็นแนวทางในการศึกษา เพราะการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเึียน ท้าให้สภาพแวดล้อมภายนอกเปลี่ยนแปลงไป และเป็นการมองความเป็นไปได้ในอนาคต 
ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunities) หรือประโยชน์
และภัยคุกคามหรืออุปสรรค (Threats) หรือปัญหาที่กรมการค้าภายในได้รับจากการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเึียน และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) หรือจุดเด่น
ขององค์การที่ก้ากับดูแลการค้าข้าวของกรมการค้าภายใน และจุดอ่อน (Weaknesses) หรือปัญหา
ของกรมการค้าภายใน โดยกลไกของกรมการค้าภายในที่เก่ียวข้องได้มีการเปลี่ยนแปลงการด้าเนินการ 
อย่างไร เพ่ือขจัดปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมให้การค้าข้าวไทยในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเึียนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด 



๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

จุดแข็ง (Strenghts) 
ข้อดีเด่นึึ่งวิเคราะห์จาก
สภาพแวดล้อมภายในของกรมการค้า
ภายในที่ก้ากับดูแลการค้าข้าวใน
ประเทศ 

จุดอ่อน (Weakness) 
ปัญหา/ข้อเสีย ึึ่งวิเคราะห์จาก
สภาพแวดล้อมภายในของกรมการค้า
ภายในที่ก้ากับดูแลการค้าข้าวในประเทศ 

โอกาส (Opportunities) 
ข้อได้เปรียบึึ่งได้จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีส่งผลดีต่อ
การค้าข้าวในประเทศจากการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเึียน 

อุปสรรค (Threats) 
ภัยคุกคามหรืออุปสรรคึึ่งได้จากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่จะเกิด
ขึ้นกับการก้ากับดูแลการค้าข้าวใน
ประเทศจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเึียน 
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ก้าหนดทิศทาง/แนวทางการบริหารจัดการกลไกการค้าข้าวของกรมการค้าภายใน เพ่ือรองรับ AEC 

 
การปรับบทบาทกลไกการท้างานของกรมการค้าภายในให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารการค้า

ข้าว เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเึียน 



 
บทที่ ๓ 

ผลการศึกษา 
 
 
กรมการค้าภายใน ก่อตั้งขึ้นตามพระราชก้าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวงกรม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ตรงกับวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ ึึ่งขณะนั้นอยู่
ระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา ประเทศไทยไม่อาจหลีกเลี่ยงผลภัยจากสงครามได้ จึงจ้าเป็นต้อง
พร้อมเตรียมรับปัญหาทุกด้านและโดยที่งานเศรษฐกิจส้าคัญ เช่น การพาณิชย์ อุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์ยังรวมอยู่ในการดูแลของกระทรวงเดียว จึงได้ยกฐานะกรมพาณิชย์ขึ้นเป็นกระทรวง
พาณิชย์ และตั้งกรมการค้าภายในขึ้นในสังกัด ท้าหน้าที่ดูแลงานการค้าภายในประเทศ 

ภารกิจของกรมการค้าภายในสมัยแรกเริ่มนั้น มุ่งเน้นส่งเสริมการค้าภายในประเทศเป็น
ส้าคัญ คือ ท้าหน้าที่ส่งเสริมการค้าของคนไทย และการค้าโดยทั่วไป สืบราคาและรายงานความ
เคลื่อนไหวของสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ้าเป็นในการครองชีพและแหล่งผลิตของสินค้านั้น ๆ เพ่ือใช้
ประกอบการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ผลิตให้ขายได้ราคาอันสมควร รวมทั้งแก้ไขปัญหาการค้าอัน
กระทบกระเทือนถึงการครองชีพของประชาชน เป็นต้น และเนื่องจากระหว่างนั้นอยู่ในสมัยของ
สงคราม สถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศไม่เป็นปกติ การดูแลแก้ปัญหาสินค้าขาดแคลนและขึ้นราคา
เป็นภาระหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ ึึ่งทุกหน่วยงานรวมทั้งกรมการค้าภายในต้องร่วมกันแก้ไข
ปัญหาโดยใกล้ชิด นอกจากนี้ หลังสิ้นสุดสงครามแล้ว ราคาสินค้าต่าง ๆ ได้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ึึ่ง
เป็นภาระของกรมการค้าภายในต้องจัดหาสินค้ามาป้อนร้านค้าให้เพียงพอ เพ่ือตรึงราคามิให้สูงเกิน
สมควร รวมทั้งต้องควบคุมให้มีสินค้าเพียงพอต่อการบริโภคของประชาชน ท้าให้ภารกิจของกรมการ
ค้าภายในแต่เดิมเป็นงานส่งเสริม เพ่ิมมาท้าหน้าที่ควบคุมด้วย ปัจจุบันกรมการค้าภายในมีบทบาท
หน้าที่ ดังนี้ 

๑.  ก้ากับดูแลให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในการอุปโภคบริโภคสินค้าและบริการ 
รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริโภคมีบทบาทในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง 

๒.  พัฒนาระบบตลาด รวมทั้งส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการตลาดและตลาดในประเทศ
เพ่ือสร้างโอกาสและความเป็นธรรมแก่เกษตรกร ผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง 

๓.  ก้ากับดูแลและส่งเสริมพัฒนาการประกอบธุรกิจการค้าในประเทศให้มีการแข่งขันและมี
การค้าที่เป็นธรรม 

๔.  ส่งเสริมและพัฒนาการชั่งตวงวัดในทางการค้าให้เป็นมาตรฐานสากล ก้ากับดูแลและ
สอดส่องพฤติกรรมการใช้เครื่องชั่งตวงวัดในการึื้อหรือขายสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคให้เกิด
ความเป็นธรรม 

 



๒๖ 

๓.๑  การก ากับดูแลการค้าข้าว 
๓.๑.๑  การก ากับดูแลให้ผู้ประกอบการค้าข้าวปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การค้าข้าว พ.ศ. 

๒๔๘๙  
ึึ่งตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ผู้ประกอบการค้าข้าว ๔ ประเภท ได้แก่ ผู้ส่งออก โรงสี 

ผู้ค้าส่ง และท่าข้าว จะต้องยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการค้าข้าวต่อกรมการค้าภายในก่อนจึงจะ
ประกอบการค้าข้าวได้ โดยในส่วนกลางหน่วยงานหลักในการรับจดทะเบียนผู้ประกอบการค้าข้าว 
ได้แก่ ส้านักส่งเสริมการค้าข้าวและพืชไร่ ส้าหรับในส่วนภูมิภาคกรมการค้าภายในจะมีส้านักงาน
การค้าภายในประจ้าจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในกรณีที่ผู้ประกอบการค้ าข้าวอยู่ต่างจังหวัด
สามารถจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการค้าข้าวในจังหวัดที่ เป็นที่ตั้ งของส้านักงานใหญ่ของ
ผู้ประกอบการค้าข้าวได้ โดยส่วนกลางจะเป็นผู้พิมพ์แบบฟอร์มของหนังสืออนุญาตประกอบการค้า
ข้าวและจัดส่งให้แต่ละจังหวัด เมื่อส้านักงานการค้าภายในจังหวัดได้จดทะเบียนการค้าข้าวให้แก่
ผู้ประกอบการแล้ว จะต้องแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตและจัดส่งค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนให้
ส่วนกลาง โดยส่วนกลางจะรวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับหนังสืออนุญาตจากทุกจังหวัดในแต่ละเดือนเก็บ
เป็นสถิติไว้ ส่วนเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการค้าข้าว เจ้าหน้าที่ส้านักส่งเสริมการค้าข้าวและ
พืชไร่จะรวบรวมส่งฝ่ายการเงิน ส้านักบริหารกลางทุกวัน ส้าหรับต่างจังหวัดจะรวบรวมส่งฝ่ายการเงิน
ทุกเดือน  

นอกจากนี้ผู้ประกอบการค้าข้าวที่ต้องจดทะเบียนการค้าข้าวจะต้องยื่นรายงาน
การค้าข้าวกับกรมการค้าภายในทุกเดือน ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป โดยส้านักงานการค้าภายใน
จังหวัดจะรวบรวมปริมาณการค้าข้าวที่ผู้ประกอบการแจ้งรายงานในแต่ละจังหวัด และจัดส่งให้
ส่วนกลางเพ่ือเก็บรวบรวมเป็นสถิติต่อไป ึึ่งจากข้อมูลในส่วนนี้จะท้าให้ทราบว่าในแต่ละช่วงเวลามี
ผู้ประกอบการค้าข้าวแต่ละประเภทจ้านวนเท่าใด อยู่ที่ไหนบ้าง และมีปริมาณข้าวคงเหลือของ
ผู้ประกอบการค้าข้าวแต่ละประเภท ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเท่าใด ึึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นฐานข้อมูลที่
จะน้ามาใช้ประโยชน์ในการก้ากับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมแก่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

๓.๑.๒  การก ากับดูแลให้ผู้ประกอบการค้าข้าวปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒  

เนื่องจากข้าวเปลือกและข้าวสารถูกจัดเป็นสินค้าควบคุม ึึ่งต้องปิดป้ายแสดงราคา
ึื้อหรือขาย กรณีการแสดงราคารับึื้อข้าวเปลือกเพ่ือให้เกษตรกรใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจว่าจะขาย
ข้าวเปลือกให้แก่ผู้ึื้อรายใด ส่วนการแสดงราคาจ้าหน่ายข้าวสารเพื่อดูแลผู้บริโภคให้สามารถตัดสินใจ
เลือกึื้อข้าวสารได้ในราคาที่ต้องการ นอกจากนี้ในฐานะที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ตามค้าสั่งส้านักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี 
๒๕๓๖ เป็นต้นมา ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในท้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
ข้าวแห่งชาติด้วย ดังนั้นเพ่ือป้องกันการน้าข้าวชนิดอ่ืนมาปลอมปนข้าวหอมมะลิในโครงการรับจ้าน้า
ข้าวเปลือกของรัฐบาล และการลักลอบน้าเข้าข้าวจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาสวมสิทธิการรับจ้าน้า 
จึงได้มีประกาศกรมการค้าภายในที่ออกโดยอาศัยอ้านาจตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการให้
การขนย้ายข้าวเปลือกและข้าวสารที่มีปริมาณมากกว่า ๕ ตัน เข้าไปในจังหวัดที่มีผลผลิตข้าวเปลือก 
หอมมะลิต้องขออนุญาตขนย้ายจากผู้ว่าราชการจังหวัดึึ่งจะมอบให้หัวหน้าส้านักงานการค้าภายใน



๒๗ 

จังหวัดเป็นผู้ด้าเนินการแทน และการขนย้ายข้าวออกจากจังหวัดที่เป็นชายแดนติดต่อกับประเทศ
เพ่ือนบ้านต้องขออนุญาตขนย้ายจากกรมการค้าภายในส่วนกลาง  

๓.๑.๓  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการค้าข้าว  
เพ่ือให้ผู้ประกอบการค้าข้าวและเกษตรกรมีแหล่งข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง ท้าให้ไม่

ถูกเอารัดเอาเปรียบด้านราคา และมีข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจทางการค้า โดยปัจจุบันกรมการ
ค้าภายในได้เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการค้าข้าวทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ข้าวไทย ข้าวโลก 
ราคาข้าวเปลือก ข้าวสาร รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนทางอินเตอร์เน็ต ส่วนราคาข้าวประจ้าวัน
จะเผยแพร่ด้วยระบบ SMS อีกทางหนึ่ง เพ่ือให้รวดเร็วทันเวลา 

๓.๑.๔  การพัฒนาคุณภาพข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงและคุ้มครองผู้บริโภค  
โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ก้าหนดให้ข้าวหอมมะลิเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐาน

ข้าวหอมมะลิขึ้นในปี ๒๕๔๔ กรมการค้าภายในจึงได้ออกประกาศกรมการค้าภายในให้เครื่องหมาย
รับรองรูปพนมมือึึ่งจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายราชการให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวสารหอมมะลิ
บรรจุถุงที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์ที่ก้าหนด เพ่ือพัฒนาคุณภาพและสร้างความ
เชื่อถือในคุณภาพข้าวหอมมะลิแก่ผู้บริโภค 

๓.๑.๕  การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าข้าวพัฒนากระบวนการผลิตข้าวสารให้ได้
มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล  

ได้แก่ มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) และ HACCP (Hazard 
Analysis and Critical Control Points) โดยจะจัดการอบรมให้ผู้ประกอบการค้าข้าว ได้แก่ ผู้
ส่งออก โรงสี และผู้ประกอบการข้าวถุงให้เห็นถึงความส้าคัญและประโยชน์ของมาตรฐานดังกล่าว 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ข้าวไทยให้สูงขึ้น และหากผู้ประกอบการค้าข้าวรายใดสนใจที่ จะ
จัดท้าระบบมาตรฐานความปลอดภัยในขบวนการผลิตดังกล่าว กรมการค้าภายในจะจัดจ้างบริษัท ที่
ปรึกษาไปให้ค้าแนะน้าปรึกษา เพ่ือปรับปรุงระบบการผลิตข้าวสารของผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วม
โครงการให้ได้ตามมาตรฐานดังกล่าวจนได้รับหนังสือรับรองมาตรฐาน GMP และ/หรือ HACCP จาก
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้การรับรองได้ (Certify Body) 

๓.๑.๖  การส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด  
เพ่ือให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกรในการขายข้าวเปลือก ได้แก่ การส่งเสริมและ

พัฒนา ตลาดกลาง ตลาดข้อตกลง และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าเพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการตลาดให้แก่ เกษตรกรและผู้ประกอบการ รวมทั้งเป็นแหล่งราคาอ้างอิงที่เป็นที่
ยอมรับกันในตลาดโลก 

 
๓.๒ ผลของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อการค้าข้าวไทย 

ผลทางด้านภาพรวมทางเศรษฐกิจของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ึึ่งเมื่ออาเึียนรวมกันเป็น AEC ในปี ๒๕๕๘ จะมีผลท้าให้ตลาดการค้าขยายตัวใหญ่ขึ้น

จากจ้านวนประชากรของ ๑๐ ประเทศที่มารวมกัน ประมาณ ๖๐๑ ล้านคน คิดเป็น ๘.๘% ของ
ประชากรทั้งโลก และมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ ๙ ของโลกที่ขนาด ๑,๘๐๐,๐๐๐ ล้านเหรียญ
สหรัฐ เทียบกับขนาดเศรษฐกิจของโลก คือ ๕๗,๙๓๗,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับขนาดของ



๒๘ 

เศรษฐกิจของประเทศมหาอ้านาจต่างๆ ึึ่งอันดับที่ ๑ ได้แก่ สหภาพยุโรป ๑๖,๑๐๗,๐๐ ล้านเหรียญ
สหรัฐ อันดับ ๒ สหรัฐอเมริกา ๑๕,๑๕๗,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ อันดับ ๓ จีน ๖,๔๒๒,๐๐๐ ล้าน
เหรียญสหรัฐ อันดับ ๔ ญี่ปุ่น ๕,๖๘๓,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ (ข้อมูลปี ๒๕๕๓ ของกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ) ๑ ทั้งนี้ ขนาดตลาดที่ใหญ่ขึ้นโดยรวมน่าจะเป็นผลดีต่อการค้าข้าวของไทย ึึ่งจาก
การศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคจะพบว่าการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเึียนจะมีผลต่อการค้าข้าวไทย ดังนี้ 

๓.๒.๑  โอกาส (Opportunities : O) 
๑)  การที่ประเทศไทยมีท้าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่บริเวณศูนย์กลางของเอเึีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ท้าให้มีความได้เปรียบทางภูมิภาค ที่จะท้าให้มีโอกาสเป็นศูนย์กลางการค้าและการ
ลงทุนของอาเึียนได้ และสามารถใช้อาเึียนเป็นฐานพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวโลกได้ 

๒)  ประเทศไทยมีระบบ Logistic ที่ดีกว่าและมีประสิทธิภาพกว่าประเทศเพ่ือน
บ้าน นอกจากนี้ยังมีระบบการเงินการธนาคารที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดีกว่าประเทศ
เพ่ือนบ้านเช่นกัน ประกอบกับผู้ประกอบการค้าข้าวของไทยก็มีศักยภาพสูงด้วย ท้าให้มีโอกาสที่จะน้า
ข้าวจากประเทศเพ่ือนบ้านมาใช้เป็นวัตถุดิบเพ่ือการส่งออกไปประเทศที่สาม ท้าให้สามารถขยาย
ตลาดข้าวได้เพ่ิมข้ึน 

๓)  การเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเึียนด้วยกัน ท้าให้ช่วยลด
อุปสรรคทางการค้า และสามารถขยายตลาดการค้าข้าวได้กว้างขวางขึ้น เพราะนี้อาเึียนเป็นภูมิภาคที่มี
เศรษฐกิจที่แข่งแกร่งและมีการเติบโตสูง จึงท้าให้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มพ่ึงพาภูมิภาคเอเชียมากขึ้น 

๔)  การเชื่อมโยงระบบข้อมูลศุลกากรระหว่างประเทศสมาชิกอาเึียน ASEAN 
Single Window ท้าให้การค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเึียนเกิดความสะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัดเวลาต่อเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการและท้าให้การค้าระหว่างกัน คล่องตัวขึ้น 

๓.๒.๒  อุปสรรค (Threats : T)  
๑)  ผู้ส่งออกข้าวของไทยมีจ้านวนมากถึง ๑๐๐ – ๒๐๐ ราย แต่ผู้ส่งออกและผู้น้า

เข้าของประเทศต่างๆ ในอาเึียนมีลักษณะเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ส่งออกหรือน้าเข้าเพียงราย
เดียว จึงท้าให้กลไกการค้าข้าวส่งออกของไทยเสียเปรียบประเทศอ่ืนๆ  

๒)  ตลาดการค้าข้าวของโลก ปัจจุบันเป็นตลาดของผู้ึื้อ ึึ่งหมายความว่าผู้ึื้อเป็น
ผู้มีอ้านาจต่อรองสูงกว่าประเทศผู้ขาย และโอกาสที่ตลาดจะเป็นของประเทศผู้ขาย ึึ่งหมายความว่า 
ผู้ขายมีอ้านาจต่อรองสูงมีโอกาสเกิดขึ้นไม่มากนักและเป็นช่วงเวลาสั้นๆ เนื่องจากประเทศเพ่ือนบ้าน
หรือผู้ึื้อขาดแคลนข้าวจากปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดังนั้นผู้ส่งออกไทยจึงไม่สามารถจ้าหน่าย
ข้าวได้ในราคาที่สูงมากนัก 

๓)  การเปิดเสรีการค้าข้าว ท้าให้มีการเคลื่อนย้ายข้าวเข้า – ออก ประเทศได้โดย
เสรี การจะด้าเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไทย จะมีปัญหาอุปสรรคจากการที่ไม่สามารถป้องกัน
การน้าข้าวจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาสวมสิทธิ์หรือปะปนได้และจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือใน
คุณภาพข้าวของไทยที่ชูนโยบายว่าข้าวไทยเป็นข้าวที่ปลอดการตัดแต่งพันธุกรรม (Non – GMOs)  
                                                 
๑ ส้านักความร่วมมือการคา้และการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ, “กลยุทธ์เชิงรุก – รับปรับเปลี่ยนสู ่AEC,” 

(เอกสารโรเนียว, มีนาคม ๒๕๕๕). 



๒๙ 

๔)  มาตรการทางการค้าและการค้ารูปแบบใหม่ๆ ท้าให้ต้องมีมาตรการและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องบางฉบับก็ไม่
สอดคล้องกับนโยบายหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
 
๓.๓  การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมและแสวงหาโอกาสในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเึียนในปี ๒๕๕๘ ที่จ้าเป็นจะต้องมีการก้าหนดมาตรการและแนวทางการด้าเนินการก่อน
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเึียน กรมการค้าภายในจึงมีค้าสั่งที่ ๑๙๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม 
๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะท้างานก้าหนดยุทธศาสตร์และมาตรการเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเึียน โดยมีอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธาน และผู้อ้านวยการส้านักและผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านเป็นคณะท้างาน เพ่ือท้าหน้าที่วิเคราะห์ผลกระทบการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเึียน 
และก้าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารระบบการค้าในประเทศ นโยบายการช่วยเหลือ
เกษตรกร และการลดค่าครองชีพของประชาชน และจัดท้าแผนเตรียมความพร้อม รวมทั้งก้าหนด
มาตรฐานการค้าสินค้าจ้าเป็นที่จ้าหน่ายในประเทศ  โดยคณะท้างานฯ ได้ก้าหนดแนวทางการ
เตรียมการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเึียนของสินค้าข้าว๒ ดังนี้ 

๓.๓.๑  การวิเคราะห์ระดับความพร้อมของสินค้าข้าว เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
ึึ่งผลการวิเคราะห์ปรากฏว่า ข้าวเป็นสินค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีความได้เปรียบแต่ไม่

พร้อม โดยการวิเคราะห์ความได้เปรียบ/เสียเปรียบ จะวัดจากความสามารถในการส่งออกสินค้าและมี
ศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลก ส่วนความพร้อม/ไม่พร้อมวัดจากปัจจัยสนับสนุน (Enabling 
Factors) ภายในประเทศที่ส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการ เช่น (๑) บุคลากร (ปริมาณ/คุณภาพ) 
(๒) ระบบ โลจิสติกส์ (๓) เทคโนโลยีนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา (๔) กฎ ระเบียบ กลไก และการ
บริหารจัดการ (๕) มาตรการส่งเสริมจากภาครัฐ (๖) ผลกระทบต่อเกษตรกร/ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
เป็นต้น 

๓.๓.๒  การก าหนดแนวทางเพื่อจัดท าโครงการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  

โดยเริ่มด้าเนินโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามแนวทาง ดังนี้ 
๑)  การเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวของอาเึียน เนื่องจากประเทศไทยมีท้าเลที่ตั้งที่

เหมาะสม รวมทั้งการมีท่าเรือ ระบบการขนส่ง โรงสีและคลังสินค้าที่มีศักยภาพสูง ตลอดจนระบบ
การเงิน การธนาคาร และผู้ส่งออกท่ีมีประสิทธิภาพสูงได้รับการยอมรับและเชื่อถือในตลาดโลก 

๒)  การส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษแปรรูปเพ่ือการส่งออก โดยปัจจุบันจ้านวน
ก้าลังการสีแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารของผู้ประกอบการโรงสีทั้งประเทศมีประมาณ ๘๒.๓๔ 
ล้านตันข้าวเปลือกต่อปี ในขณะที่ประเทศไทยสามารถผลิตข้าวเปลือกได้ปีละประมาณ ๓๐ – ๓๕ 
ล้านตันเท่านั้น จึงมีก้าลังการสีแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารที่เหลือเพียงพอที่จะน้าข้าวจาก

                                                 

 ๒ กรมการค้าภายใน, “เอกสารประกอบการประชุมคณะท้างานก้าหนดยุทธศาสตร์และมาตรการเพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเึียน ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕,” (เอกสารโรเนียว, พฤศจิกายน ๒๕๕๕). 



๓๐ 

ประเทศเพ่ือนบ้านที่มีศักยภาพในการสีแปรสภาพต่้ากว่ามาแปรสภาพให้ได้ข้าวสารที่มีคุณภาพสู งขึ้น 
และ ท้าให้เกิดการประหยัดต่อขนาดของโรงสีข้าวของไทย และลดต้นทุนการส่งออกได้ด้วย 

๓)  การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานข้าว ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่
ผลิตข้าวคุณภาพสูง ขณะเดียวกันมาตรฐานข้าวทางการค้าของประเทศไทยก็ยังสูงกว่ามาตรฐานข้าว
ชนิดเดียวกันของประเทศคู่แข่ง ดังนั้นเพ่ือสร้างความแตกต่างในคุณภาพข้าวไทยและเพ่ิมศักยภาพใน
การแข่งขัน จึงควรมีระบบตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานข้าวที่น่าเชื่อถือ รวดเร็ว รวมทั้งการสร้าง
ความเชื่อถือด้วยมาตรฐานสุขอนามัยเพ่ิมข้ึน 

๔)  การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการอ้านวยความสะดวกทางการค้ าที่
เชื่อมโยงกับ National Single Window และการพัฒนาระบบงาน/เครือข่ายต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือรองรับ AEC 

๕)  การพัฒนาบุคลากร โดยควรมุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาบุคคล (Human 
Resource Management/Human Resource Development) เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงแทน
การท้างานตามบทบาทหน้าที่ึึ่งเป็นงานประจ้า 

๓.๓.๓  การจัดท าแผนงาน/โครงการ เพื่อเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของสินค้าข้าว  

โดยได้จัดท้าโครงการการจัดตั้งศูนย์กลางการค้าข้าวของอาเึียนขึ้น และน้าเสนอ
ผู้บริหารระดับกระทรวง เพ่ือให้ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบรรจุไว้
ในแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเึียนและเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบต่อไป โดยแผนงานการเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวของอาเึียนมีแนวทางการด้าเนินการ ดังนี้ 

๑)  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าข้าวของประเทศอาเึียนในกรมการค้าภายใน 
เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ข่าวสารทางการค้า การตลาดข้าว ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค และ
สนับสนุนองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งอ้านวยความสะดวกในการแก้ไข ก้าหนดกฎระเบียบ
ทางการค้าทั้งทางด้านคุณภาพและมาตรฐานข้าวของประเทศอาเึียนให้เป็นไปในทางเดียวกัน 

๒)  สนับสนุนการสร้างพันธมิตรและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางการค้าข้าวกับประเทศ
สมาชิกอาเึียน ทั้งในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล รัฐบาลกับเอกชน และเอกชนกับเอกชน ในทุกระดับทุก
ช่วงการค้าทั้งระหว่างสถาบันเกษตรกร สถาบันโรงสี ผู้ค้า และผู้ส่งออกและน้าเข้าของแต่ละประเทศ 

๓)  พัฒนาและเสริมสร้างเครื่องมือทางการตลาดข้าวเปลือก ข้าวสาร ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์มากขึ้น ประกอบด้วย  

(๑) พัฒนากระบวนการจดทะเบียนผู้ประกอบการค้าข้าว การรายงาน
การค้า ราคา และปริมาณข้าวคงเหลือของผู้ประกอบการค้าข้าวที่รับอนุญาตแต่ละประเภท โดยมีการ
ประมวลผลเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ใช้ เพ่ือการศึกษาวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว 
โดยเฉพาะราคาข้าว 

(๒) ก้าหนดมาตรฐานข้าวเปลือก เพ่ือเป็นสื่อในการึื้อขายข้าวเปลือก
ภายในและระหว่างประเทศ 

(๓) พัฒนามาตรฐานข้าวสารของไทย ให้ได้การยอมรับและถือใช้กับทุก
ประเทศในอาเึียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการสีข้าว และมาตรฐานแก่



๓๑ 

ประเทศสมาชิกอาเึียน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถและประสิทธิภาพในการผลิตข้าวภายในอาเึียน 
พร้อมฝึกอบรมมาตรฐานข้าวให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

๔) ส่งเสริมและสนับสนุนเอกชนไทย ให้ไปจัดตั้งศูนย์รวบรวมข้าวเปลือกใน
ประเทศเพ่ือนบ้าน และน้าเข้ามาแปรสภาพในเขตเศรษฐกิจพิเศษปลอดอากรน้าเข้าในประเทศเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมก่อนส่งกระจายจ้าหน่ายภายในและส่งออกต่อไปยังต่างประเทศ 

๕) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนจัดตั้งคลังสินค้าสาธารณะ เพ่ือการรับฝาก
ข้าวเปลือกและข้าวสารในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาส่งเสริมให้คลังสินค้าเหล่านี้ได้
เป็นจุดรับมอบส่งมอบข้าวเปลือกข้าวสารของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 

 
๓.๔  การวิเคราะห์ศักยภาพของกรมการค้าภายใน  

โดยการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับการค้าข้าวของ
กรมการคา้ภายใน มีผลดังนี้ 

๓.๔.๑  จุดแข็ง (Strength : S) 
๑)  กรมการค้าภายใน มีส้านักส่งเสริมการค้าข้าวและพืชไร่ เป็นกลไกหลักในการ

ดูแลการค้าข้าวในประเทศ และมีส้านักงานการค้าภายในจังหวัดอีก ๗๖ จังหวัด ที่จะมาช่วยก้ากับ
ดูแลการค้าข้าวในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ /แผนงานที่ส่วนกลางวางไว้ จึงท้าให้
กรมการค้าภายในมีกลไกการท้างานเพ่ือก้ากับดูแลการค้าข้าวครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ รวมทั้งมี
ระบบการสื่อสารจากส่วนกลางไปยังจังหวัดต่างๆ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง สามารถประชุม
ทางไกลหรือก้ากับการท้างานในภูมิภาคด้วยระบบ Tale Conference และVideo Conference ึึ่ง
ท้าให้สื่อสารได้รวดเร็ว และชัดเจน 

๒)  เป็นหน่วยงานหลักที่เป็นแหล่งข้อมูลราคาข้าวเปลือกข้าวสารในประเทศที่มี
การเผยแพร่เป็นประจ้าทุกวันที่ได้รับการยอมรับและน้าไปใช้เป็นราคาอ้างอิงในวงการค้าข้าว โดยมี
การเผยแพร่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และ SMS รวมทั้งข้อมูลจ้านวนและชื่อที่อยู่ของผู้ประกอบการค้า
ข้าวที่มีอยู่ในประเทศไทยที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ึึ่งต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการค้าข้าวกับ
กรมการค้าภายใน 

๓)  มีข้าราชการที่มีทัศนคติที่ดีในการท้างาน ทุ่มเท เสียสละ เพ่ือให้การด้าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่ก้าหนด 

๔)  มี พ.ร.บ. การค้าข้าว พ.ศ. ๒๔๘๕ พ.ร.บ. ว่าด้วยราคา พ.ศ. ๒๕๔๒ และ 
พ.ร.บ. ชั่งตวงวัดเป็นเครื่องมือที่น้ามาใช้ก้ากับดูแลการค้าข้าวที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งในด้านราคา 
ปริมาณคุณภาพและการให้ความเป็นธรรมในการึื้อขายข้าวภายในประเทศ 

๕)  มีการด้าเนินงานที่สร้างความเชื่อถือและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพข้าวที่มี
คุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด โดยการให้เครื่องหมายรับรองคุณภาพข้าวหอมมะลิรูปพนมมือ 
ตลอดจนมีการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยที่เป็นสากลให้แก่ผู้ประกอบการโรงสีและข้าวถุงเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก 



๓๒ 

๓.๔.๒  จุดอ่อน (Weaknesses : W)  
๑)  จ้านวนบุคลากรที่ก้ากับดูแลการค้าข้าวมีจ้านวนน้อยไม่สอดรับกับปริมาณงาน

ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ กล่าวคือ มีบุคลากรเพียง ๑๕ - ๒๐ คน ึึ่งไม่เพียงพอที่จะดูแลการค้าข้าว
ทั้งหมดในประเทศ เริ่มตั้งแต่การสืบราคาและเผยแพร่ราคาข้าวเปลือก ข้าวสารทุกชนิด ทั้งราคา ขาย
ส่ง ขายปลีก การศึกษาและการวิเคราะห์สถานการณ์ข้าว เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาราคาข้าว การ
จดทะเบียน และก้ากับดูแลผู้ประกอบการค้าข้าวในประเทศ ได้แก่ โรงสี ท่าข้าว และตลาดกลางผู้ค้า
ส่ง (ข้าวถุง) และผู้ส่งออก ส่งเสริมและพัฒนาการค้าข้าวในประเทศ และท้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ึึ่งเป็นคณะกรรมการที่ดูแลนโยบายข้าวทุกด้านของประเทศ 

๒)  บุคลากรที่มีอยู่กว่าร้อยละ ๕๐ เป็นบุคลากรระดับช้านาญการและปฏิบัติงานที่
ยังไม่มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์ ขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ ส่วนบุคลากรที่เหลือ เนื่องจาก
มีภาระงานที่มากท้าให้ขาดโอกาสและเวลาที่จะพัฒนางานและพัฒนาตนเอง รวมทั้งขาดความรู้และ
ความสนใจอย่างจริงจังเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเึียนและขาดองค์ความรู้ด้านการตลาดข้าวของ
ประเทศต่างๆ ในอาเึียน 

๓)  เครื่องมือที่เป็นฐานในการท้างานส่วนหนึ่งเป็นกฎหมาย ึึ่งการจะปรับบทบาท
ในด้านนี้ จึงต้องมีการปรับแก้กฎหมายที่มีข้ันตอนที่ใช้เวลานาน และเมื่อด้าเนินการไปแล้ว หากมีการ
ปรับเปลี่ยนรัฐบาลก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ จึงประสบผลส้าเร็จได้ยาก 

 
๓.๕  สภาพปัญหา 

เมื่อวิเคราะห์จากยุทธศาสตร์และแผนงานเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเึียน
ขอกรมการค้าภายใน และการวิเคราะห์ SWOT สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน
แล้ว เห็นว่าการด้าเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนงานเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเึียนยังมี
ปัญหา ดังนี้ 

๓.๕.๑  การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าข้าวของประเทศอาเซียน  
ึึ่งจะต้องมีระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการผลิต การตลาด การบริโภค 

และกฎระเบียบทางการค้าข้าวของทุกประเทศในอาเึียน เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลให้เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการใช้วิเคราะห์และขยายตลาดข้าวให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ึึ่งเมื่อพิจารณาจากศักยภาพ
บุคลากรของกรมการค้าภายในแล้วยังไม่สอดคล้องกัน และต้องพัฒนาองค์ความรู้ในด้านนี้อีกมาก 
นอกจากนั้นถ้าเป็นการด้าเนินการของกรมการค้าภายในเพียงหน่วยงานเดียว ระบบข้อมูลที่จะ
เผยแพร่ก็จะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

๓.๕.๒  การน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจดทะเบียนการค้าข้าว  
เ พ่ือให้ เกิดความคล่องตัวและเอ้ือต่อการเปิดเสรีการค้าข้าว ึึ่ งการปรับ

กระบวนการท้างานโดยจะน้าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ด้าเนินการในการขออนุญาตเป็น
ผู้ประกอบการค้าข้าวตาม พ.ร.บ. การค้าข้าว พ.ศ. ๒๔๘๙ และการแจ้งปริมาณข้าวในครอบครองของ
ผู้ประกอบการค้าข้าว ึึ่งจะท้าให้การจดทะเบียนและการประมวลข้อมูลมีความสะดวกสอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงและรวดเร็วดีขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการค้าสามารถขออนุญาตหรือขอต่ออายุหนังสือ
อนุญาต รวมทั้งแจ้งปริมาณการค้าข้าวได้ ที่สถานประกอบการของตนเองผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 



๓๓ 

โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่หน่วยงานของกรมการค้าภายใน แต่การจะปรับวิธีการจดทะเบียน
การค้าข้าวจะต้องปรับแก้ไข พ.ร.บ. การค้าข้าว พ.ศ.๒๔๘๙ ก่อนจึงจะสามารถท้าได้ ึึ่งมีขั้นตอนการ
ขอแก้ไขหลายขั้นตอนและต้องใช้เวลา ๒ – ๓ ปี จึงจะสามารถด้าเนินการได้เสร็จสมบูรณ์และต้องไม่มี
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลด้วย มิฉะนั้นจะต้องกลับมาตั้งต้นใหม ่

๓.๕.๓  จ านวนและความสามารถของบุคลากร  
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเึียนท้าให้ขอบเขตงานการค้าภายในขยายขอบเขต

กว้างขึ้น โดยเปรียบเสมือนไม่มีพรมแดนกับประเทศ เพื่อนบ้าน ึึ่งเป็นสมาชิกอาเึียนด้วยกัน เป็นผล
ให้บุคลากรที่เดิมมีความรู้เกี่ยวกับการค้าข้าวภายในประเทศ ต้องปรับปรุงความรู้ให้ขยายไปถึงการค้า
ข้าวของประเทศเพ่ือนบ้านทั้งหมด ึึ่งเจ้าหน้าที่ของกรมการค้าภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน ึึ่งนอกจากมี
ไม่เพียงพอแล้วยังขาดองค์ความรู้เรื่องด้านการตลาดข้าวของประเทศต่างๆ ในอาเึียน และที่ส้าคัญ 
คือ เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษอีกด้วย เพราะแต่ละคนมีภาระรับผิดชอบงานมาก จึงไม่
มีเวลาศึกษาวิเคราะห์และแสวงหาข้อมูลเชิงลึก เนื่องจากต้องท้างานรับมือกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าประจ้าวันก็หมดเวลาแล้ว จึงท้าให้ไม่สามารถให้ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับการค้าข้าวและเกษตรกร
ในประเทศอาเึียนให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวเพื่อน้าไปปรับปรุงและขยายตลาดของผู้ประกอบการได้ 

๓.๕.๔  งบประมาณและมุมมองของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
กรมการค้าภายในได้รับงบประมาณปีละประมาณ ๑,๐๐๐ – ๑,๒๐๐ ล้านบาท 

ในขณะที่มีภารกิจกว้างขวางมาก เพราะต้องดูแลทั้งเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า และผู้บริโภค 
ึึ่งงบประมาณในการก้ากับดูแลเรื่องข้าวก็มีเพียงปีละ ๘ – ๑๒ ล้านบาท (ไม่รวมงบประมาณที่
เกี่ยวข้องกับการรับจ้าน้า) จึงมีไม่เพียงพอที่จะพัฒนาคนหรือพัฒนางาน ส่วนใหญ่จะใช้ไปในการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า นอกจากนี้หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดสรรงบประมาณก็ยังมีมุมมองว่า กรมการค้า
ภายในไม่ควรมีภารกิจที่จะต้องไปศึกษาเรียนรู้ความต้องการของตลาดข้าวของประเทศเพ่ือนบ้าน จึง
ท้าให้เป็นอุปสรรคในการที่กรมการค้าภายในจะขยายขอบเขตการท้างาน เพ่ือศึกษาความต้องการ
และรสนิยมของตลาดข้าวของประเทศเพ่ือนบ้านได้ เพ่ือน้ามาเป็นข้อมูลเผยแพร่ให้แก่ผู้ประกอบการ
ในประเทศใช้เป็นข้อมูลในการขยายตลาดในอาเึียนได้ 

๓.๕.๕  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เนื่องจากกรมการค้าภายในมีหน่วยงานทั้งส่วนกลางและหน่วยงานในภูมิภาคครบ

ทุกจังหวัด การน้าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจดทะเบียนการค้าข้าว การรับแจ้งรายงานปริมาณ
ข้าวของผู้ประกอบการ จึงต้องจัดท้าระบบฐาน ข้อมูลกลางที่ใหญ่และครอบคลุมทั่วประเทศ และยัง
จะต้องเชื่อมโยงกับระบบ National Single Window (NSW) ของกรมศุลกากร เพ่ืออ้านวยความ
สะดวกทางการค้าแก่ประเทศสมาชิกอาเึียนตามที่ระบุไว้ใน AEC Blueprint ด้วย ึึ่งต้องใช้
งบประมาณด้าเนินงานที่ค่อนข้างสูง นอกจากนี้ เมื่อจัดท้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบถ้วนแล้ว ก็
ยังมีปัญหาว่าบุคลากรที่มีความรู้ความช้านาญในระบบ IT ที่จะน้าข้อมูลดิบ (Data) มาแปลงเป็น
ข้อมูลที่ใช้ในการบริหารหรือวิเคราะห์ (Information) ก็ยังมีน้อย ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่จะต้อง
ด้าเนินการด้วย 

 



 
บทที่ ๔ 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
การศึกษาเรื่อง “การปรับบทบาทภายในของกรมการค้าภายใน เพ่ือรองรับการเปิดเสรี

การค้าข้าวเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเึียน” มีวัตถุประสงค์ ๒ ประการคือ ๑)เพ่ือศึกษากลไก
การด้าเนินงานของกรมการค้าภายในที่เตรียมการรองรับการเปิดเสรีการค้าข้าวจากการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเึียน ๒) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการด้าเนินการของกรมการค้าภายในที่จะท้า
ให้การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเึียนเป็นประโยชน์ต่อการค้าข้าวไทยตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดย
เลือกใช้วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีพรรณาเชิงคุณภาพ (Quantitative Method) และ
พรรณนาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ึึ่งสามารถสรุปผล
การศึกษาและข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 

 
๔.๑  สรุปผลการศึกษา 

๔.๑.๑  ผลการศึกษาบทบาทของกรมการค้าภายใน ในการก้ากับดูแลการค้าข้าวภายใน 
ประเทศจะมีการก้ากับดูแลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการค้าข้าว พ.ศ.๒๔๘๙ ึึ่งผู้ประกอบ 
การค้าข้าว ๔ ประเภท ได้แก่ ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการโรงสี ผู้ค้าส่ง (ผู้ประกอบการค้าข้าวถุง) และ
ผู้ประกอบการท่าข้าว จะต้องมาจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการค้าข้าวและรายงานการึื้อขายข้าวต่อ
กรมการค้าภายในทุกเดือน ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป นอกจากนี้ยังต้องก้ากับดูแลให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ ึึ่งก้าหนดให้ข้าวเปลือกและข้าวสารเป็น
สินค้าควบคุมและจะต้องปิดป้ายแสดงราคาึื้อและราคาขายเพ่ือให้เกษตรกรและผู้บริโภคใช้ในการ
ตัดสินใจที่จะเลือกึื้อหรือขายข้าวเปลือกและข้าวสาร รวมทั้งการขออนุญาตขนย้ายข้าวเปลือกและ
ข้าวสารเข้าไปในพ้ืนที่ที่ก้าหนดเพ่ือป้องกันการปลอมปนข้าวหอมมะลิและการขออนุญาตขนย้าย
ข้าวเปลือกและข้าวสารเข้าหรือออกในพ้ืนที่ที่ก้าหนด ึึ่งเป็นเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน เ พ่ือ
ป้องกันการลักลอบน้าเข้า ตลอดจนด้าเนินการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุง 
ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวสารให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล การส่งเสริม
และพัฒนาระบบตลาด การก้ากับดูแลให้ความเป็นธรรมทางการค้า ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
เช่น ผลผลิตข้าว ราคาข้าวเปลือก ข้าวสารภายในประเทศ ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นผู้ค้าข้าว ฯลฯ 

๔.๑.๒  การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเึียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะมีผลท้าให้
ตลาดการค้าโดยรวมขยายตัวใหญ่ขึ้น เปรียบเสมือนพรมแดนทางการค้าขยายขอบเขตออกไปในแต่ละ
ประเทศสมาชิก จากจ้านวนประชากรของ ๑๐ ประเทศที่มารวมกัน ประมาณ ๖๐๑ ล้านคน คิดเป็น
ประมาณ ๘.๘% ของประชากรทั้งโลก มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ ๙ ของโลกที่มีขนาด 
๑,๘๐๐,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ ึึ่งผลจากขนาดตลาดที่ใหญ่ขึ้น โดยรวมน่าจะเป็นผลดีต่อการค้าข้าว
ของไทย  



๓๕ 

กรมการค้าภายใน จึงได้เตรียมปรับบทบาทในการก้ากับดูแลการค้าข้าวในประเทศ
ให้สอดคล้องกับแผนการด้าเนินการหรือพิมพ์เขียว (AEC Blueprint) ของประชาคมเศรษฐกิจอาเึียน
ที่ให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าที่เสรี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) รวมทั้งนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา โดยได้จัดท้าแผนงาน/โครงการเพ่ือ
เตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเึียนของสินค้าข้าว ได้แก่ แผนงานการเป็นศูนย์กลาง
การค้าข้าวของอาเึียน ึึ่งมีแนวทางด้าเนินการคือ ๑) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าข้าวของ
ประเทศอาเึียนในกรมการค้าภายใน เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารการค้าการตลาดข้าว การ
ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งด้านความสะดวกในการแก้ไข 
และก้าหนดกฎระเบียบทางการค้าทั้งทางด้านคุณภาพและมาตรฐานข้าวของประเทศอาเึียนให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ๒) สนับสนุนการสร้างพันธมิตร และหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางการค้าข้าวกับ
ประเทศสมาชิกอาเึียน ทั้งในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล รัฐบาลกับเอกชน และเอกชนกับเอกชนในทุก
ระดับช่วงชั้นการค้า เช่น ผู้ส่งออก โรงสี หรือสถาบันเกษตรกร ๓) พัฒนาและเสริมสร้างเครื่องมือทาง
การตลาดข้าวเปลือก ข้าวสาร ประกอบด้วย การน้าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการพัฒนา
กระบวนการจดทะเบียนผู้ประกอบการค้าข้าว การรายงานการค้าข้าว และประมวลผลเพ่ือเผยแพร่
อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว รวมทั้งเชื่อมโยงกับระบบ National Single Window เพ่ือรองรับ AEC 
การก้าหนดมาตรฐานข้าวเปลือกเพ่ือใช้ในการึื้อขายภายในและระหว่างประเทศ การพัฒนา
มาตรฐานข้าวสารของไทยให้ได้รับการยอมรับและใช้เป็นมาตรฐานของอาเึียนด้วย การสนับสนุน
เอกชนจัดตั้งศูนย์รวบรวมข้าวเปลือกบริเวณชายแดนหรือในประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือน้ามาสีแปรสภาพ
และส่งออก การส่งเสริมสนับสนุนให้เอกชนจัดตั้งคลังสินค้าสาธารณะ เ พ่ือรับฝากข้าวเปลือกและ
ข้าวสารโดยออกใบประทวนเป็นประกัน (Warehouse Receipt) และเป็นจุดรับมอบส่งมอบ
ข้าวเปลือกและข้าวสารของตลาด ึื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า  

๔.๑.๓  เมื่อน้าผลการวิเคราะห์ศักยภาพของกรมการค้าภายในเปรียบเทียบกับแผนงาน
โครงการที่วางไว้ พบว่า ๑) บุคลากรของกรมการค้าภายในที่ก้ากับดูแลการค้าข้าวยังไม่มีศักยภาพ
เพียงพอที่จะด้าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าข้าวของประเทศอาเึียน เนื่องจากจ้านวน
บุคลากรยังไม่เพียงพอ บุคลากรยังขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษและองค์ความรู้เกี่ยวกับการตลาดข้าว
ของประเทศต่างๆ ในอาเึียน ๒) การน้าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาพัฒนากระบวนการจดทะเบียน
ผู้ประกอบการค้าข้าว และแจ้งรายงานการค้าข้าว ึึ่งสอดคล้องกับแผนการด้าเนินการเคลื่อนย้าย
สินค้าเกษตรที่เสรีของอาเึียน (AEC Blueprint) ในการอ้านวยความสะดวกทางการค้า กฎระเบียบ 
ขั้นตอนวิธีการและข้อมูลทางการค้าที่ไม่ยุ่งยากเป็นแนวทางเดียวกัน แต่การจะด้าเนินการน้าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการจดทะเบียนการค้าข้าวจะต้องใช้งบประมาณจ้านวนมากและ
จะต้องมีการปรับแก้ไข พ.ร.บ. การค้าข้าว ึึ่งอาจเป็นปัญหาในการด้าเนินการได้ นอกจากนี้ยังจะ 
ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความช้านาญในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย ๓) การรับรอง
และตรวจสอบคุณภาพข้าวหอมมะลิบรรจุถุง ท้าให้เกิดความเชื่อถือ สร้างความแตกต่างในคุณภาพ
ข้าวหอมมะลิไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ๔) การปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวสารให้ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัยในระดับสากลและการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าเพ่ือเป็นเครื่องมือบริหาร 



๓๖ 

ความเสี่ยงและเป็นแหล่งอ้างอิงราคาข้าวในตลาดโลก จะท้าให้ไทยมีโอกาสเป็นศูนย์กลางการค้าข้าว
ของอาเึียนตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้ 

 
๔.๒  ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเึียนในปี ๒๕๕๘ จะมีผล ท้าให้
ประเทศไทยต้องเปิดเสรีการค้าข้าวมากขึ้น โดยจะต้องมีการปรับกระบวนการท้างานให้เป็นศูนย์
ข้อมูล เศรษฐกิจการค้าข้าวที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการค้าข้าวในทุกด้านของประเทศสมาชิกอาเึียนและ
การน้าระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจดทะเบียนการค้าข้าว 
ประมวลผลข้อมูล ตลอดจนเชื่อมโยงกับระบบ National Single Window (NSW) ของกรมศุลกากร
เพ่ืออ้านวยความสะดวกและสอดคล้องกับแผนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเึียนของสินค้าข้าว จึง
มีข้อเสนอในการปรับบทบาทภายในของกรมการค้าภายใน ดังนี้ 

๔.๒.๑  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑) การบริหารการเปลี่ยนแปลง ตามแผนการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเึียนในการก้ากับดูแลการค้าข้าวของกรมการค้าภายในจะต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน การจดทะเบียนการค้าข้าวและรายงานการค้าข้าวจากเดิมที่ผู้ประกอบการค้าจะต้องน้า
หลักฐานเอกสารต่างๆ มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของกรมการค้าภายในในส่วนกลางหรือต่าง จังหวัด
โดยตรง จะปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แทน ย่อมจะส่งผลให้ผู้ที่มีหน้าที่จดทะเบียนการค้า
ข้าวจะต้องปรับเปลี่ยนไปใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แทน ึึ่งจะท้าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกว่าถูกลด
ความส้าคัญลง และเกิดความรู้สึก ไม่มั่นคงว่าจะยังสามารถท้างานในต้าแหน่งนี้ได้อีกต่อไปหรือไม่ 
หรืออาจถูกย้ายให้ไปท้าหน้าที่ในต้าแหน่งอื่นที่ไม่ส้าคัญ จึงอาจท้าให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่มีการต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลงการน้าระบบเทคโนโลยีมาใช้ ึึ่งผู้บริหารจะต้องบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยสร้างระบบ
การสื่อสารภายในเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็น
เรื่องส้าคัญและจ้าเป็น เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการท้างานให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิดการยอมรับและ
เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะยังคงให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจดทะเบียนการค้าข้าวเหมือนเดิม โดยจะได้รั บการ
ส่งเสริมพัฒนาให้มีความรู้และความช้านาญในการปฏิบัติงานดังกล่าวต่อไป 

๒) การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) จากสภาพปัญหา
ของกรมการค้าภายในในการก้ากับดูแลการค้าข้าวเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเึียน ึึ่งส่วนใหญ่
เป็นปัญหาด้านองค์ความรู้ของบุคลากรทั้งทางด้านภาษาอังกฤษและระบบการตลาดข้าวของประเทศ
อ่ืนๆ ในอาเึียน ตลอดจนความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท้างานขององค์การให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเึียน ผู้บริหารจึงจะต้องพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

๔.๒.๒  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
๑)  การพัฒนาบุคลากร 

บุคลากรนับเป็นทรัพยากรที่ส้าคัญของหน่วยงานที่จะน้าพาองค์การไปสู่
ความส้าเร็จ ดังนั้นการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรจึงเป็นการเพ่ิมศักยภาพขององค์การด้วย จากสภาพ



๓๗ 

ปัญหาด้านบุคลากรที่กรมการค้าภายในต้องเผชิญเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเึียน จึงจ้าเป็นต้อง
จัดระบบพัฒนาบุคลากรที่ครบถ้วนทั้งวงจร ตั้งแต่การคัดสรรบุคลากรเข้าท้างาน การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร ตลอดจนการรักษาให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถอยู่กับองค์การไปจนเกษียณ โดยเฉพาะ
บุคลากรของกรมการค้าภายใน ึึ่งขณะนี้มีจ้านวนไม่เพียงพอและยังขาดทักษะที่จะปฏิบัติงานเมื่อ 
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเึียน ึึ่งจะต้องด้าเนินการเพ่ิมขีดสมรรถนะการท้างานของเจ้าหน้าที่
กรมการค้าภายใน โดย 

(๑) จัดสรรก้าลังคน โดยการคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศเพ่ิมข้ึนให้เพียงพอกับภารกิจด้านอาเึียนที่เพ่ิมข้ึน 

(๒) ฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ึึ่งเป็นภาษาราชการส้าหรับประเทศ
อาเึียนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิม ทั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนกลางและภูมิภาค เพ่ือให้มีความสามารถในการ
ติดต่อ สื่อสารประสานงาน และการให้บริการที่จะต้องขยายขอบเขตงานแก่ผู้ค้าข้าวในประเทศ
สมาชิกอาเึียนด้วย 

(๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านระบบการตลาดข้าวของอาเึียน โดย
ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การมีความสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และปรับตัวให้สอดคล้องกับทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงและความจ้าเป็นขององค์การให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ึึ่งในเรื่องนี้อาจจะมีข้อจ้ากัด ใน
การขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือมาด้าเนินการ จึงจะต้องประสานการหารือกับส้านักงบประมาณ เพ่ือ
ท้าความเข้าใจขอบเขตงานที่ขยายกว้างออกไปในตลาดอาเึียน เพ่ือให้สามารถให้ข้อมูลและให้
ค้าแนะน้าท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวที่ต้องการขยายตลาดไปในประเทศสมาชิกอาเึียน
ได้อย่างแท้จริง 

(๔) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี ที่จะน้ามาปรับใช้ในการจดทะเบียน
การค้าข้าวและพืชไร่จัดท้าระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สมบูรณ์ครบถ้วน ทันสมัยและต่อเนื่อง 
ตลอดจนการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ รวมทั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า โดยการจัดจ้าง 
บริษัทหรือมหาวิทยาลัยฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยอาจก้าหนดเป็น
กฎระเบียบไว้ว่า เจ้าหน้าที่จะต้องผ่านการอบรมด้าน IT ก่อน จึงจะมาปฏิบัติงานในส่วนนี้ได้ 
ขณะเดียวกันผู้บริหารก็จะต้องให้ความใส่ใจและสนับสนุนด้วย  

๒)  การปรับปรุงกฎระเบียบการค้าข้าว ควรจะเร่งปรับปรุงกฎระเบียบทางการค้า
ข้าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะต้องปรับลดกฎระเบียบลงให้
การค้าข้าวเป็นไปโดยเสรี และเกิดความคล่องตัวมากขึ้น รวมทั้งลดการก้ากับดูแลที่ไม่จ้าเป็นลง  เช่น 
ปรับเพิ่มขนาดของโรงสีที่จะต้องมาจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการค้าข้าวจากเดิม ผู้ประกอบการโรงสี
ที่มีก้าลังการผลิตตั้งแต่ ๕ ตันต่อ ๒๔ ชั่วโมง ต้องมาจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการค้าข้าวปรับเปลี่ยน
เป็นโรงสีที่มีก้าลังการผลิตตั้งแต่ ๔๐ ตันต่อ ๒๔ ชั่วโมง เป็นต้น  

๓)  การขอจัดสรรงบประมาณจัดท้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะน้ามาใช้ใน
การจดทะเบียนผู้ประกอบการค้าข้าวให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงการอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการค้าข้าวให้สามารถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจดทะเบียนการค้าข้าวได้ด้วย 

 



๓๘ 

การปรับบทบาทภายในของกรมการค้าภายในเพ่ือรองรับการเปิดเสรีการค้าข้าวเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเึียน มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการท้างานและพัฒนาบุคลากรให้
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกระบวนการท้างานที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารจึงต้องมีนโยบายในการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจเห็นถึงความจ้าเป็นและยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ขณะเดียวกันก็จะต้องสร้างองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบทบาทของกรมการค้าภายในที่
เปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยจะต้องด้าเนินการพัฒนาบุคลากร ปรับปรุงกฎระเบียบการค้าข้าวให้เสรีและ
คล่องตัวยิ่งขึ้น ตลอดถึงการจัดเตรียมงบประมาณเพ่ือน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปรับ
กระบวนการท้างานให้เกิดความสะดวก ประหยัด และรวดเร็วเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจที่วางไว้ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นามสกุล  นางสาวสุทัศนีย์  ราชเรืองระบิน 
 

วุฒิการศึกษา  - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการสาธารณะส้าหรับนัก

บริหาร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ประสบการณ์การรับราชการ 

- นักวิชาการพาณิชย์ ๓ – ๕ กองควบคุมข้าว กรมการค้าภายใน 
- นักวิชาการพาณิชย์ ๖ ว กองวิชาการและแผนงาน 
- นักวิชาการพาณิชย์ ๗ ว กองการค้าสินค้าเกษตร ๑ และส้านักรักษา

เสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร 
- นักวิชาการพาณิชย์ ๘ ว ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ้านวยการกลุ่มงานข้าวและ

ผลิตภัณฑ์ ส้านักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 
 

ผลงานทางวิชาการที่ส าคัญ 
- การแก้ไขปัญหาความชื้นข้าวเปลือกนาปรัง : โครงการส่งเสริมและพัฒนาให้โรงสีและ

ตลาดกลางมีเครื่องอบลดความชื้น 
- การแก้ไขปัญหาราคาข้าวคุณภาพต่้า : โครงการระบายข้าวส่งออกล่วงหน้า 
- ทิศทางการพัฒนาภาคเกษตร 
- การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของโรงสีและผู้ค้าข้าวเปลือก : โครงการติดตามเพ่ือแก้ปัญหา

ระบบตลาดสินค้าเกษตรที่เก่ียวเนื่องกับการส่งออก 
- การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดข้าว 
- มาตรการเสริมโครงการประกันรายได้ : โครงการแทรกแึงตลาดรับึื้อข้าวเปลือก ปี 

๒๕๕๒/๕๓ 
 

ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร  
และสถานที่ท างาน ผู้อ้านวยการส้านักส่งเสริมการค้าข้าวและพืชไร่   
  กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ 
  ๔๔/๑๐๐ ถ.นนทบุรี ๑  ต.บางกระสอ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 
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