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หัวข้อการค้นคว้าอิสระ ประสิทธิผลของการน านโยบายแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเกินราคารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
มาปฏิบัติ 

ชื่อผู้เขียน นางสาวณหทัย กูลณรงค ์
ชื่อปริญญา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ)  
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ ส าหรับนักบริหาร 

รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ 
ปีการศึกษา 2559 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลของการน านโยบายแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล 
เกินราคาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มาปฏิบัติ” มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1.ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของการน านโยบายแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคามาปฏิบัติ  2. ศึกษา
ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามนโยบายการแก้ไขปัญหาการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดย
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาข้อมูลจาก
เอกสาร เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
(Key Informants) เพ่ือให้ได้มุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการการน านโยบายแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเกินราคารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชามาปฏิบัติ โดยเครื่องมือในการศึกษา 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง และวิธีสุ่มตัวอย่าง ผู้ศึกษาได้เลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาโดยการก าหนด
จ านวนขึ้นมา (Quota Sampling) เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่ชัด ซึ่งเป็นผู้ที่น านโยบาย
ไปปฏิบัติได้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจบังคับใช้กฎหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ได้แก่ ผู้ค้าและผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยก าหนดขึ้นมาเป็นตัวแทนของแต่ละเขตพ้ืนที่ ตาม
เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร โดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความข้อมูลใน
เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ือวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยผลการศึกษามีดังนี้ 

ประสิทธิผลของการน านโยบายการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาของ
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สามารถแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาได้ในระดับหนึ่ง 
ผลจากการสัมภาษณ์ทั้งจากผู้ค้าและผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล พบว่า หลังรัฐบาลประกาศนโยบาย 
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แผงค้าสลากมีการติดปูายราคาชัดเจน โดยผู้ซื้อส่วนใหญ่ซื้อสลากได้ขายในราคา 80 บาท เมื่อเทียบ
กับก่อนที่รัฐบาลพอเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเข้ามา ที่ผู้ค้าและผู้ซื้อส่วนใหญ่ระบุว่า เคยซื้อสลาก
เฉลี่ยอยู่ที่ราคา 90-110 บาท แต่ยังพบการขายเกินราคาในกรณีสลากรวมชุด ที่ขายต่อชุดประมาณ 
450-500 บาทต่อ 5 ฉบับคู่ เฉลี่ยราคาใบละ 90-100 บาท ส่วนในด้านความพึงพอใจของผู้ซื้อ พบว่า
ส่วนใหญ่ระบุว่า มีความพึงพอใจ เนื่องจากได้ซื้อสลากในราคาสลากถูกลง จึงได้รับประโยชน์จาก
นโยบาย แต่พบว่าผู้ค้าสลากบางส่วนยังไม่มีความพึงพอใจ เนื่องจากได้ก าไรไม่มากเหมือนสมัยก่อน 
เพราะต้องในราคา 80 บาทราคาเดียวเท่านั้น แต่ผู้ค้ามีการปรับตัวและหารายได้เสริม โดยการวาง
กล่องทิปท่ีบริเวณแผงค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เพ่ือให้ผู้ซื้อได้ใส่เงินลงในกล่องทิปตามความพึงพอใจ 

โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวในการน านโยบายการแก้ไขปัญหา
สลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มาปฏิบัติ ประกอบด้วย ปัจจัย
ด้านความสามารถในการบริหารจัดการของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ,ปัจจัยด้านความเข้มงวด
กวดขันของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจบังคับใช้กฎหมาย , ปัจจัยด้านความเข้มงวดในการปฏิบัติการระดับ
พ้ืนที่ และปัจจัยด้านการเข้าถึงช่องทางการติดต่อรับเรื่องร้องทุกข์ โดยมีข้อเสนอแนะคือ ส านักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลควร เพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งก าหนดรูปแบบและวิธีการจ าหน่ายต่างๆ เช่น 
รัฐบาลจัดสลากรวมชุดขึ้นมาเอง หรือการก าหนดราคาสลากรวมชุดขึ้นมาเฉพาะ เพ่ือให้ผู้ค้าได้รับ  
การจัดสรรสลากรวมชุดจากส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งเป็น
ต้นเหตุปัญหาสลากรวมชุดที่ขายเกิน และควรควรเพ่ิมช่องทางร้องทุกข์หรือรับเรื่องร้องเรียน  
ณ จุดซื้อ-ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพ่ือเปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับเบาะแสการ
จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาร้องเรียนได้โดยตรง และเข้าถึงบริการของส านักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาลมากข้ึน ขณะเดียวกันควรตั้งรางวัลน าจับให้รางวัลแก่ประชาชนที่ให้ข้อมูลหรือเบาะแสต่อ
เจ้าหน้าที่ จนน าไปสู่การจับกุมได้ เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในการแก้ปัญหาสลากเกินราคาอย่างยั่งยืน 
 
ค าส าคัญ: สลากกินแบ่ง, นโยบายสาธารณะ, ประสิทธิผล, บอร์ดกองสลาก 
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ABSTRACT 
 

The special research on “effectiveness of implementation of a policy by 
the government led by General Prayut Chan-ocha to solve overpricing of government 
lottery tickets” aims (1) to study contributing factors contributing in the effectiveness 
of implementation of the policy to solve overpricing of government lottery tickets 
and (2) to study the effectiveness of implementation of the policy to solve this 
problem itself. The study was conducted as a qualitative research by gathering 
information from documents, making observations and conducting in-depth 
interviews with key informants to obtain viewpoints from those relevant to the 
implementation of the policy to solve the problem by the Prayut government. A 
sample of population and sampling method were used as the research instrument. 
Quota sampling was chosen by the researcher as the sampling method because the 
definite number of population – those who implemented the policy– is unknown. 
The research population are law enforcement officers and stake holders in the 
implementation of the policy including sellers and buyers of the government lottery 
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tickets. Representatives were selected in an area-based basis divided by districts of 
Bangkok. The data obtained was analyzed and processed through an analysis and a 
descriptive analysis approaches. The results of the study can be concluded that the 
implementation of the policy by the Prayut government to solve overpricing of 
government lottery tickets can solve the problem at a certain level. According to 
interviews with sellers and buyers of the lottery tickets, a clear sign to show the 
lottery ticket price was displayed at lottery stalls after the government launched the 
policy. Most of the buyers bought the lottery tickets at the price of 80 baht, 
compared to 90-110 baht at which most of the buyers had bought before the Prayut 
government took up the administration. However, overpricing is still found in the 
case of a set of government lottery tickets with the same number which was sold at 
around 450-500 baht for five pairs of lottery tickets or an average of 90-110 baht per 
ticket. In terms of the buyers’ satisfaction, most of them were satisfied with the 
policy because they were benefitted from it for they could buy a lottery ticket at a 
lower price. On the other hand, some sellers were not satisfied with the policy 
because they gained less profits than before for they had to sell a lottery ticket at a 
fixed price of 80 price. Some sellers adapted themselves to the situation and sought 
additional income by placing a tip box at their stalls, allowing the buyers to give tips 
based on their preference. 

Factors contributing to the success and failure of the implementation of 
the policy to solve overpricing of government lottery tickets lie on the management 
skills of the Thai Government Lottery Office, the strictness of law enforcement 
officers, the strictness of the operations on the ground and the access to complaint 
channels. The researcher came up with a suggestion that the Thai Government 
Lottery Office should introduce new products as well as new sales patterns and 
methods. For example, the government should provide sets of lottery tickets with 
the same number or set a specific price for that kind of lottery tickets so that the 
tickets will be directly distributed to the sellers by the Thai Government Lottery 
Office without any interference of a middle man who is the cause of the overpricing. 
Additional complaint channels should also be established where government lottery 
tickets are sold and bought so that those affected by or get any tip-off of the over 
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pricing can directly file their complaints and can gain more access to the services 
provided by the Thai Government Lottery Office. Meanwhile, rewards should be 
granted to people who give any information or tip-off to the authorities, leading to 
an arrest of a culprit so that the overpricing of lottery tickets shall be successfully 
addressed in a sustainable way. 

 
Keywords: lottery, public policy, effectiveness, lottery board 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงได้ ด้วยความกรุณาจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ ซึ่งกรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ และกรุณาให้ความรู้ 
ค าแนะน า ตลอดจนตรวจสอบและแก้ไขจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ข้าพเจ้าต้องขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้  

ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ อิสสระชัยยศ ที่กรุณาเป็น
ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ พร้อมทั้งค าแนะน า ข้อคิดเห็น และแนวทางการแก้ไข
ให้มีความสมบูรณ์  

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกท่าน 
และวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์วิชาความรู้ที่มีคุณค่าอย่างสูงอย่างเต็ม
ความสามารถให้กับข้าพเจ้าอย่างดียิ่ง ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในโครงการนี้ 

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะทุกท่าน 
ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในระหว่างการศึกษา 

ขอขอบพระคุณเพ่ือน ๆ ร่วมชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจและ
กิจการสาธารณะ) รุ่นที่ 27 ทุกคนที่เกื้อกูล ร่วมแรงร่วมใจ และให้ก าลังใจ ทั้งการเรียนและกิจกรรม
ต่างๆ เป็นอย่างดีตลอดเวลาในช่วงการศึกษา 

ขอขอบพระคุณเพ่ือนๆ และพ่ีๆ ผู้สื่อข่าวประจ าท าเนียบรัฐบาล ที่ค่อยให้ความ
ช่วยเหลือ และค าแนะน าส าหรับการวิจัยครั้งนี้  

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว รวมไปถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลาย
ของข้าพเจ้า ที่เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นก าลังใจ ตลอดจนเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญยิ่งของ
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญของปัญหา 
 

ปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา หรือปัญหาหวยแพง ถือเป็นปัญหาที่
หมักหมมมาเป็นเวลานาน และเป็นปัญหาที่กระทบผู้ที่มีรายได้น้อยจนไปถึงรายได้ปานกลางของ
ประเทศ ที่เป็นทั้งผู้ค้าและผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าการแก้ไขปัญหาการขายสลาก
กินแบ่งรัฐบาลเกินราคาไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มีความซับซ้อน โดยปัญหาสลากขายเกินราคามีสาเหตุหลักๆ 
มาจากโครงสร้างการกระจายสลากที่ไปไม่ทั่วถึง เนื่องจากการจัดสรรสลากมีลักษณะกระจุกตัวมาก
เกินไป ท าให้เกิดการผูกขาดและปั่นราคาสลากท าได้ง่าย เพราะขาดกลไกถ่วงดุลจากผู้ค้าสลากราย
ย่อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสลากได้โดยตรง แม้ว่าจะเข้าถึงได้แต่ยังคงมีสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยเกินไป 
ขณะที่กลไกการกระจายสลากไปถึงผู้บริโภคมีล าดับขั้นตอนที่มากเกินไป เพราะทุกๆ ขั้นตอนที่สลาก
ผ่านไป ก็ได้เกิดต้นทุนส่วนเพ่ิมขึ้นไปด้วย เมื่อสลากไปถึงผู้บริโภคราคาสลากก็สูงเกินกว่าราคาที่
ก าหนดไว้ อีกทั้งผู้แทนจ าหน่าย องค์กร สมาคม และมูลนิธิต่างๆ รวมทั้งส่วนราชการต่างๆ ที่ได้รับ
การจัดสรรโควตาไม่ได้เป็นผู้จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเอง แต่กลับน าสลากไปขายให้กับยี่ปั๊วหรือ
พ่อค้าคนกลาง เพื่อจะได้ราคาสูงและลดความเสี่ยงในการขายสลากไม่หมด ท าให้ตัวแทนขายหรือผู้ค้า
รายย่อยต้องไปซื้อสลากกับพ่อค้าคนกลางหรือยี่ปั๊วไปจ าหน่ายในราคาสูง 

ขณะเดียวกันก็มีการตั้งค าถามถึงความโปร่งใสในการจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล
ที่ เนื่องจากโควตาสลากทั้งหมดถูกผูกขาดอยู่ในมือบริษัทตัวแทนจ าหน่าย หรือยี่ปั๊ว ซึ่งบริษัทตัวแทน
จ าหน่ายรายใหญ่มีอยู่ 5 บริษัท  หรือที่เรียกว่ากลุ่ม 5 เสือ1 ได้แก่ บริษัทปลื้มวัธนา, บริษัทไดมอนด์ 
ล็อตโต้, บริษัทสลากมหาลาภ, บริษัทบีบี เมอร์ชานท์ และบริษัทหยาดน้ าเพชร กลุ่มบริษัท 5 เสือ 
ดังนั้นโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงตกอยู่ในมือบริษัทตัวแทนจ าหน่ายเกือบทั้งหมด ขณะที่คนเร่ขาย
สลากตัวจริงไม่มีโควตาสลาก ต้องไปรับสลากราคาแพงจากพ่อค้าคนกลางมาขาย อีกทั้งปัจจัยที่ไป
สนับสนุนให้พ่อค้าคนกลางขายสลากเกินราคามีดังนี้ 1. สลาก 1 เล่ม (100 คู่หรือ 200 ฉบับ) มีเลขไม่
สวยอยู่ประมาณ 10% เช่น  เลขซ้ า หรือ เลขเบิ้ล 00 11 22 001 002 หรือเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัวบน
และล่างที่เคยถูกรางวัลงวดที่ผ่านมา ดังนั้นผู้บริโภคจึงไม่นิยมซื้อเลขกลุ่มนี้ เพราะมองว่าโอกาสถูก

                                           
1ไทยรัฐออนไลน์, “ประวัติ 5 เสือกองสลาก อวสานมาเฟียท าหวยแพง,” 

https://www.thairath.co.th/content/534567 (สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559). 
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รางวัลซ้ ามีน้อยมาก จากนโยบายขายขาดเหลือไม่รับซื้อคืนนี้ ท าให้ตัวแทนจ าหน่ายสลากต้องรับภาระ
ส่วนนี้ จากสาเหตุต้นตอของปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนระบบ
ของเดิมที่มีปัญหาค่อนข้างมากเพ่ือมาเริ่มของใหม่นั้น ต้องใช้เวลาในการจัดการ และการวางระบบ
การจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลใหม่ สิ่งส าคัญคือต้องการความจริงใจและจริงจังเชิงนโยบายจากผู้มี
อ านาจ ซึ่งหลายรัฐบาลที่ผ่านมารู้ดีว่าต้นตอของปัญหาเกิดจากอะไร และได้ประกาศจะแก้ไขปัญหา
และควบคุมราคาสลากให้ได้ แต่ก็เมื่อเวลาผ่านเลยมาก็ยังไม่มีรัฐบาลชุดไหนแก้ปัญหานี้ได้จริง ปัญหา
สลากเกินราคายังมีอยู่เช่นเดิม ประชาชนยังคงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลรัฐบาลในราคา 110 -120 บาท
ต่อคู ่

จนกระทั่งรัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ ได้ประกาศอย่างชัดเจนว่า จะ
เดินหน้าจัดระเบียบสังคมและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือสร้างความปลอดภัยและดูแลให้ประชาชนด าเนิน
ชีวิตอย่างปกติสุข ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่รัฐบาล คสช. ให้ความส าคัญคือ ปัญหาการขายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเกินราคา โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศว่าจะควบคุมราคาให้ขาย
สลากกินแบ่งรัฐบาลในราคา 80 บาทให้ได้และจะเอาจริงเอาจังในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 

จนต่อมาได้มีการใช้อ านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) ออก
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/25582 ให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่
ด ารงต าแหน่งชุดก่อนพ้นจากต าแหน่ง และไม่ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จนกว่าหัวหน้า  คสช. จะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง หรือ 
คสช. จะสิ้นสุดลงตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยังให้ยกเลิกความในมาตรา 39 แห่ง
พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยเพ่ิมบทลงโทษผู้เสนอขาย หรือขายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเกินราคา จากเดิมมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ไม่มีจ าคุก เป็นต้องระวางโทษจ าคุก ไม่
เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ โดยให้เจ้าหน้าที่ฝุายทหารที่ผู้
บัญชาการทหารบกหรือแม่ทัพภาคมอบหมายมีอ านาจหน้าที่ในการปูองกันและปราบปรามการกระท า
อันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยส านักงานสลากฯ 

การเข้ามาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ให้เหตุผลหลักว่ารัฐบาลก่อนหน้าไม่
สามารถบริหารประเทศต่อไปได้ จึงจ าเป็นต้องท าผลงานให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับความ

                                           
2 ราชกิจจานุเบกษา, “ประกาศค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 11/2558 เรื่อง 

มาตรการแก้ปัญหาที่เกิดจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล,” http://www.glo.or.th/ 
download/ncpo-head-order11-2558.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน). 
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คาดหวังของสังคมที่มองว่ารัฐบาลที่มาจากการยึดอ านาจรัฐประหาร ย่อมมีอ านาจเบ็ดเสร็จไม่
จ าเป็นต้องค านึงคะแนนเสียง จึงมีอ านาจเด็ดขาดในการตัดสินใจแก้ปัญหาในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชน เนื่องจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่สามารถจัดการได้เด็ดขาด เพราะเกรงว่าจะมีผลต่อ
คะแนนเสียง ซึ่งแม้วันนี้ยังไม่สามารถมั่นใจได้ว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขอย่างถาวร แต่อย่างน้อย
ปัญหานี้ก็ได้รับการกล่าวถึง และเริ่มมีความหวังว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ประกอบกับ
บรรยากาศทางการเมืองที่แตกต่างจากที่ผ่านมา จึงท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจและเกิดค าถามว่าจาก
นโยบายการแก้ไขปัญหาการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในห้วงเวลาที่ผ่านมาของรัฐบาลพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีผลส าเร็จเป็นอย่างไร และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากนโยบายมีความ
คิดเห็นอย่างไร เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานตามนโยบายการแก้ไขปัญหาการ
จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 

1. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการน านโยบายแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเกินราคามาปฏิบัติ 

2. ศึกษาประสิทธิผลของการด าเนินงานตามนโยบายการแก้ไขปัญหาการจ าหน่าย
สลากกินแบ่งรัฐบาล 

 
1.3 ปัญหาในการวิจัย 
 

1. ผลของการน านโยบายการแก้ไขปัญหาการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลมาปฏิบัติ 
2. ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวในการน านโยบายการแก้ไข

ปัญหาการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลมาปฏิบัติ 
 

1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

1. การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยเครื่องมือในการ
ศึกษาวิจัย ดังนี้ 

1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการน า
นโยบายไปปฏิบัติ และการด าเนินนโยบายการแก้ไขปัญหาการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 
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1.2 ศึกษาผลจากการปฏิบัติจริงตามนโยบายการแก้ไขปัญหาการจ าหน่ายสลากกิน
แบ่งรัฐบาล โดยการใช้แบบสัมภาษณ์และแบบบันทึก 

1.3 ศึกษาผลจากการปฏิบัติจริงตามนโยบายการแก้ไขปัญหาการจ าหน่ายสลากกิน
แบ่งรัฐบาล โดยการสังเกตการณ์จากกลุ่มเปูาหมายนโยบาย 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐาน แนวคิด ทฤษฎี และข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องประกอบการวิเคราะห์ ตามที่ได้วางกรอบแนวคิดในการวิ เคราะห์ เพ่ือหาค าตอบของ
ค าถามวิจัยที่ได้ตั้งไว้ 

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาการน านโยบายการแก้ไขปัญหาการจ าหน่าย
สลากกินแบ่งรัฐบาลไปปฏิบัติ 

2. เพ่ือน าข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัยมาเป็นแนวทางปรับปรุงกระบวนการน านโยบาย
การแก้ไขปัญหาการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ดีขึ้น 

 
1.6 ขอบเขตการวิจัย 
 

1.6.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การศึกษาประสิทธิผลของการน านโยบายแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกิน

ราคาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มาปฏิบัติ ได้แก่ การศึกษากระบวนการในการ
ด าเนินงานตามนโยบายการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาทั้งในระดับมหภาค ได้แก่ การ
แปลงนโยบายออกเป็นแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ การน านโยบายไปปฏิบัติจริง ครอบคลุมถึงการ
ด าเนินการ การก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานภายใต้นโยบาย ตลอดจนผล
ของการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยพิจารณาจากปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ (Inputs) กระบวนการ
น านโยบายไปปฏิบัติ (Implementation Process) ผลผลิตของนโยบาย (Policy Outputs) และ
ผลลัพธ์นโยบาย (Policy Outcomes) 

1.6.2 ขอบเขตด้านประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร กลุ่มเปูาหมายในการศึกษา ประกอบด้วย ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 

ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจบังคับใช้กฎหมาย และประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากนโยบายการ
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แก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา โดยเป็นตัวแทนผู้ค้าและผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจาก 6 เขต
การปกครองของกรุงเทพมหานคร 

 
1.7 นิยามศัพท์ 
 

สลากกินแบ่ง หมายถึง สลากที่จัดให้มีขึ้นเพ่ือขายให้แก่ผู้เล่นเป็นการเสี่ยงทาย โดยมี
การให้รางวัลที่แบ่งเป็นหลายรางวัล ถ้ารางวัลออกตรงกับหมายเลขในสลากที่ผู้เล่นถือก็จะได้รับรางวัล
ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ 

นโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทางการกระท าของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่
ก าหนดขึ้นในรูปแบบหลักการ แผนงาน หรือโครงการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ประสิทธิผล หมายถึง การประเมินความส าเร็จของนโยบายเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์
หรือเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

บอร์ดกองสลาก หมายถึง คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล มีหน้าที่ออกสลากกิน
แบ่งรัฐบาล ก าหนดราคา วิธีการจ าหน่าย และคัดเลือกตัวแทนจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และ
กระท าการอ่ืนใดที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เป็นประโยชน์แก่การด าเนินกิจการของส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
2. แนวคิดเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ 
3. แนวคิดเก่ียวกับความส าเร็จและความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
4. ข้อมูลส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
5. ข้อมูลนโยบายการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคายุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 
ทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ได้น าเสนอว่า นโยบายสาธารณะ เป็นเสมือน

กลไกส าคัญในการด าเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง ด้วยเหตุผลที่นโยบายเป็น
กิจกรรมต่างๆ ที่รัฐบาลจัดท าขึ้น หรือแผนงานหรือโครงการ หรือแนวทางปฏิบัติที่รัฐบาลหรือ
หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดขึ้น เพ่ือเจตนาในการแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แต่ที่ผ่ านมา
การส่งเสริมและผลักดันนโยบาย แผนงาน หรือโครงการด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จในการปฏิบัติ
ยังมีส่วนน้อย อีกทั้งความล้มเหลวที่เกิดขึ้นมักมีสาเหตุที่ไม่แน่ชัด จนเป็นผลท าให้นโยบายแผนงาน
หรือโครงการยกเลิกไปในที่สุด ความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติก่อความเสี ยหายต่อ
ประเทศชาติหลายด้านด้วยกัน 

เนื้อหาของกรอบทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ เน้นไปที่การแสวงหา
ค าอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์หรือสภาพความเป็นจริง ที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการของการน าไป
ปฏิบัติ (Implementation Process) ไม่ว่าจะเป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ หรือทั้งสองด้าน
รวมกัน 

ความส าเร็จและความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัตินั้น สามารถวัดได้จาก
เงื่อนไขหรือมิติต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

มิติที่ 1 คือ การมองผลของการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติออกเป็น 3 ระดับคือ 
1) ผลผลิต (Outputs) กล่าวคือ นโยบายที่ประสบความส าเร็จนั้นจะต้องมีผลผลิตที่ได้

ครบถ้วนตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ก าหนดไว้ 
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2) ผลลัพธ์ (Outcomes) กล่าวคือ นโยบายที่ประสบความส าเร็จนั้น จะต้องมีผลลัพธ์ที่
พึงปรารถนา 

3) ผลสุดยอด หรือผลลัพธ์สุดท้าย (Ultimate Outcomes) กล่าวคือ นโยบายที่
ประสบความส าเร็จนั้น จะต้องส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศ 

มิติที่ 2 ผลของความส าเร็จในการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติจะต้องไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาหรือผลกระทบที่ไม่ดีต่อนโยบายหรือโครงการอ่ืนๆ 

มิติที่ 3 ผลรวมของการน านโยบายไปปฏิบัติทั้งหมด ต้องก่อให้เกิดผลของการพัฒนา
ประเทศท่ีพึงปารถนา1 

ขั้นตอนของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
กระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นการศึกษาถึงปฏิสัมพันธ์ความเชื่อมโยง 

การพ่ึงพา  ตลอดจนความเป็นอิสระขององค์กรและบุคคล  พอล เบอร์แมน (Paul Berman) ได้ท า 
การศึกษาถึงกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยแบ่งแยกออกเป็น 2 ขั้นตอนหลัก คือ 
ขั้นตอนในระดับมหภาค (Macro) และข้ันตอนในระดับจุลภาค (Micro) 

การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติเป็นเรื่องยากเนื่องจากการปฏิบัติงานเป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ให้บริการระดับล่าง ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางอ้อมกับหน่วยงานระดับสูงชองรัฐและอยู่
นอกเหนือการควบคุมของรัฐ หน่วยงานระดับล่างของรัฐจึงมีอิสระในการด าเนินงานของตนเองมาก
พอสมควร ดังนั้น การน านโยบายระดับชาติไปปฏิบัติจึงต้องอาศัย 

1. หน่วยงานระดับสูง ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและต้องท า ให้หน่วยงานระดับล่างน า
นโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติโดยใช้วิธีที่เหมาะสม เรียกว่า การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค 

2. หน่วยงานระดับล่างเมื่อได้รับการถ่ายทอดนโยบายจากหน่วยงานระดับบนแล้ว ก็
จะต้องก าหนดนโยบายภายในของตนเองให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ เรียกว่า การน านโยบายไป
ปฏิบัติในระดับจุลภาค 

การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค (Macro Implementation) 
การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาคมีของเขตกว้างครอบคลุมไปจนถึงนโยบายไป

ปฏิบัติในระดับจุลภาคด้วย สิ่งนี้ท า ให้เกิดปัญหาตามมามากมาย และปัญหาที่ส าคัญคือ การมี
หน่วยงานระดับสูงไม่สามารถท าให้หน่วยงานระดับล่างหรือหน่วยงานที่ให้บริการของรัฐน านโยบายไป
ปฏิบัติได้อย่างตรงตามเจตจ านงชองนโยบาย (Policy Intent) ท าให้เกิดความล้มเหลวหรือความล่าช้า

                                           
1 วรเดช จันทรศร, การน านโยบายไปปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: หจก.สหายล็อกและการพิมพ์, 

2545), 37. 
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ในการนโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การน านโยบายระดับมหภาคไปปฏิบัติเกิดความไม่
แน่นอนหรือความล้มเหลวนั้น เบอร์แมนและแมคคลาฟลิน (Berman & Mclaughin) สรุปไว้ทั้งสิ้น 4 
ปัจจัย ได้แก่ ความขัดแย้งของเปูาหมาย (Goal Discrepancies) การให้ความสนับสนุนหรือการให้
อ านาจในการปฏิบัติที่แตกต่างกัน (Influence And Authority Differentials) การขาดแคลน
ทรัพยากร (Resource Deficiencier) และอุปสรรคด้านการสื่อสารระหว่างหน่วยงานหรือองค์กร 
(Communication Difficulties Among Organizations) นอกจากปัจจัยเหล่านี้แล้ว การน า
นโยบายไปปฏิบัติยังขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หรือวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเองด้วย หากเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานก็จะท าให้เกิดความต่อเนื่อง (Continuation) ในการน าไปปฏิบัติ นโยบาย
ระดับมหภาคส่วนใหญ่จะต้องอาศัยการน านโยบายไปปฏิบัติโดยหน่วยงานหลากหลายแห่ง ดังนั้น
หน่วยงานจึงต้องท าหน้าที่เป็นผู้ส่งผ่านนโยบาย (Passages) ด้วย เบอร์แมนพบว่า ยิ่งมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการส่งผ่านนโยบายมากเท่าใดก็จะยิ่งมีปัญหามากข้ึนเท่านั้น 

การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาคสามารถแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลัก ขั้นตอน
แรก ได้แก่ ขั้นตอนของการแปลงนโยบายออกเป็นแนวทางปฏิบัติหรือออกมาเป็นรูปของแผนงานหรือ
โครงการ และข้ันตอนที่สองเป็นขั้นตอนเป็นขั้นตอนการท าให้หน่วยงานในระดับล่างยอมรับ (Adopt) 
แนวทางหรือโครงการนั้นไปปฏิบัติต่อ 

ขั้นตอนของการแปลงนโยบาย 
เมื่อฝุายการเมืองหรือฝุายบริหารได้ท าการก าหนดนโยบายออกมาในรูปใดรูปหนึ่งแล้ว 

ปกติก็จะมีการระบุให้หน่วยงาน ส่วนราชการ หรือองค์กรหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่
แปลงนโยบายนั้นออกมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ แผนงานหรือโครงการ ในประเทศไทยมีหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบดังกล่าวมักจะได้แก่ กระทรวง ทบวง หรือกรม ซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนกลางที่จะเป็น
ฝุายแผลงนโยบายนั้นออกมาเพ่ือให้หน่วยปฏิบัติในระดับล่างถือปฏิบัติ2 

ขั้นตอนของการแปลงนโยบายนี้เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมาก เพราะหากเมื่อที่มีการ
แปลงนโยบายที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์แล้ว ก็อาจจะกล่าวได้ว่า ความล้มเหลวของนโยบายนั้นเกิดขึ้น
เสียตั้งแต่แรกแล้ว จากการศึกษาหรือประสบการณ์ของผู้เขียนที่ผ่านมาพบว่า มีปัจจัยหลายปัจจัยที่
ส่งผลท าให้นโยบายต้องถูกแปรเปลี่ยนไปจากวัตถุประสงค์เดิม ได้แก่ 

• ความคลุมเครือหรือการขาดความเฉพาะเจาะจงของนโยบายเอง 
• ความหลากหลายในเปูาหมายของนโยบาย 

                                           
2 จุมพล หนิมพานิช, การวิเคราะห์นโยบาย ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎี และกรณีตัวอย่าง, 

พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549), 355-357. 
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• ระดับความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของนโยบายที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
• ระดับความร่วมมือและความจริงใจในการน านโยบายนั้นไปปฏิบัติของหน่วยงาน

รับผิดชอบ 
กล่าวโดยสรุป ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติเบื้องต้นจึงขึ้นอยู่กับความ

ชัดเจนของเปูาหมายและการที่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการแปลงนโยบาย ตลอดจนความร่วมมือกับ
ฝุายการเมืองและมีความจริงใจที่จะน านโยบายไปปฏิบัติเพียงใด 

ขั้นตอนของการยอมรับ 
ขั้นตอนต่อไปของการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาคคือการท าให้หน่วยงานใน

ระดับล่างยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงการ หรือผลของการแปลงนโยบายนั้นไปปฏิบัติต่อไป ในการ
ท างานของหน่วยงานระดับล่างยอมรับแนวทางดังกล่าวขั้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ลักษณะของ
หน่วยงานท้องถิ่น สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคม และการเมืองท้องถิ่นนั้น ตลอดจนประโยชน์ที่
รัฐควรใช้จากหน่วยงานระดับล่าง ปัจจัยหลังนี้จะเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญในอันที่จะสร้างความเต็มใจให้
หน่วยงานระดับล่างรับนโยบายไปปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม การยอมรับโครงการของหน่วยงานระดับล่าง
ยังไม่สามารถประกันได้ว่านโยบายนั้นประสบความส าเร็จหรือไม่ การยอมรับอย่างเดียวอาจจะไม่
เพียงพอ ถ้าหน่วยงานระดับล่างขาดความร่วมมือร่วมใจ ถึงแม้ส่วนกลางจะมีอ านาจในการควบคุม
และตรวจสอบ แต่อ านาจดังกล่าวถือว่ามีอิทธิพลโดยอ้อมเท่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง อ านาจที่แท้จริงใน
การน านโยบายไปปฏิบัติย่อมอยู่ที่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติ ซึ่งได้แก่ ข้าราชการระดับล่าง  (Street-
Level Bureaucrats) เป็นส าคัญ เพราะฉะนั้นการสร้างความส าเร็จให้เกิดขึ้นในการน านโยบายไป
ปฏิบัติจึงจ าเป็นต้องมีความเข้าใจถึงขั้นตอนของการน านโยบายไปปฏิบัติระดับจุลภาคด้วย 

การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค 
การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาคเริ่มต้นจากการที่หน่วยงานระดับล่างรับ

นโยบาย แผนงาน หรือโครงการมาจากเบื้องบน แล้วน านโยบาย แผนงานหรือโครงการนั้นมา
เปลี่ยนเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน โดยจะต้องอาศัยพ้ืนฐานของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างาน
ในแต่ละหน่วยงานเดิมก่อน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าได้ยาก เพราะในความเป็นจริงเมื่อ
หน่วยงานได้รับนโยบายใดๆ มาแล้วก็จะท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานโดยอัตโนมัติ 
ซึ่งสิ่งนี้เป็นปัญหาที่ส าคัญในการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค นอกจากนี้การน านโยบายหรือ
โครงการดังกล่าวมาปฏิบัติให้บรรลุผลนั้นจะต้องอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
น าไปสู่การประสารประโยชน์ระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการนั้นกับองค์การระดับล่างที่ท าหน้าที่
ปฏิบัติงาน ซึ่งเบอร์แมนเรียกว่า “การปรับตัวเข้าหากันและกัน” (Mutual Adaptation) 
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สิ่งส าคัญอีกประการในขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาคนั้นได้แก่ 
กระบวนการปรับตัวนั้นจะต้องอาศัยการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงานระดับล่างเช่นกัน ล าดับขั้นตอนของ
การตัดสินใจ ดังกล่าวจะต้องเรียกว่า Path Of Micro Implementation ซึ่งเราสมมติว่าปัจจัยน าเข้า
ของระบบการปฏิบัติในระดับล่างนั้นจะถูกแปลงให้เป็นขั้นตอนขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยอาศัยการ
ตัดสินใจที่ต่อเนื่องมาเป็นล าดับ 

การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาคจะประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนของ
การระดมพลัง (Mobilization) ขั้นตอนการปฏิบัติ (Deliverer Implementation) และขั้นตอนใน
การสร้างความเป็นปึกแผ่น (Institutionlization) หรือความต่อเนื่อง (Continuation) 

ขั้นการระดมพลัง 
ในขั้นตอนนี้หน่วยงานในระดับล่างจะต้องด าเนินการใน 2 กิจกรรม คือ การพิจารณารับ

นโยบาย และการแสวงหาความสนับสนุน ในกิจกรรมแรกหน่วยงานระดับล่างจะพิจารราว่านโยบาย
จากส่วนกลางมีความเหมาะสม มีความส าคัญ เร่งด่วน ตรงตามเปูาหมายของหน่วยงานหรือไม่เพียงใด 
การตัดสินใจดังกล่าวถือว่าเป็นจุดส าคัญในการชี้ชะตาหรืออนาคตของนโยบาย หากหน่วยงานใน
ระดับล่างเห็นว่านโยบายดังกล่าวไม่มีความส าคัญ ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่หลักของหน่วยงาน ความ
ผูกพันของหน่วยงานระดับล่างกับนโยบายก็จะไม่มี 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้หน่วยงานในระดับล่างจะให้การยอมรับในนโยบาย เนื่องจากเห็นว่า
มีความส าคัญเร่งด่วนและตรงกับเปูาหมายของหน่วยงาน แต่ก็ไม่เป็นการประกันต่อความส าเร็จของ
นโยบายนั้นในระยะยาว ดังนั้นในขั้นการระดมพลังนี้กิจกรรมที่สองซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการแสวงหา
ความสนับสนุนทางส่วนตัวจากสมาชิกในหน่วยงาน ตลอดจนบุคคลส าคัญหรือองค์กรอ่ืนๆ จึงเป็น
เรื่องส าคัญ การสร้างความมีส่วนร่วมให้มีข้ึนอย่างกว้างขวาง โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุายในท้องถิ่นเข้า
มาร่วมกันออกแบบ หรือก าหนดโครงการของท้องถิ่นที่จะท าเสียจั้งแต่เบื้องแรกมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อความส าเร็จและความต่อเนื่องให้เกิดข้ึนในการน านโยบายไปปฏิบัติ 

ขั้นปฏิบัติ 
ขั้นตอนนี้ครอบคลุมถึงกระบวนการในการปรับเปลี่ยนนโยบายหรือโครงการ ที่ได้มีการ

ยอมรับ แล้วออกมาในรูปของการปฏิบัติจริง ในขั้นนี้จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติโดยตรง ซึ่งในบาง
กรณีผู้ปฏิบัติอาจท าการตัดสินใจ หรือก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจ าขึ้น หรืออาจน าเครื่อง
หรืออุปกรณ์ที่เห็นว่าเหมาะสมเข้ามาใช้เพ่ือท าให้เกิดการปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันของการท างาน
หรือความไม่นอนที่เกิดข้ึน พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติในระดับล่างจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้
ปฏิบัติแต่ละบุคคล ลักษณะของการปฏิบัติหรือการให้บริการจึงไม่มีทางที่จะเป็นแบบฉบับเดียวกันได้ 
โดยเฉพาะนโยบายด้านการบริการสังคมผู้ปฏิบัติจะต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการโดยตรง ผู้ปฏิบัติ
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ย่อมจะมีดุลยพินิจในการบริหารอย่างมากจนผู้บังคับบัญชาไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นการสร้าง
ความส าเร็จของการปฏิบัติให้เกิดขึ้นจึงขึ้นอยู่กับการแสวงหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้รับบริการหรือสภาพแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่ ในแต่ละช่วงเวลา อีกทั้ง
หน่วยงานระดับล่างยังจะต้องแสวงหาวิธีการที่จะปรับพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติระดับล่างให้เข้ากับ
นโยบายอีกด้วย 

เบอร์แมนและแทคลาฟลินได้สรุปถึงผลการน านโยบายไปปฏิบัติเป็น 3 ลักษณะ คือ 
1. ไม่มีการน านโยบายไปปฏิบัติ (Nonimpletation) คือ ไม่มีการปรับใช้นโยบาย 

แผนงานหรือโครงการในการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติ 
2. การยอมรับสภาพในการปฏิบัติ (Cooptation) เป็นการน านโยบายไปปฏิบัติ

เหมือนกัน แต่มีการปรับเปลี่ยนการน านโยบายไปปฏิบัติเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงาน หรือ
ข้อจ ากัดอ่ืนๆ จึงอาจท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายหรือแผนงานที่วางไว้ตั้งแต่
แรก ยกตัวอย่างเช่น การด าเนินนโยบายปราบปรามยาบ้าอาจไม่สามารถน าไปปราบปรามยาบ้าได้  
ทุกพ้ืนที่ เนื่องจากบ้างพ้ืนที่ไม่ได้เป็นปัญหาแพร่กระจายของยาบ้า แต่อาจมีปัญหาแพร่กระจายของ
ยาเสพติดชนิดอ่ืน ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติของนโยบายที่วางไว้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่
นั้น เป็นต้น 

3. การเรียนรู้ในการน าเทคนิคมาใช้ (Technoligical Learning) หมายถึงไม่มีการน า
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการมาใช้ถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมแล้วก็ตาม เช่น โครงการ
อินเตอร์เน็ตต าบล ประสบความส าเร็จเพียงแค่มีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตตามต าบลต่างๆ ของประเทศ 
แต่ยังถือว่านโยบายไม่บรรลุถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ เพราะยังไม่มีการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวมาพัฒนาให้
เกิดประโยชน์ต่อพ้ืนที่อย่างแท้จริง เป็นต้น 

ขั้นการสร้างความเป็นปึกแผ่นหรือความต่อเนื่อง 
ความส าเร็จหรือผลลัพธ์ในระยะยาวของนโยบายใดก็ตามจะเกิดขึ้นไม่ได้หากนโยบาย

นั้นไม่ถูกน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง (Continuatiom) โดยผู้ปฏิบัติ ถึงแม้ว่าระยะเวลาของนโยบายนั้น
จะได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ก็ยังมีการน านโยบายไปปฏิบัติต่อไป การที่จะให้มีการปฏิบัติอย่างต่ อเนื่องนี้
หมายความว่า นโยบายนั้นจะต้องถูกปรับเปลี่ยน และได้รับการยอมรับเป็นหน้าที่ประจ าวัน 
(Routinization) ของผู้ปฏิบัติด้วย ขั้นตอนนี้จึงเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากขั้นตอนหนึ่ง เนื่องจาก
มีนโยบายเป็นจ านวนมากที่หน่วยปฏิบัติในระดับล่างมีความกระตือรือร้นที่จ ะปฏิบัติแต่ในช่วง
ระยะเวลาอันสั้น ในเวลาต่อมาเมื่อรัฐบาลเลิกให้ความสนใจหรือเลิกให้งบประมาณหน่วยงานระดับ
ล่างมักจะเลิกปฏิบัติตามนโยบายนั้น ฉะนั้นการสร้างความส าเร็จให้เกิดขึ้นในการน านโยบายไปปฏิบัติ
ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องหาทางท าให้การปฏิบัติตามขั้นตอนที่สองสืบทอดมาสู่ขั้นตอนที่สาม คือการสร้าง
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ความเป็นปึกแผ่นเชิงสถาบัน (Institutionalization) หรือความต่อเนื่องในการปฏิบัติให้เกิดขึ้นกับ
นโยบายนั้นให้ได้ 

นักวิชาการบางท่านได้น าเอาแนวความคิดทางด้านการพัฒนาโครงการ (Organization 
Development) เช้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างการจูงใจการมีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีมให้เกิด
ขึ้นกับผู้ปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติมีความผูกพันและยอมรับต่อโครงการอันจะส่งผลท าให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติอย่างยั่งยืน (Sustainability) 

ผู้ที่เกี่ยวข้องในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
นโยบายส่วนใหญ่จะต้องอาศัยองค์การ หน่วยงาน หรือบุคคลในระดับต่างๆ ในการท า

หน้าที่ด าเนินนโยบายนั้นเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย ผู้ที่เก่ียวข้องในการน านโยบายไปปฏิบัติเหล่านี้มีความ
คาดหวังหรือเปูาหมายที่แตกต่างกันไป แต่จ าเป็นที่จะต้องเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกันหรือมีปฏิสัมพันธ์
ซึ่งกันและกันในระดับใดระดับหนึ่ง องค์การและผู้ที่เดี่ยวข้องต่างมีบทบาทและอิทธิพลต่อผลของการ
น านโยบายไปปฏิบัติมากหรือน้อยแตกต่างกันไป แต่ไม่มีใครที่จะสามารถควบคุมผลหรือทิศทางในการ
น านโยบายไปปฏิบัติด้วยตนเองได้ทั้งหมด บทบาทขององค์การและผู้ที่เกี่ยวข้องมีผลต่อการผลักดัน
นโยบายนั้นให้ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ องค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการน านโยบายของรัฐไป
ปฏิบัติสามารถแบ่งออกเป็นหลายฝุาย ได้แก่ ฝุายการเมือง ระบบราชการ ข้าราชการ ผู้รับบริการหรือ
ผู้ได้รับผลประโยชน์จากนโยบาย3 

1. ฝ่ายการเมือง 
ฝุายการเมืองครอบคลุมถึงรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเป็นผู้มีความส าคัญในการ

ก าหนดขอบเขตในการน านโยบายไปปฏิบัติของระบบราชการ การก าหนดขอบเขตอาจท าได้โดยการ
ออกกฎหมาย หรือก าหนดขึ้นเป็นมติคณะรัฐมนตรี การออกกฎกระทรวง ตลอดจนวางระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือเป็นแนวทางไปปฏิบัติ ในอีกนัยหนึ่ง สองสถาบันนี้ ถือ
เป็นฝุายที่ริเริ่มก าหนดหรือเสนอนโยบาย จัดสรรงบประมาณ หรือรับข้อเรียกร้องปัญหาจากกลุ่ม
ผลประโยชน์ กลุ่มการเมือง หรือประชาชนทั่วไป มาแปลงเป็นนโยบายเพ่ือเกิดการปฏิบัติ โดยปกติทั้ง 
2 สถาบันนี้มักจะไม่ให้ความสนใจหรือเข้าไปมีส่วนในการก าหนดรายละเอียดของกระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบัติ แต่จะเข้าไปพิจารณาเลือกหน่วยงานที่รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ 

นอกจากนี้ฝุายการเมืองอาจเข้าไปมีบทบาทเกี่ยวข้องในการพิจารณาปรับปรุง
นโยบาย ซึ่งในประเด็นนี้ฝุายการเมืองจะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับทางหน่วยงานราชการทั้งโดยตรงและ
โดยอ้อม ในทางกลับกันหน่วยงานที่รับผิดชอบจะพยายามชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติตามนโยบายนั้น

                                           
3วรเดช จันทรศร, การน านโยบายไปปฏิบัติ, 43-45. 
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เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความส าเร็จในระดับใดระดับหนึ่ง ทั้งนี้เพ่ือแสวงหาความสนับสนุนในการ
ด าเนินงานต่อไป 

ส าหรับในประเทศไทยฝุายการเมืองที่มีบทบาทมากที่สุด ได้แก่ คณะรัฐมนตรี 
นโยบายส่วนมากมักจะได้รับการริเริ่มผ่านทางเจ้ากระทรวงไปสู่คณะรัฐมนตรี หรือริเริ่มโดย
นายกรัฐมนตรีโดยตรง และถูกก าหนดโดยมติคณะรัฐมนตรี การมอบหมายให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการน านโยบายไปปฏิบัติ การควบคุมติดตามผลการปฏิบัติมักจะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ
กระทรวงที่เกี่ยวข้องบางนโยบาย เช่น นโยบายยกระดับราคาข้าวเปลือก ผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีหลาย
กระทรวง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น ขอบข่าย
ของการน านโยบายไปปฏิบัติก็จะมีการแบ่งแยกกันโดยเฉพาะตามหน้าที่ของกระทรวงเหล่านั้น 

โดยสรุปแล้ว ฝุายการเมืองมีส่วนส าคัญในการน านโยบายไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิด
ความส าเร็จ โดยหากนโยบายใดได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากฝุายการเมืองแล้ว มักจะมีแนวโน้ม
มักจะมีแนวโน้มที่จะประสบความส าเร็จมากกว่านโยบายที่ไม่ได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้จะต้องพิจารณา
ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อความส าเร็จของการออกนโยบายด้วย 

2. หน่วยงานต่างๆ ของรัฐในระบบราชการ 
หน่วยงานต่างๆ ของรัฐในระบบราชการถือได้ว่าเป็นองค์การที่ส าคัญที่สุด ทั้งใน

กระบวนการของการก าหนดนโยบายและการน านโยบายไปปฏิบัติ ในขั้นตอนการก าหนดนโยบาย
หน่วยงานของรัฐในระบบราชการมีบทบาทในฐานะผู้ก าหนดนโยบาย เพราะหน่วยงานของรัฐเป็น 
ทั้งผู้เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และปูอนข้อมูลให้ฝุายการเมือง ในประเทศที่ก าลังพัฒนาโดยทั่วไป
โดยเฉพาะประเทศไทย หน่วยงานของรัฐในระบบราชการจะเป็นผู้ครอบง าระบบการเมืองอย่างเห็นได้ 
เนื่องจากฝุายการเมืองไม่มีสมรรถนะเพียงพอฝนการเข้าหาข้อมูลหรือปฏิบัติงาน จึงมีความจ าเป็นที่
ต้องพ่ึงหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ตามฝุายการเมืองอาจท าการก าหนดนโยบายขึ้นมาใหม่ทั้งหมด ซึ่ง
ต่างจากเรื่องที่หน่วยงานของรัฐเคยท าอยู่ก็เป็นได้ แต่ก็เป็นกรณีที่เกิดขึ้นน้อยมาก 

ในขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติหน่วยงานรัฐในระบบราชการมีความส าคัญมาก 
เพราะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับภาคเอกชนก็คือการปราศจากคู่แข่งขันที่หลากหลาย 
และปัญหาการขาดทุนไม่ได้เป็นปัญหาที่จะน าไปสู่ความสิ้นสุดหรือจุดจบของหน่วยงานการเหมือนกับ
หน่วยงานธุรกิจ การเป็นผู้รับผิดชอบน านโยบายไปปฏิบัติจึงเป็นภารกิจหลักของหน่ วยงานของรัฐ 
นอกเหนือจากอ านาจของหน่วยงานของรัฐที่ยากจะควบคุมได้และแนวโน้มของหน่วยงานของรัฐที่จะ
เลือกน านโยบายของรัฐไปปฏิบัติแต่เฉพาะนโยบายที่จะเป็นประโยชน์องค์กรของตนเองแล้ว 
ความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องของหน่วยงานราชการด้วยกันเองก็เป็นปัญหาอย่างมากในการน า
นโยบายไปปฏิบัติ เพราะถึงแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีความเห็นพ้องต้องกันในเปูาหมายของ
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นโยบายเพียงใด แต่แนวโน้มที่จะเกิดความขัดแย้งในวิธีบรรลุเปูาหมายก็มีมาก เนื่องจากทัศนภาพ 
ผลประโยชน์ และวัตถุประสงค์หลักแต่ละหน่วยงานแตกต่างกัน 

3. ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะผู้ปฏิบัติงานมีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่งผลอย่าง

มากต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ ความเกี่ยวข้องของข้าราชการใน
การน านโยบายไปปฏิบัติอาจแบ่งได้เป็นหลายระดับ เช่น ในฐานะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน ใน
ฐานะผู้บริหารโครงการและในฐานะผู้บริการในโครงการ บุคคลเหล่านี้ต่างก็มีแรงจูงใจ (Incentives) 
เปูาหมาย (Goals) และค่านิยม (Values) ที่แตกต่างกัน ความแตกต่างเหล่านี้อาจจะเป็นที่มาของ
พฤติกรรมชองแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน 

ในด้านการนโยบายไปปฏิบัติอาจจะกล่าวได้ว่าผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานจะมี
ความส าคัญอย่างมากในด้านการสนับสนุนนโยบายนั้นๆ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานจึงถือว่ามี
ส่วนส าคัญในการท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบอุปสรรคหรือความราบรื่นเพียงใดในระดับหนึ่ง 
ผุ้บริหารโครงการเป็นผู้แปลงการสนับสนุนหรือเจตนารมณ์ของผู้บริ หารระดับสูงให้ผู้น าของ
ข้าราชการที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานด าเนินงานตามโครงการ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติในภาพที่เป็นจริง
ข้าราชการในระดับล่างที่เป็นผู้ให้บริการหรือด าเนินงานถือได้ว่ามีบทบาทส าคัญอย่างมากใน
กระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติ เพราะข้าราชการดังกล่าวเป็นผู้ปฏิบัติที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์
กับประชากรผู้รับบริการ ข้าราชการในระดับล่างเหล่านี้จะมีอิสระในการใช้วิจารณญาณ (Discretion) 
ในการตัดสินใจอย่างมากโดยที่ผู้บังคับบัญชาไม่อาจจะควบคุมได้ ข้าราชการเหล่านี้จะเป็นผู้แปลงหรือ
ตีความ (Interpret) นโยบายมาเป็นแนวทางปฏิบัติงานด้วยตนเอง หากนโยบายขาดความชัดเจนก็จะ
เกิดปัญหาในการน าไปปฏิบัติตามมา หรือในกรณีที่นโยบายหรือโครงการนั้นๆ ส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ประจ าวันของข้าราชการเหล่านี้ อาจจะท าให้ข้าราชการไม่ยอมรับหรือหาทางหลีกเลี่ยง 
เพิกเฉย หรือตีความนโยบายนั้นเสียใหม่ก็ได้กล่าวโดยสรุปแล้ว ข้าราชการในระดับล่างเหล่านี้เป็นผู้มี
อิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างมาก การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติในระยะหลังจึงได้หัน
มาเพ่ิมความสนใจที่พฤติกรรมของข้าราชการระดับล่างและปฏิสัมพันธ์ของข้าราชการดังกล่าวมากขึ้น 

4. ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบาย 
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบาย ได้แก่ ผู้บริหาร  (Clients) ผู้ได้รับประโยชน์ 

(Beneficiaries) หรือผู้เสียประโยชน์ ในที่นี้หมายรวมถึงในแง่ของบุคคล (Individuals) กลุ่ม (Groups) 
หน่วยงานภาคเอกชน (Private Sector) และภาคหน่วยงานที่มีได้มุ่งหาก าไร (Non-Profit Sector) 
ในกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติ ผู้รับบริการหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นบุคคล 
จะเป็นผู้ที่ติดต่อกับข้าราชการในระดับล่างโดยตรง หากบุคคลดังกล่าวขาดการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม 
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บทบาทที่จะมีอิทธิพลในกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติจะมีค่อนข้างน้อย และยากที่จะ
ได้รับความสนใจจากฝุายการเมืองหรือระบบราชการ อย่างไรก็ตามหากผู้รับบริการหรือผู้รับประโยชน์
มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนในลักษณะของกลุ่มประโยชน์ บทบาทของกลุ่มที่จะส่งผลต่อการน า
นโยบายไปปฏิบัติจะมีมากขึ้น 

ในประเทศไทยที่มีระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยที่ผ่านการพัฒนามาเป็นเวลานาน 
เช่น ในสหรัฐอเมริกา บทบาทของกลุ่มผู้รับบริการหรือกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จะมีมากขึ้น กลุ่มเหล่านี้
จะถือว่าเป็นกลุ่มอิทธิพลซึ่งมักจะได้รับการหนุนหลังจากนักการเมือง เพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั้ง 
และจากหน่วยงานราชการเพ่ือการด าเนินงานของตนได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณอย่าง
ต่อเนื่อง ในท านองเดียวกันกลุ่มที่เสียประโยชน์หรือต้องการได้รับประโยชน์จากนโยบายก็จะพยายาม
เข้ามามีบทบาทในกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติในลักษณะคล้ายคลึงกัน ดังนั้นใน
กระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติจึงต้องประกอบไปด้วยปฏิสัมพันธ์ของฝุายต่างๆ ในลักษณะ
ของความเท่าเทียมกัน ซึ่งเน้นการต่อรอง (Bargain) และการประสานประโยชน์เป็นส าคัญ 

 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 
 

องค์ประกอบของนโยบายสาธารณะ 
นโยบายสาธารณะมีองค์ประกอบที่ James Anderson ได้ระบุไว้ดังนี้ 
1. จะต้องเป็นการกระท าที่มีเปูาหมายชัดเจน ซึ่งการกระท าดังกล่าวก าหนดขึ้นมา  

เพ่ือมุ่งตอบสนองแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
2. เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
3. เป็นสิ่ งที่รัฐบาลควรกระท าเพราะเป็นกิจกรรมหรือหน้าที่ของรัฐบาล เช่น  

การควบคุมภาวะเงินเฟูอ การสนับสนุนส่งเสริมให้มีการสร้างที่อยู่อาศัย เป็นต้น 
4. เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของรัฐที่จะกระท ากระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
5. เป็นเอกสารที่มีผลทางกฎหมาย คือเมื่อรัฐบาลได้ก าหนดเป็นนโยบายในรูปของ

กฎหมายออกมาแล้ว ประชาชนมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตาม เช่น เรื่องของการเสียภาษี ไม่ว่าจะเป็น
ภาษีเงินได้ หรือภาษีนิติบุคคล ซึ่งในแง่นี้จะเห็นได้ว่า นโยบายสาธารณะของรัฐแตกต่างไปจาก
นโยบายของเอกชนที่ไม่มีอ านาจบังคับ 

สาระหรือองค์ประกอบของนโยบายสาธารณะที่ Anderson ระบุ ไว้ข้างต้น มีลักษณะ
คล้ายกับที่ Robert Lineburry กับ Ira Sharkansky จ าแนกไว้คือ นโยบายจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้อย่างแน่นอน จะต้องประกอบด้วยล าดับชั้นของพฤติกรรมต่างๆ ที่มีแผนอันจะก่อให้เกิด
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การบรรลุถึงเปูาหมายที่ก าหนดไว้ ต้องประกอบด้วยการกระท าต่างๆ ที่สามารถเลือกน ามาปฏิบัติได้
สอดคล้องกับเวลาและสถานที่ ขณะเดียวกันต้องมีการประกาศให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าโดย
ทั่วถึงกัน และต้องมีการปฏิบัติตามล าดับขั้นตอนต่างๆ ตามท่ีได้ตัดสินใจเลือกไว้แล้ว 

ลักษณะของนโยบายสาธารณะ 
การพิจารณาลักษณะของนโยบายสาธารณะ โดยทั่วไปอาจพิจารณาตามกระบวนการ 

ตามรูปแบบและตามผลกระทบได้ในกรณีของการพิจารณาตามกระบวนการ นโยบายสาธารณะ
ก าหนดขึ้นมาเพ่ือให้มีการกระท าต่างๆ ขณะเดียวกันแนวทางในการปฏิบัติที่ส าคัญ ซึ่งการกระท า
ดังกล่าวเป็นการกระท าในอนาคตโดยหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ไม่ว่าในระดับใดก็ตาม โดยมีเครื่องมือ
กลไกต่างๆ ช่วยด าเนินการ โดยมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้บรรลุผลคือผลประโยชน์ของชาติ4 

ส าหรับลักษณะของนโยบายที่พิจารณาโดยรูปแบบโดยทั่วไป นโยบายจะมีลักษณะเป็น
หลักเกณฑ์ และแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติ โยข้อความในนโยบายจะมีลักษณะที่ไม่เปลี่ยนแปลงไป
ตามอารมณ์ ความรู้สึกของผู้ที่น าเอานโยบายไปปฏิบัติ ส่วนลักษณะของนโยบายที่พิจารณาในแง่ของ
ผลกระทบ นโยบายเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างใดอย่างหนึ่งในสังคม หมายถึง นโยบาย
สาธารณะที่ก าหนดขึ้นมาอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลหรือต่อกลุ่มบุคคลที่น าไปสู่ความพอใจหรือ
ความไม่พอใจ ขึ้นอยู่กับว่าบุคคล กลุ่มบุคคลนั้นได้รับผลกระทบในลักษณะใด 

ประเภทของนโยบายสาธารณะ 
การด าเนินการศึกษาใดๆ ที่เป็นระเบียบย่อมมีระบบความคิด หรือ ระบบการจ าแนก

ประเภทไว้เป็นแนวทางในการแบ่ง จัดสรร หรือก าหนดขอบข่ายข้อมูล หรือหน่วยวิเคราะห์ที่จะ
ท าการศึกษา เป็นธรรมดาอยู่เองที่ระบบการจ าแนกประเภทของสังคมศาสตร์ ไม่อาจมีลักษณะคงที่ 
ตายตัว หรือครอบคลุมทั่วถึงได้เหมือนระบบวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ในกรณีของนโยบายสาธารณะก็
เช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาโดยสังเขปแล้ว จะเห็นได้ว่าการจ าแนกประเภทของนโยบายสาธารณะได้
กระท ากันไว้หลายทาง เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ กันตามขอบข่ายของผลกระทบของนโยบายหรือ
แม้กระทั่งตามลักษณะของข้อมูลที่มีอยู่ อย่างไรก็ตามในที่นี้จะขอกล่าวถึงการจ าแนกประเภทของ
นโยบายของ Theodore Lowi ที่นักวิชาการส่วนใหญ่มักจะให้ความสนใจ ซึ่งในทรรศนะของเขาได้
จ าแนกนโยบายออกเป็น 4 ประเภท5 

                                           
4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นโยบายสาธารณะและการวางแผน (กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529), 6-10. 
5 เรื่องเดียวกัน, 28. 
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1. นโยบายที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบกฎเกณฑ์ เป็นนโยบายที่ก าหนดขึ้นมาเพ่ือควบคุม
พฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของสังคมโดยส่วนรวม ที่มาของนโยบาย
ดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะบุคคลและกลุ่มบุคคลโดยทั่วไปมีผลประโยชน์และความต้องการที่แตกต่างกัน
ความต้องการเหล่านี้โดยทั่วไปมักไม่เหมือนกันและขัดแย้งกันอยู่เสมอดังนั้น การก าหนดนโยบายที่
ออกมาในลักษณะดังกล่าวย่อมช่วยให้ความขัดแย้งที่จะเกิดข้ึนมีข้อยุติลงได้ 

2. นโยบายที่เกี่ยวกับการกระจายทรัพยากร เป็นนโยบายที่เกี่ยวกับการกระจาย 
แจกจ่ายสินค้าและบริการให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆ เช่น การให้บริการทางด้านการศึกษา 
สาธารณูปโภค การจัดสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น การแจกจ่ายสินค้าและบริการดังกล่าวของรัฐบาล 
นอกจากจะเป็นการแจกจ่ายในภาวะปกติแล้ว บางครั้งอาจเป็นการจัดสรรหรือแจกจ่ายในภาวะ
ฉุกเฉินด้วย 

3. นโยบายที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรใหม่ เป็นนโยบายที่ก าหนดขึ้นมาเพ่ือจัดสรร
ทรัพยากรใหม่ในสังคมเอให้เกิดการกระจายเพ่ิมขึ้น ค าว่าทรัพยากรในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะ
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจเท่านั้น หากหมายรวมถึงทรัพยากรทางการเมืองและทางสังคมด้วย 

4. นโยบายต้นแบบ เป็นนโยบายที่มีผลกระทบต่อประชาชนในฐานะเป็นตัวแสดงทาง
การเมือง โดยตรงเพราะนโยบายนี้ โดยทั่วไปก าหนดลักษณะระบบการเมือง สถาบันทางการเมือง 
เป็นต้น 

นโยบายเกี่ยวกับการน าเอาทรัพยากรในสังคมมาใช้ เป็นการน าเอาทรัพยากรในสังคม
มาใช้ เป็นการน าเอาทรัพยากรในสังคมมาใช้เพ่ือความจ าเป็นต่อการคงอยู่ของระบบการเมือง เพราะ
โดยทั่วไป การธ ารงรักษาโครงสร้างต่างๆ ตลอดจนการด าเนินงานบริหารัฐจ าเป็นต้องมีทรัพยากรทั้ง
ทางวัตถุและมนุษย์เป็นเครื่องสนับสนุน รัฐต้องให้บริการแก่สมาชิกของสังคม และการใช้บริการ
เหล่านี้ต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก ยิ่งรัฐขยายขอบเขตอ านาจหน้าที่กว้างขวางออกไปเท่าใด 
ความสามารถในการน าเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในสังคมมาใช้ก็ย่อมมีมากขึ้นตามไปด้วย ส าหรับนโยบาย
ในการตอบสนองความต้องการของคนในสังคมเป็นนโยบายที่มีต่อความเคลื่อนไหวของกลุ่มคน ถ้า
ระบบการเองละเลยหรือปล่อยให้กลุ่มเกิดความหวังและความต้องการโดยไม่ได้มีการตอบสนอง ใน
ระยะยาวอาจจะเกิดความตึงเครียดที่น าไปสู่การใช้ความรุนแรงได้ ส่วนนโยบายที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์
เป็นนโยบายที่ช่วยหรือมีส่วนช่วยในกาธรงรักษาระบบการเมือง ช่วยสนับสนุนความชอบธรรมของ
ผู้ปกครองและตัวระบบการเมือง 

ประเภทของนโยบายสาธารณะตามทรรศนะของ Theodore Lowi ประเภทของนโยบาย
สาธารณะตามทรรศนะของ Almond & Powell 

1. นโยบายที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบกฎเกณฑ์ 
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2. นโยบายที่เกี่ยวกับการกระจาทรัพยากร 
3. นโยบายที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรใหม ่
4. นโยบายเกี่ยวกับการจัดระบบงานและโครงสร้างขององค์การ6 
การวิเคราะห์ระบบ เป็นตัวแบบในการศึกษาปัญหาที่ค านึงถึงปัจจัยภายในองค์การและ

ปัจจัยภายนอกองค์การ ซึ่งการวิเคราะห์ระบบโดยทั่วไปจะมีองค์ประกอบส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
1. ปัจจัยน าเข้า หมายถึง ตัวปูอนเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหากพิจารณาใน

เชิงระบบการเมืองแล้ว ปัจจัยน าเข้าของระบบการเมืองมี 2 ประการ ได้แก่ 
1.1 ปัญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่งในการพิจาณาถึงปัญหาและความ

ต้องการของประชาชนนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องผ่านตัวแทนต่างๆ ซึ่งอาจได้แก่ผ่านตัวแทนที่ได้รับการ
เลือกตั้ง ซึ่งปัญหาและความต้องการของประชาชนนี้ จะได้รับการีตอบสนองจากระบบการเมือง
ดังกล่าวนั้นหรือไม่ ให้พิจารณาถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง และ
ผลผลิตของนโยบายสาธารณะดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับการแก้ปัญหาและความต้องการของประชาชน
มากน้อยเพียงใด 

1.2 ทรัพยากรที่สนับสนุน ในการพิจารณาถึงการแก้ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนนั้น จ าเป็นต้องค านึงถึงข้อจ ากัดของทรัพยากรที่มีอยู่ด้วย อันได้แก่ ทรัพยากรของมนุษย์ใน
องค์การ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ งบประมาณ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยในงบประมาณนั้นถือว่าเป็นหัวใจของการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะ เพราะปัญหาบางประเภทเป็นปัญหาใหญ่ จ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวน
มาก ดังนั้นการพิจารณาถึงโครงการต่างๆ เพ่ือตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการนั้น จ าเป็นต้อง
ค านึงถึงข้อจ ากัดด้านงบประมาณของรัฐบาลด้วย 

2. กระบวนการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ขั้นตอนในการเปลี่ยนสภาพปัญหาความ
ต้องการและทรัพยากรที่มีอยู่มาเป็นนโยบายสาธารณะในลักษณะแผนและโครงการต่อไป ซึ่ง
กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงนั้น หมายถึงกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ 

3. ปัจจัยน าออก หมายถึง ผลผลิตของนโยบายสาธารณะ ว่ามีนโยบายอะไรบ้างที่จะ
แก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน เช่น นโยบายที่ออกมาจากกระบวนการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
ถูกก าหนดโดยรัฐบาลเอง 

4. ผลสะท้อนกลับ หมายถึง ผลกระทบที่เบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ของนโยบายนั้นๆ ซึ่งผลกระทบในที่นี้หมายถึงผลกระทบทั้งในทางบวกอันได้แก่ ผลพลอยได้
ที่เกิดจากนโยบายนั้นๆ และผลที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งผลดังกล่าวจะสะท้อนกลับมายัง

                                           
6 เรื่องเดียวกัน, 91-95. 
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กระบวนการและการก าหนดนโยบายของรัฐบาลว่ามีการศึกษาวิเคราะห์และตัดสินใจผิดพลาดหรือไม่ 
เพียงใด หรือสภาพของปัญหาและความต้องการมิใช่มาจากประชาชนโดยส่วนรวม แต่เป็นปัญหา
เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ซึ่งผลสะท้อนกลับดังกล่าวจะช่วยตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข
นโยบายสาธารณะต่างๆในครั้งต่อไป เพ่ือให้สอดคล้องต่อการแก้ไขปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชน 

5. สภาพแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่มีอิทธิพลหรือเป็นเงื่อนไขต่อปัญหา และความต้องการ
ต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงและประเภทของนโยบายสาธารณะ ซึ่งสภาพแวดล้อมดังกล่าวได้แก่
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ 

ปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายสาธารณะ 
ในการก าหนดนโยบายสาธารณะหนึ่งๆ ผู้ก าหนดนโยบายจะต้องค านึงถึงปัจจัยที่

เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพ่ือให้นโยบายที่ก าหนดขึ้นมามีความถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งหากพิจารณา
ในแง่ของทฤษฎีระบบที่พิจารณาเห็นว่า นโยบายสาธารณะมิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หากแต่
ปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่นโยบายนั้นเกิดขึ้นมามีส่วนก าหนดหรือมีอิทธิพลอยู่ด้วย เมื่อเป็น
เช่นนี้เวลามีการพิจารณาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย จึงมีการให้ความสนใจกับปัจจัย
สภาพแวดล้อมที่นโยบายนั้นได้เกิดขึ้นด้วยเสมอ ทั้งนี้เพราะการเรียกร้องให้มีการก าหนดนโยบายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ว่าในหรือนอกระบบการเมือง ที่มาของการเรียกร้องดังกล่าวมักมีที่มาจากสภาพ  
แวดล้อมของระบบการเมือง ดังปรากฏตามแนวทางหรือทฤษฎีระบบของ David Easton ที่ Easton 
ได้ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสังคม ในกรณีของสภาพแวดล้อมภายใน
สังคมได้รวมเอาระบบสังคมที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นส่วนหนึ่ง โครงสร้างทางสังคม 
เป็นต้น เข้าไว้ด้วยกัน7 

เดิมที่เดียวผู้ก าหนดนโยบายมักไม่ค่อยให้ความสนใจต่อปัจจัยนี้ ต่อมาได้มีเสียงเรียกร้อง
ให้ผู้ก าหนดนโยบายให้ความสนใจและเห็นความส าคัญของปัจจัยนี้ ดังนั้น ในระยะเวลาต่อมาจึงมี
นักวิชาการหลายคนได้ให้ความสนใจอย่างจริงจังและเสนอแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีต่อ
การก าหนดนโยบาย อาทิ Ira Sharkansky, Jame Anderson, Thomas R. Dye เป็นต้น นักวิชาการ
เหล่านี้มีความเห็นว่า ปัจจัยสภาแวดล้อมของระบบการเมืองนี้ นอกจากจะมีอิทธิพลต่อรูปแบบการ
ตัดสินก าหนดนโยบายของผู้ก าหนดนโยบายแล้ว ยังมีอิทธิพลต่อการแปรเปลี่ยนนโยบายไปผลิตผล
ของนโยบาย และผลกระทบของนโยบายอีกด้วย ด้วยเหตุที่ปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมมี

                                           
7 จุมพล หนิมพานิช, การวิเคราะห์นโยบาย ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎี และกรณีตัวอย่าง,  

91-99. 
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ความส าคัญและมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายดังกล่าว นักวิชาการเวลาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
ส่วนใหญ่จึงมักก าหนดให้ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเป็นตัวแปรอิสระและนโยบายสาธารณะเป็นตัว
แปรตาม 

โดยทั่วไปปัจจัยที่เก่ียวกับสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายที่นักวิชาการ
ข้างต้นให้ความสนใจ และได้รับการพิจารณาในฐานะตัวแปรอิสระได้รวมเอาลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศตัวแปรทางด้านประชากร เช่น ขนาดและการ
กระจายทางด้านอายุของประชากร วัฒนธรรมการเมือง โครงสร้างสังคมและระบบเศรษฐกิจ 

วัฒนธรรมการเมือง หมายถึง ทัศนคติหรือความโน้มเอียงทางการเมืองของบุคคลที่มีต่อ
ระบบการเมืองและส่วนต่างๆ ของระบบการเมือง ตลบอดจนทัศนคติที่เกี่ยวกับบทบาทของตนเองที่มี
ต่อระบบการเมือง บุคคลโดยทั่วไปจะมีวัฒนธรรมการเมืองแบบใด มักขึ้นอยู่กับกระบวนการเรียนรู้ที่
คนรุ่นหนึ่งถ่ายทอดให้กับคนอีกรุ่นหนึ่ง โดยผ่านตัวแทนส าคัญ อาทิ พ่อแม่ เพ่ือน ครูบาอาจารย์ ผู้น า
ทางการเมือง เป็นต้น ดังนั้น วัฒนธรรมทางการเมืองที่บุคคลได้มาจะเป็นวัฒนธรรมการเมืองแบบใด 
ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับกระบวนการและตัวแทนในการให้การเรียนรู้ดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าบุคคลจะมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบใด เป็นที่ยอมรับกันว่า
วัฒนธรรมทางการเมืองที่บุคคลมีหรือยึดถือมีอิทธิพลต่อการก่อตัวของนโยบาย โดย Almond และ 
Verba ได้กล่าวว่า การที่จะวัดว่าสังคมหรือประเทศใด รูปแบบหรือประเภทวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบใดให้พิจารณาจากทัศนคติหรือความโน้มเอียงของบุคคลว่า 

1. บุคคลมีความรู้เกี่ยวกับชาติหรือระบบการเมืองของเขา เช่น ประวัติศาสตร์ ขนาด
ที่ตั้งของประเทศ อ านาจทางการเมือง ลักษณะชองรัฐธรรมนูญอย่างไร และเขามีความรู้สึกความ
คิดเห็นตลอดจนการตัดสินใจในเรื่องนี้อย่างไร 

2. บุคคลมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง บทบาทของชนชั้นน าทางการเมือง ตลอดจนการ
ก าหนดนโยบายอย่างไร และเขามีความรู้สึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร 

3. บุคคลมีความรู้เกี่ยวกับการบังคับใช้นโยบาย โครงสร้าง ตัวบุคคล ตลอดจนการ
ตัดสินใจต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบายอย่างไร และเขามีความรู้สึก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องนี้อย่างไร 

4. บุคคลมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นสมาชิกของระบบการเมือง
อย่างไร เขามีความรู้เกี่ยวกับสิทธิอ านาจ เงื่อนไข ข้อผูกพันและยุทธวิธีที่เข้าไปมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจทางการเมืองอย่างไร เขามีความสามารถที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในนโยบายการ
ตัดสินใจของรัฐบาล หรือไม่ อย่างไร 
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความส าเร็จและความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 

การน านโยบายสู่การบางครั้งประสบความส าเร็จ บางครั้งประสบความล้มเหลว ปัญหา
คือ จะใช้อะไรเป็นดัชนีชี้วัด หรือเครื่องวัด เกี่ยวกับเรื่องนี้ Ran B. Ripley และ Grace A. Franklin 
ได้เสนอเครื่องวัดหรือแนวทางที่จะวัดการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติว่า ลักษณะเช่นไรที่ถือว่าการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติประสบความส าเร็จ และลักษณะเช่นไรที่ถือว่าการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ประสบความล้มเหลว โดยเสนอ 3 แนวทาง ดังนี้ 

1. ความส าเร็จของการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติสามารถวัดได้จากระดับของความ
ร่วมมือที่ผู้น านโยบายไปสู่การปฏิบัติ มีผลต่อผู้ออกค าสั่งหรือมีต่อผู้ก าหนดนโยบาย ถ้าระดับของ
ความร่วมมือมีสูง ระดับของความส าเร็จของการน านโยบายสู่การปฏิบัติก็มีสูงตามไปด้วย และในทาง
กลับกันถ้าระดับของความร่วมมือมีต่ า ระดับของความล้มเหลวของการน านโยบายสู่การปฏิบัติก็มีสูง
ตามไปด้วย 

2. ความส าเร็จของการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติสามารถพิจารณาได้จากเงื่อนไขที่ว่า 
ได้มีการบรรลุผลการปฏิบัติตามนโยบายนั้น ตามภาระหน้าที่ขององค์กรที่รับผิดชอบด้วยความราบรื่น 
และปราศจากปัญหา ถ้าการปฏิบัติตามนโยบายใดเต็มไปด้วยความขัดแย้ง มีอุปสรรคเกิดขึ้นมาก
เท่าใด ระดับของความล้มเหลวก็จะมีสูงขึ้นเท่านั้น 

3. ความส าเร็จของการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ สามารถพิจารณาได้จากการที่
นโยบายนั้นได้ก่อให้เกิดผลการปฏิบัติในระยะสั้นหรือก่อให้เกิดผลกระทบตามมาที่พึงปรารถนาหรือไม่ 

จากการพิจารณาหากน าแนวทางท้ัง 3 ประการข้างต้น มาวิเคราะห์เปรียบเทียบการวัด
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติจะมองว่า แนวทางแรก เน้นปัญหาพฤติกรรมของระบบ
ราชการ ซึ่งอยู่ในความสนใจของนักทฤษฎีองค์การเสียเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามการวัดตามแนวทาง
นี้แม้ว่าจะมีประโยชน์และคุณค่าในตัวเอง แต่นักรัฐศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนนักรัฐประศาสน
ศาสตร์บางท่านอาจให้ความสนใจน้อยมาก เพราะการที่ผู้ปฏิบัติให้ความร่วมมือแค่ไหนย่อมไม่มี
ความหมาย หากนโยบาย แผนงาน หรือโครงการนั้นๆ ไม่มีผลปฏิบัติที่แน่ชัดออกมา 

แนวทางที่สอง ให้ความส าคัญที่ความราบรื่นและปราศจากปัญหาในกระบวนการของ
การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ อาจกล่าวได้ว่าเป็นการวัดจุดบกพร่องในตัวเอง เพราะในสภาพความ
เป็นจริงนโยบายถูกน าไปปฏิบัติโดยส่วนใหญ่ย่อมเผชิญกับปัญหาและความขัดแย้งแทบทั้งสิ้น 
นโยบายอีกแง่หนึ่งคือเรื่องของการเมือง ซึ่งเป็นเรื่องการจัดสรรหรือแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าให้แก่สังคม
ส่วนรวม ความขัดแย้งจึงไม่ใช่สิ่งเลวร้ายในตัวเอง แต่เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในกระบวนการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้นการบอกว่าการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติประสบความล้มเหลวมากหรือ
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น้อยต่างกัน เพราะการมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งเกิดขึ้น จึงอาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและการสร้างความ
เข้าใจโดยไม่ตรงจุด 

ส าหรับแนวทางที่สาม เมื่อพิจารณาประกอบกับสองแนวทางแรกแล้วจะเห็นว่า การวัด
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติตามแนวทางนี้ มีขอบข่ายที่กว้างและตรงประเด็นมากกว่า
สองแนวทางแรก เพราะสามารถพิจารณาจากผลกระทบว่าเป็นไปตามที่พึงปรารถนาหรือไม่ ถ้าเป็นไป
ตามที่พึงปรารถนาแล้วก็แสดงให้เห็นว่าการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติประสบความส าเร็จ หากไม่พึง
ปรารถนาก็แสดงว่าการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติประสบความล้มเหลว 

เกณฑ์ประสิทธิภาพและเกณฑ์ประสิทธิผลที่น ามาใช้ในการประเมินผลนโยบาย (หน้า 
296-307 การวิเคราะห์นโยบาย ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎี และกรณีตัวอย่าง) 

ทรรศนะของ Amitai Etzioni ที่ปราดกฎในงานที่มีชื่อ “Modern Organization” ได้
ให้ค าจ ากัดความค าว่า “ประสิทธิผล” ว่าหมายถึงระดับที่บรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
องค์การ ตามความหมายของประสิทธิผลที่ Etzioni ได้ให้ไว้ เป็นการให้ไว้ในกรณีขององค์การ ดังนั้น 
องค์การที่มีประสิทธิผล คือ องค์การที่สามารถด าเนินการบรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
ประสิทธิผลจึงเป็นเรื่องของความส าเร็จขององค์การในการกระท าสิ่งต่างๆตามที่ได้ตั้งเปูาหมายไว้ 
องค์การที่มีประสิทธิผลสูงจึงเป็นองค์การที่ประสบความส าเร็จอย่างสูงในการท างานตามเปูาหมาย 
ส่วนองค์การที่มีประสิทธิผลต่ าจึงเป็นองค์การที่ไม่ค่อยประสบความส าเร็จในการท างานให้บรรลุ
เปูาหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นการพูดถึงประสิทธิผลขององค์การจึงเป็นเรื่องของการพยายามหาค าตอบว่า
องค์การที่ศึกษานั้นได้ด าเนินงานบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ส าเร็จแค่ไหน ในแง่ดังกล่าวจะเห็นว่า 
ประสิทธิผลขององค์การมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับค าว่าเปูาหมายขององค์การ เพราะ
ประสิทธิผลขององค์การเป็นเรื่องของการพิจารณาว่า องค์การประสบความส าเร็จเพียงใดในการ
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย 

ในแง่ของการวัด การวัดประสิทธิผลขององค์การสามารถวัดได้ 4 วิธี คือ 
1. วัดจากความสารมารถขององค์การในการบรรลุเปูาหมาย 
2. วัดโดยอาศัยความคิดระบบ 
3. วัดจากความสามารถขององค์การในการชนะใจผู้มีอิทธิพล 
4. วัดจากค่านิยมที่ต่างกันของสมาชิกองค์การ 
วิธีวัดประสิทธิผลขององค์การจากความสามารถขององค์การในการบรรลุเปูาหมาย ถือ

หลักว่าประสิทธิผลขององค์การน่าจะวัดได้จากความสามารถขององค์การในการด าเนินการให้บรรลุ
เปูาหมาย ซึ่งเราสามารถวัดโดยใช้วิธีวัดประสิทธิผลขององค์การจากความสามารถในการบรรลุ
เปูาหมายได้ต่อเมื่อลักษณะขององค์การและเปูาหมายนั้น มีลักษณะตามข้อสมมติฐาน 5 ประการ 
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ดังต่อไปนี้  1. องค์การที่เราศึกษานั้น ในความเป็นจริงมีเปูาหมายที่แท้จริง  2. เราสามารถมองเห็น
และเข้าใจเปูาหมายเหล่านั้น  3. จ านวนเปูาหมายที่แท้จริงขององค์การควรมีปริมาณไม่มากจนเกิน
ความสามารถที่เราจะวัดได้  4. ต้องมีความเห็นพ้องต้องกันในเปูาหมายที่แท้จริงเหล่านั้น และ 5. เรา
ต้องสามารถวัดได้ว่าองค์การก าลังบรรลุเปูาหมายไปได้แค่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร 

อย่างไรกต็าม ในกรณีการน า “ประสิทธิผล” มาใช้กับการประเมินผลนโยบาย “นโยบาย
ที่มีประสิทธิผล” จึงน่าจะหมายถึง นโยบายที่เมื่อมีการด าเนินการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ได้ ยกตัวอย่างนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ถ้ามีการประเมินผลของ
นโยบายนี้ หลังจากที่ได้มีการน านโยบายนี้ไปสู่การปฏิบัติ ผลของการประเมินปรากฏว่านโยบายนี้มี
ประสิทธิผล นั่นหมายความว่า นโยบายนี้เมื่อมีการน าไปสู่การปฏิบัติสามารถท าให้การกระจายอ านาจ
สู่ท้องถิ่นบรรลุผลหรือบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ได้ 

ส าหรับ “ประสิทธิภาพ” Etzioni ได้ให้ค าจ ากัดความว่า หมายถึง จ านวนการใช้ทรัพยากร
ในการท าให้เกิดผลผลิตต่อหน่วยต่ า หรือ “ประสิทธิภาพ” หมายถึงการมีความสามารถ หรือการเพ่ิม
ผลผลิต หรือการมีสมรรถภาพ 

ในกรณีขององค์การ เวลาพูดถึง “องค์การที่มีประสิทธิภาพก็จะเป็นการพิจารณาว่า 
เปูาหมายที่ตั้งเอาไว้ได้ส าเร็จแค่ไหน ส่วนค าว่า “ประสิทธิภาพขององค์การ” เป็นการพิจารณาค่าใช้จ่ายที่
องค์การใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายนั้นๆ “องค์การที่มีประสิทธิภาพ” หมายถึง 
องค์การที่ใช้ปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรอันมีอยู่จ ากัดได้อย่างประหยัดที่สุด และสามารถท าการผลิต
สินค้าหรือบริการได้มากที่สุด “ประสิทธิภาพขององค์การ” จึงเป็นการพิจารณาถึงอัตราส่วนระหว่าง
ปัจจัยน าเข้าและปัจจัยน าออก “องค์การที่มีประสิทธิภาพสูง” คือ องค์การที่สามารถผลิตปัจจัยน า
ออกได้มากที่สุดจากการใช้ปัจจัยน าเข้าน้อยที่สุด ในขณะที่ “ประสิทธิภาพ”เป็นการพิจารณาถึง
ปริมาณของปัจจัยน าออก “ประสิทธิผล” กลับเป็นการพิจารณาถึงความส าเร็จในการด าเนินงานของ
องค์การให้บรรลุเปูาหมาย 

ทั้งนี้องค์การที่มีประสิทธิภาพอาจไม่มีประสิทธิผลก็ได้ เช่นเดียวกัน “องค์การที่มี
ประสิทธิผล” อาจไม่มีประสิทธิภาพก็ได้ ซึ่งหากเป็นการพูดถึง “ประสิทธิภาพขององค์การ”หรือเป็น
การพูดถึง “องค์การที่มีประสิทธิภาพ”ส่วนใหญ่เป็นการพิจารณาประสิทธิภาพ ในแง่เศรษฐศาสตร์
เป็นความหมายที่ใกล้เคียงกับเครื่องจักรที่ขาดชีวิตชีวา ดังนั้นการพิจารณาประสิทธิภาพควรพิจารณา
ในความหมายด้านสังคมด้วย ซึ่งหมายถึง การอธิบายประสิทธิภาพในแง่ของคุณภาพชีวิต หรือการมี
ชีวิตที่ดีกว่าหรือการมีชีวิตชีวา การมองหรือพิจารณาประสิทธิภาพในแง่นี้ เป็นการมองประสิทธิภาพ
ในแง่ของมนุษย์และสังคม ที่มีความหมายแตกต่างจากความหมายของประสิทธิภาพในแง่
เศรษฐศาสตร์ 
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่น าประสิทธิภาพมาใช้กับการประเมินผลนโยบาย “นโยบายที่มี
ประสิทธิภาพ” จึงน่าจะหมายถึง นโยบายนั้นเมื่อได้มีการด าเนินการที่มีการใช้ทรัพยากร การท าให้
เกิดผลต่อหน่วยต่ า ยกตัวอย่าง นโยบายการให้การรักษาพยาบาล ถ้าจะเป็นนโยบายที่มีประสิทธิภาพ
จ านวนของทรัพยากรที่ใช้ไม่ว่าเป็นบุคลากร งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ต้องต่ า 

มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้เกณฑ์ทั้ง 2 ในการประเมินผลนโยบายระหว่างเกณฑ์  
“ประสิทธิผล” กับเกณฑ์ “ประสิทธิภาพ” คือ 

ประการที่ 1  จะมีการใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพมากกว่าเกณฑ์ประสิทธิผล 
ประการที่ 2 ประสิทธิภาพ เวลาใช้ มักจะใช้ในการประเมินการด าเนินการหรือการ

ปฏิบัติงาน เช่น ใช้ในการประเมินผลการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ประเด็นคือ การน าเกณฑ์
ประสิทธิภาพมาใช้ในกรณีดังกล่าวบางครั้งเกิดความก ากวมหรือเกิดความคลุมเครือ ในแง่ที่
ประสิทธิภาพหมายถึงอะไรกันแน่ ระหว่างการเพ่ิมผลผลิต หรือความมีประสิทธิผล 

ประการที่ 3 ในกรณีที่เราสรุปว่าประสิทธิภาพในกรณีของภาครัฐในภาพรวม ทั้งการ
เพ่ิมผลผลิตและความมีประสิทธิผลหรือการมีประสิทธิผล ในกรณีดังกล่าว ประสิทธิภาพ หมายถึง 
การได้ประโยชน์สูงสุดและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 

ประการที่ 4 ประสิทธิภาพถ้าใช้ในความหมาย การเพ่ิมผลผลิต การวัดจะต้องวัดโดย
ข้อมูลระยะยาวที่ครอบคลุมผลผลิต และการวัดค่าใช้จ่ายจะต้องใช้เวลานานเช่นเดียวกัน ในแง่
ดังกล่าว การวัดประสิทธิภาพจึงเป็นการวัดหรือการเปรียบเทียบที่ข้ามเวลา ในขณะที่ถ้าหมายถึง
ประสิทธิผล การวัดอาจจะใช้วิธีที่ตรงไปตรงมา โดยแค่สอบถามว่าแผนงาน โครงการที่ได้มีการ
ด าเนินการในที่สุดแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายหรือไม่ อย่างไร 

ประการที่ 5 ในแงที่กล่าวข้างต้น เวลามีการวัดผลการด าเนินงานจึงมักใช้ตัวชี้วัดทั้ง 
“ประสิทธิภาพ” และ “ประสิทธิผล” โดย “ประสิทธิผล”ที่ใช้เป็นตัวชี้ นอกจากจะหมายถึงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายแล้ว ยังรวมถึงผู้รับบริการหรือผู้บริโภค มีความพึงพอใจด้วย ส่วน 
“ประสิทธิภาพ” นอกจากจะหมายถึงการมีความสามารถหรือการเพ่ิมผลผลิตแล้ว ยังหมายถึง
ความสามารถในการใช้ทรัพยากรและกระบวนการปฏิบัติงานในการสร้างผลผลิต ในแง่ดังกล่าว 
“ประสิทธิภาพ” พิจารณาได้ 2 ลักษณะ 

ลักษณะแรก ได้แก่ ประสิทธิภาพในการประหยัด หมายถึง ความสามารถในการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด หรือใช้อย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดผลสูงสุด 

ลักษณะที่ 2 ได้แก่ ประสิทธิภาพในการผลิต หมายถึงความสามารถในการลดค่าใช้จ่าย
ต่อหนึ่งหน่วยการผลิต 
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ความพึงพอใจ 

ตามการวัดผลการด าเนินงานที่ใช้ตัวชี้วัดผลงานคือประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะมี
ลักษณะดังแผนภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.1 การวัดผลการด าเนินงานที่ใช้ตัวชี้วัดผลงาน  
ที่มา: วรเดช จันทรศร, ทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: หจก.สหายล็อกและการพิมพ์, 
2548), 110. 

 
นอกจากเกณฑ์ที่น ามาใช้ในการประเมินผลนโยบายจะได้แก่เกณฑ์ที่เน้น “ประสิทธิภาพ”

และเกณฑ์ที่ใช้ “ประสิทธิผล”แล้วยังมีเกณฑ์อ่ืนๆ ที่น ามาใช้ในการประเมินนโยบายอีก ได้แก่ 
• ความพอเพียง 

ความพอเพียง หมายถึง ความสามารถของการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย ภายใต้เงื่อนไขทางทรัพยากรที่มีอยู่หรือหมายถึง ความพอใจที่นโยบายสาธารณะสามารถ
ตอบสนองความต้องการ โดยพิจารณาจากประสิทธิผล โดยทั่วไปเกณฑ์เกี่ยวกับความพอเพียงนี้จะ
บ่งชี้ถึงความคาดหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทางเลือกต่างๆ ของนโยบายกับผลของนโยบาย
ความพอเพียงสามารถพิจารณาได้จากลักษณะความสัมพันธ์ของค่าใช้จ่ายกับประสิทธิผล ซึ่งสามารถ
แบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ 

แบบที่ 1 ต้องการประสิทธิผลสูงสุดในงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ลักษณะเช่นนี้
จะพบมากในนโยบายหรือโครงการของทางราชการ คือ มีงบประมาณให้จ านวนจ ากัดเท่ากัน ผู้บริหาร

ประสิทธิผล 

 
ผลผลิต                ผลลัพธ์ 

ประสิทธิภาพ 

     ความประหยัด        การลงทุนต่อหน่วยผลติ 
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จะต้องหาทางเลือกที่จะเกิดประโยชน์สูงสุด การวิเคราะห์ความพอเพียง ในการสนองตอบความ
ต้องการ เช่นนี้เรียกว่า กรวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เท่ากัน 

แบบที่ 2 มีลักษณะตรงข้ามกับแบบที่ 1 คือ ก าหนดระดับของประสิทธิผลไว้คงที่ 
นักวิเคราะห์จะดูว่าท าอย่างไรจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด วิธีนี้
เรียกว่า “การวิเคราะห์ประสิทธิผลที่เท่ากัน” 

แบบที่ 3 การวิเคราะห์แบบนี้ให้ทั้งค่าใช้จ่ายและประสิทธิผลแปรผันได้ เช่น บาง
หน่วยงานจะก าหนดงบประมาณไว้ให้มากพอเพ่ือให้นโยบายต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
เนื่องจกทั้งค่าใช้จ่ายและประสิทธิผลเปลี่ยนแปลงได้ ความพอเพียงในที่นี้ก็คือการที่อัตราส่วนระหว่าง
ประสิทธิผลกับค่าใช้จ่ายเป็นอัตราส่วนที่ดีที่สุด การวิเคราะห์แบบนี้เรียกว่า การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
และประสิทธิผลแปรผัน 

แบบที่ 4 การวิเคราะห์แบบนี้ให้ทั้งค่าใช้จ่ายและประสิทธิผลคงที่นโยบายที่ถูก
ก าหนดเช่นนี้ยากในการปฏิบัติซึ่งจะเกิดขึ้นเสมอในประเทศที่ยากจน ขาดแคลนงบประมาณ การ
ก าหนดนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายจะประสบปัญหาอยู่เสมอ เพราะนโยบายที่ออกมาจะ
ก าหนดว่ามีงบประมาณเท่าไหร่และต้องการประสิทธิผลระดับใด การวิเคราะห์แบบนี้เรียกว่า “การ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเท่ากัน ประสิทธิผลเท่ากัน” 

• ความเท่าเทียมหรือความเสมอภาค 
ความเท่าเทียมหรือความเสมอภาค เป็นเกณฑ์เกี่ยวข้องกับหลักเหตุผลทาวด้าน

กฎหมายและสังคม เกณฑ์นี้พิจารณาได้จากการกระจายผลของนโยบายและความพยายามของกลุ่ม
ต่างๆ ที่ได้รับความเป็นธรรมหรือความเท่าเทียมจากการด าเนินการตามนโยบาย นโยบายที่ให้ความ
เป็นธรรมหรือความเท่าเทียมคือ นโยบายที่ค านึงถึงการจัดสรรผลประโยชน์หรือการให้บริการต่างๆ 
กับประชาชนกลุ่มต่างๆ ในสังคมอย่างเป็นธรรม เช่น นโยบายกระจายรายได้ นโยบายเปิดโอกาส
ทางการศึกษา และนโยบายการให้บริการสาธารณะต่างๆ ซึ่งจ าเป็นต้องค านึงถึงการประเมินนโยบาย
ในแง่ความเท่าเทียมหรือความเสมอภาค นโยบายหรือโครงการบางอย่างอาจจะมีประสิทธิผล มี
ประสิทธิภาพและความพอเพียง เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนของต้นทุน ผลประโยชน์หรือผลประโยชน์
สุทธิ อาจได้รับจากการประเมินว่าเหมาะสมที่จะน ามาปฏิบัติ ถ้านโยบายหลายอย่างที่ผู้ได้รับ
ผลประโยชน์มากไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการเลย หรือเสียให้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในท านองกลับกัน 
นโยบายบางอย่างผู้เสียค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการให้มากกลับได้รับประโยชน์น้อย เป็นต้น 

• การตอบสนองความต้องการ 
ในบางกรณีพบว่า นโยบายนั้นมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ มีความพอเพียง ให้

ความเป็นธรรม แต่มักมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่เสมอว่านโยบายนั้น ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ 
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ความพึงพอใจในคุณค่าของกลุ่มต่างๆ ได้ เกณฑ์การตอบสนองความต้องการจึงมีความส าคัญไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่าเกณฑ์อ่ืนๆ โดยเฉพาะการตอบสนองนั้นตรงกับกลุ่มเปูาหมายของนโยบายหรือไม่ 

• ความเหมาะสม 
ความเหมาะสม ซึ่งหากพิจารณาถึงหลักเหตุผลในด้านที่เกี่ยวกับหลักการหรือสาระ

ของนโยบาย เป็นที่ยอมรับว่า ความเหมาะสมของนโยบายใด นโยบายหนึ่งนั้นมิใช่ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การ
ประเมินเกณฑ์ใดโดยเฉพาะ แต่จะต้องอาศัยหลายเกณฑ์ประกอบกัน เกณฑ์ความเหมาะสมจะต้อง
พิจารณาถึงคุณค่าของวัตถุประสงค์ของนโยบาย ความมีเหตุมีผลสนับสนุนสมมติฐานต่างๆ ของ
วัตถุประสงค์นั้น ในขณะที่เกณฑ์การประเมินอ่ืนๆ จะถือว่าวัตถุประสงค์เป็นเรื่องที่ยอมรับกันแล้ว 

การใช้เกณฑ์ในการประเมินผลนโยบายนั้น มิได้หมายความว่าจะต้องใช้เกณฑ์ทุกเกณฑ์
ให้ครบถ้วนจึงจะกระท าการประเมินผลนโยบายได้ ในทางปฏิบัติมักจะใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งเป็นหลัก 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงจุดเน้นหนักหรือเพ่ือแสดงให้ทราบว่าการประเมินนโยบายนั้นให้ความส าคัญใน
เรื่องใด เช่นใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพหรือเกณฑ์ความเป็นธรรมเป็นหลัก  หากนโยบายสาธารณะใด
สามารถใช้เกณฑ์การประเมินได้ทุกเกณฑ์ย่อมแสดงว่านโยบายสาธารณะนั้นมีคุณค่าอย่างยิ่ง ในทาง
ปฏิบัติ ผู้ท าการประเมินนโยบายจะใช้เกณฑ์ต่างๆ มากกว่าเกณฑ์หนึ่งเกณฑ์ใด โดยเฉพาะในการ
ประเมินนโยบาย 

กระบวนการประเมินผลนโยบาย 
Jame E. Anderson ได้กล่าวถึงกระบนการประเมินผลนโยบาย ในหนังสือ Public 

Policy-Making ว่าเป็นเรื่องของบุคคล องค์การ สถาบัน ทั้งที่เป็นสถาบันหรือหน่วยงานของรัฐ และ
ทั้งที่ไม่ใช่ของรัฐ ข้อสังเกตของ Jame E. Anderson ก็คือ การประเมินผลนโยบายส่วนใหญ่เป็นการ
ด าเนินการโดยองค์การ สถาบันไม่ใช่ของรัฐ คือ สื่อมวลชน มหาวิทยาลัย นักวิชาการ ศูนย์วิจัย 
องค์การภาคเอกชน กลุ่มผลประโยชน์และองค์การผลประโยชน์มหาชน เป็นต้น 

โดยทั่วไปองค์การสถาบันที่ไม่ใช่ของรัฐเหล่านี้ ประเมินผลทั้งนโยบายและแผนงานที่มี
ผลกระทบ ทั้งรุนแรงและไม่รุนแรงแก่ข้าราชการ ขณะเดียวกันการประเมินดังกล่าวได้ช่วยให้ข่าวสาร
ข้อมูลแก่สาธารณชนในเรื่องของความส าเร็จและความล้มเหลวของนโยบาย 

ในทรรศนะของ Charles Jones เวลาพูดถึงกระบวนการประเมินผลนโยบายที่หมายถึง
ขั้นตอนต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติเมื่อมีการใช้เทคนิคประเมิน Charles Jones ได้ก าหนดไว้ 3 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

ขั้นตอนแรก คือการก าหนดรายละเอียด ว่าจะประเมินอะไร เหตุที่ต้องมีการก าหนด
รายละเอียดเพราะเปูาหมายของนโยบายบางนโยบายก็มีความแน่ชัด เช่น นโยบายเพ่ิมที่อยู่อาศัย 
สามารถทราบได้แน่ชัดว่าจะเพ่ิมปีละเท่าไหร่ เป็นต้น บางนโยบายก็มีเปูาหมายไม่แน่ชัด เช่นนโยบาย
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เศรษฐกิจ เป็นต้น การก าหนดรายละเอียดนโยบายที่จะท าการประเมินช่วยให้ทราบเปูาหมายการ
ประเมินโดยแน่ชัด และทราบประเด็นปัญหาส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินนโยบาย 

อย่างไรก็ตาม มักจะพบอยู่เสมอว่าการประเมินผลนโยบายบางครั้งไม่มีการก าหนด
รายละเอียดของสิ่งที่ท าการประเมิน ทั้งๆ ที่เรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญ เหตุที่การก าหนดรายละเอียดถูก
ละเลยเป็นเพราะว่าการประเมินผลนโยบายนั้นส่วนใหญ่กระท ากันเพราะมีกฎหมายหรือข้อบังคับ
ก าหนดให้มีการท าการประเมิน ในแง่ดังกล่าวท าให้ที่ท าการประเมินนโยบายจะต้องกระท าตามไป
ตามข้อก าหนด จึงไม่ค่อยได้พิจารณาความเหมาะสมและความจ าเป็นในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
พยายามหลีกเลี่ยงการเพ่ิมงานโดยไม่ค านึงถึงคุณภาพและความถูกต้องของการประเมินค่าเท่าใดนัก 

ขั้นตอนที่สอง หรือการวัดผล เมื่อสามารถก าหนดรายละเอียดได้ ขั้นต่อมาคือจะต้องมี
การวัดผล การวัดผลจะกระท าได้ต้องอาศัยการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะท าการประเมิน ขั้นตอนนี้
เช่นเดียวกับขั้นตอนแรก คือมีความแตกต่างและมีการเบี่ยงเบนไปได้มาก ตั้งแต่การเก็บข้อมูลอย่างมี
หลักเกณฑ์มีระบบ จนกระทั่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่เก็บจากความรู้สึกหรือความประทับใจที่ต่างกัน
ออกไปในแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม การวัดผลจ าเป็นต้องมีเครื่องมือและสิ่งที่จะการวัด การเก็บ
ข้อมูลถ้ามีหลักเกณฑ์มากเพียงไรย่อมท าให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องเที่ยงตรง และเชื่อถือได้มากขึ้น
เพียงนั้น 

ขั้นตอนที่สาม คือการวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บมาหรือวัดผลออกมาแล้ว
วิธีการวิเคราะห์ก็มีปัญหาเช่นเดียวกับสองขั้นตอนแรก คือ มีความแตกต่างกันในรูปแบบและวิธีการ
วิเคราะห์ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์เชิงปริมาณท่ีมีความแน่นอนสูง เช่นการวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์ 
ไปจนกระทั่งการใช้ความประทับใจหรือใช้ประสบการณ์ จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์คือเพ่ือให้
สามารถจัดท าข้อสรุปได้ว่า ประสิทธิผลของนโยบายเป็นอย่างไร เพ่ือจะได้ตัดสินคุณค่าของนโยบาย
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของการประเมินนโยบาย 

อย่างไรก็ตาม Jones ได้ตั้งข้อสังเกตว่า เนื่องจากมีความแตกต่างกันมากในกระบวนการ
ประเมินนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดรายละเอียด การวัดผลและการวิเคราะห์ ดังนั้นจึงไม่ควร
ยึดถือวิธีการใดวิธีการเดียวว่าดีที่สุดหรือเป็นวิธีการที่ควรน ามาปฏิบัติตลอดไป การประเมินผล
นโยบายพิจารณาโดยสรุปก็คือกิจกรรมที่จะต้องตัดสินว่านโยบายนั้นมีความดีหรือมีคุณค่าเพียงไร  
การอาศัยการวิเคราะห์ในหลายรูปแบบอาจช่วยให้การประเมินนโยบายมีคุณภาพมากที่สุด 

ดังนั้นสามารถทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติมาอธิบายได้ ว่า ในการน า
นโยบายไปปฏิบัติ องค์การที่รับผิดชอบสามารถน าทรัพยากรทางการบริหาร ตลอดจนกลไกที่ส าคัญ
มาปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายที่ระบุไว้หรือไม่ และเพียงใด จึงสามารถน ามาใช้อธิบายให้เห็นถึง
แนวความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการก าหนดนโยบาย และการน านโยบายไปปฏิบัติอย่าง
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ชัดเจน โดยจุดมุ่งหมายส าคัญของการน านโยบายไปปฏิบัติ คือ การปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จตาม 
เปูาประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของนโยบาย ดังนั้นการน านโยบายไปปฏิบัติควรพิจารณาว่า ในการน า
นโยบายไปปฏิบัติได้ให้ความส าคัญต่อการคัดเลือกตัวแปรที่มีความสัมพันธ์และหรือคาดว่าจะมี
ความสัมพันธ์กับการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างไร เพ่ือน านโยบายไปใช้ในการแก้ปัญหาของสังคมและ
ประเทศชาติ8 

 
2.4 ข้อมูลส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

 
การออกสลากกินแบ่งฯ ในประเทศไทยตามประวัติความเป็นมาได้เริ่มมีขึ้นในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 โดยมีฝรั่งชาวอังกฤษชื่อ “ครูอาลบาสเตอร์” 
เป็นผู้น าลักษณะการออกรางวัลสลากแบบยุโรปมาเผยแพร่เป็นคนแรกโดยเรียกว่า “ลอตเตอรี่” โดย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรม  
ราชานุญาตให้กรมทหารมหาดเล็กออกลอตเตอรี่เป็นครั้งแรกในประเทศ ไทย เมื่อปี พ.ศ. 2417 เนื่อง
ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือพ่อค้าต่างชาติ
ที่น าสินค้ามาร่วมแสดงในการจัดพิพิธภัณฑ์ที่ตึกคองคาเดียในพระบรมมหาราชวัง 

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี  พ.ศ. 2460 ซึ่งเป็นช่วงที่
อยู่ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 สหราชอาณาจักรอังกฤษซึ่งเป็นประเทศฝุายสัมพันธมิตร ประสงค์
จะกู้เงินจากประเทศไทยเพ่ือใช้ในการสงคราม แต่ไม่อาจกู้โดยตรงจากรัฐบาลไทยได้ เพราะจะเป็น
การกระทบกระเทือนงบประมาณสภารักชาติแห่งประเทศอังกฤษ จึงด า เนินนโยบายกู้เงินจาก
ประชาชนด้วยการออกลอตเตอรี่ โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาในปี พ.ศ. 2466 ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ออก”ลอตเตอรี่
เสือปุาล้านบาท” เพ่ือหารายได้บ ารุงกองเสือปุาอาสาสมัครโดยพิมพ์ จ านวน 1 ล้านฉบับ จ าหน่าย
ฉบับละ 1 บาท 

ต่อมาในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง ในปี พ.ศ. 2476 รัฐบาลมีนโยบายที่จะลดเงินรัชชูปการ (เงินที่เรียกเก็บจากชายไทยที่มิ
ต้องรับราชการทหาร) ท าให้รัฐขาดรายได้ จึงได้ด าริให้มีการออกลอตเตอรี่รัฐบาลขึ้นโดยเรียกว่า 
“ลอตเตอรี่รัฐบาลสยาม” โดยพิมพ์ออกจ าหน่ายจ านวน 1 ล้านฉบับ ๆ ละ 1 บาท ปีละ 4 งวด 

                                           
8 วรเดช จันทรศร, ทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: หจก.สหายล็อกและการพิมพ์, 

2548), 108-114. 
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2477 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยออกสลากกินแบ่ง
บ ารุงเทศบาลโดยก าหนดว่า หากเดือนใดเป็นเดือนที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล เดือนนั้นให้งดจ าหน่าย
สลากกินแบ่งของเทศบาล โดยเริ่มจ าหน่ายงวดแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2478 แล้วออกสลาก
เดือนเมษายน พ.ศ. 2479 โดยพิมพ์จ านวน 500,000 ฉบับ ๆ ละ 1 บาท และได้มีการออกสลากกิน
แบ่งรัฐบาลและสลากบ ารุงเทศบาลเรื่อยมา 

ในปี พ.ศ. 2482 ซึ่งถือเป็นยุคที่สลากกินแบ่งรัฐบาลเริ่มด าเนินการอย่างจริงจัง โดย
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้โอนกิจการสลากกินแบ่งรัฐบาล และสลากบ ารุงเทศบาล มาสังกัด
กระทรวงการคลัง และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้น โดยมีพระยา
พรหมทัตศรีพิลาส เป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2482 ในวันดังกล่าวจึงถือเป็นวัน
สถาปนาส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจนปัจจุบัน 

และการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้พัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งปี  พ.ศ. 2517 ได้มีการ
ออกพระราชบัญญัติส านักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้น ก าหนดให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็น
นิติบุคคล และเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง 

นอกจากการด าเนินกิจการภายในประเทศแล้ว ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังได้มี
การประสานงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสารด้านกิจการสลากกินแบ่งกับ
ต่างประเทศด้วย โดยการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมสลากกินแบ่งโลก (World Lottery Association: 
Wla) และเป็นสมาชิกของสมาคมสลากกินแบ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Lottery 
Association: Apla) ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 25439 

ภารกิจหลักในการด าเนินงาน 
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล บริหารงานภายใต้พระราชบัญญัติส านักงานสลากกิน

แบ่งรัฐบาล พุทธศักราช 2517 ที่ใช้บังคับตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2517 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
มาตรา 5 ข้อความว่า ให้จัดตั้งส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้น เรียกว่า “ส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล” มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล 
2. จัดการโรงพิมพ์อันเป็นอุปกรณ์ในการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่

คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 

                                           
9 ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, “ประวัติส านักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาล,” 

http://www.glo.or.th/ewt_news.php?nid=53 (สืบค้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560). 
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3. กระท าการอื่นใดท่ีเกี่ยวเนื่องหรือท่ีเป็นประโยชน์แก่การด าเนินกิจการของส านักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล 

ภารกิจส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การจัดการโรงพิมพ์ อันเป็นอุปกรณ์ในการพิมพ์สลาก
กินแบ่งรัฐบาล และสิ่งพิมพ์อ่ืนที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ ปัจจุบันโรงพิมพ์ส านักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาลตั้งอยู่ที่ ซอยแยกเอกมัย ถ.สุขุมวิท 63 

การจัดสรรรายได้น าส่งรัฐ 
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล น าส่งเงินรายได้ตามหน้าที่ที่บัญญัติไว้ใน พ. ร.บ. 

ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11, 
25/2558 สมทบเป็นรายได้แผ่นดินเป็นประจ ารายได้ดังนี้ 

 

 
 
ภาพที่ 2.2 การจัดสรรเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ที่มา: ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, “ผลการด าเนินงานการจัดสรร รายได้น าส่งรัฐ.” 
http://www.glo.or.th/ewt_news.php?nid=65 (สืบค้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560). 
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ภาพที่ 2.3 การน าเงินส่งรายได้แผ่นดิน 
ที่มา: ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, “ผลการด าเนินงานการจัดสรร รายได้น าส่งรัฐ.” 
http://www.glo.or.th/ewt_news.php?nid=65 (สืบค้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560). 

 
การน าส่งรายได้แผ่นดิน 
เพ่ือให้รัฐน าไปใช้ในการบริหารและพัฒนาประเทศ สรุปสถิติเงินน าส่งรายได้แผ่นดิน ได้

ดังนี้ 

 

ภาพที่ 2.4 สถิติเงินน าส่งรายได้แผ่นดินรายปีงบประมาณ 
ที่มา: ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, “ผลการด าเนินงานการจัดสรร รายได้น าส่งรัฐ.” 
http://www.glo.or.th/ewt_news.php?nid=65 (สืบค้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560). 
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พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ 

ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายจัดตั้งส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

พ.ศ. 2517” 
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2517 เป็นต้นไป 
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล 
“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ 

หมายความรวมถึงผู้อ านวยการด้วย 
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
หมวด 1 การจัดตั้งและวัตถุประสงค์ 
มาตรา 5 ให้จัดตั้งส านักงานสลากกินแบ่งขึ้นเรียกว่า “ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล” 

มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(1) ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล 
(2) จัดการโรงพิมพ์อันเป็นอุปกรณ์ในการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือพิมพ์สิ่งพิมพ์

อ่ืนที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
(3) กระท าการอ่ืนใดที่เกี่ยวเนื่องหรือที่ เป็นประโยชน์แก่การด าเนินกิจการของ

ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
มาตรา 6 ให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นนิติบุคคล 
มาตรา 7 ให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีส านักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร 
มาตรา 8 ให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ พนักงานและลูกจ้างของส านักงานสลาก

กินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง ไปเป็นของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ส าหรับทรัพย์สินที่โอนตามวรรคหนึ่ง ที่เป็นเงินให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กันไว้

ส าหรับใช้จ่ายเท่าที่มีพันธกรณี ส่วนที่เหลือให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
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มาตรา 9 ให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีอ านาจกระท าการต่าง ๆ ภายในขอบเขต
แห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา 5 อ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง การจัดซื้อ จัดหา จ าหน่าย เช่า ให้เช่า ให้เช่า
ซื้อแลกเปลี่ยน ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง และการด าเนินกิจการเกี่ยวกับทรัพย์สินและการเรียกร้อง
สิทธิอ่ืน ๆ ด้วย 

หมวด 2 การก ากับ การควบคุม และการบริหาร 
มาตรา 10 ให้รัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ก ากับโดยทั่วไปเกี่ยวกับส านักงานสลากกินแบ่ง

รัฐบาล และเพ่ือประโยชน์ในการนี้จะสั่งให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชี้แจงข้อเท็จจริง แสดง
ความคิดเห็นท ารายงานยื่น สั่งให้กระท าหรือยับยั้งการกระท าใด ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอ านาจที่จะสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการด าเนิน
กิจการ 

มาตรา 11 ให้มีคณะกรรมการของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคณะหนึ่งเรียกว่า 
“คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ 
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย ผู้อ านวยการ และผู้ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีจ านวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ 

ให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้ง
อีกได้ 

คณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่ งคนใดหรือบุคคลอ่ืนเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการก็ได้ 

มาตรา 12 ประธานกรรมการ และกรรมการ ย่อมได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา 13 ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการ และวางนโยบายของ
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เป็นตามวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(1) การออกระเบียบหรือข้อบังคับเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
(2) การออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการประชุม 
(3) การออกระเบียบหรือข้อบังคับวาด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและวิธีปฏิบัติงาน 
(4) การก าหนดต าแหน่งอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการสงเคราะห์พนักงาน

และลูกจ้าง 
(5) การออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วย การบรรจุ การแต่งตั้ ง การเลื่อนเงินเดือน 

การออกจากต าแหน่ง วินัย และการลงโทษพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนการให้สิทธิแก่พนักงานและ
ลูกจ้างอุทธรณ์การลงโทษได้ด้วย 
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(6) การออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการจ่ายเงินประเภท ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าล่วงเวลา และการจ่ายเงินประเภทอื่น ๆ 

(7) การก าหนดราคา วิธีการจ าหน่าย และการคัดเลือกตัวแทนจ าหน่ายสลากกินแบ่ง
รัฐบาล 

(8) การออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการซื้อหรือการจ้าง 
(9) การพิจารณาและอนุมัติงบประมาณประจ าปี 
(10) การออกข้อบังคับว่าด้วยการจ่ายเงินบ าเหน็จ การจ่ายเงินสวัสดิการ และการ

จ่ายเงินสงเคราะห์แก่พนักงานและลูกจ้าง ตลอดจน การจัดการเกี่ยวกับกองทุนบ าเหน็จพนักงานและ
ลูกจ้าง กองทุนสวัสดิการ และกองทุนสงเคราะห์ 

มาตรา 14 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้อ านวยการและก าหนดอัตราเงินเดือนของ
ผู้อ านวยการด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา 15 ห้ามมิให้ผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เป็นผู้อ านวยการ 
(1) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจที่กระท ากับส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม 
(2) เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหาร

ส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือราชการบริหารส่วนท้องถิ่น พนักงาน หรือ ลูกจ้างของ
รัฐวิสาหกิจอ่ืน 

(3) เป็นผู้มีต าแหน่งทางการเมือง หรือเป็นสมาชิกสภาซึ่งมีหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ หรือ
ทางบริหารท้องถิ่น 

(4) เป็นผู้ไม่อาจท างานเต็มเวลาให้แก่ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
(5) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(6) เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดย ค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ 
(7) เป็นผู้มีอายุเกินกว่าหกสิบปี 
มาตรา 16 ผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 15 หรือ 
(4) คณะกรรมการให้ออกด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 
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มาตรา 17 ผู้อ านวยการมีหน้าที่บริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย 
ระเบียบ และข้อบังคับของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และมีอ านาจบังคับบัญชาพนักงานและ
ลูกจ้าง 

มาตรา 18 ผู้อ านวยการมีอ านาจ 
(1) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง หรือลงโทษพนักงานและลูกจ้าง

ทางวินัย ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้าง ออกจากต าแหน่ง แต่ถ้าพนักงานและลูกจ้างที่ว่านั้นมี
ต าแหน่งตั้งแต่ชั้นหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าข้ึนไป ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

(2) ก าหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้ง
กับระเบียบและข้อบังคับของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

มาตรา 19 ในส่วนกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกให้ผู้อ านวยการมีอ านาจกระท าแทน
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่ผู้อ านวยการจะมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืน กระท าแทนตนเฉพาะใน
กิจการใดก็ได้ 

การมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าแทนตามวรรคหนึ่ง ถ้าบุคคลนั้นมิใช่พนักงานต้อง
ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา 20 เมื่อผู้อ านวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อต าแหน่งผู้อ านวยการว่างลง
และยังมิได้แต่งตั้งผู้อ านวยการ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งพนักงาน คนหนึ่งเป็นผู้ท าการแทน
ผู้อ านวยการ หรือรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการแล้วแต่กรณี และให้น ามาตรา 15 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

ให้ผู้ท าการแทนผู้อ านวยการหรือผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการมีอ านาจหน้าที่
อย่างเดียวกับผู้อ านวยการ เว้นแต่อ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการในฐานะกรรมการ 

มาตรา 21 ประธานกรรมการ กรรมการ พนักงานและลูกจ้าง อาจได้รับโบนัสตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

หมวด 3การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ 
มาตรา 22 เงินที่ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับไว้จากการจ าหน่ายสลากกินแบ่ง

รัฐบาล ให้จัดสรรดังนี้ 
(1) ร้อยละหกสิบเป็นเงินรางวัล 
(2) ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบแปดเป็นรายได้แผ่นดิน 
(3) ไม่เกินกว่าร้อยละสิบสองเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่าย ในการ

จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย 
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มาตรา 23 เงินที่ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับไว้นอกจากเงินที่ได้รับ ตามมาตรา 
22 ให้สมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

มาตรา 24 ดอกผลที่เกิดจากเงินตามมาตรา 22 (1) และ (2) ให้น าส่งเป็นรายได้
แผ่นดิน ส่วนดอกผลที่เกิดจากเงินตามมาตรา 22 (3) ให้สมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

มาตรา 25 ค่าใช้จ่ายในการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานตามมาตรา 22 (3) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด ด้วยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี 

มาตรา 26 เงินที่จัดสรรไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลตามมาตรา 22 (1) ถ้าผู้มีสิทธิ 
เรียกร้องเงินรางวัลไม่มาขอรับเงินรางวัลภายในก าหนดอายุความตามมาตรา 37 ให้น าส่งเป็นรายได้
แผ่นดิน 

มาตรา 27 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานตามมาตรา 22 (3) มาตรา 23 และมาตรา 24 
ในปีหนึ่ง ๆ หากมีเหลือ ให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกันไว้เป็นเงินส ารองได้ ไม่เกินร้อยละห้าสิบ 
ส่วนที่เหลือให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

เมื่อใดรัฐมนตรีเห็นว่าเงินที่กันไว้เป็นเงินส ารองตามวรรคหนึ่งมีจ านวนสูงเกินสมควร
หรือเกินความจ าเป็น รัฐมนตรีโดยล าพังหรือโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้ลดจ านวน 
เงินส ารองนั้นลงให้คงเหลือเท่าท่ีรัฐมนตรีเห็นสมควร ในกรณีดังว่านี้ ให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
น าส่งเงินที่สูงไปกว่าจ านวนที่รัฐมนตรีก าหนดเป็นรายได้แผ่นดิน 

มาตรา 28 ให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็น
รัฐวิสาหกิจ 

มาตรา 29 ให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดท างบประมาณประจ าปี โดยจ าแนกเงิน
ที่จะได้รับในปีหนึ่ง ๆ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการ ให้แยกเป็นงบลงทุนและงบท าการ งบลงทุนนั้นให้
น าเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ส่วนงบท าการให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
ทราบ 

มาตรา 30 ให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสม 
มีการลงรายการรับและจ่ายเงิน ทรัพย์สินและหนี้สินที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามจริง และตามที่ควร
ตามประเภทของเงินนั้น ๆ พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการดังกล่าว และให้มีการ
ตรวจสอบภายในเป็นประจ า 

มาตรา 31 ให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ท างบดุลและบัญชีรายรับ รายจ่ายส่ง
ผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นปีบัญชี 
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มาตรา 32 ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี ท าการตรวจสอบรับรอง
บัญชีและการเงินทุกประเภทของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

มาตรา 33 ผู้สอบบัญชีมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสาร หลักฐาน
ของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพ่ือการนี้ให้มีอ านาจสอบถาม ประธานกรรมการ กรรมการ 
พนักงานและลูกจ้างของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

มาตรา 34 ผู้สอบบัญชีต้องท ารายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อ
คณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยหกสิบห้าวันนับตั้งแต่วันสิ้นปีบัญชี เพ่ือคณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรี 

มาตรา 35 การจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะ
จ าหน่ายเองหรือแต่งตั้งบุคคลอ่ืนจะเป็นคนเดียวหรือหลายคนเป็นตัวแทนจ าหน่ายทั้งหมดหรือ
บางส่วนก็ได้ 

ในกรณีที่ได้รับเงินช่วยราชการจากตัวแทนจ าหน่าย ให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

หมวด 4 หนี้ และ อายุความ 
มาตรา 36 ให้ถือว่าการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นการออกสลากกินแบ่งโดยได้รับอ านาจจากรัฐบาล อันเป็นผลให้หนี้ที่เกิด
จากการออกสลากกินแบ่งดังกล่าวเป็นหนี้ที่อาจเรียกร้องให้ช าระได้ตามกฎหมาย และให้ถือว่าการ
ออกสลากกินแบ่งดังกล่าวนั้นเป็นการออกสลากกินแบ่งที่ได้รับใบอนุญาตและ ประทับตราจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการพนันแล้ว และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่ าภาษีใด ๆ 
ตามกฎหมายนั้น 

มาตรา 37 สิทธิเรียกร้องให้ช าระหนี้อันเกิดจากการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้มีก าหนดอายุความสองปี 

หมวด 5 การสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง 
มาตรา 38 ให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดให้มีกองทุนบ าเหน็จพนักงานและ

ลูกจ้าง กองทุนสวัสดิการ หรือกองทุนสงเคราะห์อ่ืนเพ่ือให้สวัสดิการแก่ พนักงานและลูกจ้างในการ
พ้นจากต าแหน่ง ประสบอุบัติเหตุ เจ็บปุวย หรือกรณีอ่ืนอันควรแก่การสงเคราะห์ 

การจัดให้มีกองทุนบ าเหน็จพนักงานและลูกจ้าง กองทุนสวัสดิการ หรือกองทุน
สงเคราะห์อ่ืนตามวรรคหนึ่ง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินบ าเหน็จพนักงานและลูกจ้าง การออกเงินสมทบ 
การจ าแนกประเภทของผู้ได้รับการสงเคราะห์ การจ่ายเงินสวัสดิการ และการจ่ายเงินสงเคราะห์ 
ตลอดจนการจัดการเกี่ยวกับกองทุน ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก าหนดด้วยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรี 
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หมวด 6 บทก าหนดโทษ 
มาตรา 39 ผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้และ

ยังไม่ได้ออกรางวัลเกินราคาท่ีก าหนดในสลากกินแบ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 
บทเฉพาะกาล 
มาตรา 40 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งของส านักสลากกินแบ่งรัฐบาล 

กระทรวงการคลัง ให้คงใช้บังคับพนักงานและลูกจ้างของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ เท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งตามพระราชบัญญัตินี้10 

 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

รัตพงษ์ สอนสุภาพ และ ศรัณย์ ธิติลักษณ์11 ศึกษาเรื่อง “สลากกินแบ่งรัฐบาล: 
โครงสร้างอ านาจและผลประโยชน์ของใคร” พบว่า ส านักสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผลมาจากการขยาย
บทบาทของรัฐในฐานะที่รัฐเป็นผู้ก ากับดูแล และด าเนินการเอง ในช่วงที่รัฐด าเนินนโยบายเศรษฐกิจ
ชาตินิยม ท าให้โครงสร้างของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นหน่วยงานมีลักษณะที่เน้นสายการ
บังคับบัญชาลดหลั่นกันตาม อ านาจหน้าที่ความเหมือนองค์การในระบบราชการ เครื่องมือในการ
บริหารจัดการแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ การก ากับ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง การควบคุม 
โดยคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และ การบริหาร โดยผู้อ านวยการส านักงานสลากฯ เป็น
หัวหน้าผู้บริหารส านักงานฯ ดังนั้นภายใต้บริบทของการเมืองปัจจุบันท าให้ความมั่นใจในแง่ความเป็น
อิสระในการบริหารของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงน้อยลง ภายใต้เงื่อนไขเช่นนี้ไม่อาจจะ
สร้างวัฒนธรรมแห่งการตรวจสอบและถ่วงดุล (Checks And Balances) ระหว่างคณะกรรมการ
สลากฯ ด้วยกันเองได้ ส านักงานสลากฯ ถูกมองจากสังคมว่า “เป็นแหล่งผลประโยชน์ของนักการเมือง
และผู้ที่มีอิทธิพล” 

ส่วนการจัดสรรสลากนั้น ตามพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 
ได้ให้อ านาจแก่ “คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล” มีหน้าที่ ก าหนดราคา วิธีการจ าหน่าย และการ

                                           
10 ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, “พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 

2517,” http://www.glo.or.th/ewt_news.php?nid=32 (สืบค้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560)  
11 รัตพงษ์ สอนสุภาพ และ ศรัณย์ ธิติลักษณ์, “สลากกินแบ่งรัฐบาล โครงสร้างอ านาจและ

ผลประโยชน์ของใคร,” (รายงานวิจัยศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2554). 
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คัดเลือกตัวแทนจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล การจ าหน่ายสลากจะอยู่ในรูปขายขาดให้กับผู้จ าหน่าย
สลากในพ้ืนที่ส่วนกลาง คือ กรุงเทพมหานครประมาณร้อยละ 60 และส่วนภูมิภาคประมาณร้อยละ 
40 ของจ านวนสลากทั้งหมด 

ส าหรับปัญหาสลากขายเกินราคานั้นมีสาเหตุหลักๆ อยู่สองประเด็น คือ ประเด็นแรก 
เกิดจากโครงสร้างการกระจายสลากไปไม่ทั่วถึง เนื่องจากการจัดสรรสลากมีลักษณะกระจุกตัวมาก
เกินไป ท าให้เกิดการผูกขาดและปั่นราคาสลากท าได้ง่าย เพราะขาดกลไกถ่วงดุลจากผู้ค้าสลากราย
ย่อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสลากได้โดยตรง แม้ว่าจะเข้าถึงได้แต่ยังคงมีสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยเกินไป 
ขณะที่กลไกการกระจายสลากไปถึงผู้บริโภคมีล าดับขั้นตอนที่มากเกินไป เพราะทุกๆ ขั้นตอนที่สลาก
ผ่านไปนั้นได้เกิดต้นทุนส่วนเพ่ิม (Marginal Cost) ขึ้นไปด้วย เมื่อสลากไปถึงผู้บริโภคราคาสลากก็สูง
เกินกว่าราคาควบคุมแล้ว และประเด็นที่สอง ผู้แทนจ าหน่าย องค์กร สมาคม และมูลนิธิต่างๆ รวมทั้ง
ส่วนราชการต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรโควตาไม่ได้ด าเนินการขายสลากเอง แต่น าไปขายให้ยี่ปั๊วหรือ
พ่อค้าคนกลางเพ่ือจะได้ราคาสูงและลดความเสี่ยงในการขายสลากไม่หมด ท าให้ตัวแทนขายหรือผู้ค้า
รายย่อยต้องไปซื้อสลากกับพ่อค้าคนกลางหรือยี่ปั๊วไปจ าหน่ายในราคาสูง 

แนวทางในการแก้ปัญหาสลากเกินราคาประการหนึ่ง คือ การจัดสรรสลากให้ผู้ค้าสลาก
รายย่อยโดยตรงเพ่ิมขึ้น นอกจากจะจัดสรรสลากเพ่ิมให้แก่ผู้ค้าสลากรายย่อยโดยตรงแล้ว ควรเพ่ิม
จ านวนผู้ค้าสลากรายย่อยโดยตรงกระจายไปทั่วทุกภูมิภาค ของประเทศ เพ่ือให้เป็นเครือข่ายในการ
กระจายสลาก เพ่ือปูองกันการกระจุกตัวและการผูกขาดสลากของผู้ค้ารายใหญ่ 

ไพศาล ลิ้มสถิตย์12 ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ได้ศึกษาวิจัย “กลไกการบริหารจัดการรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาล สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง” พบว่า การจัดสรรเงินรายได้จากการ
จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตามพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 เพ่ือน า
เงินไปใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์หรือกิจกรรมทางสังคมนั้น เป็นสิ่งที่ควรได้รับการสนับสนุ นแต่
การบริหารจัดการกิจการล็อตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและ
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ยังมีประเด็นปัญหาธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเงินบริจาค 
ในส่วนนี้และมีลักษณะการด าเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่นานาประเทศให้การยอมรับ จึง
อาจเป็นเหตุท าให้ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง (Vulnerable Groups) 

                                           
12 ไพศาล ลิ้มสถิต, “กลไกการบริหารจัดการรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาล สนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง,” (รายงานวิจัย, ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ, 2555). 
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หรือกลุ่มคนด้อยโอกาสไม่สามารถได้รับผลประโยชน์จากการจัดสรรเงินของส านักงานสลากฯอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งๆที่กลุ่มผู้ที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลส่วนใหญ่คือคนที่มีฐานะยากจน คนหาเช้า
กินค่ า ในบางกรณียังพบปัญหาการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้งส านักงานสลากฯและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องหรือท าให้เกิดช่องทางการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการน าเงินไปใช้ไปใช้เพ่ือกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่ม
การเมือง หรือกลุ่มพวกพ้องของตน 

การศึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนที่จดัเก็บรายได้จากธุรกิจการพนันประเภทล็อตเตอรี่ 
(Lotteries) ในต่างประเทศได้แก่ประเทศสหราชอาณาจักร, แคนาดา, นิวซีแลนด์,แอฟริกาใต้, และ
เขตปกครองพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีน ท าให้ได้ข้อค้นพบว่าการจัดตั้งกองทุนล็อตเตอรี่  
(Lottery Fund) ในต่างประเทศมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเงินไปใช้สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่างๆ มีบทบัญญัติกฎหมายรองรับเป็นการเฉพาะและมีหลักเกณฑ์การจัดสรร
เงินกองทุนล็อตเตอรี่ไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน มีหน่วยงานและองค์กรที่มีความเป็นอิสระจากการ
แทรกแซงจากรัฐบาลและกลุ่มผลประโยชน์ มีกลไกธรรมาภิบาลในการจัดสรรเงินเพ่ือปูองกัน ปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือการน าเงินกองทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ใน
การจัดตั้งกองทุนฯและมีความเชื่อมโยงเกาะเกี่ยวกับรัฐบาลหรือผู้ก าหนดนโยบาย 

ดังนั้นได้มีประเด็นข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล พ.ศ. 2517 ดังนี้ คือ ปรับปรุงหลักการและเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติส านักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ซึ่งในอดีตรัฐต้องการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อหารายได้เข้ารัฐ และเป็น
งบประมาณแผ่นดินในกิจการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐ ให้น าเงินรายได้จากการจ าหน่ายสลากกิน
แบ่งรัฐบาลไปใช้ในกิจกรรม โครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน ท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง เช่น กลุ่มคนพิการ เด็ก 
เยาวชน เหมือนกับแนวปฏิบัติของหลายประเทศ ประกอบกับในปัจจุบันรัฐสามารถหารายได้จากภาษี
อากรอ่ืนๆ อยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้องหารายได้จากธุรกิจการพนันและมีผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในวงกว้าง 

อ านาจหน้าที่ของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ต้องมีการปรับปรุง โดยให้ท าหน้าที่
ก ากับดูแลกิจการสลากกินแบ่งฯ แต่ไม่ควรท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการออกและจัดจ าหน่ายสลากกิน
แบ่งรัฐบาลตามกฎหมายปัจจุบัน ซึ่งในต่างประเทศ จะมีการแบ่งแยกอ านาจหน้าที่กันอย่างชัดเจน 
และการที่กองสลากฯ ท าหน้าที่ 2 ด้าน ท าให้เกิดข้อสงสัยเรื่องธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการกิจการสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยในหลายประเทศที่ศึกษาจะก าหนดให้ภาคธุรกิจหรือ
ภาคเอกชน กลุ่มผู้ค้าสลากฯ เข้ามาเป็นผู้จัดจ าหน่ายสลากแทนหน่วยงานของรัฐในรูปของการออก
ใบอนุญาตแทน 
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นอกจากนี้ รัฐบาลและส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลควรสนับสนุนให้ผู้ค้าสลากราย
ย่อยในแต่ละชุมชนรวมตัวกัน เพ่ือท าหน้าที่เป็นตัวแทนผู้จัดจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเหมือนใน
ต่างประเทศ และควรปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และการบริหารงาน
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยใช้กระบวนการสรรหาที่มีความเป็นอิสระ เปิดกว้าง ตรวจสอบได้
เหมือนกับองค์กรก ากับดูแลธุรกิจล็อตเตอรี่ในต่างประเทศ เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความอิสระ มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในการบริหารงาน โดยมิได้ระบุให้มีการแต่งตั้งกรรมการโดยต าแหน่งแต่
อย่างใด ในขณะที่ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลควรมีความเป็นอิสระในการบริหารงาน ไม่ถูกรัฐบาล
แทรกแซงในการด าเนินการ จึงควรปรับปรุงอ านาจในการก ากับดูแลส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้
มีความเหมาะสม และไม่ควรเป็นหน่วยงานที่ต้องท าตามค าสั่งหรือนโยบายรัฐบาลเท่านั้น แม้ว่าค าสั่ง
นั้นจะมิชอบด้วยกฎหมายก็ตาม 

อีกทั้ งควรเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีผู้ รักษาการตามกฎหมายเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
ควรเสนอเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล โดย
กรรมการส่วนหนึ่งเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง ส่วนกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีการก าหนดวาระ
ด ารงต าแหน่งเพียงวาระเดียว ซึ่งไม่ควรแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี 

นอกจากนี้ จากการศึกษายังมีข้อเสนอเพ่ิมบทบัญญัติเรื่องการจัดตั้งกองทุนที่จัดเก็บ
รายได้จากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการเฉพาะ ใน พ.ร.บ.ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม โดยต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของกองทุนที่ชัดเจนคือ ส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรม โครงการเพ่ือสาธารณประโยชน์ในชุมชน ท้องถิ่น และกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง 
และต้องก าหนดแหล่งรายได้ของกองทุนฯ ที่มาจากพ.ร.บ.ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 
มาตรา 22 เพ่ือก าหนดให้สามารถจัดสรรเงินจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลไปใช้ในกิจกรรม 
โครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง หรือสนับสนุนกิจกรรมสา
ธารณกุศลหรือสาธารณประโยชน์เป็นการเฉพาะ 

ส่วนคณะกรรมการบริหารกองทุน ควรก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบาย 
แผนงาน การบริหารกองทุนในภาพรวม ก าหนดหลักเกณฑ์กลางในการจัดสรรเงินรายได้จากสลากฯ 
รับผิดชอบการบริหารจัดการเงินกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลฯรวมถึงตรวจสอบการพิจาณาอนุมัติทุน
หรือกรณีได้รับอนุมัติไปแล้ว รับค าร้องเรียนในกรณีต่างๆ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการชุดนี้จะไม่มี
อ านาจในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน รวมถึงคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย เนื่องจาก
บทบาทหน้าที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง 
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ส าหรับการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน แบ่งเป็น 2 ช่องทาง คือ จัดสรรผ่านคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนต่างๆ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์รับผิดชอบ เช่น บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการบริหารกองทุนตามกฎหมายต่างๆ มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดสรรเงินรายได้จากสลากฯ ตามกฎหมายต่อไปนี้ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  พ.ศ. 
2546 (กองทุนคุ้มครองเด็ก) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 (กองทุนผู้สูงอายุ) พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ) และกฎหมายจัดตั้งกองทุนอ่ืนๆส าหรับกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง 

ขณะที่สิ่งที่ควรพิจารณาและศึกษาเพ่ิมเติม คือ ปัญหาการบริการจัดการเงินกองทุน
ต่างๆ ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับผิดชอบ ความลักลั่นในการบริหาร
จัดการกองทุนต่างๆ ตามพระราชบัญญัติที่กล่าวถึงข้างต้น เนื่องจากหลักเกณฑ์การอนุมัติเงินกองทุน
แตกต่างกัน จึงควรที่จะต้องใช้เกณฑ์กลางตาม พ.ร.บ.ส านักงานสลากฯ และปัญหาอ านาจหน้าที่ในการรับ
โอนเงินจากกองทุนสลากฯ เพ่ือเป็นรายได้ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งจะต้องแก้ไขปรั บปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่วนช่องทางที่ 2 คือการจัดสรรผ่านคณะอนุกรรมการพิจาณาจัดสรรเงินภายใต้คณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯด้านต่างๆที่สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่ม
ประชากรที่มีความเปราะบาง ซึ่งจะต้องมีการก าหนดองค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของ
คณะอนุกรรมการเหล่านี้ไว้อย่างชัดเจน เพ่ือปูองกันปัญหาความลักลั่นในการคัดเลือกตัวผู้ที่เป็น
คณะอนุกรรมการ ปูองกันปัญหาทุจริตคอรัปชั่น และท่ีส าคัญการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ 
จะไม่อยู่ภายใต้การก ากับ ควบคุม สั่งการของผู้บริหารกระทรวงหรือรัฐบาล นอกจากนี้การพิจารณา
อนุมัติทุนสนับสนุนจะต้องมีการตรวจสอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน และต้องมีกระบวนการ
รับเรื่องร้องเรียน การอุทธรณ์ การแจ้งเหตุผลในกรณีที่ได้รับอนุมัติหรือไม่ได้รับอนุมัติทุน 

พ.ร.บ.ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ควรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการ
จัดสรรเงินรายได้จากการจ าหน่ายสลากท่ีบัญญัติไว้ในมาครา 22 โดยก าหนดให้เงินบริหารจัดการของ
ส านักงานสลากฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะจ่ายให้แก่กลุ่มผู้ค้ารายย่อยในอัตราที่เหมาะสมที่น้อยกว่า
สัดส่วนที่ก าหนดตามกฎหมายปัจจุบันคือร้อยละ 12 ของรายได้ทั้งหมดจากการจ าหน่ายสลากฯ 

ภิรมย์ ธรรมศิริ13 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนนโยบายหวยบนดินของไทย: เปรียบเทียบ
ระหว่างรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

                                           
13 ภิรมย์ ธรรมศิริ, “กระบวนนโยบายหวยบนดินของไทย: เปรียบเทียบระหว่างรัฐบาล

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ,” (ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,  
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550). 
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ศึกษาความเป็นมาและบทบาทของหวยต่อสังคมไทย เปรียบเทียบกระบวนการนโยบายหวยบนดิน
ของรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กับนโยบายของรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ พร้อมเสนอแนะการ
ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยผลจากการศึกษาพบว่า เนื้อหาของนโยบายหวยบน
ดินของรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ให้ความส าคัญต่อเปูาหมาย คือ เพ่ือต้องการเงินน อก
งบประมาณ จากการจ าหน่ายหวยบนดิน เพื่อน าไปใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นจึงพยายามจ าหน่าย
หวยบนดินให้แก่ประชาชนให้ได้มากที่สุด ด้วยการใช้มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2546 เพ่ือสร้างความชอบธรรมต่อนโยบายหวยบนดินและรางวัลแจ๊กพอต เพ่ือสร้างแรงจูง ใจ
ให้แก่ผู้เล่นหวย ขณะที่รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ให้ความส าคัญต่อความถูกต้องหรือกฎหมาย 
คือ จะจ าหน่ายหวยบนดินก็ต่อเมื่อได้รับการแก้ไขพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 
2517 ให้หวยบนดินเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

ในกระบวนการนโยบาย แมว้่าทั้งรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรและพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ 
จะด าเนินนโยบายหวยบนดินเหมือนกัน แต่กระบวนการนโยบายของทั้งสองรัฐบาลแตกต่างกันใน
หลายประเด็น ได้แก่ เปูาหมายของรัฐบาลทั้งสองมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง คือ รัฐบาลพ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร เข้ามาบริหารประเทศหลังวิกฤตเศรษฐกิจ รัฐบาลมีเปูาหมายส าคัญคือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ของประเทศ ดังนั้นรัฐบาลจึงบริหารประเทศโดยยึดเปูาหมายของนโยบายมากกว่ากฎระเบียบต่างๆ 
แต่รัฐบาลมีเปูาหมายในการจ าหน่ายหวยบนดิน เพ่ือต้องการงบนอกงบประมาณ ซึ่งเอ้ือประโยชน์ต่อ
นายกรัฐมนตรีมากกว่าประชาชน ส่วนรัฐบาลของพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เข้ามาบริหารประเทศ
หลังจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยึด
อ านาจจากรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 เปูาหมายของรัฐบาลคือ
การแก้ไขความผิดพลาดต่างๆ ของรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โดยเฉพาะประเด็นความโปร่งใสใน
การบริหารประเทศ 

นโยบายหวยบนดินของรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีเปูาหมายหลักเพ่ือหารายได้
ให้แก่รัฐบาล เปูาหมายรองเพ่ือปราบปรามผู้มีอิทธิพลเถื่อน และน าเงินจากกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องตาม
กฎหมายให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ มีเปูาหมายเพ่ือปูองกันไม่ให้
ประชาชนหันกลับไปเล่นหวยใต้ดินและกลัวผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยกระบวนการนโยบายหวยบน
ดินของรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นระยะเวลานานกว่ารัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ท าให้
กระบวนนโยบายครบวงจรนโยบาย ขณะที่รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นโยบายยังไม่มีความชัดเจน
และผลงานยังไม่เป็นที่ประจักษ์ อย่างไรก็ตามกระบวนนโยบายหวยบนดินของทั้งสองรัฐบาล 
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจ มากกว่าให้ภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ 



Ref. code: 25595803010163UCY

  
 

45 

ผลจากการด าเนินนโยบายหวยบนดินของรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ท าให้รัฐบาลมี
งบประมาณส าหรับการบริหารประเทศมากขึ้นและประชาชนหันมาให้ความนิยมเล่นหวยบนดินมาก
ขึ้น ซึ่งหวยบนดินของรัฐบาลสามารถแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจากหวยใต้ดิน ขณะที่รัฐบาลพล.อ.  
สุรยุทธ์ จุลานนท์ มีเปูาหมายแก้ไขพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ก่อนที่
จะจ าหน่ายหวยใต้ดินให้ประชาชน แต่รัฐบาลก็ยังไม่สามารถแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ ท าให้ไม่
สามารถจ าหน่ายหวยบนดิน ประชาชนไม่มีทางเลือกในการเล่นหวย ผลที่ตามมาคือ กระบวนการหวย
ใต้ดินฟ้ืนตัว ขณะที่รัฐบาลไม่ให้ความสนใจที่จะแก้ไข เพราะมีปัญหาเร่งด่วนจ านวนมาก โดยเฉพาะ
ความไม่ม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การพยายามตรวจสอบ
ด าเนินคดีกับพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นต้น 

จากการศึกษายังพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินนโยบายหวนบนดินของทั้งสอง
รัฐบาลคือการถูกต่อต้านจากนักวิชาการ องค์กรอิสระในประเด็นศีลธรรม สังคม นอกจากนี้รัฐบาล
ของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ยังเป็นที่สงสัยของประชาชนในเรื่องความโปร่งใสในการเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีได้จากหวยบนดิน ส่วนรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ พบกระแสการต่อต้านโดยเฉพาะ
เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คัดค้านการแก้ไขพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
พ.ศ. 2517 โดยอ้างประเด็นทางสังคม คือ การน าหวยใต้ดินขึ้นมาเป็นหวยบนดิน ท าให้เยาวชนชั้น
มัธยมและอุดมศึกษาเล่นหวยเพ่ิมขึ้นถึง 4 เท่า รัฐบาลจึงต้องถอนร่างแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าว
ออกจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การด าเนินนโยบายหวยบนดินของรัฐบาลจึงชะลอตัว 
ภายใต้ความไม่สงบทางการเมือง ประกอบกับหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้รับผิดชอบน านโยบาย
ไปปฏิบัติได้ลาออกจากต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ท าให้
นโยบายหวยบนดินไม่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลจะด าเนินต่อไปอย่างไร 

ในรัฐบาลของพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ผู้ได้รับผลประโยชน์จากนโยบายคือเจ้ามือหวย  
ใต้ดิน ผู้มีอิทธิพล ซึ่งเป็นกลุ่มที่เสียประโยชน์ในสมัยรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ผู้ที่เสียผลประโยชน์
ในนโยบายหวยบนดินของพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ คือ รัฐบาล ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ
ประชาชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ในสมัยรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ดังนั้นความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ได้รับผลประโยชน์และเสียประโยชน์ จากนโยบายหวยบนดินของรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชิน
วัตร และรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ มีความสัมพันธ์แบบผกผัน เพราะรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชิน
วัตร ประชาชนนิยมเล่นหวยบนดินมากกว่าหวยใต้ดิน นอกจากนี้พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ยังแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากการจ าหน่ายหวยบนดินให้แก่พวกพ้องเช่น พล.อ.อ.ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ พ่ีชาย
พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ สังขพงศ์ 
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จากงานวิจัยเรื่อง”กระบวนนโยบายหวยบนดินของไทย: เปรียบเทียบระหว่างรัฐบาล
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์” ได้มีข้อเสนอแนะ เพ่ือให้การแก้ไขปัญหา
หวยบนดินด าเนินต่อไป รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ควรด าเนินการส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้เปลี่ยนมุมมองเพ่ือให้เห็นปัญหาจากมิติที่หลากหลาย 
ไม่ใช่มิติด้านศีลธรรมเพียงอย่างเดียว โดยรัฐบาลต้องน าเสนอจ านวนงบประมาณที่รัฐต้องใช้ และ
รายได้จากการจัดเก็บภาษี รายได้จากการจ าหน่ายหวยบนดินที่จะมาลดภาระการจ่ายภาษีของ
ประชาชนเป็นต้น นอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
พ.ศ. 2517 และรัฐบาลควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งในกระบวนการออกนโยบายโดยการท าประชา
พิจารณ์ถึงรูปแบบและรางวัลที่ประชาชนต้องการ และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ รวมถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการสร้างความเข้าใจในระยะยาว 
 
2.6 นโยบายการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคายุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

 
จุดเริ่มต้นของนโยบาย เกิดขึ้นภายหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าบริหารประเทศ จากการควบคุมอ านาจการ
ปกครองประเทศเม่ือวันที่ 22 พ.ค. 2557 โดยรัฐบาล คสช. ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ เข้ามา
บริหารประเทศโดยให้เหตุผลหลักเพ่ือระงับยับยั้งความขัดแย้งทางการเมืองเป็นหลัก และได้ประกาศ
จะปฏิรูปประเทศในทุกด้าน พร้อมประกาศเดินหน้าจัดระเบียบสังคม บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศและคืนความสุขให้ประชาชน โดยหนึ่งในปัญหาที่รัฐบาลให้
ความส าคัญในประเด็นด้านการจัดระเบียบสังคม คือ การจัดระเบียบสลากกินแบ่งรัฐบาล เพ่ือ
แก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมานานและถูกโจมตีมาตลอดมาว่าการ
จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคานับเป็นปัญหาใหญ่ของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพราะ
สลากกินแบ่งรัฐบาลเปรียบเสมือนสินค้าของรัฐบาล ซึ่งพิมพ์ราคาเอาไว้บนสลาก 80 บาท แต่ความ
เป็นจริงรัฐบาลไม่สามารถควบคุมราคาได้ และหลายรัฐบาลที่ผ่านมาเคยหาวิธีแก้ไขแต่ก็ยังไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้เช่นกัน 

ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาในยุครัฐบาล คสช. ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 
พ.ศ. 2557 จากการสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก และในฐานะหัวหน้า 
คสช. ในที่ประชุมคณะท างานตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) ที่ท าเนียบรัฐบาล 
โดยพลเอกประยุทธ์ ได้สั่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา และให้
เร่งตรวจสอบรายงานปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคากลับมาให้เร็วที่สุด เพราะเป็นเรื่อง



Ref. code: 25595803010163UCY

  
 

47 

ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน พร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปรื้อใหม่ทั้งระบบ โดย
เน้นย้ าจะต้องไม่มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเก่ียวข้อง หากมีเรื่องของผลประโยชน์ก็ต้องยกเลิก หรือ
น าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเข้ามาสู่ระบบและน าไปพัฒนาประเทศ และต้องท าให้ราคาการจ าหน่าย
สลากกินแบ่งรัฐบาลตรงตามท่ีระบุไว้ที่ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาล คือ 80 บาท14 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ลงนามแต่งตั้ง
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลใหม่ ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยแต่งตั้ง 4 คน ประกอบด้วย
นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พลตรีสราวุธ 
กาพย์เดโช เป็นกรรรมการ นายพรศักดิ์ ศรีณรงค์ เป็นกรรมการ และนายชัยพร ธรรมพีร เป็นกรรมการ 
ส าหรับกรรมการสลากมีทั้งหมด 9 คนรวมประธาน ซึ่งเป็นผู้แทนโดยต าแหน่งจากหน่วยงานต่างๆ4 
คน คือจากกระทรวงมหาดไทย กรมบัญชีกลาง ส านักงบประมาณ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ
ไทย และอีก 1คน คือผู้อ านวยการส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง15 

ในการแถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้น าคณะรัฐมนตรี ประกาศนโยบาย
หลัก 11 ด้าน ซึ่งหนึ่งในนโยบายทั้ง 11 ด้านได้แก่ นโยบายด้านการลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและ
การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ โดยการจัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยในประเด็นเรื่องการจัดระเบียบสังคม 
รัฐบาลจะเน้นการเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ประกอบด้วยหลายด้านด้วยกัน อาทิ ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย การท าธุรกิจสีเทาที่ไม่ถูกกฎหมาย (ธุรกิจสีเทา) การจัดระเบียบทางเท้า วินรถจักรยานยนต์ 
วินรถตู้สาธารณะ การบุกรุกที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทางน้ าออก การปราบปรามผู้มีอิทธิพล
และการพนัน ซึ่งปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาเป็นหนึ่งในปัญหาที่รัฐบาลต้องการจัด
ระเบียบ16 

                                           
14 ไทยรัฐออนไลน์, “ประยุทธ์ สั่ง ตั้ง คกก.รื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล,” 

https://www.thairath.co.th/content/430197 (สืบค้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560). 
15 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, “ตั้งสมชัย สัจจพงษ์ นั่งประธานบอร์ดสลาก,” 

http://m.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1404214269 (สืบค้นเมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2560). 

16 มติชน ออนไลน์, “เปิดค าแถลงนโยบาย รัฐบาลประยุทธ์,” http://m.matichon.co.th/ 
readnews.php?newsid=1410358082 2557 (สืบค้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560). 
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หลังคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดที่มีนายสมชัย สัจจพงษ์ เป็นประธาน เริ่มเข้า
มาบริหารส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นระยะเวลา 6 เดือน แต่นโยบายการแก้ปัญหาสลากกิน
แบ่งรัฐบาลเกินราคายังล้มเหลว อีกทั้งยังเกิดกรณีการให้ข่าวเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลปลอม จนท าให้
เกิดความเสียหายต่อความเชื่อถือของประชาชน รวมถึงการกล่าวถึงพนักงาน ผู้ปฎิบัติหน้าที่เข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการทุจรติภายในและผลประโยชน์ กรณีจัดสรรโควตาและการจ าหน่ายสลากกิน
แบ่งรัฐบาล จึงเกิดกระแสเรียกร้องให้นายสมชัย สัจจพงษ์ ลาออกจากต าแหน่ง โดยในวันที่ 27 มกราคม 
พ.ศ. 2558 นายอ านวยพร เกิดพุ่ม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ เข้ายื่นหนังสือถึงพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพ่ือเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาสลากเกินราคาและเปลี่ยนบุคคลมา
ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยหนังสือร้องเรียน ระบุใจความว่า 
เนื่องจากการท างานของ นายสมชัย สัจจพงษ์ ประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในการ
แก้ไขปัญหาสลากเกินราคาล้มเหลว และนายสมชัย อ้างว่า ความล้มเหลวดังกล่าวเกิดจากผู้บริหาร 
และพนักงานขาดประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นทัศนคติในด้านลบ รวมถึงวิธีการบริหารงานในแบบจิกหัว ล้วง
ลูก ส่งผลให้พนักงานเสียขวัญ และก าลังใจในการท างาน เพราะที่ผ่านมา พนักงานทุกคนให้ความส าคัญ
และพยายามแก้ไขปัญหาสลากเกินราคามาโดยตลอด แต่ติดปัญหาด้านนโยบาย ดังนั้ นสหภาพ
แรงงานจึงขอเรียกร้องให้เปลี่ยนบุคคลมาด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
คนใหม่ เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาได้อย่างเหมาะสม17 

เพ่ือผลักดันให้คณะรัฐมนตรีก าหนดนโยบายการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา 
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558 ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น
ประธาน กระทรวงการคลังเสนอได้เสนอร่างพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่...) 
พ.ศ. .... ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และ
ให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ มีดังนี้ 
9 ประเด็นหลัก คือ 

1. แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “สลากกินแบ่งรัฐบาล” และ “กองทุนบริหารจัดการ
สลาก” 

2. แก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของส านักงานสลากฯ เพ่ือให้ครอบคลุมถึงการออกสลาก
กินแบ่งเพ่ือสาธารณประโยชน์ และให้มีการจัดการระบบบริหารสลากและช่องทางการจ าหน่าย 

                                           
17 ไทยรัฐออนไลน์, “สหภาพรัฐวิสาหกิจ จี้ปลด ปธ. บอร์ดสลากฯ อ้าง แก้เกินราคาเหลว,” 

https://www.thairath.co.th/content/4773682558 (สืบค้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560).  
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3. แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลและระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่ง 

4. แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ก าหนดจ านวน
รูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล เพ่ิมเติมการออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยกองทุนบริหารจัดการสลาก 

5. แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจของผู้อ านวยการให้สอดคล้องโครงสร้างส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล 

6. แก้ไขเพ่ิมเติมสัดส่วนการจัดสรรเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่ง 
7. ก าหนดวิธีการจัดสรรเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
8. แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเงินที่ได้รับไว้นอกเหนือจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 

ดอกผล ค่าใช้จ่ายการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ค่ าใช้จ่ายในการบริหารงานอายุความสิทธิ
เรียกร้องเงินรางวัล การวางระบบบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี 

9. ก าหนดมาตรการคุ้มครองแก่เด็กและเยาวชนมิให้เกี่ยวข้องกับสลากกินแบ่งรัฐบาล18 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ระบุถึงผลการพิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ  

(พ.ร.บ.) ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ดังกล่าวภายหลังมีมติจากคณะรัฐมนตรีว่า เพ่ือ
เป็นการปรับปรุงร่างกฎหมายให้มีความทันสมัย รัดกุมและครอบคลุมพ้ืนที่ และแก้ไขปัญหาการขาย
สลากเกินราคา โดยจะส่งให้กฤษฎีกาพิจารณาข้อกฎหมายภายใน 3 เดือน โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ได้หารือกันหลายเรื่อง โดยเฉพาะท าอย่างไรจะให้ราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ในราคา 80 บาท โดย
ต้องใช้เวลาแก้กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเงินเข้ารัฐเข้ากองทุน เรื่องนี้เป็น พ. ร.บ.จึงต้องมีการแก้
กฎหมายก่อน ถึงจะสามารถท าได้ ซึ่งในเวลานี้รัฐบาลก าลังจะปรับทั้งระบบ ไม่ใช่เป็นการส่งเสริมการ
พนัน แตต่้องการลดราคาขายลงให้ได้เหลือ 80 บาท19 

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้ระบุสาระส าคัญของร่าง
พระราชบัญญัติสลากกินแบ่งฉบับใหม่ที่ได้เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ใช้มาเป็นระยะเวลานาน 40 ปี โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น

                                           
18 ผู้จัดการออนไลน์, “แก้ปัญหา “เผย ร่าง พ.ร.บ. ใหม่ แก้ลอตเตอรี แพง,” 

http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000028432 (สืบค้นเมื่อ
วันที่ 2 มีนาคม 2560). 

19 ผู้จัดการออนไลน์, “รัฐบาลประยุทธ์ แก้กฎหมาย เปิดทางแก้ปัญหาการขายสลากเกิน
ราคา,” http://www.manager.co.th/Politics/viewnews.aspx?NewsID=9580000028704 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560). 
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จากปัญหาที่ผู้ค้ารายย่อยต้องรับความเสี่ยงในกรณีที่ขายสลากไม่หมด จึงมีการปรับสัดส่วนรายได้จาก
การจ าหน่ายสลากเข้ารัฐจากเดิม 28% เป็นไม่น้อยกว่า 20% โดยในส่วน 8% นั้นจะไปแบ่งในสัดส่วน
อ่ืนๆ เช่น ในสัดส่วน 5% จะน าไปจัดตั้งกองทุนรับซื้อเลขไม่สวย หรือขายไม่หมดกลับคืน เพ่ืออุดช่อง
โหว่ไม่ให้พ่อค้าขายสลากเกินราคา และอีก 3% จะน าไปเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายสลากเพ่ิมเป็น 
15% จากเดิมอยู่ที่ 12% ขณะที่เงินรางวัลประชาชนจะยังคงสัดส่วนรายได้เดิมที่ 60% ส าหรับองค์กร
ที่รัฐดูแล เช่น องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หรือผู้ด้อยโอกาส จะยังได้รับสัดส่วนโควตาในการ
จ าหน่ายเหมือนเดิม โดยจะมีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ผ่านตู้ขายอัตโนมัติ 
ร้านค้า และผู้ค้ารายย่อย ซึ่งชุดตัวเลขนั้นเป็นชุดตัวเลขแบบเดิมที่เคยจ าหน่าย เพียงแต่ไม่มีบริการให้
ประชาชนเลือกซ้ือตัวเลขที่ตนเองชอบเท่านั้น สลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นยังคงเป็นแบบ 6 ตัวเลข รัฐบาล
ไม่ได้มีการพูดคุยถึงสลากกินแบ่งแบบ 2 ตัว 3 ตัว ทั้งนี้จะส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณา และเสนอต่อไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 

ต่อมาส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ภายใต้การน าของนายสมชัย สัจจพงษ์ ประธาน
กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ทยอยออกมาตรการมาแก้ปัญหาสลากเกินราคา แต่ปรากฏว่าทุก
มาตรการยังไม่สามารถควบคุมราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้สามารถขายได้ในราคา 80 บาท ประกอบ
กับกระแสเรียกร้องให้นายสมชัย สัจจพงษ์ ลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
และความกดดันจากการแก้ไขปัญหาสลากแพงไม่ได้ ในที่สุดนายสมชัย สัจจพงษ์ ได้ยื่นหนังสือลาออก
จากต าแหน่งประธานบอร์ดส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กับนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัด
กระทรวงการคลัง มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป นายสมชัย สัจจพงษ์ ระบุถึง
สาเหตุการลาออกจากต าแหน่งว่า ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกมาตรการแก้ปัญหาสลากเกิน
ราคามาอย่างต่อเนื่องในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ เนื่องจากสลาก
เกินราคาเป็นปัญหาใหญ่ที่สั่งสมมานาน มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลหลายกลุ่มได้รับประโยชน์จากการขายสลาก
เกินราคาปีละ 10,000 ล้านบาท หากต้องการแก้ปัญหานี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จ จ าเป็นต้องใช้ผู้ที่มีบารมี 
โดยเฉพาะทหาร เข้ามาท าหน้าที่แทน20 

จากปัญหาเรื่องการขายสลากกินแบ่งเกินราคา ที่ภาครัฐยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 
จนกระทั่งนายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร ตัดสินใจลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการ
สลากกินแบ่งรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ จึงตัดสินใจใช้มาตรการเด็ดขาด ใช้อ านาจพิเศษในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

                                           
20 ไทยรัฐออนไลน์, “ปธ. กองสลาก ลาออก,” https://www.thairath.co.th/content/ 

495206,” (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560). 



Ref. code: 25595803010163UCY

  
 

51 

ไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ประกาศค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 11/2558 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหา
การขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยค าสั่งดังกล่าวสรุป
ใจความส าคัญได้ว่า เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและเงื่อนไขสัญญา 
จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นไปโดยเคร่งครัด จึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดเดิม พ้นจากต าแหน่ง และแต่งตั้งกรรมการชุด
ใหม่ตามค าสั่ง คสช. โดยมีคนที่หัวหน้า คสช. เลือกมา อยู่ในคณะกรรมการด้วย 

2. ตั้งกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม 
3. แก้ไข พ.ร.บ. ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ในส่วนของเงินที่กองสลาก

ได้มาจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล จะจัดสรรเป็นเงินรางวัล 60% รายได้แผ่นดินไม่น้อยกว่า 20% 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่เกิน 17% และ
กองทุนในข้อ 2. อีก 3% นอกจากนี้ยังก าหนดบทลงโทษการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ได้แก่ 
จ าคุก 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

4. ให้ทหารมีอ านาจหน้าที่ในการปูองกันและปราบปรามการท าผิดกฎหมายของ 
กองสลากด้วย 

5. หลังจากท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติพ้นจากอ านาจ ให้ตั้งคณะกรรมการสลากกิน
แบ่งรัฐบาลตามกฎหมายของกองสลากและยกเลิกค าสั่งนี้ไป21 

ในวันที่ 2 พฤษภาคม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ได้ออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ที่ 1/2558 เรื่องแต่งตั้งประธาน
กรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามที่ได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 11/2558 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 1 
พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 ก าหนดให้หัวหน้า คสช. แต่งตั้งบุคคลมาเป็นประธานกรรมการ ใน
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นอาศัยอ านาจตามความในข้อ 3 (1) ของค าสั่งดังกล่าว หัวหน้า 
คสช. แต่งตั้ง พล.ต.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ รองแม่ทัพภาคท่ี 1 ให้เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการ
สลากกินแบ่งรัฐบาล จากนั้นมีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ค าสั่ง  คสช. (เฉพาะ) ที่ 12/2558 เรื่อง
แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามที่ได้มีค าสั่งหัวหน้า  คสช. ที่ 11/2558 

                                           
21 ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, “ราชกิจจานุเบกษา ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล,” 
https://www.google.co.th/search?q=% (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560). 
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เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 
พุทธศักราช 2558 ก าหนดให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งบุคคลจ านวนไม่เกินสามคนมาเป็น
กรรมการ ในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 3  (9) ของค าสั่ง
ดังกล่าว คสช. จึงแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล จ านวนสามคน ดังนี้ 1. 
พล.ต.ต.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข 2. พ.ท.หนุน ศันสนาคม 3. นายธนวรรธน์ พลวิชัย22 

ค าสั่งหัวหน้า คสช. ทั้ง 3 ฉบับ เป็นการประกาศโละทิ้งคณะกรรมการกองสลากชุดเก่า
ยกชุด และก าหนดผู้รับผิดชอบนโยบาย เพ่ือควบคุมดูแลให้การปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาล
ได้ก าหนดไว้ โดยการแต่งตั้ง พล.ต.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ มาด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสลากกิน
แบ่งรัฐบาลคนใหม่ ซึ่งถือเป็นคนนอกกระทรวงการคลังคนแรกที่เข้ามาด ารงต าแหน่งนี้ พร้อมทั้งได้
แต่งตั้งกรรมการอีก 3 คน คือ พล.ต.ต.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข พ.ท.หนุน ศันสนาคม และนายธนวรรธน์ 
พลวิชัย เข้ามาท าหน้าที่แก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นการ
เปลี่ยนแปลงการควบคุมและดูแลส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบเบ็ดเสร็จ ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่
ปกติ ดังนั้นสาเหตุที่เลือกคนนอก ทั้งทหาร ต ารวจและนักวิชาการ เข้ามาแก้ปัญหาแทนข้าราชการ
ประจ า เนื่องจากรัฐบาลต้องการใช้อ านาจทางกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันจาก
ค าสั่งดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาการขายสลากเกินราคา โดยก าหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนและ
เข้มข้นมากขึ้น ซึ่งจากเดิมในมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 
ได้ก าหนดบทลงโทษว่า ผู้เสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาที่ก าหนดในสลากกินแบ่ง 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท แต่ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) ฉบับที่ 
11/2558 ได้ก าหนดบทลงโทษใหม่ไว้ว่า ผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาที่ก าหนด
ในสลากกินแบ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ รวมถึงการให้อ านาจเจ้าหน้าที่ทหารในการช่วยปูองกันและปราบปรามการกระท าความผิดอีก
ด้วย 

เพ่ือให้การด าเนินนโยบายแก้ปัญหาสลากเกินราคาสามารถเกิดขึ้นได้จริงและเป็นไป
อย่างเข้มข้น ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศก าหนดกรอบ
เวลาชัดเจนให้เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 เป็นงวดแรกท่ีต้องขายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ได้ในราคา 80 
บาท ผ่านค ากล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ เรื่องการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลคือ 

                                           
22 คมชัดลึกออนไลน์, “ตั้ง อภิรัชต์ คุมบอร์ดหวย,” http://www.komchadluek.net/ 

news/politic/205662 (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560). 
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“ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล ถือเป็นความเดือดร้อนมานาน แม้บางคนบอกว่าเป็นเรื่อง
เล็กๆ น้อยๆ รัฐบาลนี้ไม่น่าจะต้องมายุ่งวุ่นวาย แต่จะท าให้ได้ มีหลายมาตรการ สิ่งส าคัญประการ
หนึ่งคือต้องเป็นไปตามกฎหมาย ลอตเตอรี่นี่เขียนไว้ 80 บาท ก็ต้อง 80 บาท ถ้าจะขาย 90 ก็ต้อง
พิมพ์ 90 วันนี้มันพิมพ์ 80 ก็ต้องขาย 80 วันนี้เราต้องมาเคลียร์ใหม่ ตั้งแต่ต้นทาง ปลายทาง ต้นทางก็
คือที่กองสลากฯ โควตาต่างๆ ก็ต้องมาเกลี่ยดูใหม่ อันไหนหมดอายุไปแล้วก็มาปรับ เพ่ิมโควตาตรง
โน้นตรงนี้ เพ่ิมเติมให้เกิดความยุติธรรมมากขึ้น ต่อไปนี้ในเดือนมิถุนายนนี่รับสลากได้ 2 ที่ หนึ่งก็คือ
รับที่กองสลากฯ อันนี้คือส่วนกลาง ส าหรับจังหวัดต่างๆ ก็ไปรับที่จังหวัด การแก้ปัญหาการขายสลาก
นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย ผมให้เวลามา 8 เดือนเต็มๆ แก้ปัญหาด้วยกฎหมายปกติก็แก้ไม่ได้วันนี้ผมใช้มาตา 
44 ในการตั้งกรรมการใหม่ แล้วก็เพ่ือจะท างานให้ได้”23 

ต่อมาเพ่ือเป็นการย้ าถึงการเร่งแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาอีกครั้ง ก่อนที่จะ
ถึงงวดแรกของการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคา 80 บาท พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้
แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ท าเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ใน
ประเด็นความคืบหน้าการจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์ ได้ยื่นค าขาด หาก
สลากงวด 16 มิถุนายนนี้ ไม่สามารถคุมราคาไว้ที่ใบละ 80 บาทได้ ก็อาจจะยุติการออกสลากกินแบ่ง
รัฐบาลชั่วคราว ซึ่งเป็นมาตรการที่รัฐบาลไม่อยากท า ดังค ากล่าวที่ว่า 

“ได้สั่งการอย่างชัดเจนว่า ให้ตั้งราคาขายใบละ 80 บาทเท่านั้น และย้ าว่าหากงวดวันที่ 
16 มิถุนายนนี้ ต้องท าให้ได้ หากท าไม่ได้ก็อาจยุติการออกสลากชั่วคราว ตามที่เคยได้ประกาศไว้ ด้าน
ส่วนเรื่องโควตานั้นหากมีการรั่วไหล ต้องมีการสืบสวนลงโทษ ถ้าคนพิการได้รับโควตาและเอาไปขาย
ต่อ ก็จะยึดโควตาคืน โดยส่วนตัวตนไม่อยากให้เป็นเรื่องรุนแรงเกินไป เพราะคนเดือดร้อนมีเยอะ 
คนขายสลากเดือดร้อนเป็นล้านคน ถ้าหากเลิกขายคนพวกนี้จะหากินอย่างไร”24 

ภายหลังพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ก าหนดผู้รับผิดชอบนโยบาย โดยใช้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ ที่มีพลโทอภิรัชต์  
คงสมพงษ์ เป็นประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เรียกประชุมคณะกรรมการส านักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลนัดแรก เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เพ่ือก าหนดแนวทางในการควบคุม

                                           
23 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์, “บิ๊กตู่ ลั่น หวยรัฐต้องขาย 80 บาท,” http://www.posttoday. 

com/politic/363821 (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560). 
24 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, “นายกฯ ย้ า สลากงวด 16 มิ.ย. ตอ้งขายใบละ 80,” 

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/646574 (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560). 
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ราคาสลากคู่ละ 80 บาทให้ได้ ทันภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ตามนโยบายรัฐบาลของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยที่ประชุมดังกล่าว
ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการจัดสรรเงินรายได้จากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ตาม
ค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 11/2558 

ต่อมาในประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ที่
ประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีมติอนุมัติกรอบการจัดสรรโควตาสลากใหม่ 5 แนวทาง 
เพ่ือเป็นแนวทางการจัดสลากใหม่และแก้ปัญหาสลากกินแบ่งเกินราคาคือ 1. จัดสรรสลากให้ผู้ค้าราย
ย่อยไม่เกิน 5 เล่มคู่ต่อราย เนื่องจากปัจจุบันส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีการจัดสรรสลากให้แก่
ผู้ค้าสลากรายย่อย รายละ 5 เล่มคู่เท่ากันทุกราย และผู้พิการบางส่วนยังได้รับรายละ 3 เล่มคู่ 2.
จัดสรรสลากให้ผู้ค้ารายย่อยไม่เกิน 10 เล่มคู่ต่อราย เนื่องจากผู้ค้าสลากรายย่อยส่วนใหญ่ต้องการ
สลากรายละ 10 เล่มคู่ ท าให้ผู้ค้าสลากรายย่อยมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพในแต่ละเดือน ไม่ต้อง
ไปหาซื้อสลากเพ่ิมในราคาที่สูงกว่า 70.40 บาทต่อคู่ 3.จัดสรรสลากให้ผู้ค้ารายย่อยไม่เกิน 50 เล่มคู่
ต่อราย เนื่องจากผู้ค้าสลากรายย่อยในแต่ละพ้ืนที่มีความต้องการจ าหน่ายสลากไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่
กับสภาพเศรษฐกิจและท าเลที่ตั้งของจุดจ าหน่าย ซึ่งจากการส ารวจของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
พบว่า ผู้ค้าสลากรายย่อยแต่ละรายไม่น่าจะขายสลากได้เกินกว่า 50 เล่มคู่ 4.จัดสรรสลากให้ผู้ค้าราย
ย่อยไม่จ ากัดจ านวน เนื่องจากผู้ค้าสลากรายย่อยบางส่วนต้องการจ าหน่ายสลากตามความสามารถ ซึ่ง
แต่ละพ้ืนที่มีความต้องการไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจและท าเลที่ตั้งของจุดจ าหน่าย และ5. 
จ าหน่ายสลากผ่านเครื่องออนไลน์ ตามข้อเสนอของนักวิชาการและผู้ค้าสลากบางส่วนที่ระบุ ว่า การ
แก้ไขปัญหาสลากเกินราคา ควรเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายให้ประชาชน เช่น จ าหน่ายผ่านเครื่อง แต่
ต้องไม่มีจ านวนมากจนท าให้เกิดผลกระทบกับรายได้ของผู้ค้าสลากรายย่อย25 

ในการประชุมประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลครั้งต่อมาในวันที่ 2 กันยายน 
พ.ศ. 2558 ที่ประชุมได้มีมติให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดจ าหน่ายสลากตามปริมาณการจอง
ล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านการลงทะเบียนกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

นอกจากการด าเนินการในด้านการปรับกลไกในการควบคุมราคาและเพ่ิมข้อบังคับ 
ระเบียบ หรือมาตรการต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาแล้ว ส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลยังมีความร่วมมือกับองค์กร ภาคีภายนอก เพ่ือรณรงค์และควบคุมไม่ให้มีการขายสลากเกิน
ราคาโดยการเชิญตัวแทนจ าหน่ายนิติบุคคลประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ ที่ได้รับการจัดสรรสลากมา

                                           
25 ไทยพับลิก้าออนไลน์, “บอร์ดสลากอ้างคุมราคาหวย 80 บาท เพื่อคัดคนขายหวยตัวจริง,” 

http://thaipublica.org/2015/09 (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560). 
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ชี้แจง ท าความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
คุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลกับสมาคม องค์กรและมูลนิธิ ในข้อก าหนดเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาด าเนินการจ าหน่าย
สลากกินแบ่งรัฐบาล ตลอดจน ประกาศ ค าสั่ง ค าชี้แจงในการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุก
ประการ เพ่ือเป็นการให้ค ามั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ปรากฏในข้อตกลงคุณธรรมอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 

เนื้อหาในบันทึกข้อตกลงคุณธรรมได้ย้ าถึงการแสดงเจตนารมณ์ใน การรับรองว่าจะ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาด าเนินการจ าหน่ายสลากอย่างครบถ้วน เช่น การมารับสลาก
กินแบ่งรัฐบาลไปจ าหน่ายทุกงวดตลอดอายุสัญญา จ าหน่ายสลากในลักษณะขายปลีก ไม่น าไปขายส่ง
หรือขายให้แก่ผู้ที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อไปขายต่อเป็นอันขาด เว้นแต่เป็นการขายหรือมอบให้แก่
สมาชิกของตัวแทนจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพ่ือขายปลีกตามราคาที่ก าหนดไว้ และจ าหน่าย
สลากตามสถานที่จ าหน่ายที่ระบุไว้ในสัญญา การส่งข้อมูลและบัญชีรายชื่อสมาชิก รวมทั้งจ านวนที่
จัดสรรให้สมาชิกและสถานที่จ าหน่าย ให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทราบ รวมถึงการควบคุมการ
ขายของสมาชิกไม่ให้ขายสลากเกินราคาที่ก าหนด และไม่น าสลากของตนไปรวมชุดกับผู้อ่ืน หรือน า
สลากของผู้อ่ืนมาขายร่วมหรือน าสลากของตนไปขายให้แก่ผู้อ่ืนเพ่ือน ามารวมชุด หรือแลกเปลี่ยน
สลากกับผู้อ่ืน และในตอนท้ายของบันทึกข้อตกลงคุณธรรมได้ เน้นย้ าเรื่องการไม่ยินยอมให้มีการน า
สลากกินแบ่งรัฐบาลไปขายเกินราคาในทุกกรณีโดยเด็ดขาด และหากสมาชิกฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามด้วย
ประการใด ๆ จะต้องยินยอมให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด าเนินการตามเงื่อนไขที่ปรากฏใน
สัญญา โดยไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น26 

พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อ านวยการส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ระบุถึง
มาตรการในการด าเนินการกับตัวแทนจ าหน่ายนิติบุคคลประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ กรณีที่มีการ
ตรวจสอบพบว่ามีการจ าหน่ายสลากเกินราคาว่า ในส่วนที่เป็นสมาคม องค์กรมูลนิธิ  หากพบสมาชิก
ของสมาคมฯ น าไปจ าหน่ายเกินราคาแล้วถูกจับด าเนินคดี หรือ การตรวจสอบสลากของกลางที่ถูกจับ
ด าเนินคดี แล้วพบว่าเป็นสลากที่จัดสรรให้กับสมาคมฯ ใด ส านักงานฯ จะแจ้งเตือนเป็นหนังสือให้
ยกเลิกการจัดสรรให้สมาชิกที่ถูกจับด าเนินคดีหรือเป็นผู้ได้รับการจัดสรรสลากฉบับที่เป็นของกลาง 
จากนั้นสมาคม ฯ จะต้องแจ้งรายชื่อสมาชิกท่ีได้รับการจัดสรรแทน โดยจะมีการแจ้งเตือน 2 ครั้ง หาก
พบการจ าหน่ายสลากเกินราคาของสมาชิก หรือพบสลากของกลางที่เป็นของสมาคมฯครั้งที่ 3 ส านัก

                                           
26 ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, “ลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรม,” http://www.glo. 

or.th/ewt_news.php?nid=6491 (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560). 
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งานฯ จะด าเนินการตัดโควตาสลากตามจ านวนที่ผู้จ าหน่ายเกินราคาได้รับการจัดสรร และผลการ
ปฏิบัติต่าง ๆ ของสมาคม ฯ จะได้รับการบันทึกไว้ในฐานข้อมูลของส านักงาน ฯ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดท าสัญญาด าเนินการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในครั้งต่อไป27 

 
2.7 กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.5  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
ที่มา: สรุปโดยผู้ศึกษา 

 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถพัฒนาเป็นกรอบ

แนวคิด และพิจารณาปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลต่อประสิทธิผลของการน านโยบายแก้ไขปัญหาสลากกิน
แบ่งรัฐบาลเกินราคาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชามาปฏิบัติ แบ่งออกเป็นปัจจัย ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านความสามารถในการบริหารจัดการของคณะกรรมการส านักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาล เนื่องจากคณะกรรมการส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีอ านาจตามพระราชบัญญัติ
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ในการท าหน้าที่ ก าหนดราคา วิธีการจ าหน่าย และการ

                                           
27 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, “ส านักงานสลากกิจับมือสมาคม คุมไม่ให้ขายเกินราคา,” 

https://www.prachachat.net/news_detail.php (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560). 

ความสามารถในการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการส านักงานสลากกินแบ่ง

รัฐบาล 

ความเข้มงวดกวดขันในการปูองกัน
ปราบปราม และการบังคับใช้กฎหมายของ

เจ้าหน้าท่ีผูม้ีอ านาจตามกฎหมาย 
 

ความเข้มงวดในการตรวจติดตามระดับพ้ืนท่ี 

ประสิทธิผลของการน า
นโยบายมาปฏิบัต ิ

ช่องทางการติดต่อและรับเรื่องร้องทุกข์ 

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีจากนโยบาย 
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คัดเลือกตัวแทนจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ
จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ดังนั้น ประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา   
จึงขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล 

2. ความเข้มงวดกวดขันในการปูองกันปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ ทหารและฝุายปกครอง เนื่องจากเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 11/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ระบุให้
เจ้าหน้าที่ฝุายทหารที่ผู้บัญชาการทหารบกหรือแม่ทัพภาคมอบหมาย มีอ านาจหน้าที่ในการปูองกัน
และปราบปรามการกระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งนี้ 
ไม่กระทบต่อหน้าที่ของพนักงานฝุายปกครองหรือต ารวจที่มีอยู่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ฝุายทหารเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา และเป็นพนักงานฝุายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ดังนั้นเจ้าหน้าที่ต ารวจ ทหารและฝุายปกครองต้องมีความเข้มงวดกวดขันในการปูองกัน
ปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

3. ปัจจัยด้านความเข้มงวดในการตรวจติดตามระดับพ้ืนที่ของชุดปฏิบัติการพิเศษ โดย
นอกจากความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายแล้ว เพ่ือให้การจ าหน่ายสลากของตัวแทนจ าหน่ายให้
เป็นไปตามราคาที่ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก าหนดไว้ จึงต้องมีการขยายผลจับกุมเพ่ือสาวไปให้
ถึงแหล่งที่มาของสลากราคาแพงได้ โดยการจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษหรือทีมเฉพาะกิจ เพ่ือออก
ปฏิบัติการติดตามและตรวจสอบการจ าหน่ายสลากกินแบ่งในระดับพ้ืนที่ทั่วประเทศ เพ่ือตรวจและ
จับกุมผู้ที่ขายสลากเกินราคาอย่างเข้มงวดจริงจัง 

4. ปัจจัยด้านช่องทางการติดต่อและรับเรื่องร้องทุกข์ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถเสนอเรื่องราวร้องทุกข์แจ้งเบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย และการเสนอข้อคิดเห็น 
หรือค าติชมการด าเนินการตามนโยบาย เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ จึงควรมีการเปิดช่องทางการติดต่ อและรับแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนจากประชาชนโดยตรง หากผู้ซื้อและประชาชนพบผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา หรือ
ได้รับความเดือดร้อนจากนโยบายสลากกินแบ่งรัฐบาล ก็สามารถร้องเรียนแจ้งเบาะแสผ่านช่องทาง
ดังกล่าวได้ เพ่ือน าไปสู่การประสานการแก้ไขปัญหาและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ที่ เกี่ยวข้องได้
ด าเนินการต่อไป 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของการน านโยบายแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล 

เกินราคารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มาปฏิบัติ ได้แบ่งวิธีด าเนินการวิจัยโดยล าดับดังนี้ 
 

3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการ
สังเกตและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือให้ได้มุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายแก้ไข
ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชามาปฏิบัติ ในขั้นนี้ด าเนินการ
ศึกษา 2 แบบ คือ 

1. การศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) 
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ข้อมูลเอกสารในครั้งนี้ประกอบด้วยการใช้ข้อมูล

ประเภทเอกสารชั้นต้น คือเอกสารที่ใช้เป็นข้อมูลหรือหลักฐานโดยตรงถือเป็นต้นฉบับ เช่น บันทึกผล
การด าเนินงานของหน่วยงาน ประกาศ กฎหมาย ระเบียบ หรือค าสั่ง และข้อมูลชั้นรอง คือ ข้อมูล
หลักฐานที่มิใช่ได้มาโดยตรงจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่งๆ แต่ได้จากการที่มีผู้รวบรวมไว้แล้ว
น ามาวิเคราะห์ ได้แก่ บทความ ข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ หรือข่าวจากสื่อออนไลน์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
สัมภาษณ์กลุ่มเปูาหมายในการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องกับการน านโยบายแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล
เกินราคาไปปฏิบัติ เพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบประเด็นในการศึกษา 

2. การสัมภาษณ์ 
ในการศึกษาการน านโยบายแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาไปปฏิบัติในครั้ง

นี้ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง โดยมีการเตรียมแนวค าถามกว้างๆ ไว้ล่วงหน้า มีลักษณะ
เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบเปิดกว้างไม่
จ ากัดค าตอบ โดยผู้ศึกษาได้เพียงแต่กล่าวน าให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบแนวความต้องการในประเด็นที่
ศึกษา แล้วให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เล่าเรื่องโดยอิสระ แต่เมื่อเห็นว่าผู้ถูกสัมภาษณ์พูดออกนอกประเด็นที่
สนใจ ผู้สัมภาษณ์จะหันเหความสนใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์โยงกลับมาตอบในประเด็นที่สนใจ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ต้องการคือ กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติและผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 
 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ผู้ศึกษาได้เลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาโดยการ

ก าหนดจ านวนขึ้นมา (Quota Sampling) เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่ชัด ซึ่งเป็นผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากการน านโยบายการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลคาไปปฏิบัติ ได้แก่ ผู้ค้าและ 
ผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยก าหนดขึ้นมาเป็นตัวแทนของแต่ละเขตพ้ืนที่ ของกรุงเทพมหานคร ที่มี
การแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย  1. กลุ่มกรุงเทพกลาง ได้แก่ เขตพระนคร 
ดุสิต ปูอมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ ดินแดง ห้วยขวาง พญาไท ราชเทวี และวังทองหลาง  2. กลุ่ม
กรุงเทพใต้ ได้แก่ เขตปทุมวัน บางรัก สาทร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย วัฒนา พระโขนง 
สวนหลวง และบางนา  3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ ได้แก่ เขตจตุจักร บางซื่อ ลาดพร้าว หลักสี่ ดอนเมือง 
สายไหม และบางเขน  4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ได้แก่ เขตบางกะปิ สะพานสูง บึงกุ่ม คันนายาว 
ลาดกระบัง มีนบุรี หนองจอก คลองสามวาและประเวศ  5. กลุ่มกรุงธนเหนือ ได้แก่ เขตธนบุรี คลอง
สาน จอมทอง บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย บางพลัด ตลิ่ งชันและทวีวัฒนา และ  6. กลุ่มกรุงธนใต้ 
ได้แก่ เขตภาษีเจริญ บางแค หนองแขม บางขุนเทียน บางบอน ราษฎร์บูรณะและทุ่งครุ 

โดยเมื่อแบ่งพ้ืนที่กรุงเทพมหานครออกเป็น 6 กลุ่มดังกล่าวแล้ว จากนั้นก็ก าหนด
ตัวแทนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละเขตพ้ืนที่ จ านวน 12 คน โดยจ าแนกดังนี้ 1 . กลุ่มกรุงเทพกลาง เป็น
ผู้ค้าและผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ในพ้ืนที่แยกคอกวัว เขตพระนคร 2. กลุ่มกรุงเทพใต้ เป็นผู้ค้าและผู้
ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ในพ้ืนที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันบางรัก เขตบางรัก 3 . กลุ่ม
กรุงเทพเหนือ เป็นผู้ค้าและผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ในพ้ืนที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ หมอชิต 
เขตจตุจักร 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก เป็นผู้ค้าและผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ในพ้ืนที่ตลาดบางกะปิ 
เขตบางกะปิ 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ เป็นผู้ค้าและผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ในพ้ืนที่วงเวียนใหญ่ เขต
ธนบุรี และ6. กลุ่มกรุงธนใต้ เป็นผู้ค้าและผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ในพ้ืนที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอล์
บางแค เขตบางแค 

 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 
1. จากเอกสาร เช่น บันทึกผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ประกาศ กฎหมาย 

ระเบียบ หรือค าสั่ง และข้อมูลจากบทความ ข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ หรือข่าวจากสื่อออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับ
การน านโยบายแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาไปปฏิบัติ 
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2. เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้ศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการเข้าไปสัมภาษณ์
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 3 กลุ่ม กลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ กลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล และกลุ่ม
ประชาชนผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้ขอหนังสือรับรองจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเข้าไปเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ขั้นตอนที่ 2 น าหนังสือรับรองจากคณะไปแสดงแก่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พร้อมก าหนด
เรื่องวัน เวลา เพ่ือขออนุเคราะห์เข้าไปเก็บข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 3 ภายหลังได้รับความอนุเคราะห์ ผู้วิจัยจึงเข้าไปเก็บข้อมูลตามวัน เวลา 
ที่ก าหนด โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบถึงตัว เป็นการพูดคุยอย่างเป็นทางการถึงปัญหาราคาสลากกิน
แบ่งรัฐบาลเกินราคา การเชื่อมโยงปัญหาสู่นโยบายการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาและ
ผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยค าถามที่เตรียมไว้แบบเป็นทางการ โดยแบ่งเป็นหัวข้อและ
ประเด็น 

ขั้นตอนที่ 4 น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารและจากการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ มาวิเคราะห์และแปลความหมายด้วยวิจารณญาณของผู้ศึกษาวิจัย โดยใช้กรอบแนวคิด 
ที่เก่ียวข้องเป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง ซึ่งมี
ลักษณะเป็นแนวค าถามกว้างๆ ไม่จ ากัดค าตอบ และในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงอาจมีประเด็น
ค าถามที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ หรือการเลือกค าถามบางประเด็นที่จะถาม
กลุ่มเปูาหมายตามความเหมาะสมและความสอดคล้องกับสถานการณ์ในการเก็บข้อมูล โยผู้ศึกษาเป็น
ผู้เก็บข้อมูลเองทั้งหมด โยมีเครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ดังนี้ 

1. แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นโดยการศึกษาประเด็นค าถามจากวัตถุประสงค์
ของการศึกษา และแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาของค าถาม สามารถปรับได้ตามสถานการณ์และ
ข้อมูลที่พบขณะสัมภาษณ์ โดยเป็นแนวค าถามปลายเปิด 

2. แบบบันทึก (Field Note) หรือแบบจดบันทึกเป็นเครื่องมือ เพ่ือช่วยปูองกันการ
หลงลืม และเก็บข้อมูลระหว่างด าเนินการวิจัย 
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การวิจัยครั้งนี้ใช้แนวทางการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) โดยผู้

ศึกษาได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูลตามหลักวิจัยเชิงคุณภาพ โดยน า
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิมาจัดท าเป็นระบบ เพ่ือเชื่อมโยงและหา
ความสัมพันธ์ของข้อมูลดังกล่าว จากนั้นผู้ศึกษาวิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความข้อมูลใน
เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ือวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เพ่ือน าเสนอและสรุป
ผลการวิจัย 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
การศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลของการน านโยบายการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกิน

ราคาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปปฏิบัติ” ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้การวิเคราะห์แบบเชิง
คุณภาพโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกตกลุ่มประชากรเปูาหมาย และจากการศึกษา
จากการรวบรวมข้อมูลเอกสาร โดยแบ่งการน าเสนอผลการศึกษา ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความส าเร็จ หรือล้มเหลวในการน า
นโยบายการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาไปปฏิบัติ 

ส่วนที่ 2 ประสิทธิผลของการด าเนินการตามนโยบายการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล
เกินราคาไปปฏิบัติ 

 
4.1 การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความส าเร็จ หรือล้มเหลวในการน านโยบายการ

แก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาไปปฏิบัติ 
 
จากการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือน ามาเป็นกรอบในการศึกษาและวิเคราะห์ในด้านของ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลของการน านโยบายไปปฏิบัตินั้น ผู้ศึกษาได้เลือกแนวความคิดของวรเดช 
จันทรศร เรื่องความส าเร็จและความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ มาใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการวัดความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ ในการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยวรเดช จันทรศร ได้น าเสนอถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของการน านโยบายไป
ปฏิบัติ สามารถวัดได้จากผลรวมของการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติออกเป็น 3 ระดับคือ 

ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลงาน หรือบริการที่องค์กรนนั้นจัดท าขึ้น โดยกิจกรรมที่
ให้เกิดผลงานนั้นจะอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์การ 

ผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง ผลกระทบที่เกิดจากผลผลิตหรือผลงานที่ได้ท าขึ้น ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อผู้รับบริการ อันเนื่องจากการด าเนินการ 

ผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย (Ultimate Outcome) หมายถึง ผลกระทบที่ต่อเนื่องจาก ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

จากการศึกษาจากการรวบรวมข้อมูลเอกสาร อาทิ เอกสารทางราชการ ระเบียบ ค าสั่ง 
หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน คู่มือ สถิติการรายงาน และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และค า
สัมภาษณ์กลุ่มเปูาหมายในการศึกษา พบว่า ปัจจัยทั้งแต่ละด้านล้วนส่งผลต่อความส าเร็จต่อการ
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แก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา และทุกปัจจัยล้วนส่งผลถึงกันและกันทั้งสิ้น ผู้วิจัยจึงขอชี้แจง
รายละเอียดของแต่ละปัจจัย ดังนี้ 

ปัจจัยด้านความสามารถในการบริหารจัดการของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
จากการศึกษาพบว่า ภายหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใช้มาตรการเด็ดขาด ใช้อ านาจพิเศษในมาตรา 44 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ประกาศค าสั่งเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
การขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา โดยประกาศโละทิ้งคณะกรรมการกองสลากชุดเก่ายกชุด และ
ก าหนดผู้รับผิดชอบนโยบาย เพ่ือควบคุมดูแลให้การปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลได้ก าหนดไว้ 
โดยการแต่งตั้ง พลโทอภิรัชต์ คงสมพงษ์ มาด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลคน
ใหม่ ถือได้ว่าเป็นคนนอกกระทรวงการคลังคนแรกที่เข้ามาด ารงต าแหน่งนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงการ
ควบคุมและดูแลส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบเบ็ดเสร็จ ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปกติ จึงต้องให้
ทหาร ต ารวจและนักวิชาการ เข้ามาแก้ปัญหาแทนข้าราชการประจ า เนื่องจากรัฐบาลต้องการใช้
อ านาจทางกฎหมายให้เข้มข้นยิ่งขึ้น 

ทันทีที่เข้ามาด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการพลโทอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ได้การ
ตัดสินใจประกาศนโยบายการแก้ปัญหาสลากเกินราคา (Road Map) ไว้ 3 ระยะคือ 1. ระยะเริ่มแรก 
เน้นการแก้ปัญหาสลากเกินราคาด้วยการเผชิญหน้า เพ่ือปรับลดราคาสลากจากคู่ละประมาณ 110 
บาท ลงเหลือคู่ละ 80 บาท ระยะที่ 2 คือ การควบคุมราคาสลากไม่ให้เกินคู่ละ 80 บาท อย่างยั่งยืน
และมีประสิทธิภาพ และระยะที่ 3 ที่เป็นระยะสุดท้าย เน้นเรื่องการปรับแก้ไขกฎหมายส านักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลให้มีความชัดเจนและวางแผนปูองกันไม่ให้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
หวนกลับอีก ไม่ว่าจะมีรัฐบาล คสช. หรือไม่ในอนาคต โดยได้ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงาน ตาม 
Road Map เอาไว้ทั้งหมดไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่เข้ามานั่งเป็นประธานบอร์ดในเดือนพฤษภาคม 

ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะผู้รับผิดชอบในการบริหารกิจการสลากกินแบ่ง
ทั้งหมด ภายใต้การน าของพลโทอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ได้มีการบริหารจัดการในการแก้ปัญหาสลากกิน
แบ่งรัฐบาลเกินราคา ที่ท าให้เกิดการควบคุมราคาสลาก ดังนี้ 

1. การปรับโครงสร้างการจัดสรรเงินรายได้จากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลใหม่ 
ที่ประชุมคณะกรรมการส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนัดแรกที่มีพลโทอภิรัชต์ คง

สมพงษ์ เป็นประธาน ได้อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการจัดสรรเงินรายได้จากการจ าหน่ายสลากกิน
แบ่งรัฐบาลใหม่ คือ 1. จัดสรรรายได้จากการจ าหน่ายสลาก 60% เป็นเงินรางวัล 2. ปรับสัดส่วน
รายได้น าส่งคลังจาก 28% เหลือ 20% ของรายได้จากการจ าหน่ายสลาก ท าให้รัฐรายได้ลดลง 1,500 
ล้านบาทต่อปี 3. จัดสรรเงินรายได้จากการจ าหน่ายสลาก 3% เป็นค่าใช้จ่ายส านักงานสลากฯ 4. 
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จัดสรรรายได้ 3% เป็นรายได้กองทุนส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพ่ือการพัฒนาสังคม และ5. 
จัดสรรรายได้ 14% เป็นส่วนลดให้กับตัวแทนจ าหน่ายสลาก ซึ่งจากเดิมผู้ค้ารายย่อยจะได้รับส่วนลด
เพียง 7% เหลือคู่ละ 74.40 บาท1 

ผลลัพธ์ (Outcomes) จากการปรับโครงสร้างการจัดสรรเงินรายได้จากการจ าหน่าย
สลากกินแบ่งรัฐบาลใหม่ ท าให้ตัวแทนจ าหน่ายสลากรายย่อยมีต้นทุนสลากลดลง จากเดิมคู่ละ 74.40 
บาท ลดลงเหลือ 70.40 บาทต่อคู่ และท าให้ตัวแทนจ าหน่ายสลากรายย่อยมีก าไรเพ่ิมขึ้น จากเดิม
ก าไรคู่ละ 5.60 บาท เพ่ิมขึ้นเป็นคู่ละ 9.60 บาท ส่วนตัวแทนจ าหน่ายประเภทมูลนิธิ-สมาคมนิติ
บุคคล ต้นทุนเดิมคู่ละ 72.80 บาท ปรับลดเหลือ 68.80 บาทต่อคู่ ท าให้ตัวแทนจ าหน่ายกลุ่มนี้มีก าไร
เพ่ิมข้ึนมาอีกจาก 7.20 บาท เป็น 11.20 บาทต่อคู ่

ผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย (Ultimate Outcome) ผลที่ต่อเนื่องจากผลลัพธ์ คือ เมื่อต้นทุน
ราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลมีราคาถูกลง เหลือ 70.40 บาทต่อคู่ จึงท าให้ตัวแทนจ าหน่ายสลากรายย่อย
มีก าไรเพ่ิมขึ้นจากเดิมก าไรคู่ละ 5.60 บาท เพ่ิมขึ้นเป็นคู่ละ 9.60 บาทส่วนตัวแทนจ าหน่ายประเภท
มูลนิธิ-สมาคมนิติบุคคล มีก าไรเพ่ิมขึ้นมาอีกจาก 7.20 บาท เป็น 11.20 บาทต่อคู่ ท าให้สามารถขาย
สลากกินแบ่งในราคาท่ี 80 บาทได้ โดยยังมีก าไรที่เพียงพอ 

2. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเงินรางวัลใหม่ 
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สั่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเงินรางวัลใหม่ โดยเริ่มน า

เลขฉลาก 3 ตัวหน้า มาออกเป็นรางวัลอย่างเป็นทางการ ในการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด
วันที่ 1 กันยายน 2558 หรือการจ าหน่ายสลากตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558 และเปลี่ยนแปลงการ
ออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว จากเดิมที่มีจ านวน 4 ครั้ง จะปรับเปลี่ยนเป็น รางวัลเลขหน้า 3 ตัว จ านวน 
2 ครั้ง เงินรางวัล รางวัลละ 2,000 บาทและรางวัลเลขท้าย 3 ตัว จ านวน 2 ครั้ง เงินรางวัล รางวัลละ 
2,000 บาท โดยหากผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งเลขหน้า 3 ตัว และเลขท้าย 3 ตัว จะได้รับเงิน
รางวัลสูงสุด 8,000 บาทต่อใบ นอกจากนี้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้สั่งยกเลิกการจ่าย
รางวัลแจ๊กพอตในสลากกินแบ่งรัฐบาล ตั้งแต่งวดวันที่ 1 ส.ค. 2558 โดยน าเงินส่วนของรางวัล 
แจ๊กพอตไปกระจายให้กับการจ่ายรางวัลที่ 1 แทน จากเดิมที่ก าหนดราคารางวัลไว้ที่ใบละ 2 ล้าน
บาท หรือคู่ละ 4 ล้านบาท เพ่ิมเป็น ใบละ 3 ล้านบาท หรือคู่ละ 6 ล้านบาท2 

                                           
1 ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, รายงานประจ าปี 2559. 
2 ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, ประกาศส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องปรับโครงสร้าง

เงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลใหม่ 2558. 
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ผลลัพธ์ (Outcomes) จากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเงินรางวัลใหม่ โดยน าเลขฉลาก 3 
ตัวหน้า มาออกเป็นรางวัล ควบคู่กับการออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัวนั้น ส่งผลให้ประชาชนที่เสี่ยงและ
ลุ้นโชคสามารถลุ้นรางวัลได้เพ่ิมข้ึน เนื่องจากสลากทุกใบสามารถลุ้นรับรางวัลได้ทั้งหมดทั้ง 3 ตังหน้า
และ 3 ตัวท้าย โอกาสที่จะถูกสลากจึงเพ่ิมมากขึ้น และมีโอกาสได้เงินรางวัลมากขึ้น เพราะหากซื้อ
สลาก 1 ใบ ในราคา 80 บาท หากถูกรางวัลทั้งเลขหน้า 3 ตัว และรางวัลเลขท้าย 3 ตัวได้ ก็จะได้รับ
เงินรางวัลสูงสุด 8,000 บาท 

ผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย (Ultimate Outcome) ผลที่ต่อเนื่องจากผลลัพธ์ คือ จากการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเงินรางวัลใหม่ โดยให้ออกรางวัลเลขหน้า 3 ตัวขึ้นเป็นครั้งแรก ส่งผลให้
ประชาชนสามารถลุ้นรางวัลได้เพ่ิมข้ึนนั้น สามารถลดปัญหาเลขท้ายที่ไม่นิยมได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในข้ออ้าง
ของการเพ่ิมราคาสลาก จากการกล่าวอ้างของผู้ค้าสลากฯ เกี่ยวกับเลขสลากฯ ไม่สวยได้ เพราะ
มาตรการดังกล่าวท าให้ทุกตัวเลขของสลากฯ ลุ้นและเสี่ยงโชคได้เท่ากันหมด จึงเป็นการแก้ปัญหา
ราคาสลากเกินราคาและแก้ปัญหาการสลากเลขไม่สวย ขณะที่การสั่งยกเลิกรางวัลแจ๊กพอต ก็เป็นการ
ปูองกันการรวมชุดสลาก ซึ่งเป็นต้นเหตุของการขายเกินราคา 

3. ออกมาตรการการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ประกาศมาตรการการจัดจ าหน่ายสลากกิน

แบ่งรัฐบาลตามปริมาณการจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การจ าหน่ายดังนี้ 

3.1 คุณสมบัติของผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 
3.1.1 เป็นบุคคลธรรมดา 
3.1.2 มีสัญชาติไทย 
3.1.3 อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ 
3.1.4 มีบัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

3.2 ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองสลากกินแบ่งรัฐบาล 
3.2.1 ผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยให้เปิดบัญชีที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ได้ทุก

สาขาทั่วประเทศ ส่วนผู้ที่มี บมจ. ธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถใช้บัญชีเดิมได้ 
3.2.2 การลงทะเบียนสามารถท าได้ 2 ช่องทางอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 

- น าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมบัตรประชาชนไปลงทะเบียน ณ ที่ท าการ 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศในเวลาท าการ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558 
เป็นต้นไป ในเวลาท าการของธนาคาร 
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- ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสลากกินแบ่ งรัฐบาล 
www.glo.or.th ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 

- เมื่อลงทะเบียน ณ ที่ท าการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือลงทะเบียน
ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้ว บมจ. ธนาคารกรุงไทยจะจัดท าบัตรซื้อ-จองสลาก
กินแบ่งรัฐบาล (Bill Payment) และส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ติดต่อ/ส่ง
เอกสารที่ลงทะเบียนไว้แล้ว เพ่ือใช้บัตรในการอ านวยความสะดวกส าหรับเงินซื้อ -จองล่วงหน้าสลาก
กินแบ่งรัฐบาล ณ ที่ท าการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 

3.3 การซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 
3.3.1 สลากสั่งซื้อหมายถึง สลากที่ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดเตรียมไว้

จ านวนหนึ่ง ส าหรับจ าหน่ายตรงกับงวดที่มีการสั่งซื้อ 
3.3.2 สลากสั่งจองล่วงหน้า หมายถึง สลากที่ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

จัดพิมพ์ตามจ านวนที่จองไว้ส าหรับงวดถัดไป โดยจะจัดสรรต่อเม่ือมียอดสั่งจองครบทุก 10,000 เล่มคู่ 
(1,000,000 ฉบับคู่) ตามความเหมาะสม และจะสั่งจองได้เมื่อจ าหน่ายสลากสั่งซื้อในงวดนั้นๆ 
หมดแล้ว กรณียอดสั่งจองไม่ครบ 10,000 เล่มคู่ (1,000,000 ฉบับคู่) จะไม่ได้รับการจัดสรร บมจ. 
ธนาคารกรุงไทยจะโอนเงินกลับเข้าบัญชีพร้อมคืนค่าธรรมเนียม ภายในวันสุดท้ายของการจอง 

3.4 ขั้นตอนการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 
3.4.1 สามารถสั่งซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ครั้งละ 5 เล่ม หรือ 10 เล่ม หรือ 

15 เล่ม หรือ 20 เล่ม หรือ 25 เล่ม หรือ 30 เล่ม หรือ 40 เล่ม หรือ 50 เล่มคู่ โดยได้ส่วนลดร้อยละ 
12 โดยระบบจะหักเงินค่าสลากจากบัญชี บมจ. ธนาคารกรุงไทย ที่ลงทะเบียนไว้เท่ากับมูลค่าที่ซื้อ 
โดยหักส่วนลดการจ าหน่ายแล้ว 

3.4.2 สามารถสั่งจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ครั้งละ 5 เล่ม หรือ 10 เล่ม 
หรือ 15 เล่ม หรือ 20 เล่ม หรือ 25 เล่ม หรือ 30 เล่ม หรือ 40 เล่ม หรือ 50 เล่มคู่ โดยได้ส่วนลดร้อยละ 
12 โดยระบบจะหักเงินค่าสลากจากบัญชี บมจ. ธนาคารกรุงไทย ที่ลงทะเบียนไว้ เท่ากับมูลค่าสลากที่
จองล่วงหน้า โดยหักส่วนลดการจ าหน่ายแล้ว 

3.4.3 การซื้อหรือจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดเดียวกันจะท าธุระ
กรรมได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งและจะท ารายการได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

3.4.4 ก่อนการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล จะต้องมีเงินในบัญชี 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย ที่ลงทะเบียนไว้ เพียงพอช าระค่าสลากท่ีซื้อ-จองล่วงหน้า 

3.4.5 สามารถซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ตามวันเวลาที่ส านักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศ โดยในวันสุดท้ายจะปิดการซื้อ-จองล่วงหน้าภายในเวลา 12.00 น. 
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3.4.6 สามารถซื้อจองล่วงหน้าได้ 3 ช่องทางดังนี้ 
- ที่ท าการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาในเวลาเปิดท าการ 
- ตู้เอทีเอ็มของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. 
- ผ่านระบบ Net Bank (อินเตอร์เน็ต) ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใน

คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือตั้งแต่ 05.00-22.00 น. 
3.5 การจัดส่งสลากและรับสลาก ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะจัดส่งสลากทาง

ไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ รับประกันเต็มมูลค่าสลากโดย 
3.5.1 ผู้ซื้อสลากจะไปรับสลากที่ไปรษณีย์ตามท่ีลงทะเบียนไว้ภายใน 3 วัน นับ

จากวันที่ได้รับการยืนยันการช าระเงินค่าสลากเรียบร้อยแล้ว 
3.5.2 ผู้จองล่วงหน้าเมื่อได้รับข้อความสั้น (Sms) ยืนยันการซื้อทางโทรศัพท์ 

มือถือหมายเลขที่ลงทะเบียนไว้ จะได้รับสลากที่ ไปรษณีย์ปลายทางที่ลงทะเบียนไว้ ตามประกาศ
จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของงวดที่สั่งจอง 

3.5.3 ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าจะต้องไปรับสลากด้วยตัวเอง โดยแสดงหลักฐานบัตร
ประจ าตัวประชาชน 

3.5.4 ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้า หากมีเหตุที่ ไม่สามารถไปรับสลากด้วยตนเอง 
สามารถมอบอ านาจโดยท าหนังสือมอบอ านาจให้กับบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน ให้
ไปรับสลากแทนได้โดยน าหลักฐานดังนี้ บัตรประจ าตัวผู้มอบอ านาจ บัตรประจ าตัวผู้รับมอบอ านาจ 
ทะเบียนบ้าน หลักฐานการช าระเงินค่าสลาก ไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ปลายทางท่ีลงทะเบียนไว้ 

3.6 จ านวนสลากที่ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นไปตามที่ส านักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลก าหนดดังนี้ 

3.6.1 จ านวนสลากที่ซื้อเป็นไปตามจ านวนสลากที่ส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลได้พิมพ์ไว้ก่อนแล้ว 

3.6.2 จ านวนสลากที่จอง ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะจัดพิมพ์ตาม
จ านวนที่มีผู้สั่งจองครบทุก 10,000 เล่มคู่ (1,000,000 ฉบับคู)่ ตามความเหมาะสม 

ส าหรับหลักเกณฑ์การจัดจ าหน่ายสลากตามปริมาณการจองล่วงหน้าสลากกินแบ่ง
รัฐบาลดังกล่าวนี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจ าวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 
2558 และการจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจ าวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป3 

                                           
3 ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, ประกาศส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง การจ าหน่าย

สลากกินแบ่งรัฐบาลโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 2558. 
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ผลลัพธ์ (Outcomes) จากมาตรการการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าว 
คือ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ค้ารายย่อยตัวจริงสามารถซื้อสลากได้โดยตรงจากส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล ตามจ านวนและตามความสามารถในการจ าหน่ายของแต่ละราย แต่ไม่เกิน 50 เล่ม ผ่านระบบ
ของธนาคารกรุงไทยและการรับสลากโดยตรง ณ ที่ท าการไปรษณีย์ ที่แจ้งความประสงค์ไว้ โดยไม่
ผ่านพ่อค้าคนกลาง แต่มีธนาคารกรุงไทยเข้ามาอ านวยความสะดวกในการซื้อ -จองสลากกินแบ่ง
รัฐบาล ผ่านระบบของธนาคารแทน และมีบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด อ านวยความสะดวกให้กับผู้ค้า
สลาก ให้เข้าถึงสลากได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยตรงจากที่ท าการไปรษณีย์ตามที่ผู้ค้าสลาก
ต้องการ เพ่ือกระจายสลากให้ถึงมือรายย่อยมากขึ้น ส่งผลให้สามารถจ าหน่ายสลากได้ในราคาที่ก าหนด 

ผลลัพธ์สุดท้าย (Ultimate Outcomes) คือ จากการเปิดให้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลาก
กินแบ่งรัฐบาลผ่านธนาคารกรุงไทยกันงวดแรกในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ปรากฏว่าได้รับความสนใจ
จากผู้ค้าสลากจ านวนมาก บรรยากาศการจองสลากฯในหลายพ้ืนที่เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชน
จ านวนมากมาต่อคิวเพื่อจองสลากผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย ส่งผลให้สลากถูกจองหมดเกลี้ยง
ในระยะเวลาอันรวดเร็ว และมีผู้ค้ารายย่อยจ านวนมากไม่สามารถซื้อ -จองได้ทัน จึงท าให้เกิดความ
วุ่นวายในหลายพื้นท่ีจนถึงขั้นมีเหตุการณ์วิวาทเพ่ือแย่งกันท ารายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ บริเวณ
ตู้ ATM ในพ้ืนที่หลายจังหวัด4 ที่ได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความต้องการสลากกินแบ่งรัฐบาลมีจ านวน
สูง ส่งผลให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทบทวนและปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการ จัดพิมพ์
สลากเพ่ิมตามสัดส่วนความต้องการของผู้ที่ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยงวดแรกในงวด
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลมีมติให้พิมพ์สลากกินแบ่ง
รัฐบาลเพิ่มอีก 10 ล้านฉบับคู่ และต่อมาส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้พิมพ์สลากเพ่ิมอีก เนื่องจาก
ยังมีผู้สนใจท ารายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นจ านวนมากและประเมินว่ายังมีความ
ต้องการสลากอยู่อีกตามล าดับ ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงจัดพิมพ์สลากเพ่ิมตามสัดส่วนความ
ต้องการของผู้ที่ซื้อ-จองล่วงหน้า โดยปัจจุบันสลากในแต่ละงวดมียอดการพิมพ์อยู่ที่  120 ล้านฉบับ 
หรือ 60ล้านคู่ หรือประมาณ 6,000,000 เล่มโดยขณะนี้ส านักงานสลากฯ จ าหน่ายเองโดยตรง 
330,000 เล่ม ที่เหลืออีก 270,000 เล่มจ าหน่ายให้แก่องค์กรการกุศลและมูลนิธิ 
  

                                           
4 ข่าวสดออนไลน์, “จองหวยวุ่นหนัก ถึงหวิดวางมวย-ชุลมุน ทหาร-ตร.ต้องเข้าเคลียร์,” 

http://daily.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01 (สืบค้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 
2560). 



Ref. code: 25595803010163UCY

 
 

69 

4. ประกาศไม่ต่อสัญญาให้ตัวแทนจ าหน่ายในส่วนของนิติบุคคล 
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลมีมติไม่ต่อสัญญาการรับสลากกินแบ่งรัฐบาล ไป

จ าหน่าย (โควตาสลากฯ) กับนิติบุคคลทั้งหมด รวมทั้งองค์กร หรือมูลนิธิต่างๆ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ผู้พิการ รวมทั้งสิ้นกว่า 2,495 แห่ง จ านวน 15.8 ล้านฉบับ หรือคิดเป็น 7.9 ล้านคู่ โดยให้มีผลตั้งแต่
งวดวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป หลังจากที่รับสลากไปจ าหน่ายเป็นงวดสุดท้าย โดยจะ
เหลือการต่อสัญญาเฉพาะผู้ค้ารายย่อยที่ได้รับจัดสรรสลากคนละจ านวน 5 เล่ม ผู้พิการคนละ 3 เล่ม 
ประมาณ 38,000 ราย และสมาคมองค์กรคนพิการรวม 28 ล้านคู่หรือ 56 ล้านฉบับ ตั้งแต่งวดวันที่ 
17 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป และจะน าโควตาส่วนที่โดนตัดไปรวมกับการเปิดรับซื้อและจองผ่าน
ระบบใหม่ รวมทั้งสิ้น 20 ล้านคู่ หรือ 40 ล้านฉบับ โดยยังเหลืออีก 4 ล้านฉบับจะหมดสัญญาสิ้น
เดือนธันวาคมนี้ จากนั้นตั้งแต่งวดวันที่ 17 มกราคม 2559 จะมีสลากที่น าไปเข้าระบบจองซื้อใหม่รวม
จ านวน 44 ล้านฉบับ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) คือ จากมาตรการไม่ต่อสัญญากับนิติบุคคลทั้งหมด รวมทั้ง
องค์กร หรือมูลนิธิต่างๆ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้พิการดังกล่าว ส่งผลให้สัดส่วนการพิมพ์สลาก
เปลี่ยนแปลงไป ท าให้โควตาในส่วนดังกล่าวมาจัดสรรกระจายให้ผู้ค้าสลากรายย่อยผ่านโครงการ
สั่งซื้อ-จองสลากล่วงหน้ากับธนาคารกรุงไทยแทน เพ่ือท าให้ผู้ค้าสลากมีโอกาสได้รับการจัดสรรสลาก
อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

ผลลัพธ์สุดท้าย (Ultimate Outcomes) จากการไม่ต่อสัญญาตัวแทนจ าหน่ายสลาก
ทั้งหมดท่ีไม่เก่ียวข้องกับคนพิการ เพ่ือน าโควตามาจัดสรรกระจายให้ผู้ค้าสลากรายย่อยเพ่ิมขึ้น ส่งผล
ให้เป็นการปิดต านาน 5 เสือกองสลาก เนื่องจากบริษัทนิติบุคคลทั้ง 2,495 ราย มีผู้ค้าสลากรายใหญ่ 
5 ราย ซึ่งเป็นตัวแทนส านักงานสลากฯ มายาวนาน และบริษัททั้ง 5 แห่ง กว้างขวางมากในวงการ
สลากกินแบ่งรัฐบาลและแนบแน่นกับฝุายการเมืองทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จนถูกเรียกขานว่า 5 เสือกอง
สลากฯ ซึ่งได้แก่ 1. บริษัท สลากมหาลาภ 2. บริษัท ปลื้มวัธนา (ชื่อใหม่ แอดวานซ์ เทคโนโลยี ซิส
เต็มส์) 3. บริษัท ไดมอนด์ ล็อตโต้ 4. บริษัท หยาดน้ าเพชร และ 5. บริษัท บีบี เมอร์ชานท์ โดย
มาตรการดังกล่าวเป็นแนวทางท่ีท าให้การแก้ปัญหาสลากราคาแพงเป็นไปอย่างยั่งยืน 

ความเข้มงวดกวดขันของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจบังคับใช้กฎหมาย 
นอกจากกลไกในด้านบริหารเพ่ือควบคุมราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้ว ในด้านความ

เข้มงวด กวดขัน ปูองกันและปราบปรามการจ าหน่ายสลากกินแบ่งเกินราคา ก็เป็นกลไกส าคัญในการ
แก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยภายหลังการประกาศก าหนดให้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคา 
80 บาท พลโทอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ก็ได้มีการประชุม
ร่วมกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ กองบัญชาการต ารวจนครบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือมอบ
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นโยบายเน้นย้ าในการเพ่ิมมาตรการปราบปรามและจับกุมผู้ค้าสลากที่ขายเกินราคา โดยสั่งการให้
เจ้าหน้าที่ทหาร และต ารวจสนธิก าลังจัดชุดเฉพาะกิจลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจและจับกุมผู้ที่ขายสลากเกิน
ราคาอย่างเข้มงวดจริงจัง5 

เพ่ือเด้งรับนโยบายการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาของรัฐบาลพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้การปฏิบัติงานตามมนโยบายของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สัมฤทธิ์ผลสูงสุด พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ได้มีค าสั่งด่วนที่สุดวิทยุใน
ราชการ ศูนย์ปฏิบัติการส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) ถึง ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค 1-9, 
ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.), ผู้บัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง, ผู้บัญชาการ
ยุทธศาสตร์ต ารวจ (สยศ.ตร.) และหัวหน้าฝุายอ านวยการศูนย์ปฏิบัติการส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
โดยในค าสั่งดังกล่าวระบุว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจ าหน่ายสลากกิน
แบ่งของรัฐบาลเกินกว่าราคาที่กฎหมายก าหนด และส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ก าหนดให้เริ่ม
ด าเนินการอย่างจริงจังตั้งแต่งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไปตาม พ.ร.บ.สลากกินแบ่งรัฐบาล 
พ.ศ. 2517 มาตรา 39 แก้ไขเพ่ิมเติมตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความแห่งชาติที่ 11/2558 ลงวันที่ 1 
พฤษภาคม 2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหา จากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ใดเสนอขาย
หรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และยังไม่ได้ออกรางวัล เกินราคาที่ก าหนด
ในสลากกินแบ่งต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ขณะเดียวกันได้สั่งก าชับให้ทุกหน่วยด าเนินการเข้มงวดกวดขันในการปูองกัน
ปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย ตามที่อ้างถึงไว้โดยเคร่งครัด ให้ประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่
ฝุายทหารที่ได้รับมอบหมายให้มีอ านาจหน้าที่ในการปูองกันและปราบปรามการกระท าความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และเจ้าพนักงานฝุายปกครองในการบังคับใช้กฎหมาย
ตามที่อ้างไว้โดยเคร่งครัด กรณีที่พบว่ามีการกระท านี้เป็นการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา
ตัวแทนจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสัญญานั้น การจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้ประสานกับ
เจ้าหน้าที่ฝุายทหารเพ่ือรายงานให้ผู้อ านวยการส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทราบเพ่ือพิจารณาใช้
มาตรการทางกฎหมายโดยเคร่งครัด6 

                                           
5 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ “จับจริงสลากเกินราคาดึงทหาร-ต ารวจเฝูาแผงค้าต้องสงสัย,” 

http://www.posttoday.com/economy/finance/464243 (สืบค้นเมื่อวัน 16 มีนาคม 2560). 
6 ส านักข่าววอยซ์ทีวีออนไลน์, “สมยศ เด้งรับค าสั่ง คสช. สั่งต ารวจทุกหน่วยเข้ม ร่วมทหาร

กวดขันขายสลากกินแบ่งเกินราคา,” http://news.voicetv.co.th/thailand/214188.htm (สืบค้น
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560). 
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ผลลัพธ์ (Outcomes) คือ หน่วยงานที่มีอ านาจบังคับใช้กฎหมาย ทั้งหน่วยหลักและ
หน่วยสนับสนุน จัดตั้งทีมเฉพาะกิจลงพ้ืนที่กวดขัน ตรวจตราและจับกุมผู้ที่ขายสลากเกินราคาอย่าง
เข้มงวดมากขึ้น สอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของร้อยต ารวจเอกรัฐวิรุฬห์ จันทสุบรรณ รองสารวัตร 
กองก ากับการ 1 กองบังคับการปราบปราม ที่ระบุว่า เดิมก่อนมีนโยบายการแก้ปัญหาสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเกินราคายุครัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กองบังคับการปราบปรามมีอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม
ร้ายแรงที่มีอัตราโทษสูง หรือมีทุนทรัพย์สูงและเป็นที่สนใจของประชาชน ส่วนการติดตามจับกุม
จับกุมการกระท าความผิดเกี่ยวกับการขายสลากเกินราคาเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าท้องที่ 
กองบังคับการปราบรามไม่ได้เข้าไปด าเนินการในเรื่องนี้ ทราบว่าสถิติการจับกุมก่อนมีน โยบายการ
แก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละสถานีต ารวจในแต่ละท้องที่คงมีจ านวนนักหรือบางท้องที่อาจไม่
มีการจับกุมเลย หากประชาชนไม่ได้ร้องทุกข์แจ้งความให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ แต่ต่อมาภายหลังจาก
ที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาก็ได้มีนโยบายการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมา
อย่างชัดเจน กองบังคับการปราบรามในฐานะหน่วยงานยุทธศาสตร์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึง
ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยการกวดขันจับกุมผู้จ าหน่ายสลากกินแบ่งเกินราคา
ในทุกพ้ืนที่ และในบางกรณีมีการสนธิก าลังระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับต ารวจ เป็นเจ้าหน้าที่ทั้งในและ
นอกนอกเครื่องแบบลงพ้ืนที่ส ารวจแผงสลากทั้งขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ โดยกระจายก าลังเจ้าหน้าที่
ลงพื้นที่ปฏิบัติการ โดยวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการติดตาม ปราบปรามและจับกุมผู้ค้าสลาก
กินแบ่งรัฐบาลเกินราคา เริ่มจากการหาเปูาหมายจากเบาะแสทั้งจากการร้องเรียนของประชาชนหรือ
เบาะแสจากการลงพ้ืนที่ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เอง ซึ่งหากมีข้อมูลหรือพบเปูาหมายว่ามีการขาย
สลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาในพ้ืนที่ใด ก็น าข้อมูลกลับมายังที่ท าการของเจ้าหน้าที่ เพ่ือวางแผนและ
จัดชุดปฏิบัติการเพ่ือลงพื้นที่น าก าลังเข้าไปท าการตรวจสอบ หากพบว่ามีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
เกินราคาจริง ก็จะใช้วิธีให้สายลับท าการล่อซื้อ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปจับกุมเลยได้ หาก
ความผิดยังไม่ส าเร็จ ความผิดจะส าเร็จก็ต่อเมื่อมีการซื้อ-ขาย และเป็นการขายในราคาที่เกินกว่าที่
ก าหนดไว้บนสลาก โดยเมื่อสายลับล่อซื้อได้ของกลางซึ่งเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลมาแล้ว เจ้าหน้าที่ก็
จะแสดงตัวเพ่ือเข้าจับกุมด าเนินคดีในข้อหาขายหรือเสนอขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ยังไม่ได้ออกสลาก
เกินกว่าราคาที่กฎหมาย จากนั้นก็จะน าตัวผู้กระท าความผิดไปยังที่ท าการของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพ่ือ
ท าการบันทึกจับกุม ก่อนน าตัวส่งพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่ เกิดเหตุ เพ่ือด าเนินคดีตาม
กระบวนการทางกฎหมาย7 

                                           
7 รัฐวิรุฬห์ จันทสุบรรณ, สัมภาษณ์โดย ณหทัย กูลณรงค์, 4 เมษายน 2560. 
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นอกจากการกวดจากเจ้าหน้าที่ในการติดตามจับกุมผู้ขายสลากเกินราคาในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครแล้ว ขณะเดียวกันในพ้ืนที่ต่างจังหวัดเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายก็ได้ปฏิบัติ
ตามนโยบายอย่างเข้มงวด โดยการติดตามจับกุมผู้กระท าความผิดอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างในกรณี
การจับพ่อค้าขายสลากเกินราคา 80 บาท จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 สืบเนื่อง
จากพันต ารวจโท สุชน ซุ ่มทองหลาง สารวัตรปูองกันและปราบปรามสถานีต ารวจภูธรพิมาย 
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการร้องเรียนจาก นางหทัยรัตน์ อายุ 36 ปี คนอ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา โดยหลังตรวจสอบพบว่ามีการขายสลากเกินราคาจริง เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงท าการ
ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนด าเนินการเปรียบเทียบปรับ 10,000 บาท ในข้อหาจ าหน่ายสลากกิน
แบ่งรัฐบาลที่ยังไม่ออกรางวัลเกินราคาที่ก าหนด8 และในกรณีการจับกุมพ่อค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
รายย่อยที่จังหวัดเลย หลังพบขายสลากเกินราคา สืบเนื่องจากนายโสภณ ห่วงญาติ นายอ าเภอเมือง
หนองคาย และร้อยเอกจ านงค์ แสงกุดเรือ นายทหารยุทธการกองก าลังรักษาความสงบประจ าจังหวัด
หนองคาย ได้รับการประสานจากส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการปราบปรามการจ าหน่ายสลาก
กินรวบ และสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา 80 บาท ซึ่งในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ทราบว่ามีการจ าหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาลเกินราคาที่ก าหนด โดยเป็นผู้ค้าเร่บริเวณหน้าด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย–ลาว 
แห่งที่ 1 อ. เมืองหนองคาย จึงจัดเจ้าหน้าที่ฝุายปกครอง และทหาร ออกตรวจสอบ และล่อซื้อสลาก
จากนายสุริยาวุฒิ โสธรรมมงคล อายุ 31 ปี โดยมีของกลางเป็นแผงสลากกินแบ่งรัฐบาล และเงินล่อ
ซื้อ โดยถูกด าเนินคดีจากการขายสลากเกินราคา อัตราโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ แล้วส่งตัวให้พนักงานสอบสวน สภ. เมืองหนองคาย ด าเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อไป (จับพ่อค้าขายหวยชุดเกินราคา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 9 กรกฎาคม 2559) 

ผลลัพธ์สุดท้าย (Ultimate Outcomes) เมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ส่งผลให้
ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าฝุาฝืนกฎหมาย เพราะต้องถูกด าเนินคดีตาม
กระบวนการยุติธรรม สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของร้อยต ารวจเอกรัฐวิรุฬห์ จันทสุบรรณ รองสารวัตร 
กองก ากับการ 1 กองบังคับการปราบปราม ที่ระบุว่า หลังจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวดและมีการปฏิบัติการลงพ้ืนที่กวดขันจับกุมมากขึ้น ก็ส่งผลให้หาเปูาหมายผู้กระท าความผิด
ยากขึ้น หมายความว่า พบผู้กระท าความผิดน้อยลง รูปแบบการกระความผิดไม่อล่างฉ่างเหมือน
สมัยก่อน แต่เชื่อว่าหากยังมีคนเต็มใจซื้อเกินราคา การกระท าความผิดก็จะกลับมาอีก กลายเป็นว่าจับ

                                           
8 ส านักข่าวไอเอนเอน ออนไลน์, “เอาจริง! จับพ่อค้าหวยโคราช ขายเกิน 80 บาท,” 

http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=624681 (สืบค้นเมื่อวันที่ 8 
เมษายน 2560). 
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เทา่ไหร่ก็ไม่หมด ดังนั้นประชาชนต้องไม่ซื้อสลากในราคาที่เกิน เพราะเป็นการยินยอมให้ถูกเอาเปรียบ 
และเป็นการสนับสนุนผู้กระท าผิดกฎหมาย และหากพบการจ าหน่ายสลากกินแบ่งเกินราคาก็ให้แจ้ง
เบาะแสมายังเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ทุกพ้ืนที่ให้ด าเนินการติดตามจับกุม และอยากฝากเตือนพ่อค้าแม่ค้า
ขายสลากว่าขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยการขายสลากตามราคาที่กฎหมายก าหนดอย่าเอาเปรียบ
ผู้บริโภค เพราะหากกระท าการที่ผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ก็ต้องด าเนินการอย่างเคร่งครัดเช่นกัน 

3. ความเข้มงวดในการปฏิบัติการระดับพื้นที่ 
ภายหลังการประกาศนโยบายการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้มีราคา 80 บาท 

ในงวดแรกวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เพ่ือเป็นการเพ่ิมความเข้มข้นกระบวนการแก้ไขปัญหาสลาก
เกินราคาให้สัมฤทธิ์ผล ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้จัดทีมออกตรวจตลาดสลากกินแบ่งรัฐบาล
เกินราคาในระดับพ้ืนที่ โดยส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้จัดทีมออกตรวจตลาดสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเกินราคาในระดับพ้ืนที่ โดยมีความถี่ติดต่อกันในท่ัวทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ดังนี้ 

พ้ืนที่ภาคใต้ 
- วันที่ 5 กรกฎาคม 2558 ผศ.ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ใน

ฐานะโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลและคณะ ลงพ้ืนที่ส ารวจราคาสลากกินแบ่งรัฐบาล 
บริเวณถนนธรรมนูญวิถี หน้าสถานีรถไฟหาดใหญ่ และตลาดกิมหยง ย่านการค้าใจกลางเมือง
หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งในบริเวณดังกล่าว มีตัวแทนจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งแผงจ าหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาลเป็นจ านวนมาก 

- วันที่ 10 กันยายน 2558 ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยพันโทหนุน ศันสนา
คม กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการสลาก พร้อมคณะ ลง
ตรวจพ้ืนที่ส ารวจราคาสลากและรับฟังความคิดเห็นผู้แทนจ าหน่ายสลากบริเวณหน้าสถานีรถไฟ
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- 24 กรกฎาคม 2558 ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยคณะกรรมการสลากกิน

แบ่งรัฐบาลและผู้บริหาร ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนจ าหน่ายสลาก และส ารวจราคา
สลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 

พ้ืนที่ภาคกลาง 
- วันที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรธน์ พลวิชัย 

กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และ พันโท หนุน 
ศันสนาคม กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการสลาก ลง
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พ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนจ าหน่ายและส ารวจราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลในพ้ืนที่ศูนย์การค้า
สลากไทย ถนนนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

- วันที่  5 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ธนวรรธน์ พลวิชัย ในฐานะโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลและพันโทหนุน 
ศันสนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการสลาก ลงพ้ืนที่สอบถามตัวแทนจ าหน่ายถึง
สภาวะการจ าหน่ายสลาก หลังจากท่ีส านักงานฯ เปิดโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ 
ศูนย์การค้าสลากไทย จังหวัดนนทบุรี 

- วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลาก
กินแบ่งรัฐบาล ในฐานะโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และพันโท หนุน ศันสนาคม 
กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการสลากพร้อมคณะ ลงพ้ืนที่
ส ารวจราคาสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่บริเวณสี่แยกคอกวัว กรุงเทพฯ 

พ้ืนที่ภาคเหนือ 
- 15 ธันวาคม 2558 พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อ านวยการส านักงานสลากกิน

แบ่งรัฐบาล ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อม
ด้วยพันโทหนุน ศันสนาคม กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมคณะ ลงพ้ืนที่หน้าตลาดเทศบาล อ . 
เมือง จ. เชียงราย9 

ผลลัพธ์ (Outcomes) คือ เป็นช่องทางให้ผู้มีผลได้และผลเสียจากนโยบายได้แสดง
ความคิดเห็น ทั้งความคิดเห็นของผู้ประกอบอาชีพขายสลากและประชาชนผู้ซื้อสลาก ทั้งในด้าน
ผลกระทบและข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านผู้ก าหนดนโยบายโดยตรง อีกทั้งเป็นการปูองปรามในระดับ
พ้ืนที่ ท าให้ผู้ค้าสลากเกรงกลัวไม่กล้าขายสลากเกินราคา 

ผลลัพธ์สุดท้าย (Ultimate Outcomes) คือ ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เก็บ
ข้อมูลและดูกลไกตลาดในระดับพื้นท่ี เพื่อตรวจสอบว่ามีการบิดเบือนราคาให้สูงขึ้นหรือไม่ ถือเป็นการ
ตรวจสอบสภาวะของการจ าหน่ายสลากทั่วประเทศ เพ่ือน าข้อเท็จจริงที่ได้มาปรับปรุงการด าเนินการ
หรือปรับปรุงกลยุทธ์ในการด าเนินงานตามนโยบายให้ดีขึ้น 
  

                                           
9 ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, “ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลลง

พ้ืนที่สอบถามตัวแทนจ าหน่ายถึงสภาวะการจ าหน่ายสลาก,” 
http://www.glo.or.th/ewt_news.php?nid (สืบค้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560). 
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4. ช่องทางการติดต่อรับเรื่องร้องทุกข์ 
จากการศึกษาพบว่า ช่องทางรับแจ้งข้อมูลข่าวสารและเรื่องร้องทุกข์ เกี่ยวกับปัญหา

การขายสลากกินแบ่งเกินราคา เดิมมีเพียงช่องทางเบอร์โทรส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 0-2282-
1616, 0-2356-0555 และทางจดหมายได้ที่ ตู้ ปณ.555 ปณจ.ราชด าเนิน กรุงเทพฯ 10200 ได้มีการ
เปิดสายสายด่วน Call Center 0-2345-1466 ในเวลา 07.30-15.30 น. 

นอกจากเบอร์โทรศัพท์ในการรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยัง
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงการร้องเรียนมากขึ้นโดยการเปิดรับ
แจ้งข้อมูลข่าวสารและเรื่องร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

ภาพที่ 4.1 แจ้งข้อมูลข่าวสารและเรื่องร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ที่มา: ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2560. 
 

ส าหรับสถิติการร้องเรียนเรื่องสลากเกินราคา พบว่า ในรอบช่วงเวลา 3 เดือน มีประชาชน 
ร้องเรียนผ่าน Call Center กว่า 1,295 รายการ โดยมีสถิติการร้องเรียนในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาค
โดยเฉพาะตามหัวเมืองใหญ่ เดือนสิงหาคม 2559 จ านวน 318 ราย เดือนกันยายน 2559 จ านวน 
439 ราย และ สูงที่สุดในเดือนตุลาคม 2559 จ านวน 538 ราย10 ทั้งนี้จากสถิติการร้องเรียนเมื่อ

                                           
10 ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, เอกสารประกอบการแถลงข่าวแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา

ครบรอบ 1 ปี 2559. 
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เปรียบเทียบกับสัดส่วนตัวแทนจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งประเภทมูลนิธิ สมาคม องค์กร ผู้
พิการ จ านวนประมาณ 904 ราย ตัวแทนจ าหน่ายรายย่อยรับสลากไม่เกิน 5 เล่มคู่ จ านวนประมาณ 
37,938 ราย และผู้ค้าสลากที่ลงทะเบียนโครงการสั่งซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล จ านวน
ประมาณกว่า 1 แสนคน ถือว่ายังมีการร้องเรียนในระดับน้อยมาก 

สอดคล้องกับการตอบค าถามในประเด็นด้านการเข้าถึงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
จากการสัมภาษณ์ผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล นางสาววิมลมาศ ไพโรจน์บวร อายุ 31 ปี อาชีพพนักงาน
ธนาคาร ที่ระบุว่า “เมื่อพบเจอคนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาก็เคยอยากร้องเรียนเจ้าหน้าที่ แต่
บางทีวิธีการหรือข้ันตอนในการร้องเรียนมันก็ดูยุ่งยาก เราจึงตัดความร าคาญไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ และ
คิดว่าราคาสูงกว่าเพียงไม่มากนัก พอที่จะสามารถรับได้อยู่ จึงไม่อยากเสียเวลาในการด าเนินการ
ร้องเรียน”11 และสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์นางฉุนฟูา กิตติโสภาภินันท์ อายุ 66 อาชีพแม่บ้าน คนซื้อ
สลากกินแบ่งรัฐบาล ระบุว่า เมื่อพบเห็นการขายสลากเกินราคา ก็เคยบ่นกับแม่ค้าและเคยคิดจะ
ร้องเรียน แต่ก็ไม่ได้ร้องเรียนจริงๆ12 

 
4.2 ประสิทธิผลของการน านโยบายการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาไปปฏิบัติ 

 
4.2.1 ผลการด าเนินการตามนโยบายการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล ต่อราคา

ซื้อ-ขาย สลากกินแบ่งรัฐบาล 
ภายหลังจากที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศ

นโยบายการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา โดยก าหนดให้ขายในราคา 80 บาท ทั่วทั้ง
ประเทศ และประกาศใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยใช้อ านาจตามมาตรา 44 ออกค าสั่งปรับแก้
พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 พร้อมเพ่ิมบทลงโทษที่รุนแรงมากกว่าเดิม 
อีกท้ังภายใต้การบริหารของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ได้ออกมาตรการ กฎระเบียบ และค าสั่ง
ต่างๆ ที่เป็นการปรับกลไกการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งระบบ โดยจากการด าเนินการตาม
นโยบายการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล ส่งผลต่อราคาซื้อ-ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ปรับเปลี่ยนไป
ดังค าสัมภาษณ์จากตัวแทนจากผู้ค้าและผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่อยู่ในพ้ืนที่กระจายครอบคลุมทั้ง 6 
เขตการปกครองของกรุงเทพมหานครท าให้ทราบว่า ราคาซื้อ-ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในแผงค้าสลาก
ส่วนใหญ่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อใบในราคา 80 บาท ตามที่ก าหนดไว้บนสลาก ซึ่งมีราคาลดลง

                                           
11 วิมลมาศ ไพโรจน์บวร, สัมภาษณ์โดย ณหทัย กูลณรงค์, 11 เมษายน 2560. 
12 ฉุนฟูา กิตติโสภาภินันท์, สัมภาษณ์โดย ณหทัย กูลณรงค์, 11 เมษายน 2560. 
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จากก่อนที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้ามา ที่มีราคาขายเฉลี่ย ณ ขณะนั้น 
อยู่ที่ 90-110 บาท 

สอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของนายอนุ คูมีแกด า อายุ 73 ปี ขาย ผู้ค้าสลากกิน
แบ่งรัฐบาลย่านสี่แยกคอกวัว เขตพระนคร มากว่า 10 ปี ที่ระบุว่า ก่อนที่รัฐบาลจะมีนโยบาย
ก าหนดให้ขายในราคา 80 บาท ในช่วงหลายรัฐบาลที่ผ่านมาก็ขายอยู่หลายราคา เท่าที่จ าได้ในรัฐบาล
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ขายสลากอยู่ที่ราคาใบละ 90 บาท พอมาในสมัยรัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ก็ขายอยู่ที่ราคาใบละ 90-100 และที่เคยขายแพงสุด
ประมาณ 120 บาท ในช่วงรอยต่อรัฐบาลนายอภิสิทธิ์และนางสาวยิ่งลักษณ์ ซึ่งภายหลังจากรัฐบาล 
คสช. ก าหนดให้ขายในราคา 80 บาท ก็ไม่เคยขายต่อใบเกิน 80 บาท แต่ยอมรับว่าในกรณีหวยชุด
ขายเฉลี่ยใบละ 100 บาท เพราะซื้อมาก็แพงกว่าใบเดี่ยวเลขทั่วไปอยู่แล้ว ซึ่งเป็นส่วนที่เราซื้อเพ่ิมจาก
ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล เพราะได้รับจากรัฐบาลมา 5 เล่ม แต่ไม่พอขาย จึงต้องไปซื้อต่อจาก
ตัวแทนมาเพ่ือพอขาย ซึ่งในหวยชุดรับมาเฉลี่ยใบละ 80 บาทแล้ว บางชุดก็ขาย 450 แล้วมาขายใบ
ละ 100 ก็ได้ก าไรไม่เท่าสมัยก่อน เพราะเม่ือก่อนรับมาเท่าไหร่ก็ขายบวกก าไรเพ่ิมไปได้ ซื้อมาในราคา 
80 บาท ก็น ามาขาย ใบละ 100-120 บาทแต่หลังจากมีนโยบายราคาสลาก 80 บาท ก็ได้รับก าไรจาก
การขายอยู่ในระดับมาตรฐาน คือก าไรเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณใบละ 9 บาท 40 สตางค์ แต่ช่วงหลังๆ 
ก าไรไม่แน่นอน ขึ้นๆ ลงๆ ส าหรับผลกระทบจากนโยบายแก้ปัญหาราคาสลาก ส่วนตัวมองว่าไม่ได้มี
ผลกระทบมากเท่าไหร่ แม้จะได้ก าไรน้อยกว่าเมื่อก่อน แต่ก็พออยู่ได้ แต่จะขายเกินราคาไม่ได้ เพราะ
บางครั้งมีเจ้าหน้าที่มาตรวจติดตามที่แผง หากขายเกินราคาก็จะถูกจับกุม13 

ประกอบกบัค าสัมภาษณ์นางแน่งน้อย ปูนมี อายุ 54 ปี ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
รายย่อย ย่านโรบินสันบางรัก โดยขายสลากกินแบ่งรัฐบาลมากว่า 8 ปี ที่ระบุว่า “ยอมรับว่าที่ผ่านมา
ก็เคยโดนจับจากการขายหวยชุดเกินราคา ทั้งที่ก่อนหน้ารัฐบาลนี้เข้ามา ก็ขายอยู่ในราคา 100 บาท
แต่ไม่เคยโดนจับ ไม่มีเจ้าหน้าทั้งเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือเจ้าหน้าที่กองสลากฯมาตรวจเหมือนสมัยนี้ 
สมัยก่อนมีเจ้าหน้าที่กองสลากกินแบ่งรัฐบาลมาซื้อเองด้วยซ้ า ไม่เห็นเคยถามหรือเคยขู่จะจ าแต่อย่าง
ใด เพราะตอนนั้นทุกคนก็รับรู้ว่าขายอยู่ในราคานี้เป็นปกติ แต่หลังจากมีนโยบายก าหนดราคาหวย 80 
บาท ก็มีเจ้าหน้าที่มาตรวจตรามากขึ้น ไม่มีใครกล้าขายเกินราคาหรอก เพราะมันไม่คุ้มกันหากถูก
จับกุม”14 

                                           
13 อนุ คูมีแกด า, สัมภาษณ์โดย ณหทัย กูลณรงค์, 20 เมษายน 2560. 
14 แน่งน้อย ปูนมี, สัมภาษณ์โดย ณหทัย กูลณรงค์, 10 เมษายน 2560. 
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ขณะที่นายชาญณรงค์ จันปรียงค์ อายุ 62 ปี ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อย ที่
บริเวณสถานีขนส่งกรุงเทพฯ หมอชิต ที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลมากว่า 15 ปี ที่ระบุว่า ได้รับการ
จัดสรรโควตาจากส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดละ 5 เล่ม แต่ไม่พอขาย จึงต้องไปซื้อสลากมา
ขายเพ่ิมจากตัวแทนที่ศูนย์การค้าสลากไทย แต่ละงวดต้องซื้อมาเพ่ิมงวดละไม่ต่ ากว่า 10 เล่มถึงจะพอ
ขาย ยอมรับว่าขายดีกว่าแต่ก่อน คงเป็นเพราะราคาถูกลง คนเลยยอมเสียเงินเพื่อเสี่ยงดวงมากขึ้น คน
ที่มีก าลังซื้อน้อยอย่างนักศึกษาก็มีมาซื้อมากขึ้นกว่าแต่ก่อน แต่ก าไรมีไม่มากเหมือนแต่ก่อน เพราะ
เมื่อก่อนตอนที่ไม่มีการก าหนดราคาขาย รับสลากมาแพงก็ขายแพงได้ รับมาถูกก็ขายถูกลง แต่ตอนนี้
รับมาแพงอย่างไรก็ต้องขาย 80 บาทราคาเดียว ไม่เช่นนั้นก็จะถูกจับกุม ช่วงแรกเคยถูกต ารวจมา
สอบถามถึงราคา แต่เราได้ติดปูายให้เห็นชัดเจนว่าเราขาย 80 บาท แต่ผู้ค้าบางคนก็ถูกสุ่มจับ ต้องไป
เสียค่าปรับอีก ทั้งท่ีขายไปยังได้ก าไรไม่เท่าไหร่15 

เมื่อส ารวจราคาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลจากผู้ซื้อสลาก ท าให้ทราบว่า หลัง
รัฐบาลประกาศนโยบายแก้ปัญหาราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ผู้ซื้อสลากส่วนใหญ่ ซื้อสลากใน
ราคา 80 บาท แต่ต้องซื้อสลากในราคาแพงกว่า 80 ในกรณีสลากรวมชุด ที่มีการคัดเลขดัง เลขเด็ดมา
รวมชุดขายในราคาชุดละประมาณ 450-500 บาท เฉลี่ยใบละ 100 บาท ดังที่ปรากฏตามค าสัมภาษณ์
นางสาววิมลมาศ ไพโรจน์บวร อายุ 31 ปี อาชีพพนักงานธนาคาร ที่ระบุว่า “ก่อนที่รัฐบาลประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เคยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 100-120 บาท แต่หลังจากนโยบายออก
มาแล้วแทบจะไม่เคยซื้อเกินราคา 80 บาทเลย เคยมีในช่วงแรกๆ ที่ซื้อในราคา 90 บาท แต่ช่วงหลัง
มานี้คนขายสลากไม่ได้ขายเกินใบละ 80 บาท แต่มีการตั้งเป็นกล่องทิปขอเป็นติ๊บแทน ซึ่งก็รู้สึกดีและ
เต็มใจที่จะให้ติ๊บ มากกว่ามาขายเกินราคาเอาเปรียบพวกเรา เพราะบางคนเป็นคนพิการ รู้สึกเห็นใจ
อยากช่วยซื้ออยู่แล้ว ถือเป็นศีลน้ าใจเล็กๆน้อยๆ ตามก าลังของเรา ไม่ได้เป็นการบังคับ และบางคนก็
มีการพูดขอความเห็นใจว่า ขอปูาเพ่ิมอีกสัก 10 บาทได้ไหมอะไรประมาณนี้ ส่วนใหญ่พบในผู้พิการ
หรือผู้สูงอายุ ยอมรับว่าการออกนโยบายสลากกินแบ่งรัฐบาล 80 บาท มีผลให้ซื้อสลากได้จ านวนที่
มากขึ้นกว่าเดิม เพราะราคาถูกกว่าเดิม และจากนโยบายนี้ ถือว่าเราในฐานะผู้ซื้อได้ประโยชน์ ที่ได้ซื้อ
สลากในราคาไม่เกิน 80 บาท”16 

ประกอบกับค าสัมภาษณ์นายธงไธย รวางวงศ์ อายุ 30 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว ที่
ระบุว่า ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเกือบทุกงวด งวดละ 2-3 ใบ ไม่เคยซื้อแบบเลขชุด ก่อนรัฐบาล คสช. 
จะมีนโยบายหวย 80 บาท ก็เคยซื้ออยู่ที่เฉลี่ยราคาใบละ 100-110 บาท มาตลอด และเคยซื้อในราคา

                                           
15 ชาญณรงค์ จันปรียงค์, สัมภาษณ์โดย ณหทัย กูลณรงค์, 7 เมษายน 2560. 
16 วิมลมาศ ไพโรจน์บวร, สัมภาษณ์โดย ณหทัย กูลณรงค์, 11 เมษายน 2560. 
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แพงสุดอยู่ที่ใบละ 120 บาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาปกติในช่วงสมัยนั้น ที่ขายอยู่ในราคานี้เกือบทุกแผง 
และหลังจากมีนโยบายหวย 80 บาท ก็เคยซื้อในราคาสูงกว่านั้นในช่วงแรกๆ คือ ใบละ 90 บาท ซึ่ง
แม่ค้าบอกว่า รับมาก็ 85 แล้ว ก็ต้องขายเกิน จึงไม่ได้สนใจอะไรมาก บางครั้งก็เป็นคนพิการและคน
สูงอายุขายในราคาเกิน 80 บาท ก็จะช่วยซื้อเพราะรู้สึกสงสาร และเคยเห็นในลักษณะเขียนปูายขอ
เป็น ติ๊บแทนการขายเกินราคา และส่วนใหญ่ที่มักพบการขายเกินราคาคือ หน้าวัด หรือหน้าสถานที่
คนชอบไปท าบุญ พอคนออกมาจากจากการท าบุญก็จะเสี่ยงดวง และมีเลขที่เล็งไว้ว่าจะซื้ออยู่แล้ว 
ผู้ค้าจึงฉวยโอกาสขายเกินราคา ผู้ซื้อก็เต็มใจซื้อเพราะอยากได้เลขนั้นจริงๆ แต่ในช่วงหลังๆก็ไม่ค่อย
เห็นขายเกิน 80 บาท ส่วนเลขชุดขายเกินหรือไม่นั้นไม่ทราบ เพราะไม่เคยซื้อเลขชุดอยู่แล้ว17 

สอดคล้องกับผลจากการสังเกตการณ์ของผู้ศึกษาวิจัย ที่เดินส ารวจราคาสลากกิน
แบ่งรัฐบาลที่บริเวณแหล่งซื้อ-ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในพ้ืนที่ต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งที่มีการจ าหน่าย
สลากกินแบ่งรัฐบาลจ านวนมาก อาทิ บริเวณย่านนางเลิ้ง และสี่แยกคอกวัว พบว่า ในแผงค้าสลากกิน
แบ่งรัฐบาลทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กแทบทุกแผง จะมีการติดปูายราคาชัดเจนว่า 80 บาท และเมื่อ
ผู้วิจัยสวมบทเป็นผู้ซื้อก็ได้สอบถามราคาขายจริง ก็ได้รับค าตอบจากผู้ค้าว่า ทุกใบที่ขายใบเดี่ยวมี
ราคา 80 บาท แต่เมื่อสอบถามถึงราคาสลากชุด ท าให้ทราบว่า มีราคาขายต่อชุดประมาณ 450-500 
บาทต่อ 5 ฉบับคู่ เฉลี่ยราคาใบละ 90-100 บาท โดยเมื่อได้สอบถามเหตุผลที่ราคาสลากเมื่อน ามา
รวมชุดเหตุใดจึงมีราคาสูงกว่าปกติ ก็ได้รับค าตอบจากผู้ค้าในทิศทางเดียวกันว่า รับสลากมาแพง และ
โดยเฉพาะในส่วนของสลากเลขชุดจะรับมาชุดละ เกือบ 80 บาทแล้ว เพราะเป็นเลขสวย แต่เมื่อ
สอบถามผู้ค้าสลากแผงใหญ่ พบว่าสลากรวมชุด มีราคาขายอยู่ที่ 400 บาทต่อ 5 ฉบับคู่ เฉลี่ยต่อใบก็
อยู่ที่ราคาใบละ 80 บาท 

4.2.2 ผลการด าเนินการตามนโยบายการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล ต่อความพึง
พอใจของผู้ค้าและผู้ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล 

จากการศึกษา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับนโยบายสลากราคา 
80 บาท โดยให้เหตุผลในทิศทางเดียวกันว่า เมื่อราคาสลากถูกลง แต่ได้รับรางวัลเท่าเดิมก็ถือว่า
ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากนนโยบาย อย่างความเห็นของนายจักรพันธ์ ชูสง อายุ 27 ปี 
อาชีพค้าขาย ที่ระบุว่า เห็นด้วยและมีความพึงพอใจต่อนโยบายสลากกินแบ่งรัฐบาล 80 บาท เพราะ
เปิดโอกาสให้คนได้ซื้อมากขึ้น เนื่องจากราคาถูกลง แต่สิ่งที่ไม่เห็นด้วยคือ อยากให้แก้ไขในเรื่องหวย
ชุดที่แม่ค้าส่วนใหญ่ไม่ขายในราคา 80 บาท เพราะอ้างว่ารับมาแพง แต่โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
กับนโยบายนี้ แต่คาดหวังว่าอยากให้นโยบายนี้มีต่อไปเรื่อยๆ ในทุกรัฐบาล ที่ต้องควบคุมราคาให้ได้

                                           
17 ธงไธย รวางวงศ์, สัมภาษณ์โดย ณหทัย กูลณรงค์, 21 เมษายน 2560. 
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มาตรฐานในราคาเท่านี้ เพราะกลัวว่าหากเปลี่ยนรัฐบาล ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดแบบสมัย
นี้18 

ขณะที่นางสาวทัศนวรรณ กุลชรัตน์ อายุ 30 ปี อาชีพครีเอทีฟ ระบุว่า ส าหรับ
ความคิดเห็นต่อนโยบายแก้ปัญหาสลากกินแบ่งเกินราคา หากถามว่าดีหรือไม่ ในฐานะเป็นคนซื้อก็
ต้องบอกว่าเป็นนโยบายที่ดี มีผลให้ซื้อสลากในจ านวนที่มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งในภาพรวมถือว่ามีความพึง
พอใจในนโยบายนี้มาก แต่ก็ไม่ได้มากที่สุด เพราะรัฐบาลยังไม่สามารถคุมได้ทั้งหมด ยังมีเล็ดรอดขาย
เกินราคาในกรณีหวยชุด หากรัฐบาลสามารถคุมราคาได้ทุกพ้ืนที่ ทุกแผงขายในราคา 80 บาท ก็จะมี
ความพึงพอใจมากที่สุด สิ่งที่อยากฝากคือ อยากให้คงนโยบายนี้ไปตลอด โดยออกเป็นกฎหมาย 
กฎระเบียบหรือมาตรการที่บังคับใช้ได้จริงและมีผลไปตลอดไม่ว่ารั ฐบาลชุดนี้จะอยู่หรือไปแล้ว  
มีรัฐบาลอ่ืนเข้ามาก็อยากให้สานต่อนโยบายนี้ต่อไป และเชื่อว่าหากรัฐบาลอ่ืนเข้ามา ถ้าคิดจะเอา
คะแนนเสียงจากประชาชนก็ต้องท าเรื่องนี้ต่อไป19 

ส่วนผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างนายอ านวย สินธ์ชัง ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ย่านนางเลิ้ง ที่ระบุว่า หากก าหนดให้ขายในราคาระดับนี้ไปเรื่อยๆ ก็มีความพอใจ เพราะยังมีก าไรตาม
มาตรฐาน แต่ถ้าลดราคาต้นทุนลงอีกก็จะดีเพราะจะได้ก าไรเพ่ิมขึ้น แต่เรื่องส าคัญคือ อยากให้เพ่ิม
เรื่องจ านวนเล่มที่จัดสรรให้กับผู้ค้า เพราะได้รับสลากมาคนละ 5 เล่ม ยังไม่พอขาย อยากได้เพ่ิมเป็น 
10 เล่มขึ้นไป เราก็พออยู่ได้ จะได้ไม่ต้องไปซื้อมาขายเพ่ิมจากตัวแทน และอยากฝากบอกรัฐบาลว่า 
ขอให้แก้ปัญหาราคาสลากให้อยู่ในระดับมาตรฐานมีก าไรคงที่ตลอดไป เพราะผู้ค้าก็จะอยู่ได้ อย่าให้
ราคาข้ึนๆ ลงๆ20 

สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์นางอ าไพ นินมณี อายุ 39 ปี ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
ย่านวงเวียนใหญ่ เขตธนบุรี ที่ระบุว่า “ความพึงพอใจก็มีทั้งดีและไม่ดี ส่วนที่ดีคือ ส่งสลากมาในราคา 
80 บาท เราก็ไม่มีปัญหา ลูกค้าแฮปปี้คนขายก็แฮปปี้ แต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากเสนอให้รัฐบาลท าเลขชุด
ออกมาขายเองเลย เราจะได้ไม่ต้องไปซื้อจากยี่ปั๊วะ เพราะยี่ปั๊วะ หรือพ่อค้าคนกลางมีก าลังซื้อเยอะ ก็
จะไปซื้อสลากเลขใบมาจัดเป็นชุดแล้วน ามาขายผู้ค้ารายย่อยแพง เราก็ต้องน ามาขายให้ลูกค้าแพง แต่
ถ้าจะให้ยกเลิกไม่มีเลขชุดเลยก็ไม่ได้ เพราะลูกค้าต้องการ ถ้าร้านเราไม่มี เขาก็ไปหาซื้อร้านอ่ืน เราก็
ต้องเสียโอกาสไป ดังนั้นถ้าต้องการแก้สลากราคาแพง รัฐบาลต้องออกเลขชุดมาให้เองเลย ปัญหาก็คง
จบ เพราะถ้าเป็นสลากส่วนที่กดซื้อ-จองจากตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยโดยตรงก็น ามาขายได้ใน

                                           
18 จักรพันธ์ ชูสง, สัมภาษณ์โดย ณหทัย กูลณรงค์, 17 เมษายน 2560. 
19 ทัศนวรรณ กุลชรัตน์, สัมภาษณ์โดย ณหทัย กูลณรงค์, 19 เมษายน 2560. 
20 อ านวย สินธ์ชัง, สัมภาษณ์โดย ณหทัย กูลณรงค์, 17 เมษายน 2560. 
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ราคา 80 บาท จริงๆ เชื่อว่าถ้ารัฐบาลท าเลขชุดออกมาขายเองก็สามารถขายได้อยู่แล้ว แต่เลขชุด
รัฐบาลไม่ได้ท า แต่ลูกค้าต้องการซื้อ จริงๆแล้วพ่อค้าแม่ค้าไม่ได้อยากขายเกิน เสี่ยงผิดกฎหมาย 
เพราะมีเจ้าหน้าที่มาเดินตรวจแผงมากขึ้น ทั้งที่ก่อนหน้านี้ขายมาก็นานแต่ไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่ชมา
เดินตรวจถึงแผงเลย”21 

4.2.3 ผลการด าเนินการตามนโยบายการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อสถิติ 
การจับกุม 

จากความเข้มข้นและความต่อเนื่องในการลงพ้ืนที่กวดขันการจ าหน่ายสลากตาม
ราคาและจับกุมผู้จ าหน่ายสลากเกินราคาทั่วประเทศ โดยจากการสัมภาษณ์ร้อยต ารวจเอก รัฐวิรุฬห์ 
จันทสุบรรณ รองสารวัตร กองก ากับการ 1 กองบังคับการปราบปราม พบว่า ภายหลังจากกองบังคับ
การปราบปรามจัดชุดปฏิบัติการพิเศษสุ่มตรวจติดตามผู้ค้าสลากกินแบ่งในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
กรุงเทพมหานคร โดยเริ่มลงพ้ืนที่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือน มีสถิติการจับกุมดังนี้ 

สรุปจ านวนผู้ถูกจับกุมผู้กระท าความผิดฐานจ าหน่ายสลากกินแบ่งเกินกว่าราคา
ที่กฎหมายก าหนด 

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จับกุมการจ าหน่ายสลากเกินราคา จ านวน 51 ราย 
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 จับกุมการจ าหน่ายสลากเกินราคา จ านวน 38 ราย 
เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 จับกุมการจ าหน่ายสลากเกินราคา จ านวน 42 ราย 
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จับกุมการจ าหน่ายสลากเกินราคา จ านวน 36 ราย 
เดือนมนีาคม พ.ศ. 2560 จับกุมการจ าหน่ายสลากเกินราคา จ านวน 29 ราย 
เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 จับกุมการจ าหน่ายสลากเกินราคา จ านวน 11 ราย 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 จับกุมการจ าหน่ายสลากเกินราคา จ านวน 13 ราย 
สถิติการจับกุมดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สถิติการจับกุมมีจ านวนลดลงตามล าดับ 

สอดคล้องกับที่ร้อยต ารวจเอก รัฐวิรุฬห์ จันทสุบรรณ อธิบายว่า ภายหลังจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวดและมีการจัดชุดปฏิบัติการลงพ้ืนที่กวดขันจับกุมมากขึ้น ส่งผลให้หาเปูาหมาย
ผู้กระท าความผิดยากขึ้น หมายความว่า พบผู้กระท าความผิดน้อยลง รูปแบบการกระความผิ ดไม่
อล่างฉ่างเหมือนสมัยก่อน เนื่องจากเกรงกลัวต่อบทลงโทษตามกฎหมาย22 
ส าหรับผลสรุปการจับกุมด าเนินคดีผู้จ าหน่ายสลากเกินราคา จากการรวบรวมของส านักงานกินแบ่ง
รัฐบาล ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 (งวดแรกของการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคา 80 มิถุนายน) 

                                           
21 อ าไพ นินมณี, สัมภาษณ์โดย ณหทัย กูลณรงค์, 9 เมษายน 2560. 
22 รัฐวิรุฬห์ จันทสุบรรณ, สัมภาษณ์โดย ณหทัย กูลณรงค์, 4 เมษายน 2560. 
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จนถึงธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่ต ารวจ ทหารและฝุายปกครอง ได้จับกุมผู้จ าหน่ายสลากเกินราคาและ
ด าเนินคดีอาญาแล้ว 986 ราย ยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนจ าหน่าย 152 ราย และยกเลิกสิทธิการ
ลงทะเบียนโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าฯ แล้ว 154 ราย (ผลการจับกุมด าเนินคดีผู้จ าหน่ายสลากเกิน
ราคาที่กฎหมายก าหนด ณ วันที่29 ธันวาคม 2559) 23 

ขณะที่ข้อมูลผู้ถูกจับกุมการจ าหน่ายสลากเกินราคา ย้อนหลังไปเมื่อเดือน 
พฤษภาคม 2549 - มิถุนายน 255524 มีดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 4.2  จ านวนผู้ถูกจับกุมการจ าหน่ายสลากเกินราคา 
ที่มา: ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, “สรุปจ านวนผู้ถูกจับกุมการจ าหน่ายสลากเกินราคา,” 
http://www.glo.or.th/main.php?filename (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560). 

 

                                           
23 ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, รายงานผลงานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

ครบรอบ 1 ปี ประจ าปี 2559. 
24 ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, “สรุปจ านวนผู้ถูกจับกุมการจ าหน่ายสลากเกินราคา,” 

http://www.glo.or.th/main.php?filename (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560). 



Ref. code: 25595803010163UCY

 
 

83 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
บทสรุปผลการศึกษา “ประสิทธิผลของการน านโยบายการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาของ

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาไปปฏิบัติ” มีรายละเอียดแต่ละประเด็นดังนี้ 
 
5.1 สาระส าคัญของผลการศึกษาวิจัย 
 

เหตุผลที่ผู้ศึกษาเลือกศึกษาประสิทธิผลของการน านโยบายการแก้ปัญหาสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเกินราคาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปปฏิบัตินั้น เนื่องจากมองว่าปัญหาสลากกิน
แบ่งรัฐบาลเป็นปัญหาที่เรื้อรังมาเป็นเวลานาน และถูกโจมตีมาตลอดว่าการจ าหน่ายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเกินราคานับเป็นปัญหาใหญ่ของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพราะสลากกินแบ่งรัฐบาลก็
เปรียบเสมือนสินค้าของรัฐ เมื่อก าหนดราคาโดยพิมพ์ไว้ชัดเจนบนสลาก แต่ท าไมที่ผ่านมาถึงไม่
สามารถควบคุมราคาให้ขายในราคา 80 ได้ ทั้งที่มีหลายรัฐบาลหยิบยกปัญหานี้มาพูดถึง แต่สุดท้ายก็
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แต่อย่างใด แต่ภายหลังจากได้ประกาศเดินหน้าจัดระเบียบสังคม และ
ประกาศนโยบายการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาอย่างจริงจัง จึงเป็นที่น่าสนใจว่าประ
สิทธิพลของการน านโยบายการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ไปปฏิบัตินั้น เกิดผลอย่างไร และประสบผลส าเร็จหรือไม่อย่างใด จึงเป็นที่มาของเหตุผล
ในการน ากรณีดังกล่าวมาศึกษาครั้งนี้ 

ในการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษาโดยอาศัยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆที่
เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ ตลอดจนการสังเกตการณ์
กลุ่มเปูาหมาย ส่วนแนวคิดหรือทฤษฎีที่น ามาใช้ในการศึกษา คือแนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
ความส าเร็จและความล้มเหลวของการน านโยบายมาปฏิบัติ ซึ่งตัวผู้ศึกษาเองได้น ามาปรับประยุกต์ใช้
เป็นกรอบแนวความคิดเพ่ือจะน ามาซึ่งประสิทธิผลของตัวนโยบาย ตลอดจนผลของการด าเนินงานซึ่ง
ผลการศึกษาสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 
5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 
ภายหลังจากที่รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา เข้ามาบริหารประเทศ ได้ประกาศนโยบายการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา 
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พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งชุดปัจจุบันที่น าโดยพลโทอภิรัชต์ คงสมพงษ์ แม่ทัพ
ภาคท่ี 1 เป็นประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล มาด าเนินนโยบายแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล
เกินราคาที่สะสมมาตั้งแต่อดีต เพ่ือควบคุมราคาขายไม่ให้เกิน 80 บาท โดยนอกจากคณะกรรมการ
สลากกินแบ่งชุดปัจจุบันใช้กลไกในด้านการบริหารจัดการในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยการจัด
ระเบียบ รูปแบบและวิธีการจ าหน่ายต่างๆ เพ่ือกีดกันพ่อค้าคนกลางออกไปจากระบบการซื้อ -ขาย 
สลากแล้ว ยังเพ่ิมมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ด้วยการใช้อ านาจตามมาตรา 44 
ออกค าสั่งปรับแก้ไขเพ่ิมเติมสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 โดยเพ่ิมบทลงโทษ ผู้เสนอขายหรือขาย
สลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาที่ก าหนดในสลากกินแบ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ นอกจากนี้ยังเพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจติดตามและจับกุม
ของเจ้าหน้าที่ท่ีมีอ านาจบังคับใช้กฎหมาย 

เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในการประเมินที่ผู้ศึกษาเลือกประเมินแล้วนั้น ในแง่ของ
ประสิทธิผลและการตอบสนองความต้องการนั้น ถือได้ว่าการด าเนินงานตามนโยบายนั้น สามารถ
แก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากผลจากการสัมภาษณ์ทั้งจากผู้ค้า
และผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล พบว่า หลังรัฐบาลประกาศนโยบายแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกิน
ราคา มีการติดปูายราคาชัดเจนว่าขายในราคา 80 บาท บาท โดยในกรณีซื้อใบเดี่ยวราคาจ าหน่ายจะ
อยู่ที่ 80 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับก่อนที่รัฐบาลพอเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาจะเข้ามา ที่ผู้ค้าและผู้ซื้อส่วน
ใหญ่ระบุว่า ก่อนยุครัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ราคาจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเฉลี่ยอยู่ที่ 
90-110 บาท แต่ในกรณีการจ าหน่ายสลากรวมชุด พบว่าส่วนใหญ่ยังมีการขายเกินราคา มีราคาขาย
ต่อชุดประมาณ 450-500 บาทต่อ 5 ฉบับคู่ เฉลี่ยราคาใบละ 90-100 บาท 

จากข้อความค าสัมภาษณ์ของผู้ค้าที่ระบุว่า “ภายหลังจากรัฐบาล คสช. ก าหนดให้ขาย
ในราคา 80 บาท ก็ไม่เคยขายต่อใบเกิน 80 บาท แต่ยอมรับว่าในกรณีหวยชุดขายเฉลี่ยใบละ 100 
บาท เพราะซื้อมาก็แพงกว่าใบเดี่ยวเลขทั่วไปอยู่แล้ว ซึ่งได้รับจากรัฐบาลมา 5 เล่ม แต่ไม่พอขาย จึง
ต้องไปซื้อต่อจากตัวแทนมาเพ่ือพอขาย ซึ่งในหวยชุดรับมาเฉลี่ยใบละ 80 บาทแล้ว บางชุดก็ขาย 450 
แล้วมาขายใบละ 100 “ สะท้อนให้เห็นถึงสาเหตุที่ขายสลากแพง ที่ส่วนใหญ่เป็นสลากรวมชุด 
เนื่องจากสลากส่วนที่น ามาขายสลากรวมชุดนั้น เป็นส่วนที่ไปซื้อเพ่ิมจากตัวแทนหรือยี่ปั๊วอีกทอดหนึ่ง 
ไม่ใช่ส่วนที่ได้รับการจัดสรรโดยตรงจากส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขณะเดียวกันผู้ค้าสลากกินแบ่ง
รัฐบาลยังมีความต้องการสลากไปขายมากกว่า 10 เล่มต่องวด แต่ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
จัดสรรโควตาสลากให้กับผู้ค้ารายย่อย รวมทั้งผู้ค้าสลากที่ซื้อ-จองสลากผ่านธนาคารกรุงไทยเพียงราย
ละ 5 เล่ม ส่งผลให้สลากไม่พอขาย ผู้ค้าจึงต้องไปซื้อกับตัวแทน จึงเป็นต้นเหตุที่ท าให้ต้องน าสลากมา
ขายเกินราคา 
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ในด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากนโยบาย พบว่าส่วนใหญ่ระบุว่า เมื่อ
ราคาสลากถูกลง แต่ได้รับรางวัลเท่าเดิมก็ถือว่าประชาชนก็มีความพึงพอใจ เนื่องจากเป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์จากนโยบาย แต่ส าหรับความพึงพอใจของผู้ค้าสลาก พบว่า บางส่วนยังไม่มีความพึงพอใจ 
เนื่องจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคา 80 บาท ผู้ค้าจะได้ก าไรไม่มากเหมือนสมัยก่อน เพราะ
ก่อนที่จะมีนโยบายแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ไม่มีการก าหนดราคาขาย ดังนั้นเมื่อผู้ค้า
รับสลากมาในราคาเท่าไหร่ก็สามารถน ามาขายบวกก าไรได้ แต่ตอนนี้ผู้ค้าต้องขาย สลากในราคา 80 
บาทราคาเดียวเท่านั้น ไม่เช่นนั้นก็จะถูกจับกุมด าเนินคดีตามกฎหมาย โดยเมื่อไม่สามารถขายสลาก
เกินราคาได้ ผู้ค้าก็มีการปรับตัวและหารายได้เสริม โดยการวางกล่องทิปที่บริเวณแผงค้าสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเพ่ือให้ผู้ซื้อได้ใส่เงินลงในกล่องทิปตามความพึงพอใจ ซึ่งการวางกล่องทิปบริเวณแผงค้าสลาก
ไม่ถือเป็นความผิดทางกฎหมาย 

ประกอบกับข้อความจากค าสัมภาษณ์ผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล นางสาววิมลมาศ 
ไพโรจน์บวร อายุ 31 ปี อาชีพพนักงานธนาคาร ที่ระบุว่า “คนขายสลากไม่ได้ขายเกินใบละ 80 บาท 
แต่มีการตั้งเป็นกล่องทิปขอเป็นติ๊บแทน ซึ่งรู้สึกดีและเต็มใจที่จะให้ติ๊บ มากกว่ามาขายเกินราคาเอา
เปรียบพวกเรา เพราะบางคนเป็นคนพิการ รู้สึกเห็นใจอยากช่วยซื้ออยู่แล้ ว ถือเป็นศีลน้ าใจ
เล็กๆน้อยๆ ตามก าลังของเรา ไม่ได้เป็นการบังคับ” สะท้อนให้เห็นถึงความพึงพอใจของประชาชนผู้
ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อการวางกล่องทิปบนแผงค้าสลาก โดยผู้ซื้อมองว่า ไม่ได้เป็นการบังคับ เป็น
การเต็มใจมอบให้ และมีความรู้สึกดีที่จะให้เงินในกล่องทิปมากกว่าการขายสลากเกินราคา เพราะเป็น
การเอาเปรียบผู้บริโภค 

จากผลส าเร็จของนโยบายการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาดังกล่าว 
สามารถอธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวในการน านโยบายการแก้ไขปัญหา
สลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มาปฏิบัติ ได้ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านความสามารถในการบริหารจัดการของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ปัญหาสลากกินแบ่งเกินนราคาเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ภายใต้การบริหารของ

คณะกรรมการส านักงานสลากกินแบ่งชุดปัจจุบัน ได้มีกระบวนการด าเนินงานที่ท าให้เกิดการควบคุม
ราคาสลากโดยการรื้อโครงสร้างใหม่ทั้งหมด เริ่มจากการปรับโครงสร้างการจัดสรรเงินรายได้จากการ
จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลใหม่ โดยปรับสัดส่วนรายได้น าส่งคลังจาก 28% เหลือ 20% ของรายได้
จากการจ าหน่ายสลาก โดยการจัดสรรเงินรายได้จากการจ าหน่ายสลาก 8% ส านักงานสลากฯ น าเงิน
รายได้ส่วนหนึ่งโอนให้ กองทุนส านักงานสลากเพ่ือการพัฒนาสังคม และอีกส่วนน ามาเพ่ิมส่วนลดหรือ
เพ่ิมรายได้ให้ตัวแทนจ าหน่ายสลากคู่ละ 4 บาท ส่งผลให้ตัวแทนจ าหน่ายสลากรายย่อยมีต้นทุนสลาก
ลดลง จากเดิมคู่ละ 74.40 บาท ลดลงเหลือ 70.40 บาทต่อคู่ และท าให้ตัวแทนจ าหน่ายสลากราย
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ย่อยสามารถน าสลากมาขายในราคา 80 บาทได้ โดยที่มีก าไรเพียงพอ ส่วนตัวแทนจ าหน่ายประเภท
มูลนิธิ-สมาคมนิติบุคคล ต้นทุนเดิมคู่ละ 72.80 บาท ปรับลดเหลือ 68.80 บาทต่อคู่ ท าให้ตัวแทน
จ าหน่ายกลุ่มนี้มีก าไรเพิ่มขึ้นมาอีกจาก 7.20 บาท เป็น 11.20 บาทต่อคู่ หากขายในราคา 80 บาท 

ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังใช้วิธีการควบคุมราคาสลากโดยการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเงินรางวัลใหม่ โดยน าเลขฉลาก 3 ตัวหน้า มาออกเป็นรางวัล และสั่งยกเลิกการจ่าย
รางวัลแจ๊กพอตในสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยน าเงินส่วนของรางวัลแจ๊กพอตไปกระจายให้กับการจ่าย
รางวัลที่ 1 แทน ส่งผลให้ประชาชนที่เสี่ยงและลุ้นโชคสามารถลุ้นรางวัลได้เพ่ิมขึ้น เนื่องจากสลากทุก
ใบสามารถลุ้นรับรางวัลได้ 3 ตัวหน้าและ 3 ตัวท้าย โอกาสที่จะถูกสลากจึงเพ่ิมมากขึ้น และเป็น
มาตรการที่สามารถลดปัญหาเลขท้ายที่ไม่นิยมได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในข้ออ้างของการเพ่ิมราคาสลาก และใน
มาตรการยกเลิกรางวัลแจ๊กพอต ก็เป็นการปูองกันการรวมชุดสลาก ซึ่งเป็นต้นเหตุของการขายเกิน
ราคาเช่นเดียวกัน 

ในส่วนวิธีการควบคุมราคาสลากโดยใช้มาตรการการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่ง
รัฐบาลผ่านระบบของธนาคารกรุงไทยและการรับสลากโดยตรง ณ ที่ท าการไปรษณีย์ ที่ผู้ค้าได้
ลงทะเบียนไว้ เป็นมาตรการลดขั้นตอนการจัดจ าหน่าย สลากถูกจัดสรรถึงมือของผู้ค้าปลีกรายย่อย
เพ่ิมขึ้น โดยเป็นการจัดสรรตรงจากส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปสู่ผู้ค้าปลีกรายย่อยทั้งหมด ถือ
เป็นมาตรการที่ช่วยลดตัวกลางลงไปได้ ส่งผลให้สามารถจ าหน่ายสลากได้ในราคาที่ก าหนดได้ 
ขณะเดียวกันผลต่อเนื่องจากมาตรการซื้อ-จองสลากล่วงหน้า ท าให้ทราบถึงปริมาณความต้องการของ
ผู้ค้า ส่งผลให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องเพ่ิมปริมาณสลากให้เพียงพอกับความต้องการของผู้
ต้องการขายสลากฯ จริง ซึ่งระบบจองล่วงหน้านี้จึงเป็นเครื่องมือในการปรับความสมดุลให้กับตลาด 
ขณะที่ในมาตรการไม่ต่อสัญญาให้ตัวแทนจ าหน่ายในส่วนของนิติบุคคล รวมทั้งองค์กร หรือมูลนิธิที่ไม่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้พิการดังกล่าว ท าให้โควตาในส่วนดังกล่าวมาจัดสรรกระจายให้ผู้ค้าสลากรายย่อย
แทน 

อีกทั้งท าให้ผู้ค้าสลากมีโอกาสได้รับการจัดสรรสลากอย่างทั่วถึงมากขึ้น เพราะเดิม
ระบบการจัดจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จัดจ าหน่ายผ่านระบบโควตา ซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการ 
มูลนิธิ องค์กรการกุศลต่างๆ และนิติบุคคลนั้น เป็นระบบการจัดจ าหน่ายที่แม้จะเป็นประโยชน์ในการ
บริหารจัดการของส านักงานสลาก ที่ง่าย ต้นทุนถูก แต่ก็เป็นกระบวนการที่ขาดความโปร่งใส และ
ผลักภาระความรับผิดชอบ ปล่อยให้เกิดระบบกินหัวคิว และการเอาเปรียบผู้บริโภค สรุปได้ว่า การ
บริหารจัดการของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการใช้วิธีการดังท่ีกล่าวมานี้ ถือเป็นตัวแปรที่ส าคัญ
ที่จะช่วยก าหนดตัวประสิทธิผลของนโยบายว่าประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวจากการน านโยบายไป
ปฏิบัติตั้งแต่ต้นทาง 
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2. ปัจจัยด้านความเข้มงวดกวดขันของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจบังคับใช้กฎหมาย 
จากการด าเนินมาตรการกวดขันจับกุมผู้ค้าสลากเกินราคาอย่างเข้มงวด โดยใช้ก าลัง

เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจบังคับใช้กฎหมายท างานเชิงรุก ไล่จับกุมผู้ค้าสลากเกินราคาโดยไม่ต้องรอให้
ประชาชนมาแจ้งความร้องทุกข์ โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดชุดปฏิบัติการพิเศษในการลงพ้ืนที่ติดตามจับกุม
ผู้กระท าความผิด โดยใช้วิธีการให้สายลับท าการล่อซื้อและจับกุมผู้กระท าความผิดอย่างจริงจัง ส่งผล
ให้ผู้ค้าเกรงกลัวต่อบทลงโทษตามกฎหมาย ไม่กล้าขายเกินราคาที่ก าหนดไว้ ขณะเดียวกันจากการ
เพ่ิมความถี่ในการลงพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่ ท าให้สถิติการจับกุมผู้กระท าความผิดฐานจ าหน่ายสลากกิน
แบ่งเกินราคาลดลงตามมา ถือว่าเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่จะช่วยก าหนดตัวประสิทธิผลของนโยบายว่า
ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวจากการน านโยบายไปปฏิบัติ 

3. ปัจจัยด้านความเข้มงวดในการปฏิบัติการระดับพื้นท่ี 
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้จัดชุดลงพ้ืนที่ตรวจสอบตามแผงค้าต่างๆ ในทุก

ภูมิภาคของประเทศ ถือเป็นตรวจขนานไปกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ นอกจากเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในด้านปูอง
ปรามผู้กระท าความผิดแล้ว ยังเป็นช่องทางให้ผู้มีผลได้และผลเสียจากนโยบายได้แสดงความคิดเห็น 
ผ่านผู้ก าหนดนโยบายโดยตรง เพ่ือน าข้อเท็จจริงที่ได้มาปรับปรุงการด าเนินการหรือปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามนโยบายให้ดีขึ้น 

4. ปัจจัยด้านการเข้าถึงช่องทางการติดต่อรับเรื่องร้องทุกข์ 
จากการศึกษาจากประชากรกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เมื่อพบเจอการขายสลาก

กินแบ่งรัฐบาลเกินราคาก็ไม่ได้แจ้งร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามช่องทางสายด่วนทางโทรศัพท์
หรือในเว็บไซต์ของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เนื่องจากมองว่ามีวิธีการหรือขั้นตอนในการ
ร้องเรียนดูยุ่งยาก ไม่อยากเสียเวลา ประกอบกับผู้ซื้อสลากส่วนใหญ่มองว่าธุระไม่ใช่ ดังนั้นหากพบ
การขายเกิน ส่วนใหญ่ระบุว่า ได้แต่สอบถามสาเหตุจากผู้ค้าและว่ากล่าวเชิงขู่จากแม่ค้า แต่ก็ไม่ได้
ร้องเรียนตามช่องทางของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจริง 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการศึกษาวิจัย ที่พบว่า ภายใต้กลไกการบริหารจัดการสลากกินแบ่งรัฐบาลของ
คณะกรรมการส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และการเพ่ิมความ
เข้มงวดกวดขัน ติดตามและจับกุมของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจบังคับใช้กฎหมาย ส่งผลให้สามารถ
แก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังพบว่า มีปัญหาเรื่องสลากกินแบ่ง
รัฐบาลรวมชุดที่ขายเกินราคา ซึ่งเป็นโจทย์ส าคัญที่จะต้องหาทางแก้ไข โดยควรแก้ปัญหาโดยการเพ่ิม
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ผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งก าหนดรูปแบบและวิธีการจ าหน่ายต่างๆ เช่น รัฐบาลจัดสลากรวมชุดขึ้นมาเอง 
หรือการก าหนดราคาสลากรวมชุดขึ้นมาเฉพาะ เพ่ือให้ผู้ค้าได้รับการจัดสรรสลากรวมชุดจาก
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางหรือยี่ปั๊ว ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ท าให้สลากเกิน
ราคา และจะท าให้ราคาสลากโดยรวมมีเสถียรภาพมากขึ้น 

อีกทั้งจากผลจากการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ที่ที่พบการขายสลากเกินราคา 
ไม่ได้แจ้งเบาะแสหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนตามช่องทางเบอร์โทรศัพท์สายด่วนและช่องทางเว็บไซต์ของ
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่อย่างใด เนื่องจากส่วนใหญ่มองว่า เป็นธุระไม่ใช่ ไม่อยากเสียเวลา
แจ้งเรื่องร้องเรียน และมองว่า การร้องเรียนมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ดังนั้นจึงควรเพ่ิมช่องทางร้องทุกข์หรือ
รับเรื่องร้องเรียน ณ จุดซื้อ-ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพ่ือเปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับ
เบาะแสการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาได้ร้องเรียนได้โดยตรง และเข้าถึงบริการของ
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมากข้ึน ขณะเดียวกันควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกัน
และปราบปรามการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา โดยการตั้งรางวัลน าจับให้รางวัลแก่
ประชาชนที่ให้ข้อมูลหรือเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่ จนน าไปสู่การจับกุมได้ เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในการ
แก้ปัญหาสลากเกินราคาอย่างยั่งยืน 
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