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1. ปญหาและตนเหตุของปญหา
บทความ : ปราสาทพระวิหาร เอ็มโอยู 2543 และแผนที่โดย พวงทอง ภวัครพันธุ หนังสิอพิมพ
มติชน 4 สค 2553)
สถานการณ รอนแรงระหวางไทย-กัมพูชาลดระดับลงไป เมื่อคณะกรรมการมรดกโลกตัดสินใจเลือ่ นพิจารณา
แผนบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลก ปราสาทพระวิหารของกัมพูชาออกไปเปนปหนา
แนนอนวานี่เปนการผัดผอนปญหาไปชั่วคราวเทานั้น เรื่องนี้ยังไมจบงายๆ
อยาง ไรก็ตาม จากการประทวงของกลุม ชาตินิยมครัง้ ลาสุดนี้ มีประเด็นสําคัญทีผ่ ูเขียนตองการถกเถียง ในที่นี้
คือ กรณีเอ็มโอยู ป 2543 และคําอธิบายของ กลุมชาตินิยมที่มีตอแผนที่เจาปญหา
ควรยกเลิก MOU 2543 จริงหรือ?
หนึ่ง ในขอเรียกรองของกลุมชาตินิยมคือ ใหรัฐบาลอภิสิทธิ์ประกาศยกเลิกบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลไทย
และรัฐบาล กัมพูชา วาดวยการจัดทําหลักเขตแดนทางบก ป 2543 (เอ็มโอยู 2543) ที่ลงนามโดย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ
บริพัตร รมช.กระทรวงการตางประเทศไทยในขณะนั้น และนายวาร คิม ฮง ที่ปรึกษาฝายกิจการชายแดนของ
กัมพูชา เหตุผลทีต่ องยกเลิกก็เพราะเอ็มโอยู 2543 ระบุวา หนึ่งในเอกสารที่ตองใชในการปกปนเขตแดนทางบก
คือ แผนที่ที่จัดทําขึ้นตามผลงานการปกปนเขตแดนของคณะกรรมการปกปนเขตแดน ระหวางสยามกับฝรัง่ เศส
ตามอนุสัญญาป ค.ศ.1904 และ สนธิสัญญาป ค.ศ.1907 ซึ่งมีความหมายรวมถึง แผนที่ที่ทําใหไทยแพคดี
ปราสาทพระวิหารในป 2505 หรือที่ฝายไทยชอบเรียกวาแผนที่ 1 : 200000 แตในที่นี้จะเรียกวาแผนที่ตอน
เทือกเขาดงรักเรื่องนี้ดูจะสราง ความตระหนกใหแกกลุม ชาตินิยมไมนอย เพราะพวกเขายืนยันมาโดยตลอดวา
ไทยไมเคยยอมรับแผนที่ฉบับนี้ (ฉะนั้น ไทยจึงไมตองยอมรับคําตัดสินของศาลโลกที่ยกปราสาทพระวิหารให
กัมพูชา) แตปรากฏวาพวกเขาไดคนพบวา รัฐบาลพรรคประชาธิปตยที่พวกเขาชวยกันอุมชู กลับเปนผูไปทําเอ็ม
โอยูที่แสดงการยอมรับแผนที่เจาปญหาเสียเอง ฉะนั้น รัฐบาลอภิสิทธิ์จะตองเลิกเอ็มโอยูโดยดวนที่สุด!

คําถามที่จะตองถามคือ
1.ไทยจะอางเหตุผลอะไรเพือ่ ยกเลิกเอ็มโอยู 2543
2.การยกเลิกจะทําใหประเทศไทยไดและเสียอะไรบาง
ตอบคําถามแรก : เอ็ม โอยู 2543 ไมมีสวนใดที่ระบุวาคูส ัญญาสามารถบอกเลิกหรือเพิกถอนไดแตโดยลําพัง ทั้งนี้
อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1969 ไดกําหนดวา ในกรณีหนังสือสัญญาไมไดระบุเรือ่ งการบอกเลิกหรือเพิกถอน ก็
จะกระทําไมได ยกเวนมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมขั้นพื้นฐานของสนธิสัญญาดังกลาว
ในกรณีนี้ ไทยจะใชเหตุผลอะไรเพื่อขอยกเลิกเอ็มโอยู การมาคนพบภายหลังวาแผนที่ที่ใชปกปนเขต แดนมี
ปญหา ยอมไมใชการเปลี่ยนแปลงสภาพแวด ลอมขั้นพื้นฐาน
ตอบคําถามทีส่ อง : หาก รัฐบาลอภิสิทธิเ์ ตนไปตามแรงกดดันชาตินิยม และตัดสินใจเลิกเอ็มโอยูนี้ สิ่งที่ประเทศ
ไทยจะไดก็คือ นายกฯที่มีคะแนนนิยมที่เพิ่มสูงขึ้น แตก็คงชั่วประเดีย๋ วประดาวเทานั้น โชคดีที่ครั้งนี้ นายอภิสิทธิ์
ไมใจรอนเหมือนปที่แลว ที่ดวนบอกเลิกเอ็มโอยูการปกปนพื้นที่ไหลทวีป กับการใหความชวยเหลือสรางถนนแก
กัมพูชา
การจะตอบ คําถามวา การยกเลิกเอ็มโอยูจะทําใหไทยเสียอะไรบาง จะตองกลับไปทําความเขาใจเกี่ยวกับแผนที่
เจาปญหาชุดนี้เสียกอน กลาวคือ แผนที่ที่จัดทําขึ้นตามผลงานการปกปนเขตแดนของคณะกรรมการปก

ปน เขตแดนระหวางสยามกับฝรั่งเศสชุดนี้มีทั้งหมด 11 ตอน (ระวาง) ครอบคลุมเขตแดนทางบก
ดานตะวันออกของไทย ตั้งแตลาว ลงมาถึงกัมพูชา (ตอนเทือกเขาดงรักหรือบริเวณปราสาทพระ
วิหาร เปนหนึ่งใน 11 ตอน)
ฉะนั้น แผนที่ชุดนี้จึงไมไดถูกใชเปนหลักฐานในการปกปนเขตแดนระหวาง ไทย-กัมพูชาเทานัน้ แต
ยังถูกใชในการปกปนเขตแดนระหวางไทย-ลาวดวย
แผนที่ที่จดั ทําขึ้นตามผลงาน หาก ฝายไทยขอยกเลิกเอ็มโอยู 2543 กับกัมพูชา ดวยเหตุผลวาไทย
ไมยอมรับแผนที่ชุดนี้ ก็อาจกระทบตอการปกปนเขตแดนที่
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กระทํารวมกับลาวดวย
เพราะหากไทยไมยอมรับสถานะ
ของแผนที่ชุดนี้ในความสัมพันธ
กับกัมพูชา แตหันไปบอกกับลาว
วา ไมเปนไร ไทยยินดีใชแผนที่
ชุดนี้เพราะมันเปนหลักฐานที่ทํา
ใหไทยไดเปรียบ กรณีพิพาทบาน
รมเกลา. เหตุผลเชนนี้ก็คงพิลึกดี
สิ่งที่สังคม ไทยควรรับทราบไวก็
คือ ในชวง 10 ปที่ผานมา นับแต
ไทยสามารถทําขอตกลงเพื่อปก
ปนเขตแดนกับลาวและกัมพูชา แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีการปกหลักเขตแดนไทย-กัมพูชา
ได กระบวนการปกปนเขตแดน
ดานตะวันออกไดกาวหนาไปอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ ขอมูล กต. ระบุวา เสนเขตแดนไทย-กัมพูชาที่มีความยาว
ทั้งสิ้น 798 กม. ไดปกหลักเขตแดนไปแลว 603 กม. คือตั้งแตชองสะงํา จ.ศรีสะเกษ-บานหาดเล็ก จ.ตราด สวนที่
ยังไมไดปกหลักมีระยะทาง 195 กม. ซึ่งก็คือตอนเทือกเขา ดงรัก ที่ตั้งของปราสาทพระวิหารและพื้นที่ทบั ซอน
4.6 ตร.กม. นั่นเอง
ใน สวนของพรมแดนไทย-ลาว การปกหมุดเขต แดนทางบกสามารถดําเนินไปไดถึงรอยละ 96 หรือเทากับ 676
กม. จากพื้นที่ทั้งหมด 702 กม. สวนที่ไมคอยคืบหนาก็คือ บริเวณแมน้ําโขงและแมน้ําเหือง (บริเวณบานรมเกลา)
(ดูเว็บ กต. www.mfa.go.th/ laos/laos.php)
หาก มีการยกเลิกเอ็มโอยู ความพยายามที่เจาหนาที่ทกุ ฝายชวยกันผลักดันเพื่อยุต-ิ ปองกันความขัด แยงเหนือ
ดินแดนในชวงทศวรรษที่ผา นมา ยอมหยุดชะงักลงทันที
อยางไร ก็ตาม คําอธิบายเพียงแคนี้อาจยังไมเปนที่พอใจของกลุมชาตินิยม ที่มักเชื่อวาเจาหนาที่ไทยทีเ่ กี่ยวของ
โง ไมทําการบาน แตในกรณีเอ็มโอยู 2543 เปนเชนนัน้ จริงหรือ?
สิ่งที่กลุมชาติ นิยมไมไดอางถึงก็คือ เอ็มโอยู 2543 ยังระบุถึงเอกสารอีกชุดหนึ่ง ทีต่ องใชประกอบการสํารวจและ
ปกหลักเขตแดน นั่นก็คือ อนุสัญญาระหวางสยามกับฝรั่งเศสลงวันที่ 13 กุมภาพันธ ค.ศ.1904 และสนธิสัญญา
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ระหวางสยามกับฝรั่งเศส ลงวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ.1907 เอกสารทั้งสองนี้ระบุวา การปกปนเขตแดนบริเวณ
เทือกเขาดงรัก ใหยึดเสนสันปนน้ํา อันเปนหลักการทีไ่ ทยยืนยันมาโดยตลอด
ในแงนี้ เอ็มโอยู 2543 จึงประกอบดวยเอกสารที่ถวงดุลอํานาจในการตอรองและผลประโยชนของคูเ จรจา ทั้งสอง
ฝาย ซึ่งนี่ไมใชเรื่องผิดปกติในการเจรจาตอรองระหวางประเทศ เพราะหากฝายใดฝายหนึ่งยืนยันใหใชแตเฉพาะ
เอกสารที่ใหประโยชนกับฝายตน เทานั้น การเจรจาก็ไมมีทางคืบหนาไปได
นอกจากนี้ มันยังหมายความตออีกวา เจาหนาที่ไทยที่เกี่ยวของก็เห็นประโยชนจากแผนที่ชุดนี้เชนกัน เพราะใน
จํานวน 11 ตอน มีเฉพาะตอนเทือกเขาดงรักเทานั้นทีฝ่ ายไทยไมยอมรับ แตอีก 10 ตอนที่เหลือ จะชวยใหไทย
แกปญหาเรื่องดินแดนกับเพื่อนบานได
ไทยไมเคยยอมรับแผนทีจ่ ริงหรือ?
เหตุผล ที่ฝายชาตินิยมตอกย้ํา และนายกฯอภิสิทธิ์รับมาเปนจุดยืนของตนดวยก็คอื ไทยไมมีภาระผูกพันตอแผน
ที่ตอนเทือกเขาดงรัก และไมเคยยอมรับ เพราะเสนเขตแดนที่ปรากฏในแผนที่ไมไดลากตามเสนสันปนน้ําดังที่
กําหนดไวใน สนธิสัญญา, ฝรั่งเศสกระทําขึ้น
แตฝายเดียว คณะกรรมการปกปนเขตแดนของไทยไมไดเขารวมดวย, ไทยไมเคยใหสัตยาบันรับรองแผนที่นี้,
ไทยถูกฝรั่งเศส ซึ่งเปน ประเทศใหญกวา กดดันรังแกใหตองยอมรับแผนที่ และในขณะนั้น ไทยไมมีความรูเรือ่ ง
การทําแผนที่ จึงรับแผนที่มาโดยไมรูวาเสนเขตแดนไมตรงกับเสนสันปนน้ํา (แมวาสยามไดกอตั้งกรมแผนทีข่ ึ้น
มาแลวในสมัยรัชกาลที่ 5 ในป พ.ศ.2428 ก็ตาม)
อันที่จริงทีมงานกฎหมายที่นําโดย ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช ก็ใชเหตุผลเหลานี้เพื่อตอสูคดีปราสาทพระวิหารในศาล
โลก และทําใหไทยแพมาแลว และศาลโลกก็ไดโตแยงเหตุผลไปแลวดวย โดยศาลโลกยืนยันวาไทยมีภาระผูกพัน
ตอแผนที่ตอนเทือกเขา ดงรัก เพราะมีหลักฐานวาไทยไดเคยตีพิมพ เผยแพร และจัดสงแผนที่ทั้ง 11 ตอนหลาย
ครั้งหลายครา ซึ่ง "เพียงพอที่จะกอใหเกิดผลทางกฎหมายได" โดยสรุปไดดังนี้ (ดูคําพิพากษาศาลยุตธิ รรม
ระหวางประเทศ คดีปราสาทพระวิหาร)
1.เมื่อ สถานทูตไทย ณ กรุงปารีส ไดรับแผนที่ทั้ง 11 ตอน อัครราชทูตไทยไดมีหนังสือไปยังกระทรวงการ
ตางประเทศในกรุงเทพฯ มีขอความตอนหนึ่งวา
"ในเรื่องที่คณะกรรมการปกปนเขตแดนผสม ตามคํารองขอของกรรมการฝายสยามใหกรรมการฝายฝรั่งเศสชวย
จัดทําแผนที่เขตแดน ตางๆ ขึ้นนั้น บัดนี้ คณะกรรมการฝายฝรั่งเศสไดปฏิบตั ิงานเสร็จเรียบ รอยแลว"
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อัครราชทูตไทยคนดังกลาวยังระบุวา ตนไดรับแผนทีจ่ ํานวน 50 ชุด และจะไดสงแผนที่อยางละชุดไปยังสถานทูต
ไทยในยุโรปและอเมริกา นอกจากนี้ สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดีมหาด ไทยยังไดขอบคุณอัคร
ราชทูตฝรั่งเศส ณ กรุงเทพฯ สําหรับแผนที่เหลานั้น และไดทรงขอแผนที่จากฝรั่งเศสอีกอยางละ 15 ชุดเพื่อสงไป
ใหผูวาราชการ จังหวัดตางๆ ของสยาม
ศาลโลกเห็นวาขอความในหนังสือดังกลาวชี้วา เจาหนาที่สยามรับรูวาแผนที่ทตี่ นไดรับนั้นคือ ผลงานปกปนเขต
แดน ที่รัฐบาลสยามได "รองขอ" ใหฝายฝรั่งเศสจัดทําใหตนนั่นเอง
นอก จากนี้ เจาหนาที่สยามไดยอมรับแผนที่ โดยมิไดมีการตรวจสอบโดยตนเอง "จึงไมอาจที่จะอางในเวลานี้ได
วามีขอผิดพลาดอันเปนการลบลางความยินยอม ที่แทจริงได"
2. เหตุการณในยุคหลัง ร.5 ยังชี้วาสยามไดยอมรับแผนที่ภาคผนวก 1 ในทางพฤตินัยและไมไดสนใจที่จะคัดคาน
แผนที่นี้ แมวาจะมีโอกาสหลายครั้งก็ตาม
กลาวคือ ในชวงป พ.ศ.2477-2478 ไทยไดทํา การสํารวจบริเวณนี้ดวยตนเอง แลวพบวาเสนสันปนน้ํากับเสนบน
แผนที่ไมตรงกัน และฝายไทยไดจัดทําแผนที่ขึ้นมาเอง โดยแสดงวาปราสาทพระวิหารอยูในเขตไทย แตประเทศ
ไทยก็ยังคงใชแผนที่ที่จัดทําโดยฝรั่งเศสตลอดมา
และที่นา ประหลาดใจยิ่งขึ้นก็คือ ในป พ.ศ.2480 ในการลงนามในสนธิสัญญากับฝรั่งเศสเพื่อยืนยันเสนเขตแดน
รวมที่มีอยูแลว อีกครั้งหนึ่งกรมแผนที่ของสยามก็ยังคงพิมพแผนที่แสดงวาพระวิหารอยูในเขตของกัมพูชาอยูอีก"
ประเทศไทยมีโอกาสขอแกไขเสนเขตแดนที่ผิดพลาดอีกครั้ง หนึ่งในป พ.ศ.2490 หรือหลังสงคราม โลกครั้งที่ 2
ที่ไทยตองคืนดินแดนพระตะบอง เสียมราฐ และจําปาสัก ใหแกฝรั่งเศส ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการประนอม
ฝรั่งเศส-ไทยขึ้น โดยภาระหนาที่ประการหนึ่งคือตรวจแกไขเสนเขตแดนซึ่งไทยอาจยกขึ้นมา ซึ่งไทยไดยื่นคํารอง
เกี่ยวกับเสนเขตแดนในหลายบริเวณดวยกัน แตกลับไมเคยรองเกี่ยวกับปราสาทพระวิหารเลย แตกลับยืน่ แผนที่
ฉบับหนึ่งตอคณะกรรมการซึ่งแสดงวาพระวิหารอยูในกัมพูชา
ขอมูล เหลานีช้ ี้ใหเห็นถึงการปฏิบัติหลายครั้งหลายหนของฝายไทยที่แสดงการยอมรับ แผนที่ตอนเทือกเขาดงรัก
ศาลโลกจึงมีขอ วินิจฉัยวา "ประเทศไทยไดยอมรับเสนเขตแดนตรงจุดนี้ดังที่ลากไวบนแผนที่โดยไมคํานึงวา จะ
ตรงกันกับเสนสันปนน้ําหรือไม"

6
ถึงแมวาศาลโลกจะไมไดตัดสิน ใหตามคําขอของกัมพูชาที่วา แผนทีต่ อนเทือกเขาดงรักมีสถานะเทากับ
สนธิสัญญา และเสนเขตแดนที่ปรากฏในแผนที่เปนเสนเขตแดนไทย-กัมพูชา แตไทยก็ตองตระหนักวาศาลโลกมี
ความเห็นวา
"ประเทศไทยใน ค.ศ.1908-1909 ไดยอมรับแผนที่ในภาคผนวก 1 วาเปนผลงานของการปกปนเขตแดน และดวย
เหตุนี้ จึงไดรับรองเสนบนแผนที่วาเปนเสนเขตแดน อันเปนผลใหพระวิหารตกอยูใ นดินแดนกัมพูชา ศาลมี
ความเห็นตอไปวา เมื่อพิจารณาโดยทั่วๆ ไป การกระทําตอๆ มาของไทยมีแต
ยืนยัน และชี้ใหเห็นชัดถึงการยอมรับแตแรกนั้น และวาการกระทําของไทยในเขตทองที่ก็ไมพอเพียงที่จะลบลาง
ขอนี้ได คูกรณีทั้งสองฝาย โดยการประพฤติปฏิบตั ิของตนเองไดรับรองเสนแผนที่นี้ และดังนั้นจึงถือไดวาเปนการ
ตกลงใหถือวาเสนนี้เปนเสนเขตแดน"
ไทย ตองตระหนักวา รัฐบาลกัมพูชามีสิทธิรองขอใหศาลโลกตีความคําพิพากษาป 2505 ไดโดยลําพัง เพื่อใหศาล
ชี้ขาดวา เสนเขตแดนในบริเวณพิพาทคือเสนเขตแดนตามที่ปรากฏในแผนที่เจาปญหาหรือไม
ผู เขียนเชื่อวา หากความสัมพันธระหวางไทย-กัมพูชาเลวรายลงเรื่อยๆ กัมพูชาจะเลือกใชหนทางนี้เพื่อยุติปญ
 หา
ที่ยืดเยื้อมานานเสียที
ปญหาคือ หาก ศาลชี้ขาดใหเปนคุณกับฝายกัมพูชา สังคมไทยจะมีปฏิกิริยาตอเรื่องนี้อยางไร ใครจะเปน
ผูรับผิดชอบตอการสูญเสียพื้นที่ 4.6 ตร.กม. หรือใครบางจะตองกลายเปนแพะรับบาป ความ สัมพันธระหวางสอง
ประเทศจะเลวรายลงไปอีกเพียงใด ไมมีใครรับประกันได
บาง ทีการกลับไปอานเอกสารหลักฐานเกาบาง อาจชวยทําใหผูนําไทยมีสติมากขึน้ ไมตองวนเวียนกับคําอธิบาย
เกาๆ ที่เคยถูกตีตกไปแลว ประการสําคัญ อาจทําใหเราพยายามคิดหาหนทางใหมๆ ในการแกไขขอพิพาทกับ
ประเทศเพื่อนบานโดยไมตอ งอิงกับกระแสชาตินิยมมากจน เกินไป

2 . แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2.1 ทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคม (Social Responsibility Theory)
พฤติกรรมในทางลบของหนังสือพิมพเสรีในสหรัฐอเมริกาผลักดัน ใหนักคิดนักวิชาการเขามา
ช ว ยนั ก หนั ง สื อ พิ ม พ แ ละผู พิ ม พ โ ฆษณา ในการสร า งจรรยาบรรณสํ า หรั บ วิ ช าชี พ มาตั้ ง แต ก ลาง
คริสตศตวรรษที่ 19 แตผูที่มีสวนในการวางรากฐานทฤษฎีนี้เปนอยางมากก็คือ โจเซฟ พูลิทเซอร (Joseph
Pulitzer) ที่ไดพยายามตอสูเพื่อตั้งสถาบันการศึกษาวารสารศาสตรขึ้น (ปจจุบันนี้อยูในมหาวิทยาลัย
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โคลัมเบีย นิวยอรค) และไดเขียนเรื่องนี้ไวในวารสาร American Review เมื่อป ค.ศ. 1904 วา “ความ
ปรารถนาอยางแรงกลาที่จะทําในสิ่งที่ถูกตอง ความรูถูกถวนที่สุดเกี่ยวกับปญหาที่จะตองเผชิญ และ
ความรูสึกรับผิดชอบทางศีลธรรมดวยความจริงใจ สามอยางนี้จะชวยปกปองวิชาชีพวารสารศาสตร
ใหพนจากความยอมจํานนตอผลประโยชนทางธุรกิจที่เห็นแกตัวและเปนศัตรูตอสวัสดิการของ
ประชาชน” (Joseph Pulitzer, อางถึงในสมควร กวียะ, 2545 : 91) นับแตนั้นมาการพูดถึงความรับผิดชอบ
ก็ขยายกวางออกไป หนังสือพิมพตองมีเสรีภาพตามแนวความคิดอิสรภาพนิยม แตขณะเดียวกันก็ตองมี
ความรั บ ผิ ด ชอบควบคู กั น ไปด ว ย เกิ ด เป น แนวความคิ ด เสรี นิ ย มอี ก รู ป แบบหนึ่ ง ซึ่ ง เรี ย กกั น ว า Neoliberalism ในแนวความคิดนี้เสรีภาพถูกจํากัดขอบเขตดวยความรูสึกรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพภายใต
จรรยาบรรณของสมาคมวิชาชีพ และโดยการควบคุมของสถาบันรัฐที่เปนอิสระไมขึ้นกับรัฐบาลหรือผูใด
(Public but independent institutions) ความคิดเกี่ยวกับสถาบันรัฐที่เปนอิสระนี้เกิดขึ้น เมื่อรัฐบาลสหรัฐ
จัดตั้งคณะกรรมาธิการวิทยุ (Federal Radio Commission) เพื่ออนุญาตความถี่รวมทั้งควบคุมเนื้อหา
รายการ ในป ค.ศ. 1927 และจัดตั้งคณะกรรมาธิการการสื่อสารของรัฐบาลกลาง (Federal Communications
Commission) เพื่อออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานีและดูแลการใชคลื่นออกอากาศ ในป ค.ศ. 1934
1. อันที่จริงทฤษฎีเสรีนิยมแนวใหมเพิ่งจะกลายเปนทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคมอยางชัดแจง
ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สองนี่เอง เมื่อคณะกรรมาธิการเสรีภาพสื่อมวลชน (Commission on Freedom
of the Press) ไดศึกษาและรายงานชื่อวา สื่อมวลชนที่มีเสรีภาพและความรับผิดชอบ (A Free and
Responsible Press) (R. Htuchins, 1947 อางในสมควร กวียะ, 2545 : 92) แมวาผลงานของ
คณะกรรมาธิการจะไดรับการวิพากษวิจารณเปนอยางมากจากวงการวิชาชีพ แตสวนใหญก็มิไดขัดแยงใน
หลักการ จึงเทากับวาชวยตบแตงใหทฤษฎีนี้มีรูปรางชัดเจนยิ่งขึ้น
2. บทบาทหนาที่ของสื่อมวลชนตามทฤษฎีนี้พฒ
ั นามาจากทฤษฎีเสรีนยิ มแบบดั้งเดิม แตเจาะเนนที่
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่เหลานั้นใหเกิดผลดีตอสังคมสวนรวมอยางแทจริง
ประการแรก จะตองถือเปนภาระหนาที่หลักที่จะใหบริการแกระบบการเมือง โดยการใหขาวสารและ
ใหมีการอภิปรายโตเถียงในเรื่องของสวนรวมหรือกิจการสาธารณะ
ประการที่สอง ซึ่งเปนหนาที่รองลงมาก็คือ ควรจะตองสงเสริมกระบวนการประชาธิปไตยและให
ความสวางทางปญญา (Enlightening) แกสาธารณชนเพื่อจะไดเกิดความสามารถในการปกครองตนเอง
ประการที่สาม
government)

ควรจะตองพิทักษรักษาสิทธิของบุคคลโดยคอยเฝาดูรัฐบาล (Watchdog against
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ประการที่สี่ ควรจะตองใหบริการแกระบบเศรษฐกิจ โดยเนนสงเสริมผลประโยชนของผูซื้อผูขาย
สินคาและบริการดวยสื่อการโฆษณาแตรายไดจากการนี้จะตองไมบั่นทอนอิสรภาพของสื่อมวลชน
ประการที่หา
ที่ “ดี” มีคุณภาพ

ควรจะตองใหความบันเทิงแกสาธารณชน แตมีเงื่อนไขวาจะตองเปนความบันเทิง

ประการที่หก ควรจะตองหลีกเลี่ยงไมเสนอเนื้อหาเรื่องราวที่อาจนําไปสูการประกอบอาชญากรรม
ความรุนแรง ความไมสงบเรียบรอยของบานเมือง หรือการกาวราวตอชนกลุมนอย
ประการที่เจ็ด สื่อมวลชนควรจะตองเปนพหุนิยม คือสะทอนความคิดเห็นที่แตกตางกัน รวมทั้ง
เปดโอกาสใหใช สิทธิโตตอบ จะเห็นไดวาทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคม แตกตางจากทฤษฎีเสรีนิยมหรือ
อิสรภาพนิยมตรงประเด็นทีว่ า เสรีภาพมิไดเปนแตเพียงอิสรภาพที่ไรจุดหมายปลายทาง และเสนอสนอง
สิทธิมนุษยชนในการแสดงออกเทานั้น
หากจะตองเปนอิสรภาพที่นําไปสูการสรางสรรคผลประโยชนของ
สวนรวมใหเกิดผลอยางจริงจัง สื่อมวลชนมิไดเกิดมาเพื่อเปนเครือ่ งมือของบุคคลหรือกลุมบุคคลเพียงอยาง
เดียว
แตจะตองเปนเครื่องมือสื่อสารที่สรางความสัมฤทธิผลใหกบั สังคมดวย
สรุปไดวาเสรีภาพจาก
(freedom from) หรือเสรีภาพเชิงลบ (negative freedom) ไดกลายมาเปนเสรีภาพเพื่อ (freedom for) หรือ
เสรีภาพเชิงบวก (positive freedom) นั่นเอง
2.2 แนวคิด และทฤษฎีพฤติกรรมความขัดแยงในองคการ
2.2.1 ความหมาย และกระบวนการความขัดแยง
2.2.2 ประเภทและความแตกตางในแนวคิดของความขัดแยง
2.2.3 วิธีการ 5 ขอ เพื่อลดความขัดแยง
2.2.4 ผลเสียและผลดีของความความขัดแยง
2.2.1 ความหมายความขัดแยงในองคการ
ความขัดแยงในองคการ คือ ความไมเห็นพองกันระหวางสมาชิกในเรื่องตางๆ ที่เขามีสวนรวมใน
องคการ
กระบวนการความขัดแยงในองคการ
กระบวนการที่ทําใหเกิดพฤติกรรมความขัดแยงในองคการ ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นถึงชั้นตอนตางๆ
ที่เชื่อมโยงกันและมีรายละเอียดดังในรูปแผนภูมิที่ 1.1
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ขั้นที่ 1
สาเหตุ

- การติดตอสื่อสาร
- โครงสรางขององคการ
- ความแตกตางกันของบุคคล

ขั้นที่ 2
ประเภทความขัดแยง

ความขัดแยงที่
มองเห็นได

ความขัดแยง
ที่รูสึกได

ขั้นที่ 4
ผลที่เกิดขึ้น

พฤติกรรมของกลุมเพิ่มขึ้น

ขั้นที่ 3
พฤติกรรม

ความขัดแยงที่เปดเผย
พฤติกรรมของกลุมลดลง

วิธีการ 5 ขอ
เพื่อลดความขัดแยง

การจัดการเพื่อลดความขัดแยง
1. สงเสริมใหมีการแขงขัน
2. การแกปญหารวมกัน
3. กระประนีประนอม
4. การหลีกเลี่ยง
5. การปรับเขาหากัน

แผนภูมิที่ 1.1 แสดงใหเห็นถึงการเชื่อมโยงในกระบวนการความขัดแยงในองคการ
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2.2.2 ประเภทของความขัดแยง และความแตกตางในแนวคิดของความขัดแยง
ประเภทของความขัดแยง และความแตกตางในแนวคิดของความขัดแยง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. แนวแบบโบราณ ( The Traditional View)
ซึ่งมองความขัดแยงวาเปนเครื่องทําลายและกอผลเสียแกองคการ และความขัดแยงเกิดจาก
ความผิดขององคการบริหาร หนาที่ของนักบริหาร คือ หลีกเลี่ยงการขัดแยงและขจัดความขัดแยง
2. แนวพฤติกรรมศาสตร (The Behavioral View)
ซึ่งยอมรับความขัดแยงวาเปนธรรมชาติขององคการ และเปนสิง่ ที่จะเปนประโยชนตอองคการ
จะแกไขความขัดแยง โดยการชี้ถึงสาเหตุหรือปญหาของความขัดแยง
3. แนวความคิดดานปฏิกริยาสัมพันธ (The Interaction View)
ซึ่งมองแนวขัดแยงในทางดานดีและสรางสรรค กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหมๆ ขึ้นใน
องคการ หนาที่หลักของนักบริหาร คือการแกปญหาดวามขัดแยง
2.2.3 วิธีการ 5 ขอ เพื่อลดความขัดแยง
1. สงเสริมใหมีการแขงขัน
2. การแกปญหารวมกัน
3. กระประนีประนอม
4. การหลีกเลี่ยง
5. การปรับเขาหากัน
2.2.4 ผลดีและผลเสียของความความขัดแยงในองคการ
1. ผลดี
1. ปองกันการอยูกับที่
2. กระตนุใหเกิดความอยากรูอยากเห็น
3. มุงขจัดปญหาโดยแสวงหาแนวทางแกไขทีช่ ัดเจน
4. ชวยเสริมสรางเอกลักษณของกลุมและบุคคล
5. กระตุนใหเกิดความสามัคคีในองคการ (ความขัดแยงภายนอก)
6. สรางความคิด และกระตุนใหหาทางแกปญหาเหลานั้น
2. ผลเสีย
1. ทําใหเกิดความสูญเสียกําลังคน
2. ทําใหมิตรภาพในกลุมนอยลง
3. บรรยากาศของความเชื่อถือและไววางใจหมดลงไป
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับผูนําและภาวะผูนํา (Leaders and Leadership)
2.3.1 ความหมายของผูนํา (Leaders)
ผูนํา คือ ผูที่มีศิลปะที่สามารถมีอิทธิพลเหนือผูอื่น นําบุคคลเหลานั้นไปโดยไดรับความไววางใจ
และเชื่อใจอยางเต็มที่อีกทั้งยังไดรับความเคารพนับถือความรวมมือและความมั่นใจจากผูใตบังคับบัญชา
อยางจริงจัง
2.3.2 ความหมายของภาวะผูนาํ (Leadership)
ภาวะผูนํา (Leadership) เปนความสามารถดานอิทธิพลตอบุคคลในกลุมเพื่อนําไปสูความสําเร็จ
ตามเปาหมาย ใชกระบวนการสั่งการ การมีอิทธิพลตอผูอื่น การมีปฏิสัมพันธ โดยถายทอดแนวคิดไปสูการ
ปฏิบัติ ดังนั้นอาจกลาว ไดวาภาวะผูน ําเปนการมีปฏิสัมพันธที่ไมหยุดนิ่งของกระบวนการ 3 อยาง ที่มีความ
เกี่ยวเนื่องและมีอิทธิพลตอกัน ไดแก ผูนํา (Leaders) ผูตาม (Follows) และสถานการณ (Situations) อัน
นําไปสูการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย

2.3.3 ประเภทของผูนํา
ในเรื่องราวของ ประเภทของผูนําไดมีการแบงประเภทของผูนําไดหลายแบบ ซึ่งการแบงประเภท
ของผูนําตามลักษณะของการปฏิบัตงิ าน มีดังนี้
1. ผูนําตามกฎหมาย ไดแก ผูนําที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย หรือระเบียบทีก่ ําหนด เชน นายกรัฐมนต
รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ฯลฯ โดยกฎหมายกําหนดคุณสมบัติของแตละตําแหนงเอาไว
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2. ผูนําที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว เปนผูที่มีคุณสมบัติพิเศษมีบุคลิกลักษณะหรือ
ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ซึ่งเปนไดทั้งในทางที่ดีหรือเลว เชน หัวหนานักเลง หัวหนาทีมกีฬา เปนตน
3. ผูนําในลักษณะที่เปนสัญลักษณ เชน พระมหากษัตริยเปนผูนําของพระราชวงศ
หรือของประเทศชาติที่มีพระมหากษัตริยเ ปนผูนาํ
1. การแบงประเภทของผูนาํ ตามลักษณะพฤติกรรม
จอหน ฟลานาแกน (John C. Flanagan) ไดศึกษาลักษณะพฤติกรรมของหัวหนา และไดแบง
ผูนําตามลักษณะออกไดเปน 3 ประเภท คือ
1.1 ผูนําที่มุงแตงานเปนสําคัญ มีลักษณะพฤติกรรมแสดงออกเปนเผด็จการ
1.2 ผูนําที่ตระหนักถึงผลงานและความพอใจของทุกฝาย เปนผูที่มีพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย
1.3 ผูนําที่ถือวาประสิทธิภาพของการทํางานสูงไดเนื่องจากน้ําใจ ผูนําประเภทนี้ถอื วาน้ําใจหรือสิ่ง
ตอบแทน เปนสิ่งสําคัญที่กระตุนใหการทํางานมีประสิทธิภาพสูง
2. การแบงประเภทผูนําตามลักษณะการบริหารงาน
ลิปปทท (Lippitt) แบงประเภทของผูนําตามลักษณะของการบริหารงานเปน 3 ประเภทไดแก
2.1 ผูนําแบบเผด็จการ (The Autocratic Style)
2.2 ผูนําแบบประชาธิปไตย (The Democratic Leader)
2.3 ผูนําแบบตามสบายหรือแบบเสรี (The Laissez-faire or Anarchic Leader)
3. การแบงตามลักษณะพฤติกรรมทีแ่ สดงออกและพฤติกรรมการทํางาน
เกตเซลลกบั กูบา (Getzels กับ Guba) แบงผูนําออกเปน 3 ชนิด ตามลักษณะของพฤติกรรม
ที่ผูนําแสดงออก (Role Behavior) ในการบริหารหนวยงาน ผูนําดังกลาวทั้ง 3 ชนิด คือ
3.1 ผูนําที่ยึดสถาบันเปนหลัก (The Nomothetic Leader) คือผูนําที่ถือเอาวัตถุประสงค ระเบียบ
กฎเกณฑและผลประโยชนของสถาบันหรือหนวยงานเปนสําคัญ แมจะตองทําลายน้ําใจคนหรือทําใหผูใด
เดือดรอนก็ไมถือเปนสิ่งสําคัญ สถาบันหรือหนวยงานกอนเสมอ
3.2 ผูนําที่ยึดบุคคลเปนหลัก (The Idiographic Leader) คือผูนําที่อาศัยความคิดเห็นและการ
ตัดสินใจของตนเองเปนแนวทางสั่งการ โดยพิจารณาตัวบุคคลทีเ่ กี่ยวของเปนายๆไป ไมวาจะทําการใดคํานึงถึง
ความเหมาะสม ความตองการ ความจําเปน ความสุข
ความเดือดรอนของบุคคลทีเ่ กี่ยวของกอนสิ่งใด หากมีอะไรขัดตอระเบียบอยูบางก็ไมสนใจ หากพิจารณาวา
เหมาะสมกับบุคคลนั้นบุคคลนี้ก็จะสั่งการทันที คือถือวาการคบหาสวนตัวสําคัญกวาตําแหนง
3.3 ผูนําที่ประสานประโยชน (The Transactional Leader) คือผูนําที่พิจารณาทั้งประโยชนของ
สถาบันหรือหนวยงานและประโยชนของบุคคล ทั้ง 2 อยางพรอม ๆ กันแลวอะลุมอลวยไมใหฝายใดตองเสียหาย
มากเกินไป เปนผูนําที่รูจักประนีประนอมในเรื่องทุกเรื่องประโยชนของหนวยงานก็ได ประโยชนของบุคคลก็ได
พรอม ๆ กันไป
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2.3.4 องคประกอบของภาวะความเปนผูนําในยุคโลกาภิวัฒน
โมเดลแสดงองคประกอบของภาวะความเปนผูนํา ในยุคโลกาภิวัฒน สําหรับผูนําทางสังคม ธุรกิจ
และการเมือง ดัดแปลงมาจาก The Leadership Challenge Model by Kouzes, J.M.& Posner, B.Z.
(1993), Credibility : How leaders Gain and Lose it. Why people Damand it. San Francisco : JosseyBass Publisher. ออกแบบโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมชาย คุมพูล ดังแสดงรายละเอียดในรูปที่ 2

Leadership in Globalization

1E+3I
Strategy Mgt./Re-engineering
Operational Effectiveness

Input

KPI

V
I
S
I€
O
N

KPI
COMMUNICATION

A
C
I
E
V
E

Output
KPI

CREDIBILITY
BENCHMARKING & BALANCED SCORE CARDS (SBCs)

Mgnt.Process Monitoring & Result Measurement
รูปที่ 2 แสดงองคประกอบของภาวะความเปนผูนํา ในยุคโลกาภิวัฒน สําหรับผูนําทางสังคม
ธุรกิจ และการเมือง
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2.4 ทฤษฎีภาวะความเปนผูนํา (Leadership Theory)
2.2.1 ทฤษฎีคุณลักษณะของผูนํา
2.2.2 ทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา
2.2.3 ทฤษฎีความเปนผูนําตามสถานการณ
2.2.4 ทฤษฎีความเปนผูนําเชิงปฎิรูป
2.4.1 ทฤษฎีคุณลักษณะของผูนํา
เปนวิธีการศึกษาวิธีแรกสุด แตเนื่องจากการศึกษาไมสามารถยืนยันไดวาคุณลักษณะ (Trait)
แตละคุณลักษณะของ ผูนํา สงผลตอประสิทธิภาพของภาวะผูนําได จึงไดเปลี่ยนแนวทางการศึกษาไปที่
พฤติกรรมหรือแบบของผูนําในเวลาตอมา คุณลักษณะสามารถสงเสริมใหผูนําประสบความสําเร็จได
คุณลักษณะของผูนําที่ประสบความสําเร็จ ในระยะเริ่มแรกของการศึกษาคุณลักษณะของผูนํา เหลา
นักจิตวิทยาและนักวิจัยไดพยายามแยกแยะคุณลักษณะสวนตัวของผูเปนผูนํา ซึ่งเปนคุณลักษณะทีต่ ดิ ตัว
ผูนํามาตั้งแตเกิด มิใชสิ่งที่ไดรับการพัฒนาใหเกิดขึ้นภายหลัง โดยมีพื้นฐานความเชื่อทีว่ าผูนํายอมมี
คุณลักษณะบางประการที่แตกตางไปจากผูตาม ไดพิจารณาคุณลักษณะใน 3 ดาน คือ
1. คุณลักษณะดานกายภาพ
2. ดานสติปญ
 ญา
3. ดานบุคลิกภาพของผูนํา
2.4.2 ทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา
เปนการพัฒนาในชวงป ค.ศ.1940 – 1960 แนวคิดหลักของทฤษฎี คือ ใหมองในสิ่งที่ผูนําปฏิบัติและ
ชี้ใหเห็นวาทั้งผูนําและผูตามตางมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน นักทฤษฎี ไดแก Kurt Lewin, Rensis Likert, Blake and
Mouton และ Douglas McGregor
1.Kurt Lewin’ s Studies
Lewin แบงลักษณะผูนําเปน 3 แบบ คือ
1.1 ผูนําแบบอัตถนิยมหรืออัตตา (Autocratic Leaders) จะตัดสินใจดวยตนเอง ไมมีเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคแนนอนขึ้นอยูกับตัวผูนําเอง คิดถึงผลงานไมคิดถึงคน บางครั้งทําใหเกิดศัตรูได ผูนํา
ลักษณะนี้จะใชไดดีในชวงภาวะวิกฤตเทานั้น
1,2 ผูนําแบบประชาธิปไตย (Democratic Leaders) ใชการตัดสินใจของกลุมหรือใหผูตามมีสวน
รวมในการตัดสินใจ รับฟงความคิดเห็นสวนรวม ทํางานเปนทีม มีการสื่อสารแบบ 2 ทาง ทําใหเพิ่มผลผลิตและ
ความพึงพอใจในการทํางาน บางครั้งการอิงกลุมทําใหใชเวลานานในการตัดสินใจ ระยะเวลาที่เรงดวนผูนํา
ลักษณะนี้ไมเกิดผลดี
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1.3 ผูนําแบบตามสบายหรือเสรีนิยม (Laissez- Faire Leaders) จะใหอิสระกับผูใตบังคับบัญชา
เต็มที่ในการตัดสินใจแกปญหา จะไมมีการกําหนดเปาหมายที่แนนอน ไมมีหลักเกณฑ ไมมีระเบียบ จะทําให
เกิดความคับของใจหรือความไมพอใจของผูรวมงานไดและไดผลผลิตต่ํา การทํางานของผูนําลักษณะนี้เปนการ
กระจายงานไปที่กลุม ถากลุมมีความรับผิดชอบและมีแรงจูงใจในการทํางานสูง สามารถควบคุมกลุมไดดี มี
ผลงานและความคิดริเริ่มสรางสรรค
ลักษณะผูนําแตละแบบจะสรางบรรยากาศในการทํางานที่แตกตางกัน ดังนั้นการเลือกใชลักษณะผูนํา
แบบใดยอมขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสถานการณดวย
2. Likert’s Michigan Studies
Rensis Likert และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยมิชิแกนทําการวิจัยดานภาวะผูนําโดยใช
เครื่องมือที่ Likert และกลุมคิดขึ้น ประกอบดวย ความคิดรวบยอดเรื่อง ภาวะผูนํา แรงจูงใจ การ
ติดตอสื่อสาร การปฎิสัมพันธและการใชอิทธิพล การตัดสินใจ การตั้งเปาหมาย การควบคุมคุณภาพและ
สมรรถนะของเปาหมาย โดยแบงลักษณะผูนําเปน 4 แบบ คือ
2.1 แบบใชอํานาจ (Explorative – Authoritative) ผูบริหารใชอํานาจเผด็จการสูง ไววางใจ
ผูใตบังคับบัญชาเล็กนอย บังคับบัญชาแบบขูเข็ญมากกวาการชมเชย การติดตอสื่อสารเปนแบบทางเดียว
จากบนลงลาง การตัดสินใจอยูในระดับเบื้องบนมาก
2.2 แบบใชอํานาจเชิงเมตตา (Benevolent – Authoritative) ปกครองแบบพอปกครองลูก ให
ความไววางใจผูใตบังคับบัญชา จูงใจโดยการใหรางวัล แตบางครั้งขูลงโทษ ยอมใหการติดตอสื่อสารจาก
เบื้องลางสูเบื้องบนไดบาง รับฟงความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาบาง และบางครั้งยอมใหการตัดสินใจแต
อยูภายใตการควบคุมอยางใกลชิดของผูบังคับบัญชา
2.3 แบบปรึกษาหารือ (Consultative – Democratic) ผูบริหารจะใหความไววางใจ และการ
ตัดสินใจแตไมทั้งหมด จะใชความคิดและความเห็นของผูใตบังคับบัญชาเสมอ ใหรางวัลเพื่อสรางแรงจูงใจ
จะลงโทษนานๆครั้งและใชการบริหารแบบมีสวนรวม มีการติดตอสื่อสารแบบ 2 ทางจากระดับลางขึ้นบน
และจากระดับบนลงลาง การวางนโยบายและการตัดสินใจมาจากระดับบน ขณะเดียวกันก็ยอมใหการ
ตัดสินใจบางอยางอยูในระดับลาง ผูบริหารเปนที่ปรึกษาในทุกดาน
2.4 แบบมีสวนรวมอยางแทจริง (Participative – Democratic) ผูบริหารใหความไววางใจ และ
เชื่อถือผูใตบังคับบัญชา ยอมรับความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาเสมอ มีการใหรางวัลตอบแทนเปนความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจแกกลุม มีการบริหารแบบมีสวนรวม ตั้งจุดประสงครวมกัน การประเมินความกาวหนา
มีการติดตอสื่อสารแบบ 2 ทางทั้งจากระดับบนและระดับลาง ในระดับเดียวกันหรือในกลุมผูรวมงานสามารถ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารไดทั้งในกลุมผูบริหารและกลุมผูรวมงาน
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Likert พบวา การบริหารแบบที่ 4 จะทําใหผูนําประสบผลสําเร็จและเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ และยัง
พบวาผลผลิตสูงขึ้นดวย ซึ่งความสําเร็จขึ้นกับการมีสวนรวมมากนอยของผูใตบังคับบัญชา
(3) Blake and Mouton’s managerial Grid
Blake and Mouton กลาววา ภาวะผูนําที่ดีมีปจจัย 2 อยางคือ คน (People) และผลผลิต (Product) โดย
กําหนดคุณภาพและลักษณะสัมพันธภาพของคนเปน 1 – 9 และกําหนดผลผลิตเปน 1 – 9 เชนกัน และสรุปวาถา
คนมีคุณภาพสูงจะสงผลใหผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพสูงตามไปดวย เรียกรูปแบบนี้วา Nine-Nine Style (9, 9
style) ซึ่งรูปแบบของการบริหารแบบตาขายนี้จะแบงลักษณะเดนๆของผูนําไว 5 แบบ คือ แบบมุงงานเปนหลัก
แบบมุงคนเปนหลัก แบบมุงงานต่ํามุงคนต่ํา แบบทางสายกลาง และแบบทํางานเปนทีม
ตารางที่ 2 ภาวะผูนําที่ดีมีปจจัย 2 อยางคือ คน (People) และผลผลิต (Product)

ตามแนวคิดของ Blake and Mouton รูปแบบของผูนํามี 5 รูปแบบ ไดแก
1. แบบมุงงาน (Task–Oriented/Authority Compliance) แบบ 9, 1
2. แบบมุงคนสูง (Country Club Management) แบบ 1,9
3. แบบมุงงานต่ํามุงคนต่ํา (Impoverished) แบบ 1, 1
4. แบบทางสายกลาง ( Middle of The Road Management) แบบ 5,5
5. แบบทํางานเปนทีม (Team Management ) แบบ 9,9

17
(4) McGregor’s: Theory X and Theory Y
Douglas McGregor เปนนักจิตสังคมชาวอเมริกา ซึ่งทฤษฎีนี้เกี่ยวของกับทฤษฎีแรงจูงใจและ
ทฤษฎีความ ตองการขั้นพื้นฐานของมาสโลว ซึ่ง McGregor มีความเห็นวา การทํางานกับคนจะตอง
คํานึงถึง ธรรมชาติของมนุษยและพฤติกรรมของมนุษย คือ มนุษยมีความตองการพื้นฐาน และตองการ
แรงจูงใจ ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพจะตองให สิ่งที่ผูตามหรือผูใตบังคับบัญชาตองการจึงจะทําใหผูใตบังคับ
บัญชาเกิดความศรัทธา และกระตือรือรนชวยกันปฏิบัติานใหบรรลุจุดมุงหมาย
2.4.3 ทฤษฎีตามสถานการณ
เปนทฤษฎีที่นําปจจัยสิ่งแวดลอมของผูนํามาพิจารณาวามีความสําคัญตอความสําเร็จของ
ผูบริหาร ขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมหรือสถานการณที่อํานวยให ไดแก
1. แนวคิดทฤษฎี 3 – D Management Style
2. Theory Z Organization
3. Life – Cycle Theories
4. Fiedler’s Contingency Model of Leadership Effectiveness
2.4.4 ทฤษฎีความเปนผูนําเชิงปฏิรูป
2.4.1 ลักษณะของผูนําเชิงปฏิรูป
เบิรนส สรุปลักษณะผูนําเปน 3 แบบ ไดแก
1. ผูนําการแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership)
2. ผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)
3. ผูนําจริยธรรม (Moral Leadership)
2.4.2 ความเปนผูนําเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership
2.4.3 จริยธรรมของภาวะผูนําเชิงปฎิรูป (The ethics of Transformational leadership)
2.5 คุณลักษณะของผูนําที่ประสบความสําเร็จ
1. สรางแรงขับ (Drive)
2. ความซื่อสัตยและความมั่นคง (Honesty and integrity)
3. แรงจูงใจในการเปนผูนํา (Leadership motivation)
4. ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self – confidence)
5. ความสามารถทางสติปญญา (Cognitive ability)
6. มีความรูในงาน (Knowledge of the business)
7. ความคิดริเริ่มสรางสรรค (Creativity)
8. ความยืดหยุน (Flexibility)
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2.6 หลักธรรมในการบริหารงาน
หลักธรรมหรือหลักคําสั่งสอนทางพุทธศาสนา ที่ผูนําทัง้ หลายควรมีความตระหนักถึงและนํามา
พิจารณาในการบริหารงาน เพื่อใหงานที่ไดมีคุณภาพดี ประกอบดวย
2.6,1 อิทธิบาท 4 คือ คุณธรรมที่นําไปสูความสําเร็จแหงผลที่มุงหมาย ไดแก
1. ฉันทะ
2. วิริยะ
3. จิตตะ
4. วิมงั สา
2.6,2 สังคหวัตถุ 4 ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว คือ ยึดเหนี่ยวใจบุคคล และประสานหมูชนไวใน
สามัคคีหลักการสงเคราะห ไดแก
1. ทาน
2. ปยวาจา
3. อัตถจริยา
4. สมานัตตตา
2.6.3 พรหมวิหาร 4 เปนธรรมประจําใจอันประเสริฐ หรือ หลักความประพฤติที่ประเสริฐ
บริสุทธิ์หรือเปนธรรมที่ตองมีไวเปนหลักใจและกํากับความประพฤติ จึงจะชื่อวาดําเนินชีวติ หมดจด
และปฏิบัตติ นตอมนุษยสัตวทั้งหลายโดยชอบ
1. เมตตา
2. กรุณา
3. มุทติ า
4. อุเบกขา
3. การตัดสินใจ ในการแกไขปญหา
การกําหนดจุดมุงหมาบที่ชัดเจน ซึ่งไทยหาเหตุผลมาอาง เพื่อยกเลิกเอ็มโอยู 2543 และการยกเลิก จะตอง
ทําใหประเทศไทยไดและเสียอะไรบางนัน้ ซึ่งนายอภิสทิ ธ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และผูที่เกี่ยวของ พรอมทั้ง
หนวยงานตางๆ จะตองมีการตัดสินใจอยางไร โดยจะตองคํานึงถึงความรุนแรงหนัก-เบาของผลลัพทที่เกิดขึ้น
ปญหา คือ หาก ศาลชี้ขาดใหเปนคุณกับฝายกัมพูชา สังคมไทยจะมีปฏิกิริยาตอเรื่องนี้อยางไร ใครจะเปน
ผูรับผิดชอบตอการสูญเสียพื้นที่ 4.6 ตร.กม. หรือใครบางจะตองกลายเปนแพะรับบาป ความ สัมพันธระหวางสอง
ประเทศจะเลวรายลงไปอีกเพียงใดไมมีใครรับประกันได
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4. การประเมินผลของการแกไข
1. ขอดี-ขอเสีย หรือ จุดออน-จุดแข็ง
ถาหากเราการกลับไปอานเอกสารหลักฐานเกาบาง อาจชวยทําใหผูนาํ ไทยมีสติมากขึ้น ไมตอง
วนเวียนกับคําอธิบายเกาๆ ทีเ่ คยถูกตีตกไปแลว ประการสําคัญ อาจทําใหเราพยายามคิดหาหนทางใหมๆ ในการ
แกไขขอพิพาทกับประเทศเพื่อนบาน โดยไมตองอิงกับกระแสชาตินยิ มมากจน เกินไป
2. ความรุนแรงหนัก-เบาของผลลัพท
ไทยตองตระหนักวา รัฐบาลกัมพูชามีสิทธิรองขอใหศาลโลกตีความคําพิพากษาป 2505 ไดโดยลําพัง
เพื่อใหศาลชี้ขาดวาเสนเขตแดนในบริเวณพิพาทคือเสนเขตแดนตามทีป่ รากฏในแผนที่เจาปญหาหรือไม เชื่อวาหาก
ความสัมพันธระหวางไทย-กัมพูชาเลวรายลงเรื่อยๆกัมพูชาจะเลือกใชหนทางนี้เพือ่ ยุติปญหาที่ยดื เยื้อมานานเสียที
5 . สรุปผลและขอเสนอแนะ
จากปญหาเรื่อง ความขัดแยงระหวางไทยกับกัมพูชา กรณีศกึ ษา : ปราสาทพระวิหาร เอ็มโอยู 2543 และแผน
ที่ นั้นไทยตองตระหนักวา รัฐบาลกัมพูชามีสิทธิรองขอใหศาลโลกตีความคําพิพากษาป 2505 ไดโดยลําพัง ผูวิเคราะห
เชื่อวาหากความสัมพันธระหวางไทย-กัมพูชาเลวรายลงเรือ่ ยๆกัมพูชาจะเลือกใชหนทางนี้เพื่อยุติปญหาที่ยืดเยื้อมา
นานเสียที
ขอเสนอแนะในมุมมองตามวิสัยทัศนของผูวิเคราะห โดยไดศึกษาและคนควาจากในการรวบรวมขอมูล
ไดพบวาไมวาจะเปนเรื่องปญหาและตนเหตุของปญหา สาเหตุที่อาจทําใหเกิดปญหา หรือการยืนยันสาเหตุที่
แทจริง และรวมทั้งไดทําการวิเคราะหปญ
 หาที่เกิดขึน้ ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎี
มาวิเคราะหผล การดําเนินการปองกัน การวางแผนตัง้ รับ พรอมทั้รูปแบบตามและกระบวนการ เพื่อจะได
วิเคราะหปญหาที่อาจเกิดขึน้ และโอกาส ผูเขียนใครขอขอเสนอแนะวา....
บทบาทและภาวะผูนํา (Leadership) ตามสถานการณ โดยเฉพาะอยางยิ่งของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ของประเทศไทยในปจจุบัน ซึ่งถือวาสําคัญยิ่งโดยเฉพาะกับประเทศไทยในยุคโลกาภิวฒ
ั น
เราจึงคาดหวังที่ จะมีผูนําประเทศที่มีวิสัยทัศนและบริหารจัดการประเทศชาติดวยการอุทิศตนทําประโยชน เพื่อ
ประเทศชาติอยางแทจริง ในการมุงมั่นในการดําเนินการวางแผนและจัดทําโครงการระดับชาติในการแกปญหาขอ
พิพาทและความขัดแยงปราสาทพระวิหาร เอ็มโอยู 2543 และแผนที่ ที่มีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชนตอสังคม
และประเทศชาติสูงสุด
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