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บทคัดย่อ
 บทความนีเ้ป็นการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยันโยบายเพือ่การสนบัสนุนการมบุีตรท่ีมผีลต่อ

จ�านวนบตุรทีส่ตรเีจนวายกลุม่รายได้ปานกลางในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลวางแผนว่าจะม ี โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาอทิธพิลของนโยบายทีม่ผีลต่อจ�านวนบตุรทีส่ตร ีฯ วางแผนว่าจะม ีได้แก่ 1) ค่าใช้จ่าย

เพื่อการฝากครรภ์และคลอดบุตร 2) สิทธิลาคลอด 3) จ�านวนวันลาคลอด 4) สิทธิลดหย่อนภาษี 5) ค่าใช้

จ่ายเพ่ือสนับสนนุการศึกษาของบุตร 6) ค่ารกัษาพยาบาลและการป้องกนัโรคของบุตร และ 7) เงนิสงเคราะห์

บุตร จากการศึกษาพบนัยส�าคัญทางสถิติระหว่างตัวแปรนโยบายที่ 1, 3, และ 7 ต่อตัวแปรตามในที่นี้คือ

จ�านวนบตุรทีส่ตรเีจนวายกลุม่รายได้ปานกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลวางแผนว่าจะม ีข้อค้น

พบสามารถคาดการณ์ได้ว่า หน่วยตัวอย่างมีบุตรโดยเฉลี่ย 1.393 คน สตรีที่มีความพึงพอใจต่อนโยบายค่า

ใช้จ่ายเพื่อการฝากครรภ์และคลอดบุตรจะมีบุตรมากกว่าสตรีกลุ่มอื่น 0.231 คน เมื่อระดับเงินสงเคราะห์

บุตรเพิ่มขึ้นเป็น 7,000 หรือ 26,000 บาทต่อเดือน หน่วยตัวอย่างจะวางแผนมีบุตรเพิ่มขึ้นเป็น 2 และ 3 

คนตามล�าดับ ในแง่ของนโยบายสิทธิลาคลอด ผู้วิจัยพบว่าสตรีจะวางแผนมีบุตรเพิ่มขึ้นเป็น 2 คน ถ้าหาก

เขาได้วนัลาคลอดจ�านวน 180 วนั ผูก้�าหนดนโยบายควรพจิารณาแก้ไขนโยบายเพือ่การสนบัสนนุการมบีตุร

ให้สอดคล้องกับความต้องการของสตรีถ้าหากว่ารัฐบาลต้องการกระตุ้นอัตราการเกิดเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม
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Study on Factors Relating to Policies to Support Pregnancy and 
Middle-Income Generation-Y Women’s Decisions to have Children 
in Bangkok and Its Vicinities

Satayu Pattarakijkusol*

Anchana NaRanong**

Abstract
 This research article studies the relationships among fertility-supporting policy 

factors which impact the number of children middle-income Generation-Y women in  

Bangkok and metropolitan plan to have. The objective is to study how the following  

policy factors influence the number of children that women plan to have: 1) childbearing 

subsidies, 2) maternal leave rights, 3) number of days for maternal leave, 4) tax rebate rights, 

5) child education assistant, 6) child healthcare assistant and diseases prevention, and  

7) child subsidies. The study found that there are statistically significant among policy  

factors 1, 3 and 7 and the dependent variables which is the number of children middle- 

income Generation-Y women in Bangkok and metropolitan plan to have. Based on the 

research findings, it can be forecast that the sample will have on average 1.393 children. 

For women who are satisfied with the childbearing subsidies policy, they will have 0.231 

more children than other women. When the child subsidies increase to 7,000 baht and 

26,000 baht per month, the sample would plan to have two or three children respectively.  

In terms of the maternal leave rights, the researcher found that women would plan to have 

two children if they are given 180 days of maternal leave. Policymakers should consider 

changes to fertility-supporting policies so that they are in line with the needs of women if 

the Government wishes to stimulate the country’s fertility rate to address the ageing  

society problem.

Keywords: Ageing society, birth policy
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วาสนา ยี่รงค์* 

บทคัดย่อ

 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความก้าวหน้าในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ ตามแผนปฏิบติัการก�าหนดข้ันตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ฉบับที่ 1 และฉบบัที ่2 และตามร่างแผนปฏบิัตกิารก�าหนดขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 2) ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นเลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร ประกอบกับ 

การสัมภาษณ์เชิงลึก และเขียนบรรยายเชิงพรรณนา

 ผลการศึกษาพบว่า ความก้าวหน้าในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

มีการถ่ายโอนแล้วหลายภารกิจแต่ก็ยังไม่ครบถ้วน ภารกิจด้านท่ีมีการถ่ายโอนมากท่ีสุดคือ ด้าน 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และภารกิจด้านที่มีการถ่ายโอนน้อยที่สุด คือ ด้าน 

การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ในด้านองค์ประกอบท่ีต้องถ่ายโอน 

ไปพร้อมภารกจิ ได้แก่ งบประมาณ บคุลากร และการจดัให้มหีรือแก้ไขปรบัปรงุกฎหมาย พบว่ายงัไม่ก้าวหน้า

เท่าท่ีควร และไม่สอดคล้องกับภารกิจ   ท่ีถ่ายโอน ส�าหรับร่างแผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ี 3 ก�าหนดให ้

มีการถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ซึ่งถ่ายโอนแล้วหรือทยอยถ่ายโอน และ

น�ามาปรบัปรงุขอบเขต/ขัน้ตอน และภารกิจใหม่ทีพ่จิารณาให้มกีารถ่ายโอนเพิม่เตมิ ขณะนีร่้างแผนปฏบัิตกิารฯ  

ดงักล่าว ได้ผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการ การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แล้ว 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี

ให้ความเหน็ชอบและรายงานต่อรฐัสภา เพือ่ประกาศใช้ตามข้ันตอนของกฎหมายต่อไป ในด้านปัญหาอปุสรรค

พบว่า เกดิจากความไม่ชดัเจนของนโยบายกระจายอ�านาจในส่วนกลาง ราชการส่วนภมูภิาคไม่ให้ความส�าคญั

และไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามขอบเขตและหลักเกณฑ์ของแผนปฏิบัติการฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขาดความพร้อม เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ในกระบวนการถ่ายโอน หรือการถ่ายโอนภารกิจที่ไม่สอดคล้อง

กับการถ่ายโอนงบประมาณ บุคลากร และการจัดให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ล้วนส่งผลให้ไม่สามารถ

ผลักดันการถ่ายโอนภารกิจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการและเป้าหมายที่ก�าหนด

ค�าส�าคัญ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกระจายอ�านาจ การถ่ายโอนภารกิจ
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The Transferring Missions to Local Administrative Organization: 
The Progress and Problems of the Transferring Obstacles 

Wassana Yeerong*

Abstract
 This article has two objectives: 1) to investigate the progress of the transferring 

mission to local administrative organization in accordance with the Determining Plans and 

the Process of Decentralization Act No.1, No.2, and No.3 and 2) to analyze the problems 

and obstacles in the transferring missions to local administrative organizations. The study 

was a qualitative research with the documentary research and in-depth interview.

 The results showed that the progress of the transferring missions was not  

completed yet. However, only a few aspects have already been performed. The most 

transferring missions were Art and Culture, Traditions, and Local Wisdoms. While the contrary 

of the transferring missions were the Social Organization aspect and Peace. For the  

compositions that required to transferred with the mission such as the budgets, personnel, 

and the amendment of laws have found that there were not enough advancement and 

inconsistent with the mission. In addition, the research also found that the draft of the 

Determining Plans and Process of Decentralization Act (Act No.3) which aims to improve 

the scope and procedures from the Act No.1 and No.2 which have been transferred or is 

gradually transferred and improve the scope/procedure to the new missions considered 

for further transfers. The said Act has been approved by the Decentralization to the Local 

Government Organization Committee. However, in accordance with the legal procedures, 

the Act is now under the consideration by the Office of the National Economic and Social 

Development Council before being proposed to the Council of Ministers Cabinet for the 

approval and statement to the Parliament before being announced in the Thai Government 

Gazette. 

 To consider the problems and obstacles, it found many sequencing issues. Firstly, 

the unclear decentralization policies of the central government which were cascaded to 

the regional government and led to the lack of attention; thus, the implementation has 
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not complied with the Act. Secondly, most of the local administrative organizations were 

lack of readiness as well as the transferring mission process was not yet completed or not 

correspond to the budget and personnel. Lastly, the relevant laws were still being revised.  

The making or amending relevant laws resulted in the inability to push the transferring 

missions to the local government in accordance with the principles and goals.

Keywords: The local administrative organizations, decentralization, mission transfer 
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กลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์และการปลดปล่อยคุณค่าของข้อมูลในยุคดิจิทัลเพื่อเพิ่มพูนการตัดสินใจ

อย่างมีประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน

กลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์และการปลดปล่อยคุณค่าของข้อมูลในยุคดิจิทัล 
เพื่อเพิ่มพูนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขัน 
ในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน

ณัฐกริช  เปาอินทร์* 

ฐาลินี สังฆจันทร์**

บทคัดย่อ

 การพัฒนาเทคโนโลยีก้าวล�้าได้ผลิตข้อมูลปริมาณมหาศาลอย่างก้าวกระโดด ความส�าเร็จของ

องค์การชั้นน�าของโลก เช่น Uber, Amazon, Netflix, Rolls-Royce, Google, IBM, Microsoft เป็นต้น 

ได้แสดงให้เห็นประจักษ์ชัดว่า ข้อมูลประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก�าลังปฏิวัติวิธีการหรือแนว

ปฏิบัติขององค์การทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างมูลค่าทางการแข่งขัน แต่อย่างไรก็ตาม การใช้

ประโยชน์จากข้อมลูยงัคงประสบกับข้อจ�ากดัทีห่ลากหลาย เช่น ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์

จากข้อมูล การประสบกับข้อมูลท่ีท่วมท้น การจัดการข้อมูล คุณภาพของข้อมูล ศักยภาพของผู้ใช้ข้อมูล 

บริบททีเ่หมาะสม เป็นต้น การใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการขับเคลือ่นองค์การจงึยงัคงเป็นความท้าทายอย่าง

ยิ่งขององค์การ บทความนี้จึงน�าเสนอถึงกลยุทธ์ในเชิงการบริหาร 9 กลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล

เพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน อันเป็นผลมาจากการสังเคราะห์

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ เช่น ผลงานวิจัยเชิงประจักษ์ ผลงานวิชาการต่าง ๆ หนังสือ ตลอด

จนผลส�ารวจจากองค์การชัน้น�าระดับโลก กลยทุธ์เหล่านีจ้ะช่วยให้องค์การสามารถอยู่รอดและมคีวามเตบิโต

ในห้วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านของมนุษยชาติอันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีก้าวล�้าได้

ค�าส�าคัญ: กลยุทธ์การใช้ประโยชน์จากข้อมูล การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ศักยภาพการแข่งขัน
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Strategies to Utilize and Unleash the Exponential Power of Data 
in the Digital Age for Increasing Effective Decision Making and 
Competitiveness both in Public and Private Organizations

Nuttakrit Powintara* 

Thalinee Sangkachan**

Abstract

 The development of advanced technology has dramatically produced a large 

amount of data. The achievements of the world's leading organizations – such as Uber, 

Amazon, Netflix, Rolls-Royce, Google, IBM, Microsoft, and so on – have shown clearly that 

the data combined with technological progress is revolutionizing the ways or practices of 

organizations in both the public and private sectors in creating competitive value. However,  

data utilization has still faced a variety of limitations, such as knowledge and understanding 

about the use of data, drowning in data, data management, data quality, potentiality of 

data users, data context, and so on. Utilizing the data to drive the organizations is still a 

great challenge for the organizations. This article presents administrative strategies to take 

advantage of the data to make effective decisions and increase competitiveness. These 

nine strategies are the result of integrated synthesis of relevant literature, such as empirical 

researches, academic works, books and survey results from world-class organizations. The 

strategies will help organizations survive and thrive in the transition period of humanity as 

a result of advanced technology development.

Keywords: Strategy, data utilization, effective decision making, competitiveness
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บทคัดย่อ

 กลุ่มนักบริหารระดับสูงในภาครัฐถือเป็นข้าราชการที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศชาต ิ

ต่อการก�าหนดและขับเคล่ือนนโยบาย การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารระดับสูงในภาครัฐ 

จึงมีความส�าคัญจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ การส�ารวจก่อนการพัฒนาพบว่า 

กลุ่มนักบริหารประสงค์จะได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ในอันดับต้น การศึกษาวิจัย 

ครั้งนี้ท�าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1) และ  

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเสริมนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) จัดโดยส�านักงาน ก.พ.ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558-2559 รวมจ�านวน 245 คน ทีสุ่ม่เลือกเข้าฐานกจิกรรม World Café ทีผู่ว้จิยัเป็นผูด้�าเนนิกจิกรรม 

เพื่อประเมินระดับสมรรถนะการคิดเชิงกลยุทธ์ ซ่ึงประกอบด้วย 6 ด้าน ดังที่ Schoemaker, Krupp & 

Howland (2013) เสนอไว้ อกีทัง้อาศัยผ่านการเล่าเรือ่งประสบการณ์การบรหิารภาครัฐทีต่อบค�าถามสะท้อน

องค์ประกอบของการคิดเชิงกลยุทธ์เป็นแนวทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์ของนักบริหาร 

 ผลการศกึษาบ่งชีว่้า กลุม่ตวัอย่างนกับรหิารราชการพลเรอืน มรีะดบัสมรรถนะด้านการคดิเชิงกลยทุธ์ 

ทัง้ 6 ด้าน ซ่ึงได้แก่ พฤตกิรรมทีเ่กีย่วกบั การคาดคะเน การท้าทาย การตีความ การตัดสินใจ ด้านการสร้างเอกภาพ  

และ ด้านการเรยีนรู ้อยูใ่นระดบัสงู ขณะทีน่กับริหารชายมีระดับคะแนนของการคิดเชงิกลยทุธ์ 5 ใน 6 ด้านทีสู่งกว่า 

นักบริหารสตรี อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ การพัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์ด้วย การเล่าเรื่อง และ ประสบการณ์

ทีเ่ก่ียวกบัการคดิเชงิกลยทุธ์ ผ่านกิจกรรม The World Café ก่อให้เกดิความรูส้กึทีด่แีละการสะท้อนการเรยีนรู ้

ร่วมกันระหว่างนักบริหาร งานวจัิยน้ีเสนอแนะ แนวทางการประยกุต์การประเมนิสมรรถนะการคิดเชงิกลยทุธ์

เข้าสูก่ระบวน การพัฒนาทัง้ช่วงก่อน ระหว่าง และหลงัการพฒันา การศกึษานีย้งัได้เสนอแนะ แนวทางการพฒันา 

การคดิเชงิกลยทุธ์ผ่านความแตกต่างระหว่างนกับรหิารสตรแีละนกับรหิารชายในราชการพลเรอืน โดยเฉพาะ

การออกแบบ กระบวนการ และวิธีการประเมินเพื่อการพัฒนาสมรรถนะการคดิเชงิกลยทุธ์ของนกับรหิาร  

อกีทัง้ได้รายงานถงึข้อจ�ากดัของการวจัิยครัง้นี ้และแนวทางของการศกึษาวจิยัในครั้งต่อไป
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An Assessment for Development of Strategic Thinking among 
Participants in Thai Senior Executive Development Program*

Werawat Punnitamai**

Abstract

 Senior executives in the public sector are considered small in number but a very 

important civil servant group in terms of policy formulation and implementation. Preprogram 

assessment disclosed that strategic thonking is much needed. Developing their capacity of 

strategic thinking deems critical for effective state functioning. This research study was  

intended to assess six strategic thinking skills as proposed by Schoemaker, Krupp, & Howland 

(2013) of participants attending a Thai senior executive development program. Sequentially,  

storytelling among the participants via the World Café activities was conducted to exchange 

their strategic thinking experience. The study sample consists of a group of 245 executives 

whom accidentally selected as they attended The World Café sessions in the executive 

development programs run by the Office of the Civil Service Commission during the fiscal 

years of 2015-2016.

 The quantitative data analyses revealed that the senior executives exhibited a 

considerably high level of strategic thinking across its six skills: the abilities to anticipate, 

challenge, interpret, decide, align, and learn (M = 4.88 – 5.80 of 1-7 Likert rating). The male 

executives tend to significantly demonstrate higher levels of strategic thinking in five skills 

over those of the females. Storytelling related to strategic thinking, action, and influence 

reported help to enhance the strategic thinking of the participants. Storytelling of strategic 

thinking experience in management education facilitates not only meaning-making but also 

sharing experiences, seeking alternatives, and critical reflections on oneself. Suggestions on  

how to make uses of strategic thinking assessment into management education are provided  

as well as the limitations of this study.

Keywords:

* This research is financially supported by the GSPA research fund. The article was presented at the national conference 
commemorating the 62nd year of the GSPA establishment and made available in the conference proceeding.
** Graduate School of PublicAdministration, National Institute of Development Administration (NIDA). 
E-mail: werawat1909@gmail.com
Received: November 11, B.E.2563 Revised: December 22, B.E.2563 Accepted: December 29, B.E.2563



123

123การวิเคราะห์นโยบายการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทยกับสิงคโปร์ (พ.ศ. 2553-2561)
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บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษานโยบายการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทย

และสิงคโปร์ในปี พ.ศ. 2553 - 2561 และเสนอแนวทางนโยบายเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน 

ต่อการจดัเกบ็ภาษีเงนิได้นติบิคุคลแก่ประเทศไทย โดยอาศยัข้อมลูทตุยิภมู ิการจดทะเบยีนนติบิคุคลเป็นรปู

แบบการวิจัยเอกสาร ผลการศึกษาพบว่า ในปีพ.ศ. 2561 มีสถานประกอบการท่ีจดทะเบียนนิติบุคคล 

เป็นบริษัทจ�ากัด (มหาชน) ทั่วประเทศที่ด�าเนินการจ�านวน 1,220 ราย ในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2556 บริษัท

จ�ากัด (มหาชน) สัดส่วนการจดทะเบียนปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ปีพ.ศ. 2557 - 2561 สัดส่วนการจดทะเบียน

ปรบัตัวลดลง อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลกรณท่ัีวไปในปี พ.ศ. 2556 – 2561 ของประเทศไทยมอัีตราร้อยละ 20  

และประเทศสิงคโปร์มีอัตราร้อยละ 17 ส่วนสุดท้ายจ�าลองสถานการณ์การเปรียบเทียบอัตราภาษีเงินได้

นิติบุคคล และการยกเว้นอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย อัตราร้อยละ 10 ส�าหรับจ่ายเงินปันผลและ 

การจ�าหน่ายเงนิก�าไรไปต่างประเทศ ซ่ึงภาครฐัควรน�าไปเป็นแนวทางในการก�าหนดนโยบาย คอื 1) นโยบาย

ยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ส�าหรับจ่ายเงินปันผลและการจ�าหน่ายเงินก�าไรไปต่างประเทศ 2) การให ้

สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 3) ภาครัฐและ 

หน่วยงาน ก.ล.ต. ควรส่งเสริมและผลักดันภาคเอกชนให้จดทะเบียนนิติบุคคลในตลาดหลักทรัพย์มากขึ้น  
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The Policy Analysis of Corporate Income Tax Collection of Thailand  
and Singapore in 2010-2018 
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Abstract

 The present study is a documentary research that purposes to study the policy of 

corporate income tax collection of Thailand and Singapore in 2010-2018. It also aims at 

studying policy approach for promoting competitive competency of corporate income tax 

collection in Thailand. The results of this study are: there are 1,220 the registered juristic 

person establishments as public company limited in the whole country in 2018. During 

2010-2013 the number of registered public company limited increased. The number in 

2014-2018, however, dropped 20 percent and 17 percent in Thailand and Singapore,  

respectively. The last section of this paper provides a comparison between the approach 

of exempting 10 percent withholding and giving dividend for the benefit to be taken out 

of the country. The results of the comparison can be used by the government agencies 

involved to promote the privileges of investment in a sector such as Industrial Materials & 

Machinery. The Government and The Securities and Exchange Commission should promote 

and encourage more companies in the private sectors to establish themselves as a register 

juristic person in The Stock Exchange of Thailand. 

Keywords: Policy, the corporate income tax, the registered cooperation, the competitive 

competency, Thailand 
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