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บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้ งนี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาลั กษณะหรือสภาพปัญหาและสาเหตุที่นาไปสู่ การยุบเลิ ก
รัฐวิสาหกิจในเชิงกรณีศึกษาการดาเนินการในเชิงกระบวนการจนนาไปสู่การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจทั้งในขั้นก่อน
ยุบเลิกระหว่างการดาเนินการยุบเลิกและภายหลังการยุบเลิกในเชิงกรณีศึกษาและปัญหาตลอดจนผลกระทบ
อันเกิดจากการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจรวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจใน
เชิงของการจัดการการเปลี่ยนแปลงประชากรที่ทาการศึกษา ได้แก่ กลุ่มผู้กาหนดนโยบายกลุ่มผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม
ผู้ใช้บริการและกลุ่มนักวิชาการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะหรือสภาพปัญหาและสาเหตุที่นาไปสู่การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจกรณีศึกษา
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์องค์การแบตเตอรี่และองค์การฟอกหนังพบว่ามี 2 ประเด็นคือ (1) ด้านการ
บริ ห ารจั ดการภายในองค์การพบว่า มีข้อจากัดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การการบริห ารงานที่ขาด
ประสิทธิภาพของผู้บริ หาร ปัญหาการขาดทุนขององค์การ และปัญหาสาเหตุด้านโครงสร้างและ (2) ด้าน
ความสามารถทางการเปลี่ ย นแปลงจากภายนอกพบว่ า องค์ ก ารไม่ มี ค วามสามารถทางการแข่ ง ขั น กั บ
ภาคเอกชนในการผลิตสินค้า ข้อจากัดด้านเทคโนโลยี และปัญหาทางด้านเศรษฐกิจปี พ.ศ.2540 ส่งผลให้
องค์การต้องยุบเลิกด้านการดาเนินการในเชิงกระบวนการจนนาไปสู่การยุบเลิก รัฐวิสาหกิจทั้งในขั้นก่อนยุบ
เลิ กระหว่างการดาเนิ น การยุ บเลิ กและภายหลั งการยุบเลิ กกรณีศึกษาองค์การรับส่ งสิ นค้าและพัสดุภัณฑ์
องค์การแบตเตอรี่องค์การฟอกหนังพบว่า กระบวนการจัดการก่อนยุบเลิกรัฐวิสาหกิจมีการเสนอทางเลือกและ
พิจารณาตัดสินใจร่วมกันภายในองค์การและเสนอเรื่องไปยัง คณะรัฐมนตรีพิจารณาด้านกระบวนการจัดการ
ระหว่ า งการยุ บ เลิ ก พบว่ า เป็ น ไปตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ ก ระทรวงการคลั ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ
ดาเนินการขั้นตอนการยุบเลิก และกระบวนการจัดการภายหลังการยุบเลิกพบว่า มีปรับปรุงโครงสร้างใน
บางส่วน และการชดเชยเงินและบางส่วนจ้างงานให้กระทรวงเจ้าสังกัดเป็นผู้ดาเนินการและด้านปัญหา
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ตลอดจนผลกระทบอันเกิดจากการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจรวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหา และลดผลกระทบจากการ
ยุบเลิกรัฐวิสาหกิจในเชิงของการจัดการการเปลี่ยนแปลงพบว่า ด้านสังคมการทาความเข้าใจกับผู้ใช้บริการด้าน
เศรษฐกิจการส่งเสริมให้เอกชนแข่งขันตามกลไกการตลาด และด้านการเมืองการแทรกแซงเชิงนโยบาย
คาสาคัญ : การยุบเลิก รัฐวิสาหกิจไทย

Abstract
This research aimed to study the nature or state of problems and causes which
leaded to the liquidation of State Enterprises. The research was a case study approach and
emphasized on the process approach operating in the initial state prior to the liquidation, in
the process of liquidation and the post-liquidation of State Enterprise. The research was
inclusive of problems, impacts due to the liquidation of State Enterprises as well as the
solution and the reduction of impacts from the liquidation of State Enterprises in form of
the change management. The data were collected through interview from the policy
makers, employee, customers and scholars.
The research revealed that the nature or state of problems and causes which leaded
to the liquidation of State Enterprises focusing on the Express Transportation Organization of
Thailand, the Battery Organization of Thailand and the Tanning Organization were concluded
with 2 issues: 1. Internal management of the organization was obstructed with limitation
from the objective of the establishment of the organization, the ineffective administration of
the executives, losing in business of the organizations, illiquidity and structural problem and
2.The potential to engage with the external changes was obstructed with the incapability of
the organization to compete with private sectors, the limitation of technology,
overshadowed by the state and the economic crisis in 1997 in which caused the losing in
business in the organizations. For the studying of process approach operating in the initial
state prior to the liquidation, in the process of liquidation and the post-liquidation of State
Enterprise focusing on the Express Transportation Organization of Thailand, the Battery
Organization of Thailand and the Tanning Organization indicated that there was a proposal
on the options and mutual decision-making process within the organizations in which
already proposed for a consideration from the Council of Ministers in which those
organization belonged to prior to the liquidation. The research also revealed that the
process of the liquidation was conformed to cabinet resolution which authorized the
Ministry of Finance to precede the liquidation process. Also, the research indicated that
there were improvements on some parts of the organization structure, compensation and
the employment after the liquidation which was under the responsibility of Ministries in
which those organizations belonged to. The solution and the reduction of impact from the
liquidation of State Enterprises in form of the change management, the social impact caused
more unemployment problem. For the economic sphere caused a capability for marketing
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competition. For the political sphere caused a reduction of sanction policy. Finally, for the
solution, the government should take a consideration before execute the liquidation of the
State Enterprise in order to reduce the impacts
Keyword : Privatization, Liquidation

บทนา
รัฐวิสาหกิจเป็น องค์การที่รั ฐบาลเป็นเจ้าของลั กษณะการดาเนินงานเช่นเดียวกับภาคเอกชนหรือ
อาจจะมีลักษณะการดาเนินงานภาครัฐโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและเพื่อ
แก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่กาลังพัฒนาถือว่า
รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ค วามส าคั ญ ซึ่ ง มี บ ทบาทและเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารพั ฒ นาประเทศ ประกอบตาม
แนวความคิดของชาติตะวันตกที่มีอิท ธิพลในการนาแนวความคิดการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนมาใช้ภาครัฐ
สาหรับประเทศไทยได้นาแนวคิดของชาติตะวันตกมาใช้เช่นเดียวกันกับประเทศอื่น (สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน, 2544, น.40-43) ทาให้รัฐวิสาหกิจมีก่อตั้งขึ้นมาเป็นจานวนมากในปีพ.ศ.2488-2502
ในช่วงจอมพลป.พิบูลสงครามและทั้งนี้ประเทศไทยยังคงมีความต้องการในการพัฒนาประเทศให้ก้าวทัดเทียม
นานาชาติ ในปี พ.ศ.2504 ประเทศไทยได้จัดทาแผนและดาเนินการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจแห่งชาติฉบั บที่1 (พ.ศ.2504-2509) รัฐ ได้พยายามอาศัยรัฐ วิสาหกิจเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ประเทศ โดยรั ฐ ได้ มีการจั ดทาแผนแม่บ ทที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒ นาเศรษฐกิจเป็นหลั กซึ่งในขณะนั้น มี
รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ 50 มีรัฐวิสาหกิจทั้งสิ้นมีจานวน 108 แห่ง (นันทวัฒน์
บรมานันท์, 2550, น. 258-260) ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว แต่ทั้งนี้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
เองก็ประสบปัญหาการบริหารและการขาดทุนโดยเฉพาะในปี พ.ศ.2540 ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจทาให้ขาดดุลเดินสะพัด เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวสูญเสียเงินสารองระหว่างประเทศจากการที่ภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย การบรรเทาภาระทางการเงินของรัฐบาลใช้วิธีหนึ่งคือ การลดภาระการเงินของรัฐบาลที่เกิด
จากการเป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจ การลดขนาดของรัฐวิสาหกิจจะช่วยลดความรับผิดชอบในภาระหนี้รัฐวิสาหกิจ
ได้ในอนาคต
ในปีพ.ศ. 2547 กระทรวงการคลังโดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้รับ
มอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการฟื้นฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจที่มีผลประกอบการขาดทุน 13 แห่งโดยมี
แนวทางในการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ และจัดทาแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อลดการขาดทุนและสามารถ
กาหนดรายได้และรายจ่ายรวมถึงการให้บริการเชิงพาณิชย์ในสังคมอย่างชัดเจนโดยที่สามารถให้บริการสังคม
ขณะเดียวกันก็สามารถสร้างรายได้ให้แก่รัฐ ดังนั้นสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้
จัดแบ่งรัฐวิสาหกิจ13แห่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามแผนฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง จากบทความเรื่อง
“อีก 2 แห่งจ่อคิวฯ” (2550, น.4) ได้กล่าวถึงกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่สามารถพลิกฟื้นได้โดยไม่ต้องรับความช่วยเหลือ
จากภาครัฐประกอบด้วยรัฐวิสาหกิจ 8 แห่งได้แก่สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) องค์การตลาดเพื่อการเกษตร
(อ.ต.ก.) องค์การคลังสินค้า (อคส.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ (อสค.)
องค์การสวนสัตว์ (อสส.) การเคหะแห่งชาติ (กคช.) และบริษัทไปรษณีย์ไทยจากัด (ปณท.) กลุ่มที่ 2 ถือเป็น
กลุ่มรัฐวิสาหกิจที่สามารถฟื้นฟูได้โดยความช่วยเหลือภาครัฐประกอบด้วยรัฐวิสาหกิจ 2 แห่งคือ การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) และองค์การขนส่ งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ทั้ง 2 แห่ งมีการดาเนินงานฟื้นฟูตาม
แผนพัฒนากลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ต้องลดบทบาทหรือยุบเลิกประกอบด้วย 3 แห่ง คือ องค์การรับส่งสินค้าและ
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พัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) องค์การแบตเตอรี่ (อบต.) และองค์การฟอกหนัง (อฟน.) โดยทั้ง 3 แห่งมีพระราชกิจจา
นุเบกษาให้ยุบไปแล้วและอยู่ในขั้นตอนของการชาระบัญชี
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาประเด็นปัญหาการศึกษาเรื่อง การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจไทยใน
กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ต้องลดบทบาทหรือยุบเลิก เนื่องจากประสบปัญหาหลายประการจนนาไปสู่การตัดสินใจ
ยุบเลิกตามกระทรวงการคลัง ที่มอบหมายหน้าที่การยุบเลิก ให้สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ดาเนินการโดยมุ่งสนใจศึกษาใน 2 ประเด็นหลักดังต่อไปนี้ ประเด็นแรกคือ สาเหตุของการการยุบเลิ ก
รัฐวิสาหกิจไทย ประเด็นที่สอง กระบวนการจัดการเมื่อหน่วยงานยุบเลิกรัฐวิสาหกิจไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงที่
นาไปสู่การสร้างแนวทางการจัดการรัฐวิสาหกิจที่มีการยุบเลิกในอนาคตอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะหรือสภาพปัญหาและสาเหตุที่นาไปสู่การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจในกรณีศึกษา
2. เพื่อศึกษาการดาเนินการในเชิงกระบวนการจนนาไปสู่การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจทั้งในขั้นก่อนยุบเลิก
ระหว่างการดาเนินการยุบเลิกและภายหลังการยุบเลิกในเชิงกรณีศึกษา
3. เพื่อศึกษาปั ญหาตลอดจนผลกระทบอันเกิดจากการยุบเลิ กรัฐ วิส าหกิจรวมทั้งแนวทางแก้ไข
ปัญหาและลดผลกระทบจากการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจในเชิงของการจัดการการเปลี่ยนแปลง

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้รูปแบบของการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
ประชากรที่ใช้ได้แก่ กลุ่มผู้กาหนดนโยบายกลุ่มผู้ปฏิบัติงานกลุ่มผู้ใช้บริการ และกลุ่มนักวิชาการ
กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มหลายชั้น (Multistage Cluster Sampling)ในขั้นที่ 1 แบบแบ่ง
ชั้น(Stratified Random Sampling) โดยแบ่งองค์การออกเป็น 3 องค์การประกอบด้วยองค์การรับส่งสินค้าและ
พัสดุภัณฑ์องค์การแบตเตอรี่และองค์การฟอกหนัง ในขั้นที่ 2 แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)
โดยแบ่งผู้ให้ข้อมูลสาคัญเป็น 4 กลุ่มได้แก่ ภาคีที่ 1 ผู้กาหนดนโยบายและระดับผู้อานวยการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
แทน ส่วนภาคีที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานระดับหัวหน้าฝ่าย ส่วนภาคีที่ 3 ผู้ใช้บริการระดับประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีที่ 4 นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจและการยุบเลิก
องค์การมีขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างในแต่ละภาคี ได้แก่ ภาคีที่ 1 การสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัย
ความน่าจะเป็น (non-probability sampling) แบบเจาะจง (purposive sampling) กาหนดให้เก็บกลุ่ม
ตัวอย่างทุกองค์การจานวน 3 องค์การ องค์การละ 3 คนรวมทั้งสิ้น 9 คน และภาคีที่ 2 ภาคีที่ 3 และภาคีที่ 4
ใช้ก ารสุ่ มที่ เหมือ นกัน การสุ่ มตัว อย่ างใช้ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งแบบไม่อ าศั ยความน่า จะเป็น (non-probability
sampling) แบบลูกโซ่ (snowball sampling) ให้ได้จานวนที่ต้องการเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างแนะนาไปสู่ ผู้ให้
ข้อมูลคนถัดไป
เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth interview) ใช้เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structured interview) การ
เก็บรวบรวมข้อมูล (data collections) ของการวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยทาการ
จดบั น ทึกข้อมูล จากเอกสารต่างๆที่เกี่ย วข้องการจดบันทึกและหรือการบันทึกเสียงข้อมูลที่ได้มาจากการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึกที่เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structured interview) กับผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ
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การวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (data analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดย
การจั ดกลุ่ มและหมวดหมู่อย่ างเป็น ระบบแล้ ว นามาวิเคราะห์ ด้ว ยการตีความ (Interpretations) จากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ

ผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ 1 ลักษณะหรือสภาพปัญหาและสาเหตุที่นาไปสู่การยุบเลิก
รัฐวิสาหกิจในกรณีศึกษา
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์พบว่า ลักษณะหรือสภาพปัญหาสาเหตุที่นาไปสู่การยุบเลิก ผู้วิจัย
จึงน าเสนอใน 2 ประเด็น ดังนี้ (1) ลักษณะหรือสภาพปัญหาสาเหตุภ ายในองค์การจากประสบปัญหาการ
บริหารงานที่ถูกจากัดด้วยวัตถุประสงค์การจัดตั้งตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การรัฐบาล พ.ศ.2496 การ
จัดตั้งองค์การรัฐวิสาหกิจมีข้อจากัดให้รัฐวิสาหกิจบริหารเพื่อบริการประชาชนไม่แสวงหากาไรและปัญหาขาด
การบริหารงานที่มี ประสิทธิภาพองค์การมีการบริหารในลักษณะระบบราชการ การบริหารรัฐวิสาหกิจนั้น
ผู้บริหารส่วนใหญ่มาจากการแต่งตั้งของนักการเมืองเพื่อเข้ามาบริหารงานทาให้การบริหารนั้นเป็นไปรูปแบบ
ของระบบราชการ ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน องค์การมีหนี้สินจากการบริหารงานผิดพลาดถึง
1,954 ล้านบาทและ (2) ลักษณะหรือสภาพปัญหาสาเหตุ ด้านความสามารถทางด้านการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอกใน ด้านความสามารถทางการแข่งขัน กับภาคเอกชนเป็นไปได้ยาก และยังมีข้อจากัดความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยี ข้อจากัดด้านเงินทุนที่ได้รับจากภาครัฐนั้นทาให้องค์การไม่สามารถพัฒนาหรือนาเทคโนโลยี
การขนส่งสมัยใหม่มาใช้ในองค์การได้
องค์การแบตเตอรี่พบว่า ลักษณะหรือสภาพปัญหาสาเหตุที่นาไปสู่การยุบเลิก นาเสนอใน 2 ประเด็น
ดังนี้ (1) ลักษณะหรือสภาพปัญหาสาเหตุด้านการบริหารจัดการภายในองค์การข้อจากัด วัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งองค์การตามพระราชกฤษฎีกาก่อตั้งองค์การพ.ศ.2496 เพื่อความมั่นคงของประเทศและบริการแก่
หน่วยงานภาครัฐ โดยไม่แสวงหากาไรทาให้ปัญหาการขาดทุนของและผลกาไรลดลงจากการดาเนินงานปีพ.ศ.
2508-2530 องค์การแบตเตอรี่มีผลประกอบการกาไรเฉลี่ยต่อปี 12.49 ล้านบาท แต่ภายหลังปีพ.ศ.2531
กลับมีผลกาไรลดลงโดยปี พ.ศ.2531-2535 มีผลกาไรเฉลี่ยเหลือ 3.74 ล้านบาท และ (2) สภาพปัญหาด้าน
ความสามารถทางด้านการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ความสามารถกับการแข่งขันกับภาคเอกชน องค์การ
แบตเตอรี่ดาเนินกิจการประกอบการด้านอุตสาหกรรมประเภทแบตเตอรี่เ พื่อประโยชน์แก่ทางราชการและ
ประชาชน จึงไม่มีความสามารถในด้านการแข่งขันกับภาคเอกชน และการเปลี่ ยนแปลงสิทธิพิเศษประเภท
บังคับของรัฐบาลที่ออกก่อนหน้านี้ในการก่อตั้งองค์การแบตเตอรี่เพื่อประโยชน์ ด้านความมั่นคงของรัฐในปี
พ.ศ.2530 สิทธิพิเศษประเภทบังคับทั้งหมดได้ยกเลิกทาให้องค์การไม่สามารถดาเนินกิจการได้
องค์การฟอกหนังพบว่า ลักษณะหรือสภาพปัญหาสาเหตุที่นาไปสู่การยุบเลิก นาเสนอใน 2 ประเด็น
ดังนี้ (1) ลักษณะหรือสภาพปัญหาสาเหตุด้านการบริหารจัดการภายใน องค์การการจัดโครงสร้างขององค์การ
ฟอกหนัง เป็นการบริหารงานภายใต้กฎระเบียบและข้อจากัด ของระบบราชการ ทาให้การทางานมีความล่าช้า
ส่งผลให้องค์การประสบปัญหาด้านการขาดสภาพคล่องทางการเงิน จากการวิเคราะห์ฐานะการเงินของการ
บริหารงานช่วงปี พ.ศ.2545-2549 องค์การขาดทุนทั้งสิ้น 331.1 ล้านบาท และ (2) สภาพปัญหาด้าน
ความสามารถทางด้านการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกจากปัญหาวิกฤตการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ พ.ศ.2540
ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยประสบปัญหา เกิดการระงับในการดาเนินกิจการองค์การฟอกหนังที่
ได้รับผลกระทบโดยตรงและความสามารถทางการแข่งขันกับภาคเอกชนองค์การไม่สามารถผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพและจาหน่ายในราคาถูกได้เมื่อเปรียบเทียบกับภาคเอกชนทีส่ ามารถผลิตได้คุณภาพมากกว่า
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วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ 2 การดาเนินการในเชิงกระบวนการจนนาไปสู่การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ
ทั้งในขั้นก่อนยุบเลิกระหว่างการดาเนินการยุบเลิกและภายหลังการยุบเลิกในเชิงกรณีศึกษา
1. องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์พบว่า
1) กระบวนการจัดการก่อนการยุบเลิกมีกระบวนการจัดการดังนี้ (1) การพิจารณาแนวทางการแก้ไข
ปัญหารัฐวิสาหกิจโดยผู้บริหารได้เสนอทางเลือก 2 แนวทางคือ แผนเพื่อฟื้นฟูกิจการและยุบเลิกกิจการเป็น
แนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดจากการเป็ นหนี้ 1,954 ล้านบาท และ (2) การพิจารณาและการจัดการยุบ เลิกมี
กระบวนการดาเนินการเพื่อให้การตัดสินใจในการเลือ กแนวทางที่ 2 คือ การยุบเลิกกิจการเป็นไปตามการ
วางแผนขององค์การ
2) กระบวนการจัดการระหว่างการยุบเลิก มีกระบวนการจัดการดังนี้ (1) ขั้นตอนการดาเนินการยุบ
เลิ กตามมติคณะรั ฐมนตรีให้มีการยุ บ เลิ กเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2548 ได้มีการจัดดาเนินขั้นตอน และ
กระทรวงการคลั ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ ด าเนิ น การขั้ น ตอนการยุ บ เลิ ก ให้ ก ระทรวงเจ้ า สั ง กั ด
กระทรวงการคลังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสานักงานตรวจเงินแผ่นดินและสานักงบประมาณ
ดาเนินการเสนอเรื่องไปที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณา (2) ขั้นตอนการจัดการหนี้สินและทรั พย์สินได้มีการ
จาแนกขั้นตอนในการจัดการ 2 ส่วนด้วยกันคือการจัดการเกี่ยวกับงบประมาณหนี้สะสม 1,954 ล้านบาท การ
ดาเนินการชาระบัญชีสินทรัพย์และพนักงานในขณะนั้นมีสินทรัพย์ตามมูลค่าทางบัญชี 1,282 ล้านบาท ดังนั้น
แนวทางในการจัดการทรัพย์สินดังกล่าวกระทาโดยการขายให้แก่กระทรวงการคลังและ (3) ขั้นตอนการจัดการ
พนักงานโดยพิจารณาด้านค่าตอบแทนที่คงค้างแก่พนักงานด้วยการจัดหาอาชีพใหม่ และการเสนอสถาบัน
การเงินเข้ามาแก้ไขปัญหา
3) กระบวนการจัดการหลังการยุ บเลิ กมีกระบวนการจัดการดังนี้ (1) การปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารจัดการโดยให้กระทรวงเจ้าสังกัดดาเนินการ (2) การจัดทาแผนฟื้นฟูให้ภาคเอกชนดาเนินการอย่างเสรี
(3) การจัดการบุคลากรชดเชยเงินพิเศษและหาอาชีพรองรับ และ (4) การจัดการทรัพย์สินขายสินทรัพย์ให้แก่
รัฐและนาเงินมาชาระหนี้
2. องค์การแบตเตอรี่พบว่า
1) กระบวนการจัดการก่อนการยุบเลิกมีกระบวนการจัดการดังนี้ (1) การพิจารณาแนวทางการแก้ไข
ปัญหารัฐวิสาหกิจผู้บริหารได้เสนอแนวทางการแก้ไข 2 แนวทางคือ พิจารณาร่วมทุนกับเอกชนในสัดส่วนที่
ภาครัฐถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 30 ภาคเอกชนถือหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 และยุบเลิกและยุบรวมสังกัด
กระทรวงกลาโหมจากการพิจาณาของคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องเลือกแนวทางที่ 2 คือ ยุบเลิกและยุบ
รวมสังกัดกระทรวงกลาโหม (2) การพิจารณา และการจัดการยุบเลิกมีกระบวนการพิจารณาแบบมีส่วนร่วมใน
องค์การและมีการพิจารณาแนวทางที่ 2 คือ การยุบเลิกกิจการ
2) กระบวนการจัดการระหว่างการยุบเลิกมีกระบวนการจัดการดังนี้ (1) ขั้นตอนการดาเนินการยุบ
เลิ กให้ กระทรวงการคลั งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการขั้นตอนการยุบเลิ ก โดยกระทรวงเจ้าสั งกั ด
กระทรวงการคลั ง สภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ส านั ก งานตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น และส านั ก
งบประมาณในการดาเนินการเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณา (2) ขั้นตอนการจัดการหนี้สินและ
สินทรัพย์จาแนกขั้นตอนในการจัดการ 2 ส่วนด้วยกันคือ การจัดการเกี่ยวกับงบประมาณกระทรวงกลาโหมเป็น
ผู้ดาเนิ นการช าระบั ญชีช่วงในระยะเวลาช าระบัญชีอนุมัติให้ ใช้ที่ดิน โรงงาน เครื่องจักร และการจัดการ
เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่ดิน โรงงาน เครื่องจักร รวมทั้งทรัพย์สินและอุปกรณ์ให้เป็นไปตามการดาเนิน งานของ
กระทรวงกลาโหมเป็นผู้ ดาเนินงาน และ (3) ขั้นตอนการจัดการพนักงานพิจารณาเงินชดเชยและคัดเลือก
พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญปฏิบัติงานในโรงงานแบตเตอรี่ทหาร
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3) กระบวนการจัดการหลังการยุ บเลิ กมีกระบวนการจัดการดังนี้ (1) การปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารจัดการหลังจากมีพระราชกฤษฎีกายุบเลิกองค์การแบตเตอรี่ พ.ศ.2550 และปัจจุบันเปลี่ยนฐานะเป็น
โรงงานในส่วนราชการมีชื่อว่าโรงงานแบตเตอรี่ทหาร สังกัดกองโรงงานอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมทหาร
ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (2) การจัดทาแผนฟื้นฟูโดยให้องค์การแบตเตอรี่สังกัด
กระทรวงกลาโหม (3) การจัดการบุคลากรการบริหารด้านบุคลากรจัดให้มีการชดเชยพิเศษตามเห็นควรอนุมัติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2550 และให้พนักงานได้รับการคัดเลือกให้ทางานในโรงงานแบตเตอรี่
ทหารได้รับอัตราเงินพิเศษคนละ 2 เท่าของเงินเดือนค่าจ้าง พนักงานที่ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าทางานให้รับอัตรา
คนละ 6 เท่าของเงินค่าจ้าง และ (4) การจัดการทรัพย์สินให้ขายสินทรัพย์ให้แก่รัฐและนาเงินมาชาระหนี้
3.องค์การฟอกหนังพบว่า
1) กระบวนการจัดการก่อนการยุบเลิกมีการกระบวนการดังนี้ (1) การพิจารณาแนวทางการแก้ไข
ปัญหารัฐวิสาหกิจมี 3 แนวทางคือแนวทางที่ 1 จัดทาโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด (Early Retirement)
โดยมีรัฐบาลเป็นผู้ค้าประกัน แนวทางที่ 2 ในกรณีที่องค์การฟอกหนังได้ย้ายไปยัง กระทรวงอุตสาหกรรมและ
ปฏิบัติตามข้อตกลงของกระทรวงการคลังโดยให้มีการปรับโครงสร้างรวมทั้งเปลี่ยนแปลงทุนขององค์การฟอก
หนังเป็นหุ้นตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 และให้กิจการเชิงพาณิชย์ขององค์การฟอกหนังเป็น
บริษัทจัดตั้งขึ้นและคงกิจการมิใช่เชิงพาณิชย์และแนวทางที่ 3 หากรัฐบาลมีความประสงค์ที่จ ะยุบเลิกกิจการ
องค์การฟอกหนัง (2) การพิจารณาและการจัดการยุบเลิกจากการพิจารณาของคณะกรรมการและพนักงานใน
องค์การได้มีการเลือกแนวทางที่ 3 การยุบเลิกกิจการองค์การฟอกหนัง
2) กระบวนการจัดการระหว่างการยุบเลิกมีกระบวนการจัดการคือ (1) ขั้นตอนการดาเนินการยุบเลิก
ตามพระราชกฤษฎีกายุ บ เลิ กองค์การฟอกหนัง พ.ศ.2550 ในการยุบเลิ กนั้นกระทรวงการคลั งได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อดาเนินการขั้นตอนการยุบเลิก โดยให้กระทรวงเจ้าสังกัดกระทรวงการคลังสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และสานักงบประมาณในการดาเนินการเสนอเรื่องยัง
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณา (2) ขั้นตอนการจัดการหนี้สินและทรัพย์สินมีการจาแนกขั้นตอนในการจัดการ
2ส่วน คือ การจัดการเกี่ยวกับงบประมาณให้ชาระหนี้ 100 กว่าล้าน ตามมติคณะรัฐมนตรี 22 ตุลาคม พ.ศ.
2550 และชดเชยเงินค่าตอบแทนและหนี้สินขององค์การให้เป็นไปตามคณะรัฐมนตรีและกระทรวงกลาโหม
และการจัดการเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ ในส่วนของที่ดินโรงงาน เครื่องจักร รวมทั้งทรัพย์สินและอุปกรณ์ที่มีอยู่
เดิมต่อไปได้ ให้กองทัพบก และส านั กงานปลัดกระทรวงกลาโหมดาเนินการ และ (3) ขั้นตอนการจัดการ
พนักงานในการดาเนินการจัดการด้านพนักงานโดยพิจารณาในด้านค่าชดเชยและการถ่ายโอนพนักงาน
3) กระบวนการจัดการหลังการยุ บเลิ กมีกระบวนการจัดการดังนี้ (1) การปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารจัดการให้องค์การฟอกหนังเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงกลาโหม (2) การจัดทาแผนฟื้นฟูไม่ได้มี
การจัดทาแผนฟื้นฟูที่ชัดเจนแต่ให้ไปสังกัดกระทรวงกลาโหม (3) การจัดการบุคลากรได้มีการชดเชยพนักงาน
ตามสิทธิทางกฎหมายและ (4) การจัดการทรัพย์สินขายสินทรัพย์ให้แก่รัฐและนาเงินมาชาระหนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ 3 ปัญหาตลอดจนผลกระทบอันเกิดจากการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจรวมทั้ง
แนวทางแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจในเชิงของการจัดการการเปลี่ยนแปลง
1. องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์พบว่า
ด้านสั งคม ข้อค้น พบ ปั ญหา อุป สรรค ผลกระทบเกิดขึ้นจากองค์การรับส่ งสิ นค้าและพัส ดุภัณฑ์
เนื่องจากองค์การมีการดาเนินกิจการช้านานจึงมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการและกลุ่มพนักงานที่ตกงานจากการ
ยุบเลิกดังนั้นภาครัฐต้องทาความเข้าใจและชดเชยส่วนของรายได้ด้านเศรษฐกิจข้อค้ นพบภาคเอกชนที่ได้รับ
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ผลกระทบมีช่วงแรกเท่านั้น แต่ทั้งนี้ด้วยศักยภาพการแข่งขันทางด้านการขนส่งที่มีมากขึ้นส่งผลให้ภาคเอกชน
มีการแข่งขันตามกลไกการตลาดและด้านการเมืองข้อค้นพบการแทรกแซงทางการเมืองในรูปแบบของนโยบาย
การเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากการบริหารองค์การและส่งผลกระทบให้องค์การดาเนินกิจการขาดทุน และ
ไม่สามารถขึ้นราคาการให้บริการ
แนวทางแก้ไขผลกระทบจากการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจในเชิงของการจัดการการเปลี่ยนแปลงใน 3 ช่วง
ได้แก่ (1) ระยะการยอมรั บ ถึ งความจ าเป็ น ในการเปลี่ ยนแปลงควรพิจารณาปัญหาขององค์การและการ
พิจารณาร่วมกันของคนในองค์การ (2) ระยะการดาเนินการเปลี่ยนแปลงการพิจารณาถึงปัญหาร่วมกันระหว่าง
พนักงานและผู้บริหาร เพื่อเสนอทางออกและลดผลกระทบจากการต่อต้านของพนักงานโดยคานึงถึงประโยชน์
ของชาติเป็ น เรื่ อ งส าคัญและ (3) ระยะรัก ษาสภาพใหม่ที่เ กิดจากหลั งการเปลี่ ย นแปลงการรักษาการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง การเปลี่ยนแปลงเชิงบุคคล และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลง
ขององค์การนั้นยอมเกิดผลดีต่อองค์การ
2. องค์การแบตเตอรี่พบว่า
ด้ า นสั ง คม องค์ ก ารจั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ความมั่ น คงของประเทศ ดั ง นั้ น การยุ บ เลิ ก และย้ า ยไปสั ง กั ด
กระทรวงกลาโหมจึ งไม่มีผลกระทบมากนั ก ด้านเศรษฐกิจ เป็นไปตามการแข่งขันของกลไกการตลาดที่มี
ประสิทธิภาพและด้านการเมืองรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของรัฐในการลดสิทธิพิเศษเป็นข้อจากัด
ในการดาเนินงานขององค์การ
แนวทางแก้ไขผลกระทบจากการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจในเชิงของการจัดการการเปลี่ยนแปลงใน 3 ช่วง
ได้แก่ (1) ระยะการยอมรับถึงความจาเป็นในการเปลี่ยนแปลงองค์การจะประสบความสาเร็จได้ต้องอาศัยการ
จัดโครงสร้างที่เหมาะสมการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิ บัติงาน (2) ระยะการดาเนินการเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์การ
หรื อ ความสามารถขององค์ก ารในการแข่ งขัน กับ ภายนอกได้นั้ น จาเป็ นต้อ งมี การจั ดการเปลี่ ยนแปลงที่
เหมาะสมและ (3) ระยะรักษาสภาพใหม่ที่เกิดหลังการเปลี่ยนแปลงการรักษาการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
ต้องมีความยืดหยุ่นและมีความทันสมัยเพื่อรองรับการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ
3. องค์การฟอกหนังพบว่า
ด้ า นสั ง คม องค์ ก ารจั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ความมั่ น คงของประเทศ ดั ง นั้ น การยุ บ เลิ ก และย้ า ยไปสั ง กั ด
กระทรวงกลาโหมจึงไม่มีผลกระทบมากนัก ด้านเศรษฐกิจเป็นไปตามการแข่งขันของกลไกการตลาด จึงทาให้
กิจการบางอย่างมีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของการพัฒนาประเทศ และด้านการเมืองการกาหนด
นโยบายของภาครัฐเป็นข้อจากัดในการบริหารงานขององค์การฟอกหนัง
แนวทางแก้ไขผลกระทบจากการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจในเชิงของการจัดการการเปลี่ยนแปลงใน 3 ช่วง
ได้ แ ก่ (1) ระยะการยอมรั บ ถึ ง ความจ าเป็ น ในการเปลี่ ย นแปลงการพิ จ ารณายุ บ เลิ ก ควรพิ จ ารณาด้ า น
วัตถุประสงค์เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการพัฒนาประเทศอย่างไร และปรับเปลี่ยนองค์การให้มีความสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาประเทศในเป็นหลัก (2) ระยะการดาเนินการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันอาจมีผลมาจากการ
เปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ มภายนอก จึ ง ต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นองค์ ก ารให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ
สภาพแวดล้อม และ (3) ระยะรักษาสภาพใหม่ที่เกิดจากหลังการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างองค์การ ต้องมี
การปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และมีความยืดหยุ่นในการดาเนินกิจการ

อภิปรายผล
1. ด้านลั ก ษณะหรื อสภาพปั ญหาและสาเหตุที่น าไปสู่ การยุ บเลิ กรัฐ วิส าหกิจในกรณีศึกษาพบว่ า
การก่อตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นมีการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ไม่ชัดเจน ยากต่อการปฏิบัติและมีความเกี่ยวข้องในด้าน
การแสวงหากาไรให้กับภาครัฐ ทั้งนี้ยังคงมีการแทรกแซงการดาเนินการของรัฐวิสาหกิจจากภาครัฐ ถึงแม้ว่าจะ
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มี การกาหนดให้มีการบริห ารงานด้วยตนเองก็ตามสอดคล้ องกับงานวิจัย ของ Tan (2008) ศึกษาเรื่อง
Privatization in Malaysia:Regulation Rent-seeking and Policy Failure เป็นการวิจัยเกี่ยวกับการแปร
รูปรัฐวิสาหกิจในประเทศมาเลเซียพบว่า ความสาเร็จของการแปรรูปไม่ได้ลดการแทรกแซงของรัฐ ในการ
แทรกแซงนั้นส่งผลต่อการดาเนินกิจการและการบริหารงานขององค์การ (สังศิต พิริยะรังสรรค์ และ ศรัณย์
ธิติลักษณ์, 2552, น.25) ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ปัญหาที่ตามมาคือ ความสามารถทางการบริหารองค์การไม่เป็นไป
ตามวั ตถุ ป ระสงค์ ของการดาเนิ น กิ จ การ รวมถึง การไม่เ อื้อ อานวยให้ ห น่ว ยงานมีอิ ส ระในการแข่ งขั นกั บ
ภาคเอกชน (นั น ทวัฒ น์ บรมานั น ท์ , 2547) ข้ อจ ากัด ทางกฎระเบีย บที่ค ล้ า ยกับ ระบบราชการส่ งผลต่ อ
การบริ ห ารองค์ก ารขนาดใหญ่ จนเป็ น ปั ญ หาที่ส ะสมขององค์ การน าไปสู่ กระบวนการยุบ เลิ กหน่ว ยงาน
กระบวนการดังกล่าวนี้จาเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง และความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานทุก
คนในหน่วยงาน ดังนั้นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะคือ การจัดการรัฐวิสาหกิจ ควรการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนใน
ภาครัฐ (Savas, 1987, p.56) ซึ่งรูปแบบหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจ แต่ทั้งนี้ควรลดบทบาทของภาครัฐในการดาเนินกิจการใน
รัฐวิสาหกิจเพื่อให้องค์การสามารถดาเนินตามกลไกการตลาดได้
2. ด้านการดาเนินการในเชิงกระบวนการจนนาไปสู่การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจทั้งในขั้นก่อนยุบเลิกระหว่าง
การยุบเลิกและภายหลังการยุบเลิกขององค์การทั้ง 3 องค์การสอดคล้องกับแนวคิดของ Gogoneata, (2010,
p.40) กระบวนการแก้ไขการยุบเลิกต้องคานึงถึงประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์จากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจหรือ
ในการพิจารณาการยุบเลิกขั้นก่อนกระบวนการยุบเลิกตามแนวคิดของ นันทวัฒน์ บรมานันท์ (2550, น.25)
มีกระบวนการ 2 ขั้นตอน คือ ขั้น ตอนแรก การพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหารัฐ วิส าหกิจมี การเสนอ
ทางเลือกและพิจารณาตัดสินใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน และการตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
ของการรัฐบาลที่นาไปสู่การยุบเลิกเพื่อป้องกันการขายทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจให้กับภาคเอกชน (Kloepfer,
1993, p.18) ขั้นตอนที่สอง การพิจารณาและการจัดการยุบเลิกโดยกระทรวงเจ้าสังกัดดาเนินการเสนอเรื่องไปยัง
คณะรัฐมนตรีพิจารณาและจั ดตั้งคณะกรรมการในการชาระบัญชี ซึ่งการยุบเลิกเป็นการดาเนินการตามข้อ
กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ องกั บการยุ บ เลิ ก (Bel,2006,p.187) ส่ ว นกระบวนการจั ดการระหว่ า งการยุ บ เลิ ก มี การ
กระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นตอนการดาเนินการยุบเลิก เมื่อมีการเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมแบบมี
ส่ วนร่ วมเสนอเรื่ องไปยั งคณะรั ฐมนตรี ผู้ พิจารณาการยุ บเลิ ก กระทรวงการคลั งแต่งตั้ งคณะกรรมการเพื่ อ
พิจารณาและแต่งตั้งให้กระทรวงเจ้าสังกัด ดาเนินการยุบเลิกและสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และสานักงบประมาณร่วมดาเนินการยุบเลิกสอดคล้องกับ (Sprenger, 2014, p.200)
(2) ขั้นตอนการจัดการหนี้สินและทรัพย์สินพิจารณาหนี้สินทั้งหมดและทาบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สิน และหนี้สินโดย
ให้ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องรั บ ผิ ดชอบเช่น องค์การรับ ส่ งสิ นค้าและพัส ดุภัณฑ์ กระทรวงการคลั ง ดาเนินการ
องค์การแบตเตอรี่ และองค์การฟอกหนังกระทรวงกลาโหมดาเนินการ และ (3) ขั้นตอนการจัดการพนักงาน
พิจารณาการชดเชยรายได้ให้แก่พนักงานจานวนพนักงานทั้งหมด และการชดเชยตามกฎหมายหาองค์การเพื่อ
สร้างอาชีพสอดคล้องกับ Ayodeji (2011) กล่าวว่า ความรับผิดชอบของรัฐบาลในการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ
จะต้องแก้ไขการเรียกร้องของพนักงาน และกระบวนการจัดการภายหลังการยุบเลิกมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ
(1) การปรับปรุงโครงสร้างการบริ หารจัดการการแปรรูปบางส่ วนหรือการขายกิจการให้แก่ภาคเอกชนหรือ
ทางเลือกของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (2) การจัดทาแผนฟื้นฟู เกิดจากการเรียกร้องของประชาชนนาไปสู่การ
ตัดสิน ใจของผู้บริ หาร (3) การจัดการบุคลากรลดการเรียกร้องของพนักงานโดยการให้ความสาคัญกับ
ค่าชดเชย และ (4) การจัดการทรัพย์สินการเปลี่ยนสินทรัพย์ทางสังคมความเป็นเจ้าของทางสังคมดาเนินตาม
กฎหมายสาหรับโครงสร้างเฉพาะ
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3. ด้านปัญหาอุปสรรคตลอดจนผลกระทบอันเกิดจากการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจรวมทั้งแนวทางแก้ไข
ผลกระทบจากการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจในเชิงของการจัดการการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 องค์การพบว่า ใน 2 ประเด็น
ใหญ่ ๆ คือ (1) ปัญหาอุปสรรคตลอดจนผลกระทบอันเกิดจากการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจในด้านสังคมการทาความ
เข้าใจกับ ผู้ ใช้บริ การการชดเชยและหาอาชีพให้ แก่พนักงานสอดคล้ องกับ Gunning (2000,p.32) ด้าน
เศรษฐกิจการส่งเสริมให้เอกชนแข่งขันตามกลไกการตลาดและด้านการเมืองการแทรกแซงทางการเมืองเป็น
ข้อจากัดในการตัดสินใจดาเนินการยุบเลิก และ (2) แนวทางแก้ไขผลกระทบจากการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจในเชิง
ของการจั ด การการเปลี่ ย นแปลงตามแนวความคิ ด ของ โกวิ ท ย์ กั ง สนั น ท์ (2555, น.11) และ
BalogunandHope-Hailey (2004,p.22) ใน 3 ช่วง ได้แก่ (1) ระยะการยอมรับถึงความจาเป็นในการ
เปลี่ยนแปลง (2) ระยะการดาเนินการเปลี่ยนแปลง และ (3) ระยะรักษาสภาพใหม่ที่เกิดหลังการเปลี่ยนแปลง
การจัดการเปลี่ยนแปลงต้องมีการจัดเป็นอย่างระบบ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
การบริหารปฏิกิริยาตอบโต้การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญและ
การเปลี่ยนแปลงบนองค์ความรู้

ข้อเสนอแนะการวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้
1. รั ฐบาลและหน่ว ยงานที่เกี่ย วข้องกับการยุบเลิ กควรดาเนิน การกาหนดนโยบายในการยุบเลิ ก
องค์การภาพรวม โดยมีการพิจารณาลักษณะหรือสภาพปัญหาสาเหตุที่นาไปสู่ การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจด้านการ
ขาดทุ น ว่า มีส าเหตุ มาจากปั ญ หาอะไรและกาหนดแนวทางการแก้ ไขปั ญหาร่ ว มกั นระหว่างผู้ ปฏิบั ติงาน
ผู้บริหารและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาที่แท้จริงและกาหนดแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา ทั้งนี้ลักษณะหรือสภาพปัญหาสาเหตุที่นาไปสู่การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจในกรณีศึกษามี ความแตกต่างกัน
แต่ปัญหาที่พบและนาไปสู่การตัดสินใจยุบเลิกก็คือ ปัญหาขาดทุนขององค์การรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นรัฐบาลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีกฎระเบียบที่ชัดเจนในการกาหนดการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจเหล่านั้น
2. กระบวนการจัดการการยุบเลิกรัฐบาลควรมีการกาหนดแนวทางที่ชัดเจนเช่น การกาหนดขั้นตอน
การยุบเลิกต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีและกระทรวงเจ้าสังกัดในการพิจารณาร่วมกัน ทั้งนี้ต้องวางแผนในการ
จัดการด้านผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากองค์การ เมื่อมีการยุบเลิกจะมีพนักงานที่ตกงานและมีอายุมากไม่สามารถหา
งานในระบบราชการหรือองค์การภาคเอกชนรองรับได้ รัฐบาลต้องจัดทาแผนและการสร้างอาชีพใหม่ รวมทั้ง
การชดเชยรายได้ตามกฎหมายแรงงานด้านการจัดการสินทรัพย์ขององค์การควรมีกฎหมายรองรับในการถ่าย
โอนไปยังกระทรวงเจ้าสังกัดหรือการโอนกรรมสิทธิ์ให้ภาคเอกชนดาเนินการ
3. แนวทางการแก้ไขการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจในอนาคต 3 ช่วง ได้แก่ (1) ระยะการยอมรับถึงความ
จาเป็ น ในการเปลี่ย นแปลงรั ฐ บาลมีความจาเป็นในการบริห ารประเทศและมีการลดบทบาทขององค์การ
รัฐวิสาหกิจลง จะต้องทาความเข้าใจระหว่างผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์การดาเนินงานของ
รัฐ และหาแนวทางในการดาเนินเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น (2) ระยะการดาเนินการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการพิจารณา
ถึงขั้นตอนดาเนินการแก้ไขจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของพนักงานดาเนินแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน
และ (3) ระยะรั ก ษาสภาพใหม่ที่เ กิดจากหลั งการเปลี่ ยนแปลงเมื่อมี การยุ บเลิ กองค์ การรั ฐวิสาหกิจย่อมมี
ผลกระทบทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการรัฐบาลจาเป็นต้องส่งเสริมภาคเอกชนให้ดาเนินการในกิจการนั้นๆ
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