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ปที่ 17 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2556 หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
อาจารย ดร.สุพัตตรา ตันติจริยาพันธ และอาจารยสาวิณี รอดสิน
บรรณาธิการ

ดานภูดู : Land Link เศรษฐกิจอุตรดิตถ ไซยะบูลี
9 เสาหลัก Benchmarking สูความเปนเลิศ
องคกรธุรกิจ
รอบรั้วกิจกรรม รปศ.
ขาวประชาสัมพันธ:การแขงขันตอบปญหา
ศัพทรัฐประศาสนศาสตร
ดานภูดู : Land Link เศรษฐกิจ
อุตรดิตถ – ไซยะบูลี
สุพัตตรา ตันติจริยาพันธ

หากพิจารณาโครงสรางการเมืองระหวาง
ประเทศแลว พื้นที่ชายแดนเปรียบเสมือนพื้นที่
ชายขอบแหงการพัฒนาของแตละรัฐที่ตั้งอยูในอาณา
บริเวณรอยตอระหวางกัน แตเมื่อกระบวนทัศนในการ
พัฒนาไดเปลี่ยนผานไป พื้นที่ชายแดนกลับมีนัยยะ
สําคัญแหงการพัฒนา โดยเฉพาะในยุคของภูมิภาคานุ
วัตน ( Regionalization) ของประชาคมอาเซียน ซึ่ง
จังหวัดอุตรดิตถถือวาเปนสวนหนึ่งในการที่จะ

เชื่อมตอกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองระหวางเมืองชายแดนของ สปป .ลาว นั่นคือ
แขวงไซยะบูลี ผานดานภูดูของไทยในจังหวัดอุตรดิตถ
ไปยังดานผาแกวของแขวงไซยะบูลี ดานภูดูจึงเปน
พื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถในฐานะ
Gateway หรือประตูเศรษฐกิจสู สปป.ลาว รัฐบาลไทย
จึงตระหนักถึงความสําคัญที่จะใหดานภูดูเปนพื้นที่
เชื่อมเศรษฐกิจของอาเซียน จึงไดมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เปดจุดผานแดนถาวรภูดู ตําบล
มวงเจ็ดตน อํา เภอบานโคก จั งหวัด อุตรดิตถ ตั้งแต
วันที่ 19 พฤษภาคม 2556 ที่ผานมา
กาวตอไปของดานภูดูที่หนวยงานทุกภาคสวน
จักตองมีการวางแผนเพื่อรองรับการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ คือ การเคลื่อนยายของทุน สินคา บริการ
และแรงงานในพื้นที่อาณาบริเวณชายแดนบานภูดู
อําเภอบานโคก ซึ่งแมวาในปจจุบันจะยังไมมีการ
เคลื่อนยายขนานใหญ เปนเพียงการเปลี่ยนแปลงระดับ
หนึ่ง แตก็มีนัยยะสัมพันธกับความรวมมือทาง
เศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พื้นที่
บริเวณดานภูดูจึงนับไดวาเปนพื้นที่เศรษฐกิจใหมที่นัก
ลงทุนวางแผนเขาไปลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนจาก
นักธุรกิจจีน และเวียดนามที่ไดเขามาลงทุนในพื้นที่
ของ สปป.ลาว ยังบริเวณใกลเคียงกับพื้นที่เชื่อมตอกับ
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ชายแดนไทยตรงกันขามกับดานภูดู โดยลักษณะของ
การลงทุนในกลุมธุรกิจที่สอดคลองกับความตกลงวา
ดวยการลงทุนอาเซียน ( ASEAN Comprehensive
Investment Agreement: ACIA) โดยเฉพาะ เกษตร
ปาไม และเหมืองแร ซึ่งเปนกลุมธุรกิจที่จะไดรับ
ประโยชนจากความรวมมือของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
จากการกาวคืบของกลุมทุนอื่นทั้งจากประเทศ
สมาชิกของอาเซียนและนอกอาเซียนดังกลาว ทุน
ระดับทองถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ และระดับชาติของ
ไทยจะตองวางแผนที่จะเขาถึงการใชประโยชนการที่
อุตรดิตถเปนพื้นที่ของประตูเศรษฐกิจอยางเหมาะสม
เพื่อจะยังประโยชนใหแกการพัฒนาเศรษฐกิจของ
จังหวัดอุตรดิตถ โดยเฉพาะการจางงานแกคนใน
ทองถิ่น และการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดในรูปของ
การลงทุนขามชาติไปยังพื้นที่แหงโอกาสในแขวงไซ
ยะบูลีตอไป ซึ่งกระบวนการเขาถึงการพัฒนาดังกลาว
จักตองดําเนินไปพรอมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ตลอดจนภาคประชาชน ดังนั้นเมื่อดานภูดูเปน Land
Link แหงการพัฒนาเศรษฐกิจแลว ประชาชนคน
อุตรดิตถจะไดรับผลประโยชนอยางไร จึงเปนประเด็น
ที่พึงตองพิจารณาเปนวาระของจังหวัดอยางเรงดวน
ตอไป

9 เสาหลัก Benchmarking สูความเปน
เลิศขององคกร
เรื่อง Benchmarking ไมใชเรื่องแปลกใหมใน
สังคมปจจุบัน แตกลับเปนเรื่องคุนชินและไดยินมาเปน
เวลานาน แต อยางไรก็ตามมี องคกรจํานวนไมนอยไม
เขาใจ และไมสามารถนําไปปฏิบัติใชกับองคกรอยาง
เต็มที่ ผลเชนนี้จึงตองมาทําความเขาใจเสียใหมวา

เครื่องมือที่เรียกวา Benchmarking มีสวนชวยสําคัญ
อยางไรตอการพัฒนาองคกรทั่วโลก ซึ่ง “บรูซ เซิลส ”
ผูเชี่ยวชาญดาน Benchmarking มากกวา 25 ป ได
อธิบายเพื่อทําความเขาใจเรื่องนี้อยางชัดเจนภายในงาน
สัมมนา “Innovation and Benchmarking The Way
Ahead” ที่จัดขึ้นโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ โดย
บรูซไดจํากัดความของ Benchmarking วาคือ เครื่องมือ
ที่ชวยกําหนดมาตรฐาน เพื่อนํามาปรับปรุงการผลิตให
ดีขึ้น รวมถึงเปนตัวกระตุนใหคิดและริเริ่มสิ่งใหมเพื่อ
ตอยอดไปสูการสรางนวัตกรรมใหกับองคกร
กระบวนการของ Benchmarking เริ่มจาก
รวบรวม วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลเชิง
เปรียบเทียบในการบริหารจัดการไมวาจะเปนตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพในระดับกระบวนการ , ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพในระดับองคกร , ตัวชี้วัดสําหรับการ
ประเมินตนเอง และกรณีศึกษาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
เพื่อใหองคกรสามารถใชขอมูลดังกลาวในการ
เทียบเคียงประสิทธิภาพของตนเองกับองคกรอื่นทั้ง
ภายในและนอกประเทศ เพื่อนําไปสูการปรับปรุงเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของตนเองในระดับ
โลก โดยบรูซไดกลาววา หลังจากทําการศึกษาพบวา
Benchmarking ทั่วโลกประกอบดวย 9 เสาหลัก
(ประชาชาติธุรกิจ. 2556. ออน-ไลน) ดังนี้
1. การกําหนดตัวชี้วัด KPI (Key Performance
Indicator) ซึ่งควรมีการวัดไมเกิน 5 ตัวชี้วัด ไมเชนนั้น
เมื่อตัวชี้วัดมีความหลากหลายมากเกินไปอาจหา
ขอสรุปไมได
2. กระบวนการทางนวัตกรรม
3. การนําองคกรไปสูความเปนเลิศอยางมี
วิสัยทัศน
4. ลูกคาเปนศูนยกลาง
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5.การวางแผนเชิงกลยุทธเพื่อบรรลุเปาหมาย
6.วางกรอบในการบริหารจัดการ และการ
ประเมินผล
7. การลงมือปฏิบัติอยางมุงมั่นและจริงจัง
8. มีแนวคิดที่สําคัญในการลดความสูญเสีย
9. จูงใจใหคนในองคกรเล็งเห็นประโยชนจาก
แนวทางนี้
ทั้ง 9 เสาหลักเราจะตองเริ่มเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาจากภายในขององคกรกอน หลังจากนั้นเมื่อ
ไดผลลัพธแลวใหนําผลลัพธไปเปรียบเทียบกับองคกร
อื่น และทายที่สุดคือการพัฒนาที่กาวหนาขององคกร
เราที่ไดเปรียบที่สุด นอกจากนี้บรูซยังทําการศึกษา
แนวโนม Benchmarking ในป 2573 หรืออีก 17 ป
ขางหนา พบวาแนวคิดนี้จะถูกหยิบยกมาใชกันในวง
กวางทั่วโลกมากขึ้น โดยจะเปนเครื่องมือสําคัญเพื่อ
ยกระดับผลิตภาพขององคกร และมุงสูความเปนเลิศ
ทางธุรกิจไดอยางดีเยี่ยม ฉะนั้น องคกรที่ตองการจะมุง
สูการเพิ่มผลิตภาพที่ดีในอนาคตจะตองผสานแนว
ทางการสรางนวัตกรรมประกอบเขาไวดวยกัน เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถใหองคกรเติบโตอยางมีประสิทธิภาพ

รอบรอบรั้วกิจกรรม รปศ.

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุตรดิตถ ซึ่ง
โครงการอบรมครั้งนี้นักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยและไดรับการ
ถายทอดประสบการณเกี่ยวกับอุดมการณความรักชาติ
อีกดวย

นอกจากนั้นแลวในวันศุกรที่ 26 กรกฎาคม
2556 หลักสูตรสาขาวิชาฯ ไดดําเนินโครงการเผยแพร
ความรูการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแก
นักเรียนโรงเรียนเจริญวิทยา โดยมี รศ .สมพิศ สุขแสน
และนางสาววิไลวรรณ ชมเชย และนายพูนทรัพย
เดชวิจารณ นักศึกษาภาคปกติชั้นปที่ 4 และ 3 เปน
วิทยากร ซึ่งการดําเนินโครงการดังกลาวก็เพื่อเปนการ
เผยแพรความรูเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ถูกตองแกนักเรียน เพื่อนําไปสูการ
เผยแพรไปยังสมาชิกในครอบครัวและชุมชนตอไป

- ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556 ที่ผานมา
หลักสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรไดจัดโครงการ
เผยแพรความรูการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
แกนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ภาคปกติชั้นปที่ 1 จํานวน 97 คน โดยมีวิทยากรจาก
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
(กอ.รมน.) คือ พ.ท.บุญเลิศ สาดสี รองผูอํานวยการ
กอ .รมน . และ คุณนิยม จันทรเยี่ยม จากสํานัก
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- ในวันเสารที่ 27 กรกฎาคม 2556 หลักสูตร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรไดรับเกียรติจาก อาจารย
ดร.วุฒิกรณ ชูวัฒนานุรักษ ภาควิชารัฐศาสตร คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายความรู
เกี่ยวกับ “ประชาคมอาเซียน : โอกาสและความ
ทาทาย” แกนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร ภาคพิเศษชั้นปที่ 1 – 4 จํานวน 190 คน ณ
หองประชุมศูนยสารนิเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ

คลังและงบประมาณ และ 2552301 นโยบายสาธารณะ
และการวางแผน นักศึกษาที่สนใจจะตองศึกษาอยูใน
ชั้นปที่ 2, 3, 4 (ภาคปกติ) ซึ่งตองสมัครเขารวมแขงขัน
เปนทีมๆละ 3 คน โดยรับจํานวน 9 ทีม สําหรับทีม
ชนะเลิศ และรองชนะเลิศจะไดรับเงินรางวัลและ
เกียรติบัตร นักศึกษาที่สนใจสามารถติดตาม
รายละเอียดจากบอรด รปศ . และสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมไดที่หองหลักสูตร รปศ . 1121 ตั้งแตบัดนี้เปน
ตนไป

ศัพทรัฐประศาสนศาสตร

ขาวประชาสัมพันธ: รับสมัครนักศึกษาแขงขัน
ตอบปญหาดานรัฐประศาสนศาสตร
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 หลักสูตรสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร จะจัดโครงการแขงขันตอบปญหา
ดานรัฐประศาสนศาสตร ขึ้น ณ หองประชุมศูนย
สารนิเทศ ใน เวลา 13.00 – 17.00 น.
โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตรมีความรูและความพรอมในดาน
องคความรู เกี่ยวกับรายวิชาที่ไดศึกษาในหลักสูตร และ
มีทักษะการตอบปญหาได ดีมากยิ่งขึ้น โดยกําหนด
รายวิชาที่จักนํามาเปนขอคําถามครอบคลุม รายวิชา
2551102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร , 2551103
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร , 2551301
ระบบบริหารราชการไทย , 2552302 การบริหารงาน

- Freedom of information หมายถึง สิทธิที่จะ
รับรูขอมูลขาวสาร เปนการที่สาธารณะหรือประชาชนมี
ชองทางเขาถึงขอมูลขาวสารที่อยูในมือของรัฐ ซึ่งถือวา
เปนสิทธิของบุคคลที่ตองเรียกรองใหรัฐทําการเปดเผย
ขอมูล โดยหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยถือ
วาสิทธิที่จะรับรูขอมูลขาวสารเปนหลักประกันของการมี
การปกครองที่เปดเผย ( Open government) ทั้งนี้เพราะการ
ไดรับขอมูลขาวสารที่แมนยําเกี่ยวกับการบริหารราชการ
แผนดินและผลกระทบของนโยบายรัฐเปนพื้นฐานสําคัญ
ของการที่ประชาชนจะตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ของรัฐ
- Collective goods หมายถึง ทรัพยากรรวม
ของสวนรวม ซึ่งเปนทั้งสินคา บริการ หรือประโยชนที่
บุคคลไดรับ ไมวาบุคคลนั้นจะมีสวนรวมรับผิดชอบใน
การออกคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งสินคา บริการ หรือ
ประโยชนนั้นๆหรือไมก็ตาม ตัวอยางเชน การปองกัน
ประเทศ และความปลอดภัยในสังคม ซึ่งบุคคลใดใน
สังคมจะไดรับประโยชนจากการปองกันประเทศหรือ
ความปลอดภัยก็ตอเมื่อบุคคลทั้งหมดในสังคมมีสวนรวม
ไดรับประโยชนนั้นดวย

 หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

