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แบบรายงานการไปศึกษา ฝึกอบรม และดงูาน ประชมุและเสนอบทความ 

หรือผลงานทางวิชาการ 

__________________ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไป 

1.1 ชือ่/นามสกุล นางสาวปะการงั  ชืน่จติร  อาย ุ33 ปี 
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1.2 ทีท่าํงาน (ระบุภาควชิา คณะ มหาวทิยาลยั) กลุ่มวชิาบรหิารรฐักจิ  
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ส่วนท่ี 2 บทคดัยอ่หรอืสรปุยอ่ของหลกัสตูร/เพือ่ประโยชน์ในการสบืคน้ (ไมเ่กนิ 10 บรรทดั) 

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  

 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการไปศกึษา ฝึกอบรม และดงูาน ประชมุและเสนอบทความหรอื

ผลงานทางวชิาการ ตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

3.1 วตัถุประสงค ์

  1) เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากการบรูณาการการเรยีนการสอนกบังานวจิยั 

  2) สรา้งความรว่มมอืทางวชิาการระหวา่งสถาบนัในระดบันานาชาต ิ

3.2 รายละเอยีดเกีย่วกบัการไปศกึษา ฝึกอบรม และดงูาน ประชมุและเสนอบทความ หรอื

ผลงานทางวชิาการ  

จากการเขา้ร่วมประชุมระดบันานาชาต ิInternational Conference on Nation – Building 

2019 (ICNB 2019) ภ าย ใ ต้ หัว ข้ อ  Connecting Government, Business and Civil Society 

towards the Development of a High Income Nation ณ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มี

รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จะนําเสนอในประเดน็ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

ดา้นบุคคล 

 การเขา้ร่วมการประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิICNB 2019 ทาํใหข้า้พเจา้ไดพ้บปะบุคคล

ในแวดวงวิชาการที่หลากหลาย ซึ่งล้วนเป็นบุคคลที่มีความสามารถโดดเด่นทัง้จากภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ Keynote speaker หลายท่านทีไ่ดแ้ลกเปลีย่น

ความคิดเห็นและประสบการณ์ผ่าน

เวทวีชิาการสาธารณะ อาท ิ

ภาพที ่1 ดร.เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ ์กล่าวเปิดการเสวนา 
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 ศาสตราจารย์ ดร.เกรียง

ศั ก ดิ ์   เ จ ริ ญ ว ง ศ์ ศั ก ดิ ์  

ผู้อํานวยการสถาบนัการสร้าง

ชาติและสถาบนัอนาคตศึกษา

เ พื่ อ ก า ร พัฒ น า  แ ล ะ เ ป็ น

นักวิชาการที่มีชื่อเสียงด้าน

อนาคตศกึษา (Future study) 

 

 HON. HAJAH ZURAIDA KAMARUDDIN รัฐมนตรีกระทรวงเคหะและการปกครอง

ทอ้งถิน่ ประเทศมาเลเซยี 

 DATO’ DR. JESSIE TANG ผู้อํานวยการสถาบนัการสร้างชาติ ประเทศมาเลเซีย และ

เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสําเรจ็ในแวดวงธุรกิจ โดยเป็น CEO ของ East West 

One Group (EWOG) 

 DR. JAYANT MENON นักเศรษฐศาสตร์ระดับอาวุโส มีประสบการณ์การทํางานใน

ธนาคารพฒันาเอเชยี (ADB) 

 DR. EDEN WOON อธกิารบดสีถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเชยี (AIT)  

 DR. XIANG BING อดีตคณบดีผู้ก่อตัง้และอาจารย์สาขาธุรกิจจีนและโลการภิว ัตน์ 

Cheung Kong Graduate School of Business (CKGSB) 

 คณุอาณาจกัร พที เจรญิวงศศ์กัดิ ์CEO บรษิทั Teleport ในเครอืสายการบนิแอรเ์อเชยี  

   โดยขา้พเจ้าได้เขา้ร่วมรบัฟังการเสวนาทางวชิาการ และร่วมอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยน

ความคดิเหน็ในเชงิวชิาการกบันกัวชิาการและผูแ้ทนจากกลุ่ม NGOs โดยเฉพาะอย่างยิง่ในหวัขอ้ 

Nation - Building Through Urbanization หรือการสร้างชาติด้วยการพฒันาพื้นที่ให้เป็นเมอืงที่

เจรญิ ทาํใหไ้ดเ้หน็มมุมองการพฒันาทีห่ลากหลายจากบุคคลหลากหลายกลุ่ม เป็นประโยชน์อย่าง

ยิง่ในการนําไปพฒันาการเรยีนการสอนในกระบวนวชิา POL6309 แนวคดิและนโยบายในการ

พฒันาประเทศไทย โดยสามารถนําไปใช้ประกอบการอธิบายและเป็นกรณีตวัอย่างเพื่อทําให้

นกัศกึษาเขา้ใจบทเรยีนไดด้ยีิง่ขึน้ 

นอกจากน้ี ขา้พเจ้ายงัได้เขา้ร่วมนําเสนอบทความวชิาการในหวัขอ้ TRANSFORMING 

THAI BUREAUCRACY: FROM THE PAST TO THE DIGITAL AGE ทํ า ใ ห้มี โ อ ก าส ไ ด้

ภาพที ่2 การเสวนาหวัขอ้ Nation - Building Through Urbanization 
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แลกเปลี่ยนพูดคุยกบัอาจารย์จากมหาวทิยาลยัในประเทศมาเลเซีย นักศกึษาปรญิญาเอกจาก

หลากหลายประเทศ เช่น ตมิอร์เลสเต้ จนี มาเลเซยี และนักวจิยัทีเ่ขา้ร่วมนําเสนอผลงาน ทําให้

ได้รบัคําแนะนํา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการต่อยอดเขยีนบทความเพื่อตีพิมพ์ใน

วารสารทางวชิาการทีอ่ยูใ่นระดบัมาตรฐานต่อไป 

 

ดา้นสถานที ่

 การประชมุวชิาการ INCB 2019 ไดจ้ดัขึน้ ณ โรงแรม HOTEL MAJESTIC โดยบรรยากาศ

การประชุมวชิาการเตม็ไปด้วยนักวชิาการจากหลากหลายประเทศเขา้ร่วมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ใน

เชงิสห-วทิยาการ และมนีักวชิาการจากหลากหลายประเทศเขา้ร่วมการประชุมและเสวนาในเวที

ต่าง ๆ ของการประชมุวชิาการครัง้น้ี 

 

 

ดา้นเน้ือหาการประชมุวชิาการ 

1. การนําเสนอเกีย่วกบัดชันีประสทิธผิลระหวา่งประเทศ (ICE) โดย ดร.เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศ์

ศกัดิ ์

 ดชันีประสทิธิผลระหว่างประเทศสะท้อนให้เหน็ว่า หากรฐัไม่สามารถวดัผลการ

ทํางานของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม ย่อมทําให้รฐับริหารจดัการได้ไม่เต็ม

ศกัยภาพ ซึ่งมุ่งเน้นไปทีก่ารวดัผลลพัธ์ของการพฒันามากกว่าวธิกีารพฒันาโดย

ทาํการเปรยีบเทยีบผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้กบัเป้าหมายทีค่าดหวงั 

2. การเสวนาหวัขอ้ “การสรา้งชาตดิ้วยการพฒันาพื้นทีใ่หเ้ป็นเมอืงทีเ่จรญิ” ดําเนินรายการ

โดย Mr. Clyde Prestowitz ประธานสถาบนัยทุธศาสตรเ์ศรษฐกจิวอชงิตนัดซีสีหรฐัอเมรกิา  

ภาพที ่3 บรรยากาศสถานทีก่ารประชมุ ณ Hotel Majestic กวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี 
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 สาระสําคัญของการเสวนาอยู่ที่การชี้ให้เห็นว่า การกลายเป็นเมืองซึ่งเป็น

แหล่งทีม่าของความเจรญิรุ่งเรอืงและการพฒันาอยา่งยัง่ยนืของการตัง้ถิน่ฐานของ

มนุษย์ทัง้หมด เมื่อมีการบริหารจัดการอย่างรอบคอบ กระบวนการของการ

กลายเป็นเมอืงสามารถเตบิโตสอดรบักบัเอกลกัษณ์ประจําชาต ินําไปสูก่ารพฒันา

ชาติในระดบัต่อไปได้ ทัง้ด้านการเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแขง็ระหว่างภาครฐักบัภาค

ประชาชน โดยตอ้งสง่เสรมิการสรา้งความเขม้แขง็ในการมสี่วนร่วมทางการเมอืง

ควบคูก่นัดว้ย 

3. การเสวนาหวัขอ้ “การจดัการกบัความตงึเครยีดของเชื้อชาติ ศาสนา และการเมอืงเพื่อ

ควบคมุการสรา้งชาต”ิ ดาํเนินรายการโดย Miss Ng Yeen Seen  

 การเสวนาทําให้เหน็มุมมองและขอ้กงัวลซึ่งเกดิจากการอยู่ร่วมกนัของผูค้นจาก

ต่างเชือ้ชาตแิละเผ่าพนัธุ์ในปัจจุบนัมกีารใชค้วามรุนแรงเพื่อแกปั้ญหามากขึน้ ซึง่

จะเป็นอุปสรรคขดัขวางการพฒันาประเทศ ดงันัน้ รฐัต้องเขา้มามบีทความทัง้ใน

ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเพื่อผสานความ

แตกต่างระหว่างเชื้อชาต ิศาสนา และวฒันธรรม ใหส้ามารถหลอมรวมอยู่ร่วมกนั

ได้อย่างสนัตสิุขและสามคัค ีนอกจากน้ี ยงัต้องอาศยัความร่วมมอืกบัภาคเอกชน

และภาคประชาสงัคมในการทาํงานรว่มกนัเพือ่กาํหนดคณุค่าของความหลากหลาย

ดงักล่าวดว้ย 

4. ปาฐกถาพิเศษกลางวนัโดย Tan Sri Dr. Kamal Salih ประธานสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ

มาเลเซยี (MIER) นําเสนอมุมมองเกี่ยวกบัแนวคดิด้านเศรษฐกจิกบัการสรา้งชาตใิหเ้ตม็

ศกัยภาพ 

5. การนําเสนอบทความวชิาการในเวท ี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 สะท้อนให้

เหน็ถงึการจดักลุ่มประเภทแนวคดิทฤษฎกีารบรหิารรฐักจิในยุคต่าง ๆ ซึง่สง่ผลต่อ

การพฒันาประเทศในลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั 

 บทความวชิาการของนกัวจิยัท่านอื่น สะทอ้นใหเ้หน็มุมมองจากหลากหลายสาขา 

ไม่ว่าจะเป็นรฐัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศกึษาศาสตร์ การ

ทอ่งเทีย่ว ซึง่ลว้นมผีลต่อการพฒันาประเทศในมติทิีแ่ตกต่างกนั 
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 ภาพที ่4 หวัขอ้บทความทีนํ่าเสนอในเวท ีTrack B 
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ภาพที ่5 บรรยากาศการนําเสนอบทความวชิาการภาษาองักฤษ 



8 

 

ดา้นสงัคมและวฒันธรรม 

การเดนิทางไปเขา้รว่มประชุมวชิาการระดบันานาชาตคิรัง้น้ีทาํใหข้า้พเจา้ไดม้โีอกาสเยีย่ม

ชมเมอืงกวัลาลมัเปอร ์ไดเ้หน็ทศันียภาพ อาคารบา้นเรอืน รวมทัง้สถาปัตยกรรมทีม่ชีื่อเสยีงของ

ประเทศมาเลเซยี ซึ่งสะทอ้นใหเ้หน็ถงึวธิกีารบรหิารจดัการของประเทศมาเลเซยี เช่น สนามบนิ

นานาชาติกวัลาลมัเปอร์มกีารสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานของสนามบินทีท่นัสมยัและสามารถ

รองรับผู้เดินทางจากทัว่โลกได้เป็นจํานวนมาก มีการใช้รถไฟฟ้า AEROTRAIN เพื่อรับส่ง

ผูโ้ดยสารระหวา่งอาคารผูโ้ดยสารกบัอาคารอื่น ๆภายในบรเิวณสนามบนิ 

 

 

 ในสว่นของวฒันธรรมมาเลเซยีมทีัง้ความคลา้ยคลงึและแตกต่างกนัหลายดา้น ซึง่ทราบได้

จากการพดูคยุกบัชาวมาเลเซยีทีพ่บปะในระหวา่งทีเ่ขา้รว่มการประชมุ เชน่  

 ด้านภาษา พบว่าชาวมาเลเซยีสามารถสื่อสารด้วยภาษาองักฤษได้ค่อนขา้งด ีแมว้่าจะมี

การใชภ้าษามาเลเซยีเป็นภาษาราชการกต็าม  

 ด้านศาสนา พบว่าชาวมาเลเซยีมทีัง้กลุ่มที่นับถือศาสนาพุทธ ครสิต์ และศาสนาอิสลาม 

โดยศาสนาอิสลามในประเทศมาเลเซียค่อนข้างเคร่งครดั กล่าวคือคนที่นับถือศาสนา

อสิลามจะหา้มเขา้ร่วมศาสนพธิขีองศาสนาอื่น แมก้ารเดนิเขา้ไปในเขตของศาสนาอื่นกถ็อื

เป็นเรือ่งตอ้งหา้ม 

 ด้านอาหารของประเทศมาเลเซีย พบว่ามีความคล้ายคลึงกบัประเทศไทย โดยเฉพาะ

อาหารในแถบภาคใต้ เช่น ผดัสะตอ (ภาษามาเลเซยีเรยีกว่า “เปอไต”) น้ําพรกิ (ภาษา

มาเลเซยีเรยีกว่า “ซมับลั”) หรอืแกงสม้ปลาซึ่งทางประเทศมาเลเซยีจะใส่กระเจี๊ยบด้วย 

เป็นตน้  

ภาพที ่5 รถไฟฟ้า AEROTRAIN สาํหรบัรบัสง่ผูโ้ดยสารระหว่างอาคารภายใน

สนามบนิ 
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ส่วนท่ี 4 ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ อาจแบ่งหวัขอ้ยอ่ยออกเป็นสิง่ประทบัใจ ผลพลอยได ้

ขอ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะ เป็นตน้ 

 สิง่ทีป่ระทบัใจและผลพลอยได ้

 สิง่ทีท่าํใหป้ระทบัใจทีส่ดุในการเขา้รว่มการประชมุวชิาการระดบันานาชาตคิรัง้น้ีคอื การได้

มโีอกาสแลกเปลีย่นเสวนาความรูต่้าง ๆในแวดวงวชิาการอยา่งรอบดา้น นบัเป็นการพฒันาตนเอง

ใหม้คีวามแขง็แกร่งในเชงิวชิาการมากขึน้ และ

สามารถทําหน้าที่อาจารย์ได้อย่างสมบูรณ์

ยิง่ขึ้น เพราะการเป็นอาจารย์นอกจากจะต้อง

ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นแล้ว ยงัต้องแสวงหา

ความรู้ใหม่อย่างต่อเน่ืองเพื่อนําไปพัฒนา

เยาวชนของประเทศใหก้า้วทนัยคุสมยัดว้ย  

อีกสิ่งห น่ึงที่ประทับใจและเป็นผล

พลอยได้จากการเขา้ร่วมประชุมในครัง้น้ี คอื 

ขา้พเจา้ยงัไดม้โีอกาสเยีย่มชม Petronas Twin 

Tower ห รื อ ตึ ก แ ฝ ด ปิ โ ต ร น า ส  ซึ่ ง เ ป็ น

สถา ปัตยกรรมที่มีชื่ อ เสีย งของประ เทศ

มาเลเซยี โดยเป็นตกึทีม่คีวามสงูตดิลาํดบัหน่ึง

ในสบิของโลก 

 
ภาพที ่7 Petronas Twin Tower  

ภาพที ่6 ผดัสะตอ หรอื ซมับลั เปอไต และแกงสม้ปลาใสก่ระเจีย๊บ 
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 ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ 

 มหาวิทยาลยัรามคําแหงควรมีการจดัการประชุมและเสวนาเชิงวิชาการในลักษณะที่

คลา้ยคลงึกบัการประชมุวชิาการ ICNB 2019 เน่ืองจากทาํใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรู้

กนัในหลายมติ ิทัง้ในแง่ของศาสตรท์ีต่่างกนั โดยมกีารประชุมในลกัษณะสหวทิยาการ และระดบั

ขององค์ความรู้ ซึ่งสามารถแบ่งปันกันได้ ทัง้ผู้ที่มีความรู้ในระดับเชี่ยวชาญ เช่น Keynote 

speakers ระดบันักวิชาการที่นําเสนอผลงานวชิาการ ไปจนถึงระดบัผู้สนใจเข้าร่วมรบัฟังการ

ประชมุ  

 การประชุมวชิาการในลกัษณะดงักล่าวอาจจุดประกายให้กบัทัง้คณาจารย์และนักศกึษา

ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงในการพฒันาองค์ความรูแ้ละต่อยอดเชงินวตักรรมใหม่ ๆ อนัจะเป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงต่อไป  

 

 

(ลงนาม) 

                  (นางสาวปะการงั  ชืน่จติร) 

         ผูร้ายงาน 
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