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The overall goal of this work was to explore the status of theoretical knowledge
concerning the theory of bureaucracy in Thailand as well as synthesize the framework for
understanding Thai bureaucracy in various eras, from the past to the present. Documentary
research method is used as a tool of this work. The study indicated that the paradigm shift
in bureaucratic theory corresponds to current situations. The changing of environment and
society resulting in new technologies that may change the form of bureaucracy in each
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era. As a result of this change, the paradigm of Thai bureaucracy can be divided into three
main paradigms: traditional Thai bureaucracy, transferential Thai bureaucracy and digital
Thai bureaucracy.
Keywords: Thai bureaucracy, bureaucracy, transformation, paradigm
ส่วนที่ 3 ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความหรือ
ผลงานทางวิชาการ ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
3.1 วัตถุประสงค์
1) เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจยั
2) สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันในระดับนานาชาติ
3.2 รายละเอียดเกีย่ วกับการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความ หรือ
ผลงานทางวิชาการ
จากการเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ International Conference on Nation – Building
2019 (ICNB 2019) ภ า ย ใ ต้ ห ั ว ข้ อ Connecting Government, Business and Civil Society
towards the Development of a High Income Nation ณ กัว ลาลัม เปอร์ ประเทศมาเลเซีย มี
รายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จะนําเสนอในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ด้านบุคคล
การเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICNB 2019 ทําให้ขา้ พเจ้าได้พบปะบุคคล
ในแวดวงวิช าการที่ห ลากหลาย ซึ่ง ล้ว นเป็ น บุ ค คลที่มีค วามสามารถโดดเด่ น ทัง้ จากภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ Keynote speaker หลายท่านทีไ่ ด้แลกเปลีย่ น
ความคิด เห็น และประสบการณ์ ผ่ า น
เวทีวชิ าการสาธารณะ อาทิ

ภาพที่ 1 ดร.เกรียงศักดิ ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ ์ กล่าวเปิ ดการเสวนา
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 ศาสตราจารย์ ดร.เกรีย ง
ศั ก ดิ ์ เ จ ริ ญ ว ง ศ์ ศั ก ดิ ์
ผู้อํานวยการสถาบันการสร้าง
ชาติและสถาบันอนาคตศึก ษา
เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ เ ป็ น
นั ก วิ ช าการที่ มี ช่ื อ เสีย งด้ า น
อนาคตศึกษา (Future study)
ภาพที่ 2 การเสวนาหัวข้อ Nation - Building Through Urbanization

 HON. HAJAH ZURAIDA KAMARUDDIN รัฐ มนตรีก ระทรวงเคหะและการปกครอง
ท้องถิน่ ประเทศมาเลเซีย
 DATO’ DR. JESSIE TANG ผู้อํานวยการสถาบันการสร้างชาติ ประเทศมาเลเซีย และ
เป็ นผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จในแวดวงธุรกิจ โดยเป็ น CEO ของ East West
One Group (EWOG)
 DR. JAYANT MENON นัก เศรษฐศาสตร์ ร ะดับ อาวุ โ ส มีป ระสบการณ์ ก ารทํ า งานใน
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)
 DR. EDEN WOON อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 DR. XIANG BING อดีต คณบดีผู้ก่ อ ตัง้ และอาจารย์ ส าขาธุ ร กิจ จีน และโลการภิ ว ัต น์
Cheung Kong Graduate School of Business (CKGSB)
 คุณอาณาจักร พีท เจริญวงศ์ศกั ดิ ์ CEO บริษทั Teleport ในเครือสายการบินแอร์เอเชีย
โดยข้าพเจ้าได้เข้าร่วมรับฟั งการเสวนาทางวิชาการ และร่วมอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในเชิงวิชาการกับนักวิชาการและผูแ้ ทนจากกลุ่ม NGOs โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในหัวข้อ
Nation - Building Through Urbanization หรือการสร้างชาติด้วยการพัฒนาพื้นที่ให้เป็ นเมืองที่
เจริญ ทําให้ได้เห็นมุมมองการพัฒนาทีห่ ลากหลายจากบุคคลหลากหลายกลุ่ม เป็ นประโยชน์อย่าง
ยิง่ ในการนํ าไปพัฒนาการเรียนการสอนในกระบวนวิชา POL6309 แนวคิดและนโยบายในการ
พัฒนาประเทศไทย โดยสามารถนํ าไปใช้ประกอบการอธิบายและเป็ นกรณีตวั อย่างเพื่อทําให้
นักศึกษาเข้าใจบทเรียนได้ดยี งิ่ ขึน้
นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้เข้าร่วมนํ าเสนอบทความวิชาการในหัวข้อ TRANSFORMING
THAI BUREAUCRACY: FROM THE PAST TO THE DIGITAL AGE ทํ า ใ ห้ มี โ อ ก า ส ไ ด้
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แลกเปลี่ยนพูดคุยกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย นักศึกษาปริญญาเอกจาก
หลากหลายประเทศ เช่น ติมอร์เลสเต้ จีน มาเลเซีย และนักวิจยั ทีเ่ ข้าร่วมนําเสนอผลงาน ทําให้
ได้รบั คําแนะนํ า และข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ ในการต่อ ยอดเขียนบทความเพื่อ ตีพิม พ์ใ น
วารสารทางวิชาการทีอ่ ยูใ่ นระดับมาตรฐานต่อไป
ด้านสถานที่
การประชุมวิชาการ INCB 2019 ได้จดั ขึน้ ณ โรงแรม HOTEL MAJESTIC โดยบรรยากาศ
การประชุมวิชาการเต็มไปด้วยนักวิชาการจากหลากหลายประเทศเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
เชิงสห-วิทยาการ และมีนักวิชาการจากหลากหลายประเทศเข้าร่วมการประชุมและเสวนาในเวที
ต่าง ๆ ของการประชุมวิชาการครัง้ นี้

ภาพที่ 3 บรรยากาศสถานทีก่ ารประชุม ณ Hotel Majestic กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ด้านเนื้อหาการประชุมวิชาการ
1. การนําเสนอเกีย่ วกับดัชนีประสิทธิผลระหว่างประเทศ (ICE) โดย ดร.เกรียงศักดิ ์ เจริญวงศ์
ศักดิ ์
 ดัชนีประสิทธิผลระหว่างประเทศสะท้อนให้เห็นว่า หากรัฐไม่สามารถวัดผลการ
ทํางานของประเทศได้อย่างเป็ นรูปธรรม ย่อมทําให้รฐั บริหารจัดการได้ไ ม่เต็ม
ศักยภาพ ซึ่งมุ่งเน้นไปทีก่ ารวัดผลลัพธ์ของการพัฒนามากกว่าวิธกี ารพัฒนาโดย
ทําการเปรียบเทียบผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ กับเป้ าหมายทีค่ าดหวัง
2. การเสวนาหัวข้อ “การสร้างชาติด้วยการพัฒนาพื้นทีใ่ ห้เป็ นเมืองทีเ่ จริญ” ดําเนินรายการ
โดย Mr. Clyde Prestowitz ประธานสถาบันยุทธศาสตร์เศรษฐกิจวอชิงตันดีซสี หรัฐอเมริกา
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 สาระสํา คัญ ของการเสวนาอยู่ ท่ีก ารชี้ใ ห้เ ห็น ว่ า การกลายเป็ นเมือ งซึ่ ง เป็ น
แหล่งทีม่ าของความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาอย่างยังยื
่ นของการตัง้ ถิน่ ฐานของ
มนุ ษ ย์ท งั ้ หมด เมื่อ มีก ารบริห ารจัด การอย่ า งรอบคอบ กระบวนการของการ
กลายเป็ นเมืองสามารถเติบโตสอดรับกับเอกลักษณ์ประจําชาติ นําไปสูก่ ารพัฒนา
ชาติในระดับต่อไปได้ ทัง้ ด้านการเป็ นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งระหว่างภาครัฐกับภาค
ประชาชน โดยต้องส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ควบคูก่ นั ด้วย
3. การเสวนาหัวข้อ “การจัดการกับความตึงเครียดของเชื้อชาติ ศาสนา และการเมืองเพื่อ
ควบคุมการสร้างชาติ” ดําเนินรายการโดย Miss Ng Yeen Seen
 การเสวนาทําให้เห็นมุมมองและข้อกังวลซึ่งเกิดจากการอยู่ร่วมกันของผูค้ นจาก
ต่างเชือ้ ชาติและเผ่าพันธุ์ในปั จจุบนั มีการใช้ความรุนแรงเพื่อแก้ปัญหามากขึน้ ซึง่
จะเป็ นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาประเทศ ดังนัน้ รัฐต้องเข้ามามีบทความทัง้ ใน
ด้า นความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งประเทศและการเมือ งการปกครองเพื่อผสานความ
แตกต่างระหว่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ให้สามารถหลอมรวมอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสันติสุขและสามัคคี นอกจากนี้ ยังต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมในการทํางานร่วมกันเพือ่ กําหนดคุณค่าของความหลากหลาย
ดังกล่าวด้วย
4. ปาฐกถาพิเ ศษกลางวัน โดย Tan Sri Dr. Kamal Salih ประธานสถาบัน วิจ ัย เศรษฐกิจ
มาเลเซีย (MIER) นําเสนอมุมมองเกี่ยวกับแนวคิดด้านเศรษฐกิจกับการสร้างชาติให้เต็ม
ศักยภาพ
5. การนําเสนอบทความวิชาการในเวที Track B
 โ ด ย ข้ า พ เ จ้ า ไ ด้ นํ า เ ส น อ บ ท ค ว า ม เ รื่ อ ง TRANSFORMING THAI
BUREAUCRACY: FROM THE PAST TO THE DIGITAL AGE ซึ่ ง สะท้ อ นให้
เห็นถึงการจัดกลุ่มประเภทแนวคิดทฤษฎีการบริหารรัฐกิจในยุคต่าง ๆ ซึง่ ส่งผลต่อ
การพัฒนาประเทศในลักษณะทีแ่ ตกต่างกัน
 บทความวิชาการของนักวิจยั ท่านอื่น สะท้อนให้เห็นมุมมองจากหลากหลายสาขา
ไม่ว่าจะเป็ นรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การ
ท่องเทีย่ ว ซึง่ ล้วนมีผลต่อการพัฒนาประเทศในมิตทิ แ่ี ตกต่างกัน
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ภาพที่ 4 หัวข้อบทความทีน่ ําเสนอในเวที Track B
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ภาพที่ 5 บรรยากาศการนําเสนอบทความวิชาการภาษาอังกฤษ
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ด้านสังคมและวัฒนธรรม
การเดินทางไปเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติครัง้ นี้ทาํ ให้ขา้ พเจ้าได้มโี อกาสเยีย่ ม
ชมเมืองกัวลาลัมเปอร์ ได้เห็นทัศนียภาพ อาคารบ้านเรือน รวมทัง้ สถาปั ตยกรรมทีม่ ชี ่อื เสียงของ
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิธกี ารบริหารจัดการของประเทศมาเลเซีย เช่น สนามบิน
นานาชาติกวั ลาลัมเปอร์มกี ารสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานของสนามบินทีท่ นั สมัยและสามารถ
รองรับ ผู้เ ดิน ทางจากทัว่ โลกได้เ ป็ น จํ า นวนมาก มีก ารใช้ร ถไฟฟ้ า AEROTRAIN เพื่อ รับ ส่ง
ผูโ้ ดยสารระหว่างอาคารผูโ้ ดยสารกับอาคารอื่น ๆภายในบริเวณสนามบิน

ภาพที่ 5 รถไฟฟ้ า AEROTRAIN สําหรับรับส่งผูโ้ ดยสารระหว่างอาคารภายใน
สนามบินายคลึงและแตกต่างกันหลายด้าน ซึง่ ทราบได้
ในส่วนของวัฒนธรรมมาเลเซียมีทงั ้ ความคล้

จากการพูดคุยกับชาวมาเลเซียทีพ่ บปะในระหว่างทีเ่ ข้าร่วมการประชุม เช่น
 ด้านภาษา พบว่าชาวมาเลเซียสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดี แม้ว่าจะมี
การใช้ภาษามาเลเซียเป็ นภาษาราชการก็ตาม
 ด้านศาสนา พบว่าชาวมาเลเซียมีทงั ้ กลุ่มที่นับถือศาสนาพุทธ คริสต์ และศาสนาอิสลาม
โดยศาสนาอิสลามในประเทศมาเลเซีย ค่อนข้างเคร่งครัด กล่าวคือคนที่นับถือศาสนา
อิสลามจะห้ามเข้าร่วมศาสนพิธขี องศาสนาอื่น แม้การเดินเข้าไปในเขตของศาสนาอื่นก็ถอื
เป็ นเรือ่ งต้องห้าม
 ด้า นอาหารของประเทศมาเลเซีย พบว่า มีความคล้า ยคลึง กับ ประเทศไทย โดยเฉพาะ
อาหารในแถบภาคใต้ เช่น ผัดสะตอ (ภาษามาเลเซียเรียกว่า “เปอไต”) นํ้ าพริก (ภาษา
มาเลเซียเรียกว่า “ซัมบัล”) หรือแกงส้มปลาซึ่งทางประเทศมาเลเซียจะใส่กระเจี๊ยบด้วย
เป็ นต้น
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ภาพที่ 6 ผัดสะตอ หรือ ซัมบัล เปอไต และแกงส้มปลาใส่กระเจีย๊ บ

ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อาจแบ่งหัวข้อย่อยออกเป็ นสิง่ ประทับใจ ผลพลอยได้
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เป็ นต้น
สิง่ ทีป่ ระทับใจและผลพลอยได้
สิง่ ทีท่ าํ ให้ประทับใจทีส่ ดุ ในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครัง้ นี้คอื การได้
มีโอกาสแลกเปลีย่ นเสวนาความรูต้ ่าง ๆในแวดวงวิชาการอย่างรอบด้าน นับเป็ นการพัฒนาตนเอง
ให้มคี วามแข็งแกร่งในเชิงวิชาการมากขึน้ และ
สามารถทํ า หน้ า ที่อ าจารย์ ไ ด้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์
ยิง่ ขึ้น เพราะการเป็ นอาจารย์นอกจากจะต้อง
ถ่ ายทอดความรู้ให้ผู้อ่ืนแล้ว ยังต้องแสวงหา
ความรู้ ใ หม่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่อ นํ า ไปพัฒ นา
เยาวชนของประเทศให้กา้ วทันยุคสมัยด้วย
อี ก สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ป ระทั บ ใจและเป็ นผล
พลอยได้จากการเข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้ คือ
ข้าพเจ้ายังได้มโี อกาสเยีย่ มชม Petronas Twin
Tower ห รื อ ตึ ก แ ฝ ด ปิ โ ต ร น า ส ซึ่ ง เ ป็ น
สถาปั ตยกรรมที่ มี ช่ื อ เสี ย งของประเทศ
มาเลเซีย โดยเป็ นตึกทีม่ คี วามสูงติดลําดับหนึ่ง
ในสิบของโลก
ภาพที่ 7 Petronas Twin Tower
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
มหาวิท ยาลัย รามคํา แหงควรมีก ารจัด การประชุม และเสวนาเชิง วิช าการในลัก ษณะที่
คล้ายคลึงกับการประชุมวิชาการ ICNB 2019 เนื่องจากทําให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้
กันในหลายมิติ ทัง้ ในแง่ของศาสตร์ทต่ี ่างกัน โดยมีการประชุมในลักษณะสหวิทยาการ และระดับ
ขององค์ค วามรู้ ซึ่ง สามารถแบ่ ง ปั น กัน ได้ ทัง้ ผู้ท่ีมีค วามรู้ใ นระดับ เชี่ย วชาญ เช่ น Keynote
speakers ระดับนัก วิชาการที่นําเสนอผลงานวิชาการ ไปจนถึงระดับผู้สนใจเข้าร่วมรับฟั งการ
ประชุม
การประชุมวิชาการในลักษณะดังกล่าวอาจจุดประกายให้กบั ทัง้ คณาจารย์และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละต่อยอดเชิงนวัตกรรมใหม่ ๆ อันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคําแหงต่อไป

(ลงนาม)
(นางสาวปะการัง ชืน่ จิตร)
ผูร้ ายงาน

