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บทคัดย่อ
“โครงการรถเมล์ฟรี” เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการ “ลดภาระค่าครองชีพประชาชนด้านขนส่ง”
ซึ่งริเริ่มในปี พ.ศ. 2551 โดยในระยะที่ 1 โครงการรถเมล์ฟรีอายุเพียง 6 เดือน และมีการต่ออายุ 22 ครั้ง
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล 5 สมัย ซึ่งทุกรัฐบาลที่ผ่านมา ได้มอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
(ขสมก.) เป็นหน่วยงานตัวแทนในการดาเนิน โครงการ โดย ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 รัฐบาลได้ใช้
เงินงบประมาณอุดหนุนโครงการดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 28,243 ล้านบาท
ขสมก. เป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ รั ฐ บาลถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ 100 ก่ อ ตั้ ง ในปี พ.ศ. 2519 มี ผ ล
ประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่องตลอด 40 ปี โดย ณ สิ้นปี 2559 มีผลขาดทุนสะสม 105,633 ล้านบาท
ซึ่ง 46,485 ล้านบาท หรือร้อยละ 44 ของผลขาดทุนสะสม เป็นการเพิ่มขึ้น ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
(2551 – 2560) ซึ่งหากมองผิวเผินจะเห็นว่า “โครงการรถเมล์ฟรี” เป็นนโยบายประชานิยมที่ส่งผล
กระทบต่อผลประกอบการของ ขสมก. นอกจากนั้น การกาหนดราคาค่าโดยสารยังเป็นการทาลาย
กลไกตลาด ไม่ก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นภาระทางการคลังของประเทศ อย่างไรก็ดี
จากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) พบว่า โครงการรถเมล์ฟรี
มีความคุ้มค่าเชิงสังคม แต่ไม่คุ้มค่าทางการเงิน และจากการทาแบบสอบถามกลุ่มผู้ใช้บริการ พบว่า
มีความพึงพอใจและต้องการให้รัฐบาลขยายอายุโครงการต่อไป
หากมองเชิงลึกจะเห็นว่า ในช่วงเวลาเดียวกัน ขสมก. มีการเดินรถ 114 เส้นทาง (มีรถโดยสาร
2 ประเภท คือรถเมล์ธรรมดา และ รถเมล์ปรับอากาศ) และแบ่งให้รถร่วมภาคเอกชนดาเนินการเดินรถ
342 เส้นทาง (มีรถโดยสาร 4 ประเภท คือ มินิบัส รถร่วมบริการ รถตู้ปรับอากาศ และรถสองแถวในซอย)
ซึ่งบริษัทรถร่วมเอกชนมี “กาไร” จากผลประกอบการ ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้ปรับปรุง
“โครงการรถเมล์ฟรี” ในมิติต่างๆ 5 ด้าน คือ ด้านการวิเคราะห์โครงการ ด้านงบประมาณสนับสนุน
ด้านเครื่องมือการระดมทุนรูปแบบใหม่ ด้านการกากับดูแล และด้าน Moral Hazard ที่สาคัญยิ่ง
ความร่วมมือ ความมุ่งมั่น และเจตนารมณ์ ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเป็นแรงผลักดันที่แท้จริง
ในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา “โครงการรถเมล์ ฟ รี ” เป็ น ต้ น แบบของ “โครงการประชานิ ย ม” ที่ มี
ผลประโยชน์ทางสังคมโดยไม่เป็นภาระทางการคลังเสมอไป

Abstract
The free bus program first began in 2008 as part of a measure to cut the
public’s living cost in logistics. Its first phase was initially set to last merely 6 months;
however it has since been extended 22 times, carrying over 5 different governments.
Up until April 30th, 2017, the program, which has been implemented by the Bangkok
Metropolitan Transport Authority (BMTA), has required in total of 28,243 million baht
in financing.
BMTA is a State Owned Enterprise that is 100% owned by the government.
Over the 40 years since its establishment in 1976, the SOE has accumulated a total
loss of 105,633 million baht, of which 46,485 million baht or 44% of total
accumulated loss amassed over just the past decade (2008-2017). On the surface,
the free bus program may seem to have weighed on BMTA profits, interfered with
the mechanisms of the free market and increased fiscal burden. However, an
assessment on cost and benefit shows that although the program is financially nonviable, its social benefits exceeds the program’s cost. Meanwhile, an opinion survey of
bus users reflects satisfaction with the program and support for program extension.
Notably, while BMTA operates on 114 bus routes (operating both fan-cooled
and air-conditioned buses), the remaining 342 routes is commissioned to private
operators that appear to have positive earning profits. Given such, the research team
proposed 5 points for improvements on the “free bus program”, which are
1) populist program analysis framework, 2) allocation of additional budget,
3) adopting new financing tools, 4) enhancing regulatory framework and 5) mitigating
moral hazard. Nevertheless, it is crucial that involved parties work collaboratively to
promote a more efficient “free bus program” that can be an example populist
program that provides social benefits without overwhelming fiscal cost.

กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ ของการดาเนินนโยบาย
ประชานิยม : กรณีศึกษามาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนในโครงการรถเมล์ฟรี ฉบับนี้สาเร็จได้
ด้ ว ยความตั้ ง ใจและความร่ ว มมื อ ของบุ ค ลากรของส านั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ ที่ ใ ห้ ค วามรู้
คาแนะนา และร่วมผลักดันให้ เกิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางในการวิเคราะห์และ
ประเมินผลโครงการประชานิยม ซึ่งช่วยให้การวิเคราะห์หรือประเมินโครงการประชานิยมหรือนโยบาย
เชิงสังคมเป็นไปอย่างเป็นระบบ และมีเครื่องมือและกลไกทางกฎหมายเพื่อใช้ตัดสินใจในการจัด ทา
นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการประชานิยม เพื่อให้เกิดการพัฒนานโยบาย
สาธารณะที่คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงและยั่งยืน
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้อานวยการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (นายสุวิชญ โรจนวานิช)
และผู้บริหารสานักงานบริหารหนี้สาธารณะทุกท่านที่ให้ความสาคัญ และมีนโยบายที่สนับสนุนให้
บุคลากรสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ศึกษา ค้นคว้า เพื่อให้การดาเนินโครงการวิจัยเป็นประโยชน์
ต่อองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาให้โครงการวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
ขอขอบคุณสำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐ วิสำหกิจ สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง
สำนักงบประมำณ สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ สำนักงำนนโยบำย
และแผนกำรขนส่งและจรำจร กรมกำรขนส่งทำงบก และองค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ สาหรับ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขอขอบคุณ นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาโครงการวิจัย สาหรับข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินโครงการวิจัย รวมทั้ง ขอขอบคุณคณะทางานพิจารณาตรวจรับผลงานวิจัยทุกท่าน ได้แก่
นางสุณี เอกสมทราเมษฐ์ นางสาวยอดเยาวมาลย์ สุคนธพันธุ์ นางอนงค์นาฏ โมราสุข นายอัคนิทัต บุญโญ
นายนครินทร์ พร้อมพัฒน์ และนางสาวอรปรียา จึงพาณิชย์ สาหรับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้
ผลงานวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งบุคลากรสานักงานบริหารหนี้ สาธารณะที่ให้การสนับสนุน
คาปรึกษา และความร่วมมือในการจัดหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับการจัดทาโครงการวิจัยฉบับนี้
ท้ายที่สุด ขอขอบคุณสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่ได้เล็งเห็นความสาคัญ
ของโครงการวิจัยฉบับนี้ และสานักงบประมาณที่อนุมัติการจั ดสรรเงินงบประมาณเพื่อการดาเนิน
โครงการวิจัยภายใต้งบประมาณรายจ่ายของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ 2560
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
นโยบายประชานิยมถือเป็นกลไกหนึ่งที่รัฐบาลใช้ในการจัดทาโครงการของภาครัฐเพื่อ ลด
ความเหลื่อมลาในสังคม โดยส่ว นใหญ่เป็นโครงการที่เน้น การลดรายจ่ายและกระจายรายได้ให้แก่
ประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการหมุนเงินเข้าใช้จ่ายในตลาด
หลายรอบ จึง เหมาะแก่ก ารกระตุ้นการใช้จ่า ยของประชาชนเพื่อให้ภ าพรวมของเศรษฐกิจ ดีขึ น
อย่างไรก็ตาม การดาเนินนโยบายประชานิยมที่ผ่านมามักถูกมองว่าเป็น นโยบายที่ก่อให้เกิด ปัญหา
ทังการทาลายกลไกตลาด ไม่ก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน รวมทังยังส่งผลกระทบต่อความยั่งยืน
ทางการคลังของประเทศ โดยบทเรียนจากการดาเนินนโยบายประชานิยมอย่างสุดโต่งในบางประเทศ
ทาให้เกิดวิกฤตหนีสาธารณะขึน แต่ถึงกระนันก็ตามในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาแทบทุกรัฐบาลก็ยังคง
ผลักดันโครงการประชานิยมให้เกิดขึนในยุคสมัยของตนอย่างต่อเนื่อง
โครงการรถเมล์ฟรีเป็นหนึ่งในนโยบายประชานิยมที่ดาเนินการต่อเนื่องมาถึงเกือบทศวรรษ
(เริ่มตังแต่สิงหาคม 2551 จนถึงปัจจุบัน) โดยในช่วงริเริ่มโครงการมีวัตถุประสงค์เป็นเพียงมาตรการ
ชั่วคราว (ระยะ 6 เดือน) เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและแบ่ง เบาภาระผู้บริโภคในภาวะ
เศรษฐกิจตกต่าในช่วงครึ่งปี 2551 เท่านัน แต่เมื่อมีเสียงตอบรับจากประชาชนจานวนมากรัฐ บาล
ชุดต่อมาได้มีการต่ออายุโครงการอย่างต่อเนื่อง (รวมทังสิน 22 ระยะ) ซึ่งมีการประเมินว่าตลอดระยะเวลา
เกือบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมามีประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการรถเมล์ฟรีจานวนกว่า 1,000
ล้านคน จากจานวนรถเมล์ฟรี 800 คันต่อวัน ใน 73 เส้นทาง โดยรัฐบาลได้ใช้เงินงบประมาณอุดหนุน
โครงการดังกล่าวรวมทังสิน 24,197.50 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 เมษายน 2560) หรือเฉลี่ยประมาณ 2,400
ล้านบาทต่อ ปี แต่ข้อมูลดังกล่ าวไม่ มีการวัดความคุ้มค่าโดยการวิเคราะห์ ถึงต้นทุนและผลประโยชน์
ที่ประชาชนและภาครัฐได้รับจากโครงการดังกล่าว ทังในรูปตัวเงิน และไม่ใช่ตัว เงินอย่างชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม
จากการศึกษาในเบืองต้น คณะผู้วิจัยพบว่า สาเหตุสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้โครงการ
รถเมล์ฟรีซึ่งแต่เดิมเป็นเพียงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสันต้องดาเนินการต่อเนื่องมากว่า 9 ปี
เนื่องจากในขันริเริ่ม การขยายระยะเวลา หรือแม้กระทั่งการยกเลิกโครงการ ภาครัฐขาดการวิเคราะห์
โครงการเชิงประจั กษ์เพื่อประเมินถึงความคุ้ มค่าและผลกระทบจากการดาเนินนโยบายสาธารณะ
เนื่ องจากไม่มีกรอบกฎหมายบั งคับให้ ต้องดาเนินการ อีกทังยังมีความเข้าใจว่าโครงการเชิงสังคม
เป็ น สิ ่ง จ าเป็น ที ่ภ าครัฐ ต้อ งจัด หาให้ ประชาชน ดัง นัน ไม่ว่ าโครงการจะมีต้น ทุนเท่า ใด ภาครัฐ ก็
ไม่สามารถหลี กเลี่ยงการผลิ ตหรือ การให้บ ริการแก่ประชาชนได้ ทาให้ โ ครงการประชานิยมเกือ บ
ทังหมดไม่มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่า ในกระบวนการวางแผนและการบริหารโครงการ และไม่ มีการ

2
เปรีย บเทีย บทางเลือกก่อนนาไปสู่ การตัด สิน ใจใช้ทางเลือกที่ดีที่สุด จนกระทั่ง ส่ง ผลให้โ ครงการ
ที่เ กิด ขึนไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า หรือไม่อาจประเมินถึงความคุ้มค่าหรือผลกระทบที่เกิดจาก
โครงการได้เลย
คณะผู้วิจัยเห็นว่า ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ถือเสียงของประชาชน
ส่วนใหญ่ย่อมปฏิเสธการเกิดขึนของโครงการประชานิยมไม่ ได้ ดังนัน เพื่อให้ภาครัฐมีข้อมูลเพียงพอ
ต่อการตัดสินใจกาหนดนโยบายสาธารณะจึงจาเป็นต้องสร้างเครื่องมือที่เหมาะสมในการวิเคราะห์
โครงการประชานิยมดังกล่าว ตลอดจนปรับปรุงกลไกทางกฎหมายเพื่อให้การจัดทาโครงการประชานิยม
ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองด้วยความรอบคอบ โดยคานึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ทังนี ในทางวิชาการพบว่าแนวคิดในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
(Cost-Benefit Analysis) ถูกนามาใช้ในการประเมินผลโครงการเชิงสังคม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการดาเนิน โครงการเชิง สัง คมได้อ ย่า งชัด เจนและเป็น รูป ธรรม ในโครงการวิจัย นี
คณะผู้วิจัยได้เลือก “มาตรการลดค่า ครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางในโครงการรถเมล์ฟรี ”
เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการใช้เครื่องมือดังกล่าว ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลประโยชน์ของโครงการประชานิยมเพื่อประกอบการตัดสินใจของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการกาหนดนโยบายเชิงสังคมในอนาคตได้ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
(1) เพื่อ ศึกษากระบวนการหรือขันตอนในการจัดทาโครงการรถเมล์ฟรี รูปแบบและ
แนวทางในการบริหารจัดการโครงการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดาเนินโครงการดังกล่าว
(2) เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ ที่ประชาชนและภาครัฐได้รับจากการดาเนิน
โครงการรถเมล์ฟรี ทังในรูปตัวเงินและไม่ใ ช่ตัว เงิน ตลอดจนวิเคราะห์ความเหมาะสมของมาตรการ
สนับสนุนทางการเงินของภาครัฐต่อโครงการดังกล่าว
(3) เพื่อ น าเสนอเครื่ อ งมื อ ที่เ หมาะสมในการวิ เ คราะห์ โ ครงการประชานิย ม เพื่อ ใช้
ประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบาย พร้อมทังจัดทาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกลไกทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำวิจัย
(1) โครงการวิจัยนีจากัดขอบเขตในการศึกษาต้นทุนและผลประโยชน์ ทังในรูปตัวเงิน
และไม่ใช่ตัวเงินที่ประชาชนและภาครัฐได้รับจากมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง
ในโครงการรถเมล์ฟรี หรือ “โครงการรถเมล์ฟรี” ซึ่งมีการต่ออายุถึง 22 ครัง (ตังแต่สิงหาคม 2551
จนถึงกันยายน 2560)
(2) สาหรับการวิเคราะห์ความเหมาะสมของมาตรการสนับสนุนทางการเงินของภาครัฐ
ต่อโครงการรถเมล์ฟรี จะศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการที่รัฐบาลให้เงินอุดหนุนโดยตรงต่อองค์การ
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ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในการดาเนิน โครงการผ่านระบบงบประมาณ และการที่รัฐบาลโดย
กระทรวงการคลังดาเนินการจัดหาเงินกู้ให้แก่ ขสมก. เพื่อใช้ดาเนินโครงการ โดยมีกระทรวงการคลัง
คาประกันเงินกู้และรัฐบาลรับภาระหนีดังกล่าว
ทังนี เพื่อให้โครงการวิจัยนีมีขอบเขตการศึกษาวิจัยที่ชัดเจน คณะผู้วิจัยได้กาหนดคานิยาม
ของศัพท์สาคัญในรายงานวิจัย ดังนี
“โครงกำรประชำนิยม” หมายถึง โครงการหรือมาตรการของหน่วยงานภาครัฐที่ถูก
กาหนดขึนโดยมุ่งเน้นการเอือประโยชน์ให้แก่ประชาชนหรือกลุ่มคนชนชันฐานราก โดยหวังผลในทาง
การเมืองเป็นหลักและมีเป้าหมายในระยะสัน โดยส่วนใหญ่ปราศจากการพิจารณากลั่นกรองในแง่ของ
ความสมเหตุสมผลในทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนทางการคลัง
“ต้นทุน” หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่คานวณได้เป็นตัวเงินจากการดาเนินโครงการประชานิยม
ของหน่ว ยงาน ซึ่งครอบคลุ มทังค่าใช้จ่ ายทางตรง อาทิ เงินงบประมาณที่ รัฐบาลต้องจัดสรรให้แก่
โครงการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทางอ้อม เช่น ต้นทุนในการกู้เงินอันเนื่องมาจากการขาดสภาพคล่อง
ของหน่วยงานซึ่งเป็นผลมาจากการดาเนินโครงการดังกล่าว เป็นต้น รวมทังต้นทุนที่ไม่สามารถคานวณ
ได้เป็นตัวเงินแต่ส่งผลกระทบในทางลบทีเ่ กิดขึนแก่หน่วยงานที่ดาเนินโครงการ (ขสมก.) ผู้ประกอบการ
เอกชนร่วมบริการ และประชาชนผู้จ่ายภาษีแต่ไม่ได้ใช้บริการ ซึง่ ไม่สามารถระบุเฉพาะเจาะจงได้
“ผลประโยชน์” หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ประชาชนประหยัดได้จากการใช้
บริการโครงการรถเมล์ฟรี ตลอดจนผลกระทบในทางบวกที่หน่วยงานที่ดาเนินโครงการ (ขสมก.) และ
ภาครัฐได้รับจากการดาเนินโครงการทังในรูปตัวเงิน และประโยชน์ที่ไม่สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ
“มำตรกำรลดค่ำครองชีพของประชำชน” หมายถึง การดาเนินโครงการประชานิยม
เพื่ อ ลดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิ จตกต่ าให้ แก่ ป ระชาชนผู้ มี รายได้ น้ อยตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
ซึ่งประกอบด้วย 6 มาตรการย่อย ได้แก่ (1) มาตรการลดอัตราภาษีสรรพสามิตนามัน (2) มาตรการ
ชะลอการปรั บราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ในภาคครัวเรือน (3) มาตรการลดค่าใช้จ่ายนาประปาของ
ครัวเรือน (4) มาตรการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของครัวเรือน (5) มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสาร
ประจาทาง และ (6) มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟชัน 3 ซึ่งรัฐบาลมีภาระที่ต้องสนับสนุน
งบประมาณให้แก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจซึ่งได้รับผลกระทบด้านการเงินจากการดาเนินงานตาม
มาตรการดังกล่าว
1.4 ระเบียบวิธีวิจัยและระยะเวลำดำเนินงำน
การศึกษาในครั งนี เป็นการศึกษาวิจัยผสมผสานระหว่างเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และนามาวิเคราะห์ร่วมกัน โดยศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูล ของโครงการรถเมล์ฟรี ซึ่งมีการต่ออายุจานวน 22 ครัง (เริ่มตังแต่สิ งหาคม 2551 จนถึง
กันยายน 2560) ซึ่งมีวิธีการวิจัยและขันตอนการดาเนินการ ดังนี
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(1) ศึกษากระบวนการหรือขันตอนในการจัดทาโครงการรถเมล์ฟรี รูปแบบและแนวทาง
ในการบริหารจัดการโครงการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดาเนินโครงการดังกล่าว ภายใต้กรอบ
กฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
(2) ศึกษาหลักการ แนวคิด และงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลประโยชน์จากการดาเนินนโยบายเชิงสังคมหรือโครงการประชานิยม และการใช้เงินอุดหนุนของ
ภาครัฐ รวมทังแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบในหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ จากบทความ เอกสาร
และรายงานวิจัย (Literature Review) ตลอดจนแหล่งข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆ
(3) รวบรวมข้อมูลต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกิดขึนจากการดาเนินโครงการรถเมล์ฟรี
(ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2551 – วันที่ 30 กันยายน 2560) จากแหล่งข้อมูล ดังนี
1) ข้อมูลทุติยภูมิ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (อาทิ ขสมก. กรมการขนส่งทางบก
(ขบ.) สานักงบประมาณ (สงป.) สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสานักงาน
บริหารหนีสาธารณะ (สบน.)) เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในเชิงปริมาณของโครงการ
ดังกล่าว โดยข้อมูลทุติยภูมิที่จะนามาวิเคราะห์ประกอบด้วย
- ข้อมูลต้นทุนการเดินรถ (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึนจริงจากการเดินรถ)
- ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินโครงการ
- ข้อมูลการกู้เงินและภาระหนีที่เกิดจากการกู้เงินเพื่อดาเนินโครงการดังกล่าว
- จานวนผู้ใช้บริการหรือผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการรถเมล์ฟรี
2) ข้อมูล ปฐมภูมิ ซึ่ง ได้จากการสารวจหรือสัม ภาษณ์ผู้มีส่ว นเกี่ยวข้อ งในการ
จัด ท าโครงการดั งกล่ าว โดยเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
เพื่ อ วิเ คราะห์ต ้น ทุน และผลประโยชน์ที ่ไ ม่ส ามารถวัด ได้ใ นเชิง ปริม าณ เกี่ย วกับ ขั นตอนหรือ
กระบวนการ ในการกาหนดนโยบาย ระบบกากับดูแลของภาครัฐ บาล และสอบทานประเด็นความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินโครงการรถเมล์ฟรี
เช่น ผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการ ประชาชนผู้จ่ายภาษีแต่ไม่ได้ใช้บริการ เป็นต้น
(4) วิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น และผลประโยชน์ ที่ ประชาชนและภาครั ฐ ได้ รั บ จากการด าเนิ น
โครงการรถเมล์ฟรี ทังในรูปตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
(5) ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ขสมก. กรมการขนส่งทางบก สานัก
งบประมาณ ส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายรัฐ วิ ส าหกิ จ ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นต้น
(6) สรุปผลการศึกษาและนาเสนอเครื่องมือที่เหมาะสมในการวิเคราะห์โครงการประชานิยม
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบาย พร้อมทังจัดทาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกลไกทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
(1) สามารถนาเสนอรูปแบบการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการดาเนินโครงการ
ประชานิยมหรือโครงการเชิงสังคมเพื่อให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
(2) สามารถวิเคราะห์ให้เห็นถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่ประชาชนและภาครัฐได้รับจาก
การดาเนินโครงการรถเมล์ฟรี และสามารถประเมินความคุ้มค่าของโครงการและความเหมาะสมของ
มาตรการสนับสนุนทางการเงินของภาครัฐต่อโครงการดังกล่าวได้
(3) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ
ประชานิยม ความสมดุล/ไม่สมดุลระหว่างการดาเนินนโยบายประชานิยมกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ รวมทังแนวทางการปรับปรุงรูปแบบและขันตอนการดาเนินโครงการหรือ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุด
สาหรับในบทต่อไป เป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับลักษณะและรูปแบบของการ
จัดทาโครงการประชานิยมของรัฐบาล การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการดาเนินโครงการ
ประชานิยม รวมถึงหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบการตัดสินใจดาเนินโครงการ
ประชานิยม

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัยเพื่อนาไปสู่การนาเสนอเครื่องมือที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ต้นทุน และ
ผลประโยชน์ สาหรับ การดาเนิน โครงการประชานิยมนั้น มีความจาเป็นที่จะต้องทาความเข้าใจถึง
ลักษณะหรือรูปแบบในการจัดทาโครงการประชานิยมของภาครัฐ ผลกระทบและประโยชน์ที่ได้รับจาก
การดาเนิ น นโยบายดังกล่าว ตลอดจนแนวคิด เกี่ยวกับการนาเครื่องมือ มาใช้ในการวิเคราะห์ และ
ตัดสินใจในการกาหนดนโยบายหรือดาเนินโครงการประชานิยมของภาครัฐ
ในบทนี้ค ณะผู้วิจัย ได้ทาการทบทวนวรรณกรรมที่เ กี่ย วข้อ งกับ การจัด ทาโครงการ
ประชานิยมภายใต้บริบทของประเทศไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ ของโครงการเชิงสังคมต่างๆ
เพื่อใช้ประกอบการศึกษาวิจัยในบทต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายประชานิย ม
คาว่า “นโยบายประชานิยม” มีการใช้กันอย่างกว้างขวางทั้งในทางวิชาการ สื่อสาธารณะ
และในทางการเมื อ ง จากการศึ ก ษางานเขี ย นและวรรณกรรมต่ า งๆ คณะผู้ วิ จั ย พบว่ า มี ก ารให้
ความหมายหรือคาจากัดความของนโยบายประชานิยมไว้หลากหลาย โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
อัมมาร สยามวาลา และสมชัย จิตสุชน (2550) ได้อธิบายเกี่ยวกับประชานิยมว่า
ประชานิยมไม่มีกรอบทางทฤษฎีที่ชัดเจน แต่เป็นแนวคิดที่ผู้นาจะขายนโยบายที่มีจุดมุ่งหมายที่จะโค่น
หรือลิดรอนอานาจทางเศรษฐกิจของชนชั้นนาในประเทศนั้นๆ โดยมุ่งให้ระบบเศรษฐกิจเอื้อประโยชน์
แก่ชนชั้นฐานราก
อนุสรณ์ ธรรมใจ และคณะ (2554) ได้อธิบายถึงลักษณะของนโยบายประชานิยมว่า
จะต้องประกอบด้วยลักษณะสาคัญ 4 ประการ ดังต่อไปนี้
1. มุ่งเน้นผลประโยชน์และชัยชนะทางการเมืองโดยใช้ฐ านมวลชนเป็นเครื่องมือ
โดยไม่ได้ทาให้ประชาชนเข้มแข็งขึ้นหรือเป็นการเพิ่มอานาจประชาชน (Empower the People)
2. สร้างภาระทางการคลังจานวนมาก ขาดความยั่งยืนทางการเงินการคลังหรือขาด
ความมีเหตุมีผลทางเศรษฐศาสตร์ในการกาหนดนโยบายหรือมาตรการ
3. ขาดความโปร่งใสในการดาเนินการ
4. ทาให้ประชาชนและระบอบประชาธิปไตยอ่อนแอลงด้วยวัฒนธรรมอุปถัมภ์พึ่งพิง
ทั้งนี้ คาว่า “นโยบายประชานิยม (Populist Policy)” มีความหมายใกล้เคียงกับการดาเนิน
นโยบายกึ่งการคลัง (Quasi Fiscal Policy) หรือ “กิจกรรมกึ่งการคลัง (Quasi Fiscal Activities)” ดังนี้
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สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (2549) ได้อธิบายความหมายของคาว่า “กิจกรรมกึ่งการคลัง
หรือ Quasi-fiscal Activities” ว่าเป็นการดาเนินกิจกรรมหรือนโยบายรัฐบาลผ่านหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่
รัฐบาล เช่น ธนาคารกลาง สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรัฐบาลสามารถเข้าไปแทรกแซง
ในกระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในหน่วยงานอื่นได้ เพื่อให้มีการดาเนินนโยบายตามที่รัฐบาล
ต้องการ โดยรัฐบาลไม่ต้องเสนองบประมาณผ่านสภา แต่อาจจะมีผลกระทบเป็นภาระของรัฐบาลได้
ในอนาคต หากการดาเนินการตามนโยบายดังกล่าวมีความเสียหายเกิดขึ้น
บุณฑรีก์ โฆษิตานุฤทธิ์ (2552) เห็นว่า โดยหลักการแล้วประชานิยมและกิจกรรม
กึ่ง การคลั ง มี ค วามแตกต่ า งกั น แต่เ นื่อ งจากรั ฐ บาลมัก จะใช้กิ จกรรมกึ่ง การคลั ง เป็ น เครื่อ งมือ ใน
การดาเนินนโยบายประชานิยม หรืออีกนัยหนึ่งคือให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจและรัฐวิสาหกิจดาเนิน
นโยบาย (ประชานิยม) ของรัฐบาล ดังนั้นในบางครั้งจึงอาจดูเหมือนว่าการดาเนินกิจกรรมกึ่งการคลัง
เป็นโครงการประชานิยม
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2558) ได้จัดทารายงานการศึกษาประเด็น
การปฏิรูปประเทศไทยด้านนโยบายประชานิยมที่จะส่งผลต่อหนี้สาธารณะและการเพิ่มบทบัญญัติ
ต่อความรับผิดชอบในโครงการประชานิยม ซึ่งจากการศึกษาพบว่า นโยบายประชานิยมเริ่มเป็นที่รู้จัก
ในสังคมไทยมาตั้งแต่การเลือกตั้งในปี 2544 แม้ว่าการจัดทานโยบายประชานิยมจะมีทั้งด้านบวกและ
ด้านลบ แต่ก็ได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือของนักการเมืองในการหาเสียงมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา
การหาเสีย งของพรรคการเมือ งส่ว นใหญ่จ ะเปิด เผยเฉพาะผลประโยชน์ที่ป ระชาชนได้รับ จาก
นโยบายประชานิยม แต่ไม่ได้รับทราบถึงภาระหนี้ที่จะเกิดขึ้นแก่รัฐ ทั้งยังไม่ทราบว่าจะมีผลกระทบ
ในอนาคตด้านลบอย่างไร ส่งผลให้ในหลายๆ นโยบายสร้างภาระทางการเงินการคลังของประเทศ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวผูกพันเงินงบประมาณที่รัฐบาลต้องเข้าไปรับภาระชดใช้คืน หรือเป็นรายได้
ที่ขาดหายไปไม่เข้าสู่กระบวนการงบประมาณที่ต้องผ่านรัฐสภา
โดยในรายงานการศึกษาดังกล่าวได้อธิบายรูปแบบของการดาเนินนโยบายประชานิยม
และผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะยาวว่า ในการดาเนินนโยบายประชานิยมจาเป็นต้องใช้เงินจานวนมาก
ซึ่งรัฐบาลสามารถกู้เงินทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ หรืออาจใช้วิธีเก็บภาษีอากรเพิ่มขึ้น แต่ไม่ว่า
จะเป็น การระดมเงิน หรือ หาเงิน ด้ว ยวิธีใ ดก็ต าม ท้า ยที่สุด แล้ว ภาระรายจ่า ยก็จ ะตกกลับ มาสู่
ประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของประเทศในที่สุด ด้วยเหตุนี้การดาเนินนโยบายประชานิยมอาจทาให้
อัตราค่าจ้างที่แท้จริงและอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้นในช่วงแรก แต่นโยบายประชานิยมจะดีเฉพาะ
ช่ว งเริ่ ม ต้น เท่ านั้ น และในระยะต่ อมาจะเริ่ม ประสบปั ญหาการขยายตัว ของอุ ปสงค์ ต่อ สิ น ค้ า
ภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ นโยบายประชานิยมยังส่งผลให้
ประชาชนอ่อนแอลง ขาดความสามารถในการผลิต และความพยายามในการพัฒนาและช่วยเหลือ
ตนเองน้อยลง ส่งผลให้อานาจการผลิต (Productivity) ลดลง ซึ่งถ้ารัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหาต่างๆ
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เหล่านี้ที่เกิดขึ้นรัฐบาลก็ต้องนาเอานโยบายรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
กลับมาใช้อีก เพื่อลดผลกระทบจากการใช้นโยบายประชานิยมข้างต้น
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ (2557) มีความเห็นว่า ประชานิยมกับเรื่องการกระจายรายได้
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันมาก โดยส่วนหนึ่งของนโยบายประชานิยมมีขึ้นเพื่อช่วยคนจนและทาให้เกิดการ
กระจายรายได้ซึ่งปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับประเทศที่เป็นประชาธิปไตย เพราะประชาธิปไตยจะมา
พร้อมกับแรงกดดันให้เกิดการกระจายรายได้
นอกจากนี้ สมเกี ย รติ ตั้ง กิ จ วานิ ช ย์ ยั งได้แ สดงทั ศนะเกี่ ยวกั บนโยบายประชานิ ย ม
ในประเทศไทยว่าการดาเนินนโยบายประชานิยมแต่ละนโยบายที่ผ่านมามีความแตกต่างกัน โดยเห็นว่า
โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค เป็นตัวอย่างของนโยบายที่มีความยั่งยืนทางการคลัง ไม่ทาลายกลไก
ตลาด เพราะเป็นการใช้เงินของรัฐไปสู่ตลาดที่ช่วยคนจน ทาให้คนมีสุขภาพดี และสร้างความสามารถ
ในการแข่ งขั น แต่น โยบายการอุ ดหนุ น ราคาพลั งงานนั้ น ไม่ ส่ ง เสริ มให้ ป ระชาชนใช้ พ ลั ง งานอย่ า ง
ประหยัด ทาลายกลไกตลาด และไม่สร้างความสามารถให้กับ ภาคอุต สาหกรรม จึงมีค วามไม่ยั่งยืน
เช่น เดีย วกับ โครงการรับ จานาข้าว รถคัน แรก และเช็คช่ว ยชาติ ซึ่ง ล้วนแต่เป็นนโยบายที่มุ่งสร้าง
ความนิยมจากประชาชน
โดยสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ เห็นว่า ไม่ควรสรุปว่านโยบายประชานิยมทุกโครงการไม่ดี
แต่ควรจะจาแนกระหว่างนโยบายประชานิยมที่ดี ซึ่งในทางวิชาการจะเรียกว่าเป็น “นโยบายสวัสดิการ
สังคม” ที่ควรสนับสนุน และนโยบายประชานิยมที่สร้างปัญหา ขาดความรับผิดชอบ ซึ่งควรทบทวน
และยกเลิก
แม้ว่านโยบายประชานิยมและนโยบายรัฐสวัสดิการจะมีลักษณะที่ทับซ้อนกัน โดยเป็น
นโยบายของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชน แต่ในทางวิชาการแล้วมีความแตกต่างที่สาคัญหลายประการ ซึ่ง
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานเขียนต่างๆ พบว่ามีการอธิบายความหมายของ “รัฐสวัสดิการ”
และข้อแตกต่างระหว่างนโยบายรัฐสวัสดิการและนโยบายประชานิยมไว้ ดังนี้
อัมมาร สยามวาลา และสมชัย จิตสุชน (2550) ได้นิยาม “รัฐสวัสดิการ (Welfare
State)” ว่าหมายถึง สวัสดิการที่ภาครัฐจัดให้แก่ประชาชนเพื่อดูแลและช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่
ครรภ์มารดาจวบจนสิ้นชีวิต โดยการดูแลช่วยเหลือมีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน คือ (1) การรับประกัน
สิทธิขั้นพื้นฐาน และ (2) การช่วยเหลือในยามตกยาก ซึ่ งทั้งสองอย่างต้องทาอย่างมีระบบ ต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สามารถจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ได้
นิยามข้างต้นเป็นแนวทางเดียวกันกับความเห็นของพงษ์เทพ สันติกุล (2556) ซึ่งเห็นว่า
“รั ฐ สวัส ดิการ” เป็ นการดาเนิ นนโยบายของรัฐเพื่อสร้างหลั กประกัน ในการดารงชีวิตที่มีคุณภาพ
อย่างน้อยในระดับพื้นฐานแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม เพื่อบรรเทาผลกระทบที่ประชาชนได้รับจาก
นโยบายการพัฒนาประเทศ โดยอาศัยกลไกด้านการเมืองและการบริหารจัดการเป็นเครื่องมือสร้าง
ความมั่นคงทางสังคม 3 ด้าน คือ (1) ด้านรายได้ใ ห้กับบุคคลและครอบครัว (2) สร้างหลักประกันให้
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ประชาชนต้องอยู่ในสภาวการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การเจ็บป่วย การว่างงาน การเป็นผู้สูงอายุ เป็นต้น
และ (3) สร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสังคมโดยไม่มีสถานะหรือชนชั้น
นอกจากนี้ บุณฑรีก์ โฆษิตานุฤทธิ์ (2554) ได้อธิบายถึงข้อแตกต่างระหว่างนโยบาย
รัฐสวัสดิการและนโยบายประชานิยมไว้อย่างชัดเจน โดยได้สรุปลักษณะสาคัญของนโยบายรัฐสวัสดิการ
ในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ซึ่งถือเป็นต้นแบบรัฐสวัสดิการไว้ดังนี้
1. เป็นการรับประกันสิทธิขั้นพื้นฐานและเป็นการช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาในการดาเนินชีวิต
ตามปกติ โดยประชาชนที่ได้รับสวัสดิการต้องสามารถดาเนินชีวิตขั้นพื้นฐานได้ด้วยตนเอง โดยไม่หวังพึ่ง
การช่วยเหลือจากรัฐเพียงฝ่ายเดียว
2. เป็นระบบที่ครบวงจร (Comprehensive) และถ้วนหน้า (Universal) โดยครอบคลุม
การให้บริการครบถ้วนตั้งแต่ เป็นเด็กในครรภ์มารดาจนกระทั่งเสียชีวิต และนโยบายที่นามาใช้ต้องมี
เป้าหมายเป็นประชากรส่วนใหญ่หรือ ทั้งหมดของกลุ่ม ไม่มีการแบ่งชั้นหรือสถานะของกลุ่มผู้ได้รับ
บริการ หรือหากมีจะน้อยมาก
3. สวัสดิการที่ให้แก่ประชาชนควรมีแหล่งเงินดาเนินการจากภาษี โดยเฉพาะจากการ
เก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า ซึ่งทาให้เกิดการกระจาย (Redistribute) รายได้ภาษีในกลุ่มประชาชน
4. เป็นการจัดให้ในรูปแบบของการให้บริการของรัฐมากกว่าการให้เงินแก่ประชาชน
โดยตรง (รูปแบบสาคัญของประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย)
5. เป็นระบบสวัสดิการเดียว โดยไม่มีระบบอื่นที่ซ้าซ้อน
โดยบุณฑรีก์ โฆษิตานุฤทธิ์ เห็นว่า นโยบายประชานิยมมีลักษณะสาคัญที่แตกต่างจาก
นโยบายรัฐสวัสดิการข้างต้น ดังนี้
1. มาตรการหรือโครงการมักจะไม่ต่อเนื่อง และประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จะหวังพึ่งพิง
จากรัฐเป็นหลัก ทาให้ไม่เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยประชาชนเอง
2. มาตรการหรือโครงการแก้ปัญหาเฉพาะจุด ซึ่งอาจซ้าซ้อนกับสวัสดิการหรือการ
ช่วยเหลืออื่นที่มี (ไม่ใช่สวัสดิการเดียว)
3. รัฐผู้ออกมาตรการมีวัตถุประสงค์หวังผลทางการเมืองเป็นสาคัญ
4. ส่วนใหญ่เป็นการให้เม็ดเงินมากกว่าการจัดบริการขั้นพื้นฐาน
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ า “นโยบายประชานิยม” เป็นโครงการหรือมาตรการ
ของฝ่ายบริหารที่ถูกกาหนดขึ้นโดยมุ่งผลในทางการเมืองเป็นหลักและมีเป้าหมายในระยะสั้น แม้ว่าจะ
มีกลุ่มบุคคลหรือประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์จากการดาเนินนโยบายดังกล่าวก็ตาม แต่หากพิจารณา
ในแง่ของความสมเหตุสมผลในทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนทางการคลังแล้ว นโยบายดังกล่าวย่อม
ส่งผลเสียหายต่อประเทศในระยะยาว โดยรูปแบบการจัดทานโยบายประชานิยมรัฐบาลอาจดาเนินการ
ผ่านระบบงบประมาณ หรือมอบหมายให้รัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินภาครัฐต่างๆ ดาเนินการแทน
ซึ่งเรียกว่า “กิจกรรมกึ่งการคลัง” ก็ได้
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2.2 การจัดทาโครงการประชานิยมของประเทศไทย
2.2.1 รูปแบบการจัดทาโครงการประชานิยมของประเทศไทยที่ผ่านมา
บุณฑรีก์ โฆษิตานุฤทธิ์ (2552) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมกึ่งการคลังและ
ผลกระทบที่มีต่อสถานะทางการคลังในประเทศไทยโดยเห็นว่า โครงการประชานิยมในประเทศไทย
ทีผ่ ่านมามีการดาเนินการใน 2 รูปแบบ คือ
(1) โครงการประชานิ ยมที่เป็นกิจกรรมกึ่งการคลั ง ซึ่งจะดาเนินนโยบายผ่าน
สถาบันการเงินเฉพาะกิจและรัฐวิสาหกิจ เช่น โครงการธนาคารประชาชน โครงการบ้านเอื้ออาทร
โครงการพักชาระหนี้เกษตรกร โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โครงการโคล้านตัว
และการปล่อยสินเชื่อที่มีเงื่อนไขที่ผ่อนปรนให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและสินเชื่อรายบุคคลโดย
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เป็นต้น
(2) โครงการประชานิ ย มที่ เ ป็ น การด าเนิ น งานโดยรั ฐ บาลและมี ก ารจั ด สรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีโดยตรง เช่น กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่เป็นองค์กรอิสระ
สังกัดกระทรวงการคลัง และโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
ที่ ด าเนิ น การโดยส านัก งานหลัก ประกัน สุข ภาพแห่ง ชาติที ่เ ป็น องค์ก รอิส ระในสัง กัด กระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งโครงการในลัก ษณะนี้ห ากพิจ ารณาโดยหลัก การแล้ ว จะเห็น ได้ว่า เข้า ข่า ยเป็น
โครงการสวัส ดิก ารทางสัง คมกล่าวคือเป็นสวัสดิการที่รัฐบาลจัดให้แก่ประชาชน แต่อย่างไรก็ดี
หากพิจารณาในเชิงของการเมืองจะเห็นได้ถึงมิติของการเป็นโครงการประชานิยมที่มุ่งเน้นการเอื้อ
ประโยชน์ให้แก่ชนชั้นฐานราก
สุวิทย์ เมษิน ทรีย์ (2555) เห็ นว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการดาเนินนโยบาย
ประชานิยมอย่างหลากหลายและในระดับที่เข้มข้นมากขึ้น เนื่องจากเป็นนโยบายที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ได้รับประโยชน์อย่างชัดเจนเป็นการประสานประโยชน์ทางการเมืองและประชาชนเข้าด้วยกัน จึงเป็น
นโยบายที่รัฐบาลให้ความสาคัญเป็นลาดับแรกๆ และมีการจัดสรรงบประมาณหรือการใช้จ่ายภาครัฐ
รองรั บไว้ โดยที่ผ่านมาการดาเนิ นนโยบายประชานิยมมีทั้งนโยบายที่มีคุณภาพในเชิงหลั กการ
หรือส่งผลให้ทุน มนุษย์มีคุณภาพสูงขึ้น เช่น นโยบายหลักประกันสุขภาพ นโยบายเรียนฟรี 12 ปี
การจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ และการขยายประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ เป็นต้น และนโยบาย
ประชานิ ยมที่ไ ม่มี คุ ณภาพ หรื อ ไม่ ส่ ง ผลต่ อการพัฒ นาคุณ ภาพทุน มนุ ษย์ หรือ แม้ก ระทั่ ง ส่ ง ผลให้
ทุนมนุษย์มีคุณภาพลดลง ประชาชนไม่มีแรงจูงใจที่จะพึ่งพาตนเองและต้องพึ่งพาภาครัฐ เช่น นโยบาย
One Tablet Per Child และนโยบายรถคันแรก เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีนโยบายอีกจานวนหนึ่ง ซึ่งจัดในพื้นที่สีเทา (Grey Area) เช่น
นโยบายจานาข้าว นโยบายประกันรายได้เกษตรกร นโยบายค่าแรงขั้นต่า 300 บาท โครงการพักหนี้ดี
เป็นต้น เพราะในหลักการโครงการเหล่านี้ถือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุ ษย์ สร้างแต้มต่อให้
ผู้ด้อยโอกาสหรือให้โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม แต่การดาเนินนโยบายกลับมีปัญหาคอร์รัปชั่น
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หรือไม่มีการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน หรือสร้างภาระงบประมาณหรือภาระผูกพัน
ทางการคลังโดยไม่จาเป็น ทาให้เกิดข้อจากัดทางด้านงบประมาณและทรัพยากรของภาครัฐ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อไปยังการใช้ทางเลือกนโยบายอื่นที่มีคุณภาพสูงกว่าหรือตอบโจทย์การพัฒนาทุนมนุษย์ได้
ตรงจุดมากกว่า
พรรณพิลาส เรืองวิสุทธิ์ และอุทุมพร จิตสุทธิภากร (2554) ได้ทาการศึกษา
ถึงภาระทางการคลังของประเทศไทยที่ผ่านมา โดยเห็ นว่าการดาเนินนโยบายการคลั งของรัฐบาล
หลายสมัยที่ผ่านมา ทั้งรายจ่ายสวัสดิการที่เป็นภาระผูกพันตามรัฐธรรมนูญ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
มาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพ และการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่าผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ต่างสร้าง
ภาระทางการคลังทั้งที่มองเห็นได้ชัดเจนและภาระทางการคลังที่ซ่อนเร้น
โดยรายจ่ า ยด้ า นสวัส ดิ ก ารนั้ น เนื่ อ งจากรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในการได้รับบริการด้านสาธารณสุข การศึกษา
และสวัสดิการจากรัฐ ทาให้รัฐบาลต้องมีรายจ่ายด้านสวัสดิการเพิ่มมากขึ้น นโยบายของรัฐสวัสดิการ
ที่สาคัญได้แก่ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ นโยบายหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า (ซึ่งปรับเปลี่ยนมาจากโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค) กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นต้น โดยรัฐบาลมีหน้าที่โดยตรงในการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการเหล่านี้ นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีรายจ่ายประจาผูกพันอื่นที่มี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ได้แก่ เงินเดือนข้าราชการ บาเหน็จบานาญ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นต้น
นอกจากรายจ่ายด้านสวัสดิการแล้ว ในส่วนของมาตรการลดค่าครองชีพให้แก่
ประชาชน ทั้งค่าน้าประปา ค่าไฟฟ้า ค่ารถเมล์ฟรี ค่ารถไฟชั้น 3 ฟรี ซึ่งได้เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม
2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและได้ต่ออายุมาตรการพร้อมกับ
ปรับเปลี่ยนเกณฑ์บางอย่างมาต่อเนื่อง โดยมาตรการดังกล่าวได้ก่อให้เกิดภาระการคลังขึ้น เนื่องจาก
รัฐบาลรับภาระจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆ แทนประชาชน โดยใช้เงินจากงบประมาณแผ่นดิน แต่เนื่องจาก
งบประมาณมีจากัดทาให้ไม่สามารถจัดสรรได้ทั้งจานวน ที่ผ่านมารัฐ บาลจึง ให้รัฐวิสาหกิจกู้ เงิน
เพื่อชดเชยรายได้ไปพลางก่อน โดยรัฐบาลเป็นผู้รับภาระจ่ายคืนเงินต้นดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน
ให้กับรัฐวิสาหกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวและขยายตัวได้ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา แต่เพื่อบรรเทา
ภาระค่าครองชีพที่ยังอยู่ในระดับสูง รัฐบาลจึงมีนโยบายจะใช้บางมาตรการเป็นการถาวร
ในการนี้ เพื่ อให้ เห็ น ทิ ศทางการด าเนิ นนโยบายประชานิ ยมของประเทศไทย
ที่ชัดเจน คณะผู้วิจัยได้สรุปโครงการที่สาคัญของรัฐบาลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2555 - 2559) และ
ภาระต่องบประมาณ โดยจาแนกเป็นรายจ่ายในการจัดสวัสดิการของรัฐและรายจ่ายในการดาเนิน
นโยบายประชานิยม ดังนี้
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ตารางที่ 2.1 รายจ่ายสวัสดิการของรัฐในช่วงปี 2555 – 2559
หน่วย : ล้านบาท

โครงการ/มาตรการ
เบี้ยผูส้ ูงอายุ
เบี้ยคนพิการ
เรียนฟรี 15 ปี
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค)
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
รวม

2555
50,450
6,663
83,123
107,814

ภาระงบประมาณ
2556
2557
2558
54,214
61,000
61,372
7,201
9,493
10,015
88,881
91,659
91,076
108,745 115,177 114,964

2559
63,099
13,293
89,205
123,009

9,500
38,523
296,073

16,800
67,970
343,811

18,500
200
307,306

17,600
6,008
300,937

16,394
293,821

ที่มา : มติคณะรัฐมนตรีและเอกสารงบประมาณ

จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า นั บ แต่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 เริ่มมีผลใช้บังคับ ส่งผลให้รัฐบาลมีรายจ่ายสวัสดิการของรัฐเพิ่มขึ้นจากเดิมจานวนมาก
โดยรายจ่ายสวัสดิการหลักๆ จะมุ่งเน้นด้านการศึกษาและสาธารณสุข ซึ่งส่วนใหญ่รัฐบาลจะดาเนิน
โครงการดั งกล่ า วด้ว ยการจั ด สรรเงิ น อุด หนุ น ให้ แ ก่ห น่ว ยงานตามกระบวนการงบประมาณปกติ
โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อรายจ่ายสวัสดิการของรัฐ โดยเฉลี่ยปีละ 300,000
ล้านบาท (ตามตารางที่ 2.1)
ตารางที่ 2.2 รายจ่ายในการดาเนินนโยบายประชานิยมในช่วงปี 2555 – 2559
หน่วย : ล้านบาท

โครงการ/มาตรการ
มาตรการรถเมล์ฟรี
โครงการมาตรการรถยนต์คันแรก
การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร*
โครงการรับจานาผลผลิตทางการเกษตร
โครงการประกันรายได้เกษตรกร
รวม

2555
2,700
95
-

2,795

ภาระงบประมาณ
2556
2557
2558
2,971
3,120
3,177
7,280
40,000
1,644
8,394
9,174
4,135
32,640
73,427
71,381
6,647
6,889
57,932 125,721 87,226

2559
2,267
3
4,789
105,417
11,058
123,534

ที่มา : มติคณะรัฐมนตรี เอกสารงบประมาณ และข้อมูลจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
หมายเหตุ : * ประกอบด้วย โครงการชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรให้แก่ ธ.ก.ส. , การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร (ค่าใช้จ่าย กบส) ,
โครงการพักชาระหนี้ดีให้แก่เกษตรกร
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นอกจากรายจ่ายสวัสดิการที่รัฐบาลมีหน้าที่ต้องจัดทาตามกรอบรัฐธรรมนูญแล้ว
ที่ผ่านมารัฐบาลชุดต่างๆ ยังมีการจัดทาโครงการประชานิยมในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นเช่นกัน
โดยการจัดทาโครงการประชานิยมที่ผ่านมามีทั้งที่ ดาเนินการผ่านระบบงบประมาณปกติ และการ
มอบหมายให้รัฐวิ สาหกิจหรือสถาบันการเงินภาครัฐต่างๆ ดาเนินการแทนผ่านมาตรการกึ่งการคลั ง
โดยรัฐบาลจะรับภาระชดเชยผลกระทบทางการเงินให้แก่หน่วยงานในภายหลัง ซึ่ง จากการรวบรวม
ข้อมูลในเอกสารงบประมาณและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และประสานขอข้อมูลจากหน่วยงาน
ที่ดาเนินโครงการ คณะผู้วิจัยพบว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินมาตรการ
หรือโครงการประชานิยมมาอย่างต่อเนื่อง (ตามตารางที่ 2.2)
2.2.2 ภาระความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการประชานิยม
จากการศึกษางานเขียนและวรรณกรรมต่างๆ พบว่ า เริ่มมีการกล่ าวถึงภาระ
ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการหรือนโยบายประชานิยมมากขึ้น โดยบางงานได้มีการเสนอ
แนวความคิดในการปฏิรูปการคลังเพื่อสร้างกรอบวินัยให้กับการดาเนินนโยบายประชานิยมในรูปแบบ
ต่างๆ ดังนี้
บุณฑรีก์ โฆษิตานุฤทธิ์ (2552) ได้วิเคราะห์ถึงผลกระทบจากการดาเนินกิจกรรม
กึ่งการคลังต่อสถานการณ์คลัง โดยได้แบ่งผลกระทบที่สาคัญ 5 ด้าน ดังนี้
1. การไม่สามารถสะท้อนถึงสถานะที่แท้จริงของฐานะการคลังของรัฐบาล เนื่องจาก
รายรับและรายจ่ายที่ปรากฏในรายงานฐานะการคลังไม่สามารถสะท้อนกิจกรรมทั้งหมดของรัฐบาล
นอกจากนี้ยังทาให้รายงานฐานะการคลังไม่สามารถสะท้อนถึงขนาดที่แท้จริงของรัฐบาลอีกด้วย
2. สถานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเฉพาะกิจถูกบั่นทอน
การที่รัฐบาลให้รัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเฉพาะกิจดาเนินกิจกรรมกึ่งการคลังโดยให้รับภาระ
ค่าใช้จ่ายบางส่วนหรือทั้งหมดนั้น หากรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีสถานะทางการเงิน
ที่อ่อนแอหรือมีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับแทนรัฐบาลนั้นมีจานวนมาก อาจก่อให้เกิดปัญหาด้าน
การเงินของรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้
3. การผลักภาระงบประมาณไปในอนาคต ในทางปฏิบัติที่ผ่านมารัฐบาลมักจะ
ผลักภาระค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมกึ่งการคลังให้แก่รัฐวิ สาหกิจและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
รับภาระ แต่ในความเป็นจริงแล้วการกระทาดังกล่าวเป็นเพียงการประวิงเวลาในการใช้จ่ายงบประมาณ
ไปในอนาคตเท่านั้น เนื่องจากหากมีการดาเนินนโยบายกิจกรรมกึ่งการคลังจานวนมาก จะก่อให้เกิด
ปัญหาต่อสถานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ/สถาบันการเงินเฉพาะกิจทาให้รัฐบาลต้องเพิ่มทุนให้แก่
รัฐวิสาหกิจ/สถาบันการเงินเฉพาะกิจอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หรืออีกนัยหนึ่งเป็นเพียงการเปลี่ยน
รูปแบบของภาระจากการดาเนินกิจกรรมกึ่งการคลั งจากภาระงบประมาณไปเป็นภาระเสี่ยงหรือภาระ
ผูกพันแบบโดยนัย (Implicit Contingent Liabilities) ที่รัฐบาลจะต้องเพิ่มทุนให้แก่รัฐวิสาหกิจในอนาคต
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4. การบิดเบือนกลไกราคาของตลาด การบิดเบือนกลไกราคาตลาดเป็นผลกระทบ
ที่ส าคัญอย่า งหนึ ่ง ของกิจ กรรมกึ ่ง การคลัง โดยการคิด ราคาสิ น ค้า ที่ต่ากว่า ราคาตลาดจะทาให้
ความต้องการใช้สินค้านั้นเพิ่มสูงขึ้น สวนทางกับราคาในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น การตรึงราคาน้ามัน
เชื้อเพลิงที่ทาให้ประชาชนไม่ประหยัดการใช้พลังงาน และการตรึงราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ที่กลายเป็น
การสนับสนุนให้มีการนาก๊าซหุงต้มไปใช้ในระบบขนส่ง เป็นต้น หรือทาให้ต้นทุนในการส่งออกสินค้า
ไปต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น เช่น การประกันราคาสินค้าทางการเกษตร เป็นต้น ซึ่งการบิดเบือนกลไก
ราคาของตลาดเหล่านี้ สุดท้ายแล้วรัฐบาลจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ทั้งที่เป็นการอุดหนุน
จากงบประมาณโดยตรง เช่น การค้าประกันราคาสินค้าทางการเกษตร หรือการชดเชยโดยใช้เงินจาก
กองทุนน้ามัน เป็นต้น
5. การเพิ่มขึ้นของหนี้สาธารณะ การดาเนินกิจกรรมกึ่งการคลังในหลายโครงการ
มักก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของหนี้สาธารณะคงค้างของประเทศ ทั้งจากการก่อหนี้เพิ่มของรัฐวิสาหกิจ
(เช่น โครงการบ้านเอื้ออาทรที่ก่อให้เกิดการก่อหนี้ของการเคหะแห่งชาติ ) และการค้าประกันหนี้สิน
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐบาล (เช่น การค้าประกันเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ของรัฐบาลในวงเงิน 110,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการรับจานาผลผลิตทาง
การเกษตร)
สุวิทย์ เมษินทรีย์ (2555) ได้กล่ าวถึง 3 ปัญหาเชิงซ้อนที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว โดยเห็นว่าปัจจัยสาคัญ 3 ประการที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาประเทศ คือ (1) ปัญหาการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) (2) ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้า
ในสังคม (Persistent Inequality) และ (3) ปัญหาการจัดทานโยบายประชานิยมที่ไม่มีคุณภาพ
(Unsound Populist Policy) โดยเห็นว่าพฤติกรรมและนโยบายของภาครัฐ (โดยเฉพาะ การจัดทา
นโยบายประชานิยม) เป็นตัวแปรหนึ่งที่สาคัญที่จะแก้ไขหรือก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้าขึ้นใน
สั ง คม ทั้ ง นี้ ปั ญ หาดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้ ก ารถ่ า ยโอนปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมระหว่ า งรุ่ น อายุ
ประชากรขยายวงกว้างและมีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น ในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนรัฐบาลจะต้อง
ดาเนินนโยบาย “การเปลี่ยนผ่านในระดับโครงสร้าง (Structural Transformation)” โดยทาการ
ลงทุนพัฒนาทุนมนุษย์แทนการใช้นโยบายประชานิยม โดยมีเป้าหมายพัฒนาและเสริมสร้างทุนมนุษย์
ให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างจริงจัง
พรรณพิลาส เรืองวิสุทธิ์ และอุทุมพร จิตสุทธิภากร (2554) ได้เสนอให้รัฐบาลใหม่
ที่จะเข้ามารับหน้าที่ตระหนักถึงภาระทางการคลังและในการกาหนดนโยบายหรือมาตรการใดๆ ต้องใช้
ตามความจาเป็น เน้นประสิทธิภาพการใช้จ่ายและให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อไม่ให้สร้างภาระและ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการคลังแก่ประเทศในอนาคต และเรียกร้องให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงสภาพ
ความเป็นจริงของโครงสร้างทางการคลังของประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งมีข้อจากัดมากขึ้น หลายโครงการ
ที่พรรคการเมืองหาเสียงไว้จึงอาจทาได้ยากภายใต้ภาระงบประมาณที่มีอยู่แล้ว และการบริหารประเทศ
อย่างยั่งยืนจาเป็นต้องคานึงถึงด้านรายได้ควบคู่ไปกับด้านรายจ่ายด้วย
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ธนาคารแห่งประเทศไทย (2557) ได้ศึกษาแนวทางการปฏิรูปทางการคลังเพื่อ
การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยได้กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมานโยบายการคลังมีบทบาทบรรเทา
ความผันผวนจากวิกฤติภายในและภายนอกประเทศได้หลายครั้ง แต่ในขณะเดียวกันฝ่ายการเมืองก็ได้
ใช้นโยบายการคลังตามดุลยพินิจ (Discretionary Fiscal Policy) แบบมุ่งผลประโยชน์ระยะสั้นผ่าน
นโยบายประชานิ ย มและการเข้าแทรกแซงกลไกตลาด รวมถึง การยื มทรัพ ยากรในอนาคตมาเร่ ง
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้เห็นผลในปัจจุบัน ทาให้ไม่เอื้อต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งยัง กระจาย
ภาระทางการคลังที่จะตกสู่คนรุ่นหลัง ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลให้เกิดการบิดเบือนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และกลายเป็นความเสี่ยงต่อเสถียรภาพภาคการคลังได้ในระยะยาว โดยธนาคารแห่งประเทศได้เสนอว่า
ความเปราะบางในภาคการคลังที่กล่าวมาอาจลดลงได้หากได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังบนหลักการถ่วงดุล
อานาจ โดยเพิ่มอานาจในกระบวนการตรวจสอบของรัฐ สภาและหาวิธีใ ห้ฝ่า ยบริห ารตระหนักถึ ง
ต้น ทุน การดาเนิน นโยบายการคลังด้ว ยการเปิด เผยต่อ สาธารณะ และเสนอให้มีก ารปฏิรูป กลไก
ทางการคลัง 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย (1) การกาหนดกฎเกณฑ์ทางการคลัง (Fiscal Rule) (2) การปฏิรูป
กระบวนการทางการคลัง (Fiscal Procedure) และ (3) การจัดตั้งองค์กรกลาง (Fiscal Council)
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2556) ได้เสนอแนวทางในการดาเนิน
นโยบายประชานิยมสาหรับประเทศไทย โดยเสนอกรอบแนวคิด 3 ประการคือ
1. แนวคิ ด ในการออกแบบนโยบายประชานิ ย ม จะต้ อ งค านึ ง ถึ ง การสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขันและลดการบิดเบือนผลกระทบที่เกิดกับภาคเอกชนเป็นสาคั ญ ซึ่งในหลาย
ประเทศที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการหรือประชานิยมได้ใช้กลไกของภาคเอกชนเป็นกลไกสาคัญ
ตัวอย่างเช่น แนวคิด Choice and Competition เป็นนโยบายแบบที่ให้ผู้บริโภคมีทางเลือก และ
ผู้บริการมีการแข่งขันกัน สร้างกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายที่เหมาะสม โดยภาครัฐต้องปรับวิธีการ
จากการเป็นผู้กาหนดนโยบายและดาเนินนโยบายเองทั้งหมด มาเป็นนโยบายที่รัฐเป็นผู้คิดนโยบาย
และให้ภาคเอกชนทา โดยรัฐเป็นผู้กากับและวางกติกาที่ถูกต้อง
2. แนวคิดในการเพิ่มความเข้มข้น ของระบบวินัยการคลัง และกระบวนการ
งบประมาณ เพื่ อป้ องกั นไม่ ให้ พรรคการเมื องแข่ งขั นกั นน าเสนอนโยบายประชานิ ยมแบบไร้ ความ
รับผิดชอบ โดยควรพิจารณากรอบ กติกา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคลังเพื่อปิดช่องทางต่างๆ เช่น
กาหนดให้ทุกโครงการ (ประชานิยม) ของรัฐบาลต้องแสดงประมาณการความเสียหายที่จะเกิดขึ้นไว้
ชัดเจนเมื่อขออนุมัติโครงการ รวมถึงต้นทุนการทานโยบาย ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และมีการติดตามผล
อย่างเปิดเผยและโปร่งใส
3. แนวคิดในการปฏิรูประบบราชการ ต้องให้ความสาคัญกับการเร่งเพิ่มประสิทธิภาพ
ของข้าราชการ ระบบราชการและรัฐวิสาหกิจอย่างจริงจัง เพราะถ้ามีการใช้นโยบายประชานิยมมากขึ้น
ขนาดของภาครัฐจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ถ้ากลไกการทางานของภาครัฐยังไม่เกิดประสิทธิภาพดีพอจะเป็น
ช่องให้เกิดการรั่วไหล แทรกแซงได้ง่าย คอร์รัปชั่นสูง เป็นปัญหาในระยะยาว และส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขันและต้นทุนในการทาธุรกิจของภาคเอกชน
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2.2.3 กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดทาโครงการประชานิยม
เพื ่อ ให้ก ารศึก ษารูป แบบการจัด ท าโครงการประชานิย มภายใต้บ ริบ ทของ
ประเทศไทยมีความชัดเจนและครอบคลุม คณะผู้วิจัยได้ทาการทบทวนกรอบกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการนาเสนอโครงการประชานิยม และวิธีการสนับสนุนทางการเงินเพื่อดาเนิน
โครงการดังกล่าวจากภาครัฐ โดยสรุปได้ดังนี้
(1) การเสนอโครงการประชานิยม
จากการทบทวนกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการเสนอโครงการ
ประชานิยมเพื่อจัดทาโครงการในปัจจุบันพบว่า การดาเนินโครงการประชานิยมในลักษณะมาตรการ
หรือนโยบายชั่วคราวเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนนั้น มีเพียงขั้นตอนการขออนุมัติการ
ดาเนินโครงการจากคณะรัฐมนตรีเท่านั้น ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบที่กาหนดขั้นตอนในการวิเคราะห์
กลั่นกรองโครงการ โดยในทางปฏิบัติโครงการจะได้รับการนาเสนอจากผลการศึกษาของหน่วยงาน
ผู้ดาเนินโครงการหรือหน่วยงานด้านนโยบายที่เกี่ยวข้อง (Bottom-up) หรือการกาหนดนโยบายจาก
รัฐบาลลงมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ ปฏิบัติ (Top-down) ซึ่งจะมีขั้นตอนในการเสนอโครงการ
ตามหลักการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี และมีขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรองโครงการในการประชุม
คณะรัฐมนตรีโดยขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาเท่านั้น
จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล พบว่ า ในการเสนอเรื่ อ งเข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาของ
คณะรัฐมนตรีอาจมีขั้นตอนหรือเงื่อนไขในการเสนอเรื่องแตกต่างกันไปในแต่ละสมัย โดยส่วนใหญ่
คณะรัฐมนตรีจะมีมติกาหนดเงื่อนไขหรือขั้นตอนพิเศษในการเสนอเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วน หรือเรื่อง
การดาเนินการที่ต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือเงินกู้ หรือเรื่องการเสนอร่างกฎหมายเพื่อพิจารณา
อนุ มั ติ โดยอาจมี เ งื่ อ นไขการเสนอเรื่ อ งที่ เ ข้ ม งวดกว่ า การเสนอเรื่ อ งทั่ ว ไป โดยในปั จ จุ บั น มี ม ติ
คณะรั ฐ มนตรี ซึ่ ง ก าหนดเงื่ อ นไขเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การเสนอโครงการต่ อ คณะรั ฐ มนตรี ก าหนดให้
หน่วยงานผู้เสนอโครงการต้องชี้แจงข้อมูล โดยแสดงให้เห็นถึง ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หรือ
นโยบายของรัฐบาล การบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการพิจารณาให้ได้
ข้อยุติในความเหมาะสมของโครงการ ข้อกฎหมาย และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพิจารณา
งบประมาณที่จะใช้ในการดาเนินโครงการ การกาหนดระยะเวลาการดาเนินโครงการ และผลที่ได้รับ
จากการดาเนินโครงการในแต่ละระยะอย่างชัดเจน1
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ข้ อ ก าหนดในการเสนอเรื่ อ งเข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาของ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าวมีผลบั งคับไม่เข้มงวดมากนัก เนื่องจากคณะรัฐมนตรีเองอาจพิจารณายกเว้น
การปฏิบัติตามมติได้ตามที่เห็นสมควร โดยที่ผ่านมาได้มีมติให้การเสนอโครงการบางโครงการได้รับการ
ยกเว้น การปฏิ บั ติตามมติดังกล่ าวมาก่อน ส่ งผลให้ ขั้นตอนหรือเงื่อนไขในการเสนอโครงการไม่ มี
1

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 19
ลงวันที่ 21 มกราคม 2559
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มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ที่แน่นอนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของฝ่ายบริหารเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็น
โครงการที่ริเริ่มจากนโยบายประชานิยมของฝ่ายบริหารเอง อาจทาให้โครงการผ่านการพิจารณาอนุมัติ
โดยไม่มีขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรองโครงการหรือการศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบ
ขั้ น ตอนการเสนอโครงการประชานิ ย มมี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมากเมื่ อ
เปรียบเทียบกับการพิจารณากลั่นกรองโครงการลงทุนของภาครัฐ โดยจากการทบทวนกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องพบว่า “โครงการพัฒนา” ตามกฎหมายพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2
หรือโครงการที่มีลักษณะร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนตามกฎหมายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ 3 มีกฎหมายและระเบี ยบที่เกี่ยวข้องกาหนดเงื่อนไขและขั้นตอนในการวิเคราะห์กลั่ นกรอง
โครงการอย่ างละเอียด โดยกาหนดให้ มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการพิจารณากลั่นกรองโครงการ นอกเหนือจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ และมีหลักเกณฑ์การ
วิเคราะห์กลั่นกรองโครงการอย่างละเอียด โดยการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility
Study) อาทิเช่น ภาพรวมการดาเนินงานหรือการให้บริการของกิจการ ความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ของประเทศ รวมทั้งยังพิจารณาตรวจสอบในรายละเอียดในปัจจัยความเหมาะสมทางด้านการเงินและ
เศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วย ความเหมาะสมทางด้านการเงินในด้านต้นทุน (Direct and Indirect Cost)
ด้า นรายได้ และผลประโยชน์ ความเหมาะสมในการประมาณการกระแสเงิ นสดจ่ ายและรายรั บ
ในโครงการ ความเหมาะสมในด้านเศรษฐกิจ โดยพิจารณาความเหมาะสมของประมาณการต้นทุนและ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Economic Return) ผลกระทบต่อฐานะการเงินของหน่วยงาน ซึ่งจะ
พิจารณาทั้งความสามารถในการชาระหนี้ (Debt Service Coverage) การก่อหนี้ และการบริหารงาน
ของรั ฐ วิ ส าหกิจ อีก ด้ ว ย 4 นอกจากนี้ การกาหนดขั้น ตอนดั ง กล่ าวทั้ งหมดยัง ก าหนดไว้ ใ นรู ปแบบ
กฎหมาย ซึ่งมีผลบังคับมากกว่าการกาหนดโดยมติคณะรัฐมนตรีและไม่สามารถยกเว้นไม่ปฏิบัติตามได้
โดยการเปรียบเทียบขั้นตอนการเสนอโครงการระหว่างโครงการลงทุนภาครัฐและโครงการประชานิยม
แสดงในแผนภาพที่ 2.1

2

พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521 “มาตรา 4 โครงการพัฒนา หมายถึง โครงการลงทุน
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ตลอดจนระยะเวลาในการดาเนินการโดยแน่ชัดซึ่งจะกระทาโดย
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหน่วยหนึ่งหน่วยใด อันมิใช่เป็นการบริหารงานตามปกติของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นๆ”
3

พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, คู่มือแนวทางและหลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการ
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
4
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แผนภาพที่ 2.1 เปรียบเทียบขั้นตอนการเสนอโครงการลงทุนและโครงการประชานิยม

ที่มา : คณะผู้วิจัย

จะเห็นได้ว่า การวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐในกรณีปกตินั้นมีกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการกากับดูแลอย่างละเอียดและมีการวิเคราะห์ข้อมูลในหลายด้าน ซึ่งตรงข้าม
กับ โครงการประชานิย มของรัฐ บาล จึ งอาจกล่ าวได้ว่า ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบปัจจุบัน
การพิจารณากลั่นกรองโครงการประชานิยมหรือโครงการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมนั้นยังมี
ช่องโหว่ในการกาหนดขั้นตอนในการวิเคราะห์กลั่นกรองโครงการ รวมทั้งการกากับดูแลและควบคุม
การดาเนินโครงการ
(2) การสนับสนุนทางการเงินเพื่อดาเนินโครงการ
นอกจากขั้นตอนการเสนอโครงการเพื่ออนุมัติแล้ ว จากการศึกษากฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องการดาเนินโครงการประชานิยมแล้วพบว่า มีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนด
ขั้นตอนและเงื่อนไขในการให้ความสนั บสนุนทางการเงิน เพื่อการดาเนินโครงการในกรณีโครงการ
เพื่อให้บริการสาธารณะในอีกมิติห นึ่งซึ่งเมื่อรัฐวิสาหกิจได้ดาเนินโครงการแล้ว เสร็จในปีงบประมาณ
รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีจะมีมติให้รัฐวิสาหกิจผู้รับผิดชอบโครงการได้รับการสนับสนุนทางการเงินโดย
รัฐบาลผ่านช่องทางงบประมาณและ/หรือเงินกู้ ดังนี้
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การสนับสนุนผ่านเงินงบประมาณ สามารถดาเนินการผ่านช่องทางการ
ชดเชยผลขาดทุนของรัฐวิสาหกิจ (Public Service Obligation: PSO) ซึ่งระเบียบกาหนดให้ก่อนที่จะ
มีการเสนอขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากคณะรัฐมนตรีให้รัฐวิสาหกิจจัดทารายละเอียดข้อเสนอ
พร้อมงบดุล งบกาไรขาดทุน งบกระแสเงินสดของบัญชีเชิงพาณิชย์และบัญชีการให้บริการสาธารณะใน
การดาเนินโครงการเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) ในสังกัด
กระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณากลั่นกรองผลการดาเนินการและวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนให้ถูกต้อง
และสอดคล้องกับผลการดาเนินโครงการที่แท้จริง และเสนอเรื่องพิจารณาของคณะรัฐมนตรี5


การได้รับจัดสรรงบประมาณผ่านการขอรับเงินอุดหนุน PSO นั้น ถือเป็น
ช่องทางที่เปิดให้รัฐบาลให้การอุดหนุนการดาเนินนโยบายประชานิยม ซึ่งถึงแม้ว่าในการเสนอโครงการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติการให้เงินอุดหนุนของคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะว่ามีการพิจารณา
กลั่ น กรองในระดั บ หนึ่ ง โดยรั ฐ วิ ส าหกิ จ ต้ อ งจั ด ท าระบบบั ญ ชี แ ยกรายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยของ
การให้บริการเชิงพาณิชย์และบริการสาธารณะ จัดทาประมาณการต้นทุนการให้บริการสาธารณะ และ
จัดทาตัวชี้วัดของบริการสาธารณะก็ตาม แต่การพิจารณากลั่นกรองดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์ต้นทุนที่
รัฐวิสาหกิจควรจะได้รับจริงเมื่อดาเนินโครงการไปแล้วซึ่งเป็นการตรวจสอบในลักษณะปลายทางไม่ใช่
ต้นทาง ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการดาเนินโครงการลงทุนภาครัฐในกรณีปกติแล้วจึงไม่สามารถ
วิเคราะห์ความจาเป็นในการดาเนินโครงการได้จริง
การสนับสนุนผ่านเงินกู้ การให้การสนับสนุนผ่านช่องทางเงินกู้อาจเรียกได้
ว่าเป็นช่องทางที่รัฐบาลสามารถใช้สนับสนุนหรือตอบสนองการดาเนินนโยบายประชานิยมที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุด กฎหมายเปิดช่องทางรัฐวิสาหกิจกู้เงินโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้าประกัน ได้โดย
อนุมัติคณะรัฐมนตรี (Government Guarantee) ซึ่งถึงแม้รัฐวิสาหกิจจะเป็นผู้กู้เงินด้วยตนเองเพื่อ
ดาเนินโครงการแต่ในท้ายที่สุดมักมีผลกลับมาเป็นภาระของงบประมาณโดยการที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
กาหนดให้รัฐบาลเป็นผู้รับภาระชาระเงินกู้และดอกเบี้ยเหล่านั้น ส่งผลเป็นภาระผูกพันทางการคลัง
ที่ซ่อนเร้นของรัฐบาล (Implicit Liability) ในอนาคต อย่างไรก็ตาม การดาเนินการสนับสนุนในรูปแบบ
เงิ น กู้ ดั งกล่ าวคณะกรรมการนโยบายและก ากั บ การบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ และส านั ก งานบริ ห าร
หนี้สาธารณะจะมีขั้นตอนพิจารณากลั่นกรองแผนการบริหารหนี้สาธารณะ และติดตามโครงการเงินกู้
ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ แต่กระบวนการดังกล่าวเป็นเพียงการติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ของ
รัฐวิสาหกิจเพื่อกากับดูแลการดาเนินการเท่านั้น ไม่ใช่การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่แท้จริง
ของโครงการ


จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่า ในช่วงเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมา
โครงการประชานิยมได้เข้ ามามีบทบาทส าคัญในการดาเนินนโยบายของรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น แม้ว่า
ในทางวิชาการบางฝ่ายจะมองว่านโยบายประชานิยมเป็นการสร้างมูลค่าในทางเศรษฐกิจขึ้นจากการ
5

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2554

20
หมุนเงินเข้าใช้จ่ายในตลาดหลายรอบ จึงเหมาะแก่การกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนเพื่อให้ภาพรวม
ของเศรษฐกิจดีขึ้นก็ตาม แต่จากการศึกษางานวิชาการส่วนใหญ่พบว่า การดาเนินนโยบายประชานิยม
ที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดภาระทางการคลังในระยะยาว ซึ่งถือเป็นข้อจากัดที่สาคัญในการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อภาคการคลังจึงจาเป็นต้องมีการ
พิจารณากลั่นกรองโครงการในลักษณะดังกล่าวอย่างรอบคอบและรอบด้าน โดยเฉพาะการวิเคราะห์ถึง
ต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย ตลอดจนประมาณการความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการประชานิยม
และเปิดเผยให้ประชาชนและรัฐ สภาได้ตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
อย่างไรก็ตาม ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบในปัจจุบัน การพิจารณากลั่นกรอง
โครงการประชานิยมหรือโครงการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมนั้น ในภาพรวมแล้วอาจมี ความ
“หละหลวม” เมื่อเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์โครงการพัฒนา ทาให้มีความเสี่ยงให้รัฐบาลใช้โครงการ
เหล่านี้เป็นเครื่องมือในการสร้างภาระผูกพันให้งบประมาณแผ่นดินเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง
ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้มีการตระหนักถึงปัญหาการก่อภาระผูกพัน
ทางการคลังของรัฐบาลในรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยติดต่อกัน จึงมีแนวคิด ในการกาหนดกรอบวินัย
ทางการคลังเพื่อกากับดูแลการดาเนินโครงการประชานิยมต่างๆ ทั้งที่เป็นการมอบหมายนโยบายของ
รัฐบาลและการเสนอโครงการของหน่วยงานเพื่อการกากับดูแลการดาเนินมาตรการหรือโครงการที่จะ
ก่อภาระผูกพันทางการคลังในอนาคตเหล่านี้ โดยในร่างกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ6 (ซึ่งเป็น
กฎหมายลู กที่ออกตามรัฐ ธรรมนู ญ พุทธศักราช 2560) ได้กาหนดกรอบหลั กเกณฑ์ในการดาเนิน
โครงการหรือมาตรการในลักษณะดังกล่าวไว้ โดยมีหลักการสาคัญดังนี้
- กาหนดวัตถุประสงค์ในการดาเนินโครงการหรือมาตรการ โดยต้องเป็นโครงการ
หรือมาตรการเพื่อฟื้นฟูหรือกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หรือเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยหรือ
การก่อวินาศกรรม
- ปัจจัยที่ต้องคานึงถึง : ในการดาเนินโครงการหรือมาตรการดังกล่าวจะต้อง
ค านึ ง ถึ ง ภาระทางการคลั ง ของรั ฐ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ในปั จ จุ บั น และในอนาคต ผลกระทบต่ อ การ
ดาเนินงานของหน่วยงาน และแนวทางการบริหารจัดการภาระทางการคลังของรัฐและผลกระทบจาก
การดาเนินการดังกล่าว
- การนาเสนอโครงการหรือมาตรการ : ต้องมีการจัดทาประมาณการต้นทุนทาง
การเงินและการบริหารจัดการที่รัฐจะต้องรับภาระทั้งหมด รวมทั้งต้องจัด ทาบัญชีสาหรับการดาเนิน
โครงการหรือมาตรการดังกล่าวแยกต่างหากจากบัญชีการดาเนินงานทั่วไป และเปิดเผยต่อสาธารณชนทราบ
6

ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจร่างแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการ
เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สถานะ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)
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โดยกาหนดให้รัฐต้องจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่ดาเนินโครงการหรือมาตรการดังกล่าวใน
โอกาสแรกที่กระทาได้
จะเห็นได้ว่า หากกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐมีผลบังคับใช้ (ซึ่งคาดว่าประมาณปี
พ.ศ. 2561) ในการจัดทาโครงการประชานิยมต่างๆ จาเป็นจะต้องดาเนินการภายใต้กรอบกฎหมาย
ดังกล่ าว ซึ่งจะต้องมีการจั ดทาประมาณการต้นทุนทางการเงินและการบริหารจัดการที่รัฐ จะต้อง
รั บ ภาระทั้ ง หมด ตลอดจนวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบในด้า นต่า งๆ ด้ ว ย จึ ง จาเป็น อย่า งยิ่ง ที่ ห น่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องต้องริเริ่มนาเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก
การดาเนินโครงการประชานิยมที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
แม้ว่าการดาเนินนโยบายเพื่อตอบสนองสังคมนั้นอาจเป็นไปได้ยากที่จะสามารถวิเคราะห์
แยกแยะต้นทุนและผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ เพราะการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงิน หรือ
ผลประโยชน์ทางการเงินที่ได้รับจากการดาเนินมาตรการเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางสังคม
นั้นเป็นไปได้ยากกว่าการดาเนินโครงการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบที่เป็นตัวเงินอย่างชัดเจน
และรัฐไม่สามารถหลีกเลี่ยงการจัดให้มีสวัสดิการภาครัฐแก่ประชาชนได้ แต่อย่างไรก็ดี การวิเคราะห์
โครงการหรือมาตรการเพื่อสังคมยังคงมีความจาเป็นเพื่อให้รัฐบาลเห็นต้นทุนที่ชัดเจน ทาให้สามารถ
ชี้ วั ด ผลประโยชน์ ที่ ป ระชาชนและสั ง คมได้ รั บ เพื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ต้ น ทุ น หรื อ ภาระที่ ส่ ง ผลต่ อ
งบประมาณ เนื่องจากการดาเนินโครงการหรือมาตรการเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของ
ประชาชนนั้นสามารถดาเนินการได้หลากหลายรูปแบบ โดยควรมีกลุ่มเป้าหมาย และขั้นตอนวิธีการ
ที่ชั ด เจนเพื่อ ให้ ตอบโจทย์ ก ารช่ ว ยเหลื อ ประชาชนได้ ถู กกลุ่ ม และส่ ง ผลเป็ น การพั ฒ นาประเทศ
ในภาพรวมให้ได้มากที่สุด
2.3 แนวคิดในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis)
2.3.1 เครื่องมือในการวิเคราะห์ โครงการประชานิยม
เพื่อศึกษาเครื่องมือที่เหมาะสมในการวิเคราะห์โครงการประชานิยม คณะผู้วิจัยได้
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่า มีการนาเสนอรูปแบบ วิธีการ หรือแนวทางที่ใช้ในการวิเคราะห์
ต้นทุน ผลประโยชน์ และการประเมินผลกระทบในการออกกฎหมาย การดาเนินนโยบายหรือการ
กาหนดมาตรการต่างๆ ของภาครัฐไว้หลายหลายแนวทาง อาทิ
OECD (2008) ได้นาเสนอ Regulatory Impact Assessment (RIA) เป็น
กรอบในการวิเคราะห์ข้อกาหนดเชิงกฎหมายหรือการออกมาตรการรัฐบาลซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว โดยคู่มือการจัดทา RIA ของ OECD ได้กล่าวว่า การดาเนิน RIA สาคัญต่อการกาหนด
ข้อกฎหมายและมาตรการรัฐบาลเพราะเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ช่วยให้
สามารถวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ รวมถึ ง ผลกระทบที่ แ อบแฝงได้ ค รบถ้ ว น ตลอดจน ท าให้ เ กิ ด การ
เปรียบเทียบนโยบายที่เป็นทางเลือกในด้านของประโยชน์และต้นทุนในการดาเนินนโยบาย
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คู ่ม ือ ดัง กล่า วได้อ ธิบ ายว่า การด าเนิน นโยบายรัฐ จะมีค วามเหมาะ สมที ่จ ะ
ดาเนินการหากประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการดาเนินนโยบายดังกล่าวมากกว่า
ต้นทุนการดาเนินนโยบายทั้งหมด ทั้งนี้ ความจาเป็นที่ภาครัฐจาเป็นต้องแทรกแซงโดยกาหนดข้อ
กฎหมายและมาตรการเป็นผลจากปัจจัยหลัก 3 ประการ ดังนี้
(1) สภาวะที่ ต ลาดไม่ ส มบู ร ณ์ เป็ น ผลท าให้ เ กิ ด ผลกระทบภายนอก
(Externalities) ที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคไม่ได้คานึงถึงในการตัดสินใจผลิตหรือบริโภคสินค้านั้นๆ
เช่น การปลดปล่อยมลภาวะหรือน้าเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินค้าลงแม่น้า การที่ผู้บริโภคไม่ได้
คานึงถึงผลกระทบจากการปลดปล่อยมลภาวะดังกล่าวซึ่งเป็นภาระต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทาให้
ผู้ ผ ลิ ต กาหนดราคาสิ น ค้ าต่าเกิน ไป การแทรกแซงโดยรัฐ ผ่ านมาตรการเพื่อจ ากัด การปลดปล่ อ ย
มลภาวะต่างๆ ซึ่งจะทาให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น จึงมีความจาเป็นเพราะจะทาให้การกาหนด
ราคาของสินค้าสะท้อนต้นทุนการผลิตได้ครบถ้วน
นอกจากนี้ สภาวะที่ทาให้เกิดตลาดที่ไม่สมบูรณ์อาจเกิดขึ้นได้จากการที่ผู้บริโภค
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล เพื่อตัดสิน ใจซื้อสินค้าได้ครบถ้วน ในสถานการณ์ดังกล่าวรัฐบาลจึงมีหน้าที่
ที่จ ะต้องกากับ ให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลผ่านการกาหนดมาตรการหรือข้อกาหนดเชิงกฎหมาย เช่น
การกาหนดให้มีการติดฉลากสินค้า ซึ่งก็เป็นตัวอย่างข้อกาหนดทางกฎหมายที่สามารถแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากสภาวะที่ตลาดไม่สมบูรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ทาให้เกิดต้นทุนที่สูงเกินไป
(2) การสร้างความเสมอภาคและเป้าหมายเชิงสังคม โดยเฉพาะการกาหนด
มาตรการที่มุ่งเน้นการยกระดับความเป็นอยู่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสังคม ซึ่งในกรณีดังกล่าวในบางครั้ง
อาจมีการดาเนิน มาตรการที่มีต้น ทุนมากกว่าผลประโยชน์ ในกรณีดังกล่าวการวิเคราะห์โ ครงการ
ภายใต้กรอบวิเคราะห์ RIA จะช่วยให้ชี้วัดผลประโยชน์และต้นทุนที่เกิดขึ้นต่อกลุ่มต่างๆ ได้อย่าง
ชัดเจน ซึ่งมีผลทาให้กระบวนการตัดสินใจมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
(3) การกาหนดมาตรการที่บิดเบือนตลาด ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการล็ อบบี้รัฐบาล
ให้กาหนดมาตรการที่เอื้อประโยชน์แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือเกิดจากความผิดพลาดในการออกแบบ
กฎหมายหรือมาตรการ ซึ่งเป็นผลทาให้มาตรการดังกล่าวไม่สามารถบรรลุเป้าประสงค์ได้สาเร็จ หรือมี
ผู้ให้ความร่วมมือน้อย ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้กาหนดข้อกฎหมายหรือมาตรการ จึงต้องพิจารณาเครื่องมือ
อื่นๆ รวมทั้งมีความระมัดระวังมากขึ้น โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกาหนดกฎหมาย
หรือมาตรการที่ไม่เหมาะสมอย่างถี่ถ้วนด้วย
ในการประเมิน ความเหมาะสมของกฎหมายหรือมาตรการจะมีเครื่องมือหลัก
ในการประเมิน ประโยชน์และต้น ทุนของโครงการโดยแบ่งออกเป็น 4 แนวทาง โดยได้ส รุปกรอบ
การประเมินรวมทั้งขั้นตอนการประเมิน ดังนี้
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(1) Cost Benefit Analysis (CBA) เป็นวิธีการประเมินมาตรการที่ถือว่าเป็น
Best Practice ในการจัดทา RIA เพราะเป็นการประเมินโดยชี้วัดผลประโยชน์และต้นทุนเป็นรูปตัวเงิน
ทาให้การเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ มีความชัดเจนมากที่สุด อย่างไรก็ดี กรณีที่การชี้วัดผลประโยชน์
เป็น รูป ตัว เงินดาเนิน การได้ย าก เช่น การวัดประโยชน์ของการรักษาชีวิต การลดจานวนอุบัติเหตุ
หรือการลดมลภาวะ ผู้ป ระเมินอาจพิจารณาประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในการกาหนดมูลค่า
ทางการเงินแทน เช่น รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะประเมินมูลค่าทางการเงินของสุขภาพที่ดี โดยใช้วงเงิน
ที่คนไข้มีความเต็มใจที่จะจ่าย (Willingness to Pay) ในการรักษาสุขภาพ
(2) Break Even Analysis เป็นวิธีการการวิเคราะห์ที่นามาใช้กับมาตรการ
ที่สร้างประโยชน์ได้อย่างชัดเจน แต่ผลสาเร็จในการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวอาจมีความไม่แน่นอน
เช่น การกาหนดกฎหมายบังคับการสวมหมวกนิรภัย ในกรณีดังกล่าว Break Even Analysis จะเป็นการ
ประเมินต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้และกากับมาตรการที่ทาให้มาตรการมีผลสัมฤทธิ์ และ
เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น
(3) Cost-Effectiveness Analysis (CEA) เป็นวิธีการวิเคราะห์ที่เหมาะสม
ในกรณีที่ไ ม่ส ามารถตีมูล ค่า ประโยชน์ของมาตรการได้ การคัดเลือกมาตรการที่เหมาะสมจึงอาจ
พิจารณาเลือกมาตรการที่มีต้นทุนต่าที่สุด ซึ่งจะเหมาะสมต่อเมื่อภาครัฐได้ตัดสินแล้วว่าจะต้องมีการ
กาหนดมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดย CEA จะเป็นเครื่องมือที่ช่ว ยตัดสินเลือกมาตรการที่
เหมาะสมที่สุด
(4) Multi-Criteria Analysis (MCA) เป็นวิธีการประเมินที่เหมาะสมในกรณี
ที่ไม่ส ามารถประเมิน ผลประโยชน์ของโครงการเป็นรูปตัว เงินได้ โดยจะประเมิน ความเหมาะสม
ภายใต้กรอบวิเคราะห์ที่ผู้ประเมินจะให้คะแนนจากผลของตัวชี้วัดความสาเร็จ อย่างไรก็ดี MCA เป็น
กรอบการวิเคราะห์ที่ควรนามาใช้เป็นเครื่องมือเสริมการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข เพราะเป็นกรอบการ
ประเมินเชิงคุณภาพที่เสี่ยงต่อการเบี่ยงเบนได้เมื่อเทียบกับการประเมินเชิงตัวเลข
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ตารางที่ 2.3 แสดงขั้นตอนการดาเนิน RIA
ขั้นตอน
1. กาหนดวัตถุประสงค์
2. ปัญหาที่ต้องการแก้ไข
3. มาตรการที่ต้องการเสนอแนะ

4. การวิเคราะห์ประโยชน์และ
ต้นทุน
5. เปรียบเทียบประโยชน์และ
ต้นทุน
6. ระบุมาตรการทางเลือก
7. เปรียบเทียบประโยชน์และ
ต้นทุนกับทางเลือกอื่นๆ
8. เปรียบเทียบประโยชน์และต้นทุน
ของมาตรการทางเลือกและ
มาตรการที่ต้องการเสนอแนะ
9. การประชาพิจารณ์กับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการกาหนดมาตรการ
อธิบายสภาพและขอบเขตของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข
- อธิบายมาตรการที่ต้องการเสนอแนะ
- ระบุหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกาหนดมาตรการ
- ระบุกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบจากการกาหนดมาตรการ รวมถึง
ประชาชน กลุ่มธุรกิจ และหน่วยงานรัฐบาล
- ระบุแนวทางในการกากับผลสาเร็จของมาตรการ
ระบุประโยชน์และต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผลประโยชน์และต้นทุน
ในการบริหารจัดการและการกากับมาตรการ รวมทั้งผลประโยชน์
และต้นทุนเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เปรียบเทียบผลประโยชน์และต้นทุนของแต่ละหัวข้อข้างต้น
ระบุมาตรการอื่นๆ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ที่ไม่ใช่
มาตรการ
เปรียบเทียบประโยชน์และต้นทุนระหว่างทางเลือกต่างๆ
อธิบายว่ามาตรการที่ต้องการเสนอแนะดีกว่าแนวทางเลือกอื่นๆ
อย่างไร
อธิบายขั้นตอนในการประชาพิจารณ์ ระบุทุกกลุ่ม และความเห็น
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ที่มา : Introductory Handbook for Undertaking Regulatory Impact Analysis (RIA) Version 1.0 October 2008

OECD (2002) ได้ทาการสารวจผลสาเร็จของการลงทุนในระบบ RIA ในกลุ่ม
ประเทศ OECD ในช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา โดยพบว่า RIA สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(Cost-Effectiveness) ในการตัดสินใจดาเนินมาตรการต่างๆ ความโปร่งใส และทาให้เกิดการมีส่วน
ร่วมระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากขึ้น นอกจากนี้ การดาเนิน RIA ก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎหมาย
หรื อ มาตรการต่ า งๆ ยั ง สามารถท าให้ ก ารท างานของภาครั ฐ มี ค วามสอดคล้ อ งกั น และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางานระหว่างหน่วยงานภาครัฐได้อีกด้วย โดยในประเทศเนเธอร์แลนด์พบว่า RIA
สามารถทาให้ประมาณร้อยละ 20 ของข้อเสนอกฎหมายหรือมาตรการทั้งหมดจะต้องมีการพิจารณา
ยกเลิกหรือแก้ไข สาหรับประเทศเกาหลีใต้ การดาเนิน RIA ในระยะ 5 ปีแรก (1998-1999) ทาให้
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มากกว่าร้อยละ 25 ของข้อเสนอกฎหมายหรือมาตรการใหม่ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมายและมาตรการ ในส่วนของประเทศแคนาดาพบว่า การดาเนิน RIA ในระยะยาวและ
การส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมอย่างสม่าเสมอ จะส่งผลดีต่อการวัฒนธรรมของผู้กาหนดกฎหมาย
อย่างไรก็ดี ผลการศึกษายังพบว่า การนา RIA มาปฏิบัติใช้ยังพบปัญหาในหลายด้าน
โดยปัญหาที่พบบ่อยครั้งในกลุ่มประเทศ OECD คือ มีความผิดพลาดในการเก็บข้อมูล ข้าราชการขาด
การฝึกอบรม และปัญหาในการนา RIA มาใช้ประเมินกับมาตรการมีผลบังคับใช้แล้ว นอกจากนี้
มาตรการที่ใช้ในภูมิภาคหรือท้องถิ่นในหลายประเทศยังได้รับการยกเว้นในการดาเนิน RIA โดยส่วนมาก
จะนาไปใช้ กับกฎหมายหรือมาตรการที่ออกใหม่เท่านั้น ทาให้การประเมินผลกระทบกฎหมายและ
มาตรการต่างๆ ในภาพรวมไม่ชัดเจน
Sunstein (2013) ได้อ้างอิงผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งได้
มีการศึกษากันอย่างกว้างขวางในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เชิงพฤติกรรม (Behavioral Economics)
และจิ ตวิ ทยา (Psychology) ซึ่ง ได้ ข้อ สรุ ปที่ ตรงกั น ว่า มนุษ ย์มี การตั ดสิ นใจโดยสั ญ ชาตญาณ
(Intuition) มากกว่าการใช้เหตุผล (Rationality) นอกจากนี้ Sunstein ได้ตั้งข้อสังเกตว่า บุคคลแต่ละคน
มักมีความเชื่อ (Values) ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์มาสนับสนุน แต่เมื่อใดก็ตามที่มี
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่พิสูจน์ให้เห็นได้อย่างชัดเจน ก็จะทาให้บุคคลที่มีความเชื่อที่แตกต่างกันเหล่านั้น
ได้ข้อสรุปที่ตรงกัน แม้ว่าก่อนหน้านี้ บุคคลแต่ละคนจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันก็ตาม ดังนั้น ในการ
ออกกฎหมายและ/หรือประเมินว่ากฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้วนั้น เป็นกฎหมายที่ดีหรือไม่ Sunstein
เห็นว่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกกฎหมายไม่ควรใช้สัญชาตญาณ ความรู้สึก และความเชื่อของตน
โดยที่ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์มารองรับ ในมุมมองของ Sunstein ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออก
และ/หรือปรับปรุงกฎหมาย จาเป็นที่จะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของกฎหมาย
เพื่อที่จะได้ทราบถึงข้อดีข้อเสีย ก่อนที่จะตัดสินใจออกกฎหมายและ/หรือพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย
ที่ใช้บังคับอยู่ โดยต้นทุนและผลประโยชน์นี้ อาจวัดอยู่ในรูปของตั วเงินและ/หรืออยู่ในรูปที่ไม่เป็น
ตัวเงินก็ได้
Sunstein ได้ยกตัวอย่างการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในรูปตัวเงิน และใน
รูปที่ไม่เป็นตัวเงินของการออกกฎหมายเกี่ยวกับตู้เย็นประหยัดพลังงาน โดยหากต้นทุนของการออก
กฎหมายเกี่ยวกับตู้เย็นประหยัดพลังงาน ทาให้ต้นทุนของตู้เย็นประหยัดพลังงานรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น 200
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเครื่อง แต่ทาให้ผู้บริโภคสามารถประหยัดพลังงานคิดเป็นมูลค่า 100 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ตลอดอายุการใช้งาน และหากสมมติให้ตู้เย็นประหยัดพลังงานรุ่นใหม่ขายได้ 8 ล้านเครื่องต่อปี
ดังนั้น ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้ นเท่ากับ 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่ต้นทุนมีค่าเท่ากับ 1,600
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถ้าหากวัตถุประสงค์หลักของการออกกฎหมายคือ ต้องการช่วยเหลือผู้บริโภค
Sunstein เห็นว่า กฎหมายนี้คงค่อนข้างลาบากที่จะผ่านความเห็นชอบ เพราะผู้บริโภคเป็นผู้เสียประโยชน์
ซึ่งการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในรูปตัวเงินแสดงให้เห็นว่า เหตุใดจึงไม่ควรออกกฎหมายนี้
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อย่างไรก็ดี หากตู้เย็นประหยัดพลังงานรุ่นใหม่สามารถทาให้ผู้บริโภคประหยัดได้ 400 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ตลอดอายุการใช้งาน ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะเท่ากับ 3,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมากกว่าต้นทุ นที่
เพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า ในกรณีนี้ การออกกฎหมายเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดี Sunstein ยังได้
ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกกฎหมายควรจะต้องทราบด้วยว่า ตู้เย็นประหยัด
พลั งงานรุ่ นใหม่ มี คุ ณภาพดี เที ยบเท่ ากั บรุ่ นที่ ขายอยู่ ใน ปั จจุ บั นหรื อไม่ หากไม่ ดี กว่ า
การออกกฎหมายจะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับผู้บริโภค อีกทั้งควรจะต้องตระหนักด้วยว่า กฎหมายใหม่นี้
จะทาให้ผู้บริโภคซื้อตู้เย็นประหยัดพลังงานรุ่นใหม่หรือไม่ หากผู้บริโภคไม่ได้ให้ความสนใจที่จะซื้อ
ตู้เย็นประหยัดพลังงานรุ่นใหม่มากนัก การออกกฎหมายใหม่ก็จะเป็นการเพิ่มต้นทุนเช่นกัน เนื่องจาก
ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการออกกฎหมายต้ อ งเสี ย เวลาและทรั พ ยากรต่ า งๆ ในการออกกฎหมาย
แต่ผู้บริโภคกลับไม่ให้ความสนใจในตู้เย็นประหยัดพลังงานรุ่นใหม่ นอกจากนี้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ออกกฎหมายอาจจะต้องมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยว่า หากผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากตู้เย็นประหยัด
พลั งงานรุ่ น ใหม่ เหตุใ ดผู้ บ ริ โ ภคจึ งไม่ซื้อ ซึ่ง คาตอบที่ ได้รั บอาจอยู่ใ นรูป ของความรู้สึ กและ/หรื อ
ความเชื่อของผู้บริโภคที่ไม่สามารถวัดตัวเงินได้ Sunstein ให้ความเห็นว่า ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการออกกฎหมายควรนามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ ซึ่งหาก
วิเคราะห์แล้ว ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นมากกว่าต้นทุน ก็ควรที่จะออกเป็นกฎหมาย แต่ถ้าหากต้นทุน
มากกว่าผลประโยชน์ ก็ไม่ควรออกกฎหมายเกี่ยวกับตู้เย็นประหยัดพลังงาน
นอกจากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในรูปของตัวเงินและในรูปที่ไม่เป็น
ตัวเงินตามแนวคิดของ Sunstein (2013) แล้ว de Soto (2001) ได้ศึกษาต้นทุนและผลประโยชน์
ของกฎหมายโดยวั ด จากจ านวนขั้ น ตอนและระยะเวลาที่ ป ระชาชนและ/หรื อ ธุ ร กิ จ ใช้ ติ ด ต่ อ กั บ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อขออนุ ญาตดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ เช่น การขอใบอนุญาตประกอบการกิจการ
การค้า การขออนุ ญาตสร้างที่อยู่ อาศัย และการขออนุญาตใช้ที่ดินรกร้างว่างเปล่ าเพื่อทาประโยชน์
เป็นต้น จากการศึกษาของ de Soto พบว่า ในประเทศเปรู การขออนุญาตเปิดสถานประกอบการ
เกี่ยวกับเสื้อผ้าขนาดเล็ กที่ใช้คนทางาน 1 คน ใช้เวลา 289 วัน และมีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการขอ
อนุญาตรวมทั้งสิ้น 1,231 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมากกว่าค่าแรงขั้นต่าที่จ้างคนงานต่อเดือนถึง 31 เท่า
ในประเทศเปรูเช่นกัน การขอใบอนุญาตเพื่อก่อสร้างบ้านบนที่ดินของรัฐใช้เวลา 6 ปี 11 เดือน มีขั้นตอน
ทั้งสิ้น 207 ขั้นตอน และมีหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจานวน 52 หน่วยงาน สาหรับในประเทศอียิปต์
ผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของที่ดินที่เป็นทะเลทรายของรัฐจะต้องผ่านขั้นตอนอย่างต่า 71 ขั้นตอน และมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจานวน 31 หน่วยงาน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 5 ถึง 14 ปี
นอกจากนี้ de Soto พบว่า การขออนุญาตเพื่อที่จะตั้งรกรากของประชาชนบนที่ดินของรัฐในประเทศเฮติ
ประชาชนจะต้องเช่าที่ดินจากรัฐบาลก่อนจึงจะสามารถซื้อที่ดินนั้นได้ในเวลาต่อมา กระบวนการในการ
ที่จะได้มาซึ่งสิทธิ์ในการเช่าที่ดินจะต้องผ่านขั้นตอนของรัฐจานวน 65 ขั้นตอน โดยเฉลี่ยแล้วใช้เวลา
ประมาณ 2 ปี เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในการเช่า 5 ปี และหากประชาชนต้องการซื้อที่ดินที่ตนเช่าอยู่ จะต้อง
ผ่านกระบวนการของภาครัฐอีก 111 ขั้นตอน และใช้เวลาประมาณ 12 ปี สาหรับประเทศเฮตินั้น
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การครอบครองที่ดินอย่างถูก กฎหมายต้องใช้เวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 19 ปี หากพิจารณาขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ประชาชนและ/หรื อธุร กิจต้องติดต่อกับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในการเปิด
กิจการการค้า รวมทั้งสิทธิ์ในการเช่าและ/หรือครอบครองที่ดินจากตัวอย่างที่ de Soto ศึกษา พบว่า
กฎหมายของประเทศต่างๆ เหล่านี้ได้ก่อให้เกิดต้นทุนและสร้างภาระต่อประชาชนและ/หรือธุรกิจ
เป็นอย่างมาก
จิรพร สุเ มธีประสิทธิ์ (2552) ได้กล่าวถึงแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการดาเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจโดยเห็นว่า การประเมินความคุ้มค่าด้วยการ
เปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับ (Cost Benefit Analysis : CBA) ถือว่าเป็นเทคนิคการ
วิเคราะห์แนวทางหนึ่งที่จะสามารถใช้ในการประเมินผลของการตัดสินใจของการดาเนินโครงการของ
รัฐวิสาหกิจได้ว่า มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะมั่นใจในความคุ้มค่าของโครงการที่ดาเนินการ
ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการนาแนวคิดการเปรียบเทียบ
ต้นทุนและผลประโยชน์มาใช้กับการดาเนินโครงการเชิงสังคมของรัฐวิสาหกิจ โดยสรุปได้ 3 ประการ
ดังนี้
ประการแรก แม้ว่าบางโครงการจะได้มีการวิเคราะห์ทางเลือกแต่ละทางเลือกเพื่อ
เปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้จากโครงการ แต่มักจะจากัดมุมมองในการประเมินต้นทุน
เฉพาะส่วนของต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ตกเป็นภาระทางการเงินของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ โดยไม่ได้คานึงถึง
ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระเพิ่มขึ้นแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินโครงการ อีกทั้ง
รัฐวิสาหกิจบางแห่งอาจจะไม่ได้มีการตั้งวงเงินชดเชยสาหรับความเสียหายที่เกิดจากผลกระทบทางลบ
ของโครงการด้ว ย ซึ่ง จะทาให้ผ ลการประเมิน ต้นทุนออกมาต่ากว่าความเป็นจริง และอาจทาให้
มองเห็นว่าโครงการที่จัดทามีความคุ้มค่า เพราะไม่ได้รวมต้นทุนที่เกิดจากผลกระทบทางลบด้วย
ประการที่สอง ในทางตรงกันข้าม ในการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการดาเนิน
โครงการ อาจไม่มีการพิจารณาผลลัพธ์ทางสังคมหรือผลประโยชน์ทางอ้อมให้ครบถ้วน แต่พิจารณา
เพี ย งผลประโยชน์ ที่ ม องเห็ น หรื อ ผลประโยชน์ ใ นระยะสั้ น ๆ ท าให้ ก ารเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น กั บ
ผลประโยชน์ ออกมาแล้ว ดูเหมือนว่าโครงการไม่คุ้มค่าก็ได้ ทั้งที่แท้จริงแล้ว ผลประโยชน์ที่รวมทั้ง
ผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมออกมาคุ้มค่า
ประการที่ ส าม การน าแนวคิ ด การเปรี ยบเที ย บต้ น ทุ น กับ ผลประโยชน์ แ ต่ ล ะ
ทางเลื อกมาใช้ จ าเป็ นต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าเป็นโครงการที่ดาเนินการแล้ วเสร็จสิ้นสามารถ
ประเมินผลลัพธ์ได้ภายในปีเดียว หรือต้องติดตามเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลลัพธ์หลายปี อีกทั้งในบาง
โครงการอาจให้ผลประโยชน์ในปีหลังๆ เมื่อพิจารณาเฉพาะปีใดปีหนึ่งอาจทาให้เห็นว่ามีแต่ต้นทุน ไม่มี
ผลลัพธ์ที่ชัดเจน

28
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ (สสส.) (2557) โดยมูลนิธิ
สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาแห่ ง ประเทศไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ได้ทาการศึกษาการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment/SROI)
ในประเด็นการดาเนินงานที่สาคัญของ สสส. ในด้านต่างๆ ได้แก่ (1) ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ
(2) ด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (3) ด้านการส่งเสริมการออกกาลังกาย (4) ด้านการบริโภค
อาหาร (5) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (6) ด้านผู้พิการและผู้สูงอายุ และ (7) ด้านเด็กและเยาวชน เพื่อ
ประเมินความคุ้มค่าด้านผลประโยชน์ทางสังคมจากการดาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพบางแผนงานหรือ
โครงการที่ ไ ด้รั บ การสนั บ สนุ น โดย สสส. รวมถึ ง เพื่ อ เป็ น ข้อ มู ล การด าเนิน งานและปรับ ปรุง การ
ดาเนินงานให้บรรลุผลผลิตและผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง และเพื่อสะท้อนมูลค่าทางสังคมของการลงทุน
ของ สสส. การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) มีหลักการ คือ การเปรียบเทียบผลลัพธ์หรือ
ผลกระทบที่ ถู ก วั ด และแปลงค่ า เป็ น ตั ว เงิ น เที ย บกั บ เงิ น ลงทุ น ที่ ใ ช้ ไ ปเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ กั น อย่ า ง
แพร่หลายเพื่อประเมินการลงทุนในภาคสังคม ใช้ได้ทั้งการประเมินโครงการที่ได้ทาสาเร็จไปแล้ว หรือ
วิเคราะห์เพื่อคาดการณ์ผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในกรณีก่อนการดาเนินโครงการก็ได้
สสส. ได้กล่าวถึงหลักการและวิธีการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) โดย
กล่าวว่า กรอบการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมมีจุดเด่นคือ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในระหว่างการวิเคราะห์ ซึ่งจะเข้ามาเกี่ยวข้องในหลายขั้ นตอน เช่น การตัดสินใจเลื อกตัว ผลลั พธ์
(Outcomes) การสร้างแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) การเลือกตัวแทนทางการเงิน (Financial
Proxies) และสัดส่วนความเป็นเจ้าของของผลงาน (Attribution Proportion) การมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียนี้จะช่วยเพิ่มการยอมรับในผลการวิเคราะห์มากขึ้น เกิดการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
และแลกเปลี่ยนความเห็น ตลอดจนการทางานร่วมกันเพื่อพัฒนาการดาเนินงานให้ดีขึ้น แต่วิธีนี้อาจมี
ข้อจากัดในเรื่องอคติ (Bias) ในการวิเคราะห์ โดยเฉพาะหากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้เข้าร่วมหรือมี
ผู้เข้าร่วมบางคนที่มีอานาจในการตัดสินใจมากกว่าผู้อื่น หลักการอื่นๆ ของการวิเคราะห์นี้ประกอบด้วย
การทาความเข้าใจเรื่องผลการเปลี่ยนแปลงและการตีมูลค่าจากสิ่งที่เกิดขึ้น นับรวมเฉพาะสิ่งที่เป็นวัตถุ
ไม่อ้างผลประโยชน์เกินความเป็นจริง มีความโปร่งใส และยืนยันความถูกต้องของผลการวิเคราะห์
สาหรับขั้นตอนการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมของ สสส. แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน
ดังนี้
1. การก าหนดขอบเขตการวิ เคราะห์ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ วนเสี ยโดยก าหนดว่ าใครคื อ
ผู้เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการดังกล่าว และตกลงร่วมกันในขอบเขตการประเมิน
2. การสร้างแผนที่ผลลัพ ธ์ เป็นขั้นตอนที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงตามกรอบ
แนวคิดของการวิเคราะห์ ซึ่ง ได้แก่ Input Process Outputs และ Outcomes ที่เกิดขึ้นของกิจกรรม
หรือโครงการ
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูลผลลัพธ์ (Outcomes) และการประเมินมูลค่าทางการเงิน
โดยการหาค่าตัวชี้วัด (Indicators) ที่สามารถวัดผลลัพธ์ที่กาหนดได้ ซึ่งจาเป็นที่จะต้องมีข้อมูลที่สามารถ
สืบค้นและเข้าถึงได้ อีกทั้งต้องสามารถทาการประเมินมูลค่าของผลลัพธ์นั้นๆ ให้อยู่ในรูปของเม็ดเงินได้
โดยมีขั้นตอนหลัก ๆ ได้แก่
 การเก็บรวบรวมข้อมูลของผลลัพธ์ที่จะวัด ซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ ที่
เกิดขึ้นจากการดาเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 มูลค่าตัวแทนทางการเงิน (Financial Proxy) เป็นการให้มูลค่ากับผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
4. การกาหนดและรวบรวมข้อมูลผลกระทบของโครงการว่าเกิดจากโครงการที่ถูก
ประเมินหรือไม่ โดยพิจารณาองค์ประกอบ ดังนี้
 สัดส่วนของผลลัพธ์ที่ไม่ควรนามาคานึงถึง เพราะเป็นผลที่เกิดขึ้นเองอยู่แล้ว
แม้ว่า สสส. จะไม่มีกิจกรรมที่ทาอยู่ (Deadweight)
 สัดส่วนของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นผลจากการทางานของ สสส. และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอื่นๆ เป็นสัดส่วนอย่างไรบ้าง (Attribution)
 ผลลั พธ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดนอกขอบเขตของโครงการและไม่ใช่ผลลัพธ์
หลั ก ที่ พิ จ ารณาของโครงการ อั น จะส่ ง ผลทางลบกั บ โครงการอื่ น ๆ
(Displacement)
 การประมาณระยะเวลาที่โครงการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและอัตราการ
ลดลงของผลประโยชน์ของโครงการ (Benefit Period และ Drop-Off)
5. การคานวณ SROI รวมทั้งการรายงานผลและการใช้ประโยชน์ค่า SROI เป็น
มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ทางสังคมทั้งหมดต่อหนึ่งหน่วยการลงทุน โดยใช้สูตรในการคานวณ
SROI ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) ของการลงทุนในโครงการด้านต่างๆ
ทั้ง 8 ด้าน ของ สสส. พบว่า มีค่า SROI สูงกว่า 1 ซึ่งหมายถึงว่า ในทุกๆ การลงทุน 1 บาท จะได้รับ
ผลตอบแทนทางสังคมสูงกว่า 1 บาท เช่น ผลการวิเคราะห์ SROI ของการลงทุนในโครงการด้านการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบของ สสส. มีค่า SROI เท่ากับ 18 เท่า ซึ่งหมายถึง ในทุกๆ การลงทุน 1 บาท
จะได้ผลตอบแทนทางสังคมเท่ากับ 18 บาท อย่างไรก็ตาม สสส. กล่าวว่า การวิเคราะห์ผลตอบแทน
ทางสังคมยังมีข้อจากัดอยู่หลายด้าน ทั้งการไม่มีข้อมูลหรือมีข้อมูลไม่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประสบได้ใน
ทุกการศึกษา รวมทั้งการสร้างตัวแทนทางการเงินและผลลัพธ์ที่ยังคงต้องอาศัยข้อสมมติ
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Goeverden et al. (2006) ได้ศึกษาผลการดาเนินมาตรการรถเมล์ฟรีใน 4
พื้นที่ในสหภาพยุโรป โดยแบ่งเป็นการบริการรถเมล์ฟรีให้กับทุกคน 2 โครงการ ที่มีวัตถุประสงค์ในการ
สนับสนุนการลดมลภาวะ การเพิ่มจานวนผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ ในส่วนของอีก 2 โครงการเป็น
การให้ บ ริ การรถเมล์ ฟรี ให้ กั บ กลุ่ ม นั กเรี ย นเพื่อทดแทนเงินสวัส ดิการที่รัฐ จะจัดสรรให้ เป็น วงเงิ น
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการสมัครเรียนมหาวิทยาลัยมากขึ้น โดยผลการศึกษาพบว่า มีความสาเร็จในการ
ส่งเสริมให้มีผู้ใช้บริการมากขึ้น อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง (Modal Shift) มาใช้รถเมล์ฟรี
ยังมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมไม่ชัดเจน เนื่องจากสัดส่วนของผู้ใช้บริการซึ่งเดิมใช้จักรยาน หรือ
บริการขนส่งสาธารณะประเภทอื่น เป็น สัดส่ วนที่สูง ตลอดจนโครงการยังส่งผลให้ ประชาชนมีการ
เดิน ทางมากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้ น ผลสรุป การศึกษาจึงสนับสนุนให้มีการให้ บริการรถเมล์ ฟรีกับกลุ่ ม
เฉพาะ เนื่องจากในกรณีที่เป็นการให้บริการรถเมล์ฟรีทั้งระบบอาจผลกระทบเชิงลดต่อสิ่งแวดล้อมได้
ตลอดจนเป็นภาระต่อประชาชนในภาพรวมซึ่งต้องจ่ายภาษีเพื่อสนับสนุนมาตรการดังกล่าว
2.3.2 การวิเคราะห์มาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนในโครงการรถเมล์ฟรี
ในการศึกษาวิจั ย นี้ คณะผู้ วิ จัยได้เลื อกมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชน
ในโครงการรถเมล์ฟรี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการประชานิยมของรัฐบาลที่ดาเนินการต่อเนื่องมากว่า 9 ปี
เพื่อมาถอดบทเรียน (Lesson Learn) โดยการศึกษาวิเคราะห์ถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้รั บจาก
การดาเนินมาตรการดังกล่าว ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่า มีการศึกษาวิเคราะห์
มาตรการดังกล่าวไว้สรุปดังนี้
วุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล (2555) ได้ทาการวิเคราะห์ความเสี่ยงและภาระทางการคลัง
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยได้เสนอแนะว่า เนื่องจากการให้บริ การของ ขสมก. เป็นการ
ให้บริการสาธารณะที่ไม่ได้กาหนดราคาค่าโดยสารตามต้นทุนที่แท้จริง ในขณะที่รัฐบาลได้มอบหมายให้
ขสมก. ให้บริการรถเมล์ฟรีตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยให้การอุดหนุนใน
ลักษณะการชดเชยการสูญเสียรายได้ค่าโดยสารเท่านั้น ส่งผลให้ ขสมก. ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
หากรัฐบาลมีนโยบายที่จะดาเนิน มาตรการลดค่าครองชีพฯ เป็นการถาวร ควรจะต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการให้เงินอุดหนุนจากระบบเดิมไปใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงิน
อุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2554 ที่เป็นการชดเชยผลขาดทุนตามส่วนต่างของ
ราคาค่าโดยสารที่รัฐบาลกาหนด (ซึ่งเท่ากับศูนย์บาท) กับต้นทุนการให้บริการของ ขสมก. (ซึ่งสูงกว่า
ค่าโดยสารที่ ขสมก. เรียกเก็บในปัจจุบัน) เพื่อให้ ขสมก. ไม่เกิดผลขาดทุนจากการดาเนินงานตาม
มาตรการฯ ของรัฐบาล ทั้งนี้เห็นว่า การให้บริการรถเมล์ฟรีตามมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชน
และการกาหนดราคาที่ต่ากว่าต้นทุนถือเป็นการดาเนินกิจกรรมกึ่งการคลัง (Quasi Fiscal Activities :
QFAs) จึงสมควรมีหลักเกณฑ์การชดเชยที่ชัดเจนและสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (2557) ได้ทาการศึกษา
ความเหมาะสมในการดาเนินการสนับสนุนมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางของ
รถเมล์ฟรีขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยทาการศึกษาโครงการรถเมล์ฟรี 13 ระยะ
(ทั้งนี้ ขณะที่ทาการศึกษายังอยู่ระหว่างการดาเนินโครงการฯ ระยะที่ 13 ดังนั้น จึงทาให้ไม่ส ามารถ
ประเมิน ผลทางด้านผลประโยชน์ จากการลงทุนในระยะที่ 13 ได้) พบว่า โครงการดังกล่ าวมีการ
บริหารงาน และการคานวณต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ดังนี้
1. วิธีการให้บริการ : มีการจัดเก็บข้อมูล การให้บริการรถเมล์ฟรี โดยเมื่อ
ผู้โดยสารขึ้นรถ พนักงานเก็บค่าโดยสารจะฉีกตั๋วให้ผู้โดยสาร แต่ถ้าไม่มีพนักงานเก็บค่าโดยสารจะให้
พนักงานขับรถนับจานวนผู้โดยสารแทน ทั้งนี้ กระทรวงการคลังมีการจัดเจ้าหน้าที่มาทาการสุ่มตรวจ
เป็นครั้งคราว
2. การคานวณต้นทุนของการให้บริการในแต่ละเดือน : คานวณตามค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริงตามงบกาไรขาดทุน ซึ่งในงบกาไรขาดทุนจะมีต้นทุนทางตรงกับต้นทุนทางอ้อม ดังนี้
- ต้นทุนทางตรง คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการเดินรถ
- ต้นทุนทางอ้อม คือค่าใช้จ่ายสาหรับหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งใช้หลักการปัน
ส่วน และนาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาเฉลี่ยจากจานวนรถโดยสารธรรมดาทั้งหมด 1,655 คัน ซึ่งจะนามา
คานวณเป็นต้นทุนของรถเมล์ฟรี จานวน 800 คัน
เมื่ อ จั ด ท าตามหลั ก เกณฑ์ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว จะส่ ง ข้ อ มู ล ให้ ศู น ย์ บ ริ ก าร
วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบอิสระดาเนินการตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบ
เสร็ จ แล้ ว ศูน ย์ บ ริ การวิช าการแห่งจุฬาฯ จะส่ งรายงานให้ ขสมก. เพื่อนาไปขอรับเงินจากส านัก
งบประมาณต่อไป
3. วิธีตั้งงบประมาณเพื่อขอเงินชดเชย : วิธีตั้งงบประมาณเพื่อขอเงินชดเชย ทาง
หน่วยงานจะใช้ประมาณการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยฐานข้อมูลมาจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นปีที่ผ่านมา
ปรับเพิ่มในส่วนเงินเดือนประมาณร้อยละ 6.5 และปรับราคาค่าน้ามันให้สอดคล้องกับการจัดทา
งบประมาณ เนื่องจากการนาเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการต้องดาเนินการล่วงหน้าก่อนเดินรถ
4. วิธีการเบิกเงินจากกระทรวงการคลัง : ที่ผ่านมา ขสมก. จะทาการเดินรถไป
ก่อนตลอดปีงบประมาณ และสานักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณชดเชยให้ ในปีถัดไป เช่น เดินรถ
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556 ซึ่งอยู่ในปีงบประมาณ 2556 จะได้รับเงินงบประมาณ
เดือนพฤศจิกายน 2556 ซึ่งอยู่ในปีงบประมาณ 2557
กรณีแหล่งเงินชดเชยจากเงินกู้ ขสมก. จะต้องนาเสนอกระทรวงคมนาคม
พิจ ารณานาเสนอคณะรัฐ มนตรีอนุ มัติก ารกู้เ งิน ซึ่ง เป็น ไปตามพระราชกฤษฎีก าจัด ตั้ง องค์ก าร
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 มาตรา 7 (7) ซึ่งกาหนดว่า การกู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินจานวนเกิน
คราวละห้าล้านบาทต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน
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5. ที่มาของแหล่งเงิน : ในช่วงแรกรัฐบาลอนุมัติให้ใช้เงินชดเชยจากงบประมาณ
แผ่นดิน แต่ต่อมาอนุมัติให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้และค้าประกันเงินกู้ของ ขสมก. แล้วสานัก
งบประมาณจะจัดสรรงบประมาณเพื่อชาระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ในระยะ
หลังคณะกรรมการนโยบายและกากับการบริหารหนี้สาธารณะมีมติไม่ให้ใช้เงินจากแหล่งเงินกู้ โดยเห็น
ควรให้ใช้เงินงบประมาณแทน
นอกจากนี้ ในรายงานดังกล่าวยังได้ระบุว่า การดาเนินโครงการที่ผ่านมามีปัญหา
อุปสรรคหลายด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการเดินรถ คุณภาพการให้บริการ และความโปร่งใสในการ
ดาเนินการ รวมทั้ง ไม่มีการศึกษาผลการดาเนินงานของโครงการว่า ในแต่ละระยะมีผลการดาเนิน
โครงการเป็นอย่างไร ขาดการทาวิจัยและพัฒนาเพื่อการติดตามประเมินผลโครงการที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งขาดการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact
Assessment, SIA) การวิเคราะห์ผลตอบแทนการ ลงทุน (Return On Investment, ROI) การวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return On Investment, SROI) และการวิเคราะห์มาตรการใน
ต่างประเทศเทียบกับประเทศไทย ทั้งๆ ที่โครงการมีการขยายระยะเวลาการดาเนินงานมาแล้วถึง 13 ระยะ
มากกว่า 5 ปี
ทั้ ง นี้ ในการวิ เคราะห์ โครงการรถเมล์ ฟรี สถาบั นเทคโนโลยี พระจอมเกล้ า เจ้ า
คุณทหารลาดกระบัง ได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านการวิเคราะห์ SWOT ของโครงการฯ
(2) การวิเคราะห์โครงการ โดยใช้เกณฑ์และตัวชี้วัดระดับความสาเร็จของโครงการฯ
ประกอบด้วย 8 เกณฑ์ คือ เกณฑ์ประสิทธิภาพ เกณฑ์ประสิทธิผล เกณฑ์ความพอเพียง เกณฑ์ความ
พึงพอใจ เกณฑ์ความเป็นธรรม เกณฑ์ความก้าวหน้า เกณฑ์ความยั่งยืน และเกณฑ์ความเสียหายของ
โครงการ
ในส่วนของเกณฑ์ประสิทธิภาพ ได้ใช้แนวคิดการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน
(Return On Investment : ROI) ในการวัดระดับความสาเร็จของโครงการฯ โดย ROI เป็นการพิจารณา
ผลประโยชน์ตอบแทนทางการเงินจากการลงทุน โดยคานวณจากต้นทุนและประโยชน์ทางการเงิน
ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามโครงการ/มาตรการ ซึ่งค่า ROI ควรจะต้องมากกว่า 1 จึงจะถือว่ามีความ
คุ้มค่าต่อการลงทุน โดยมีสูตรในการคานวณ ดังนี้

(3) ด้านการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) ซึ่งเป็นการคานวณมูลค่า
ปัจจุบันของผลประโยชน์ทั้งหมด และมูลค่าปัจจุบันของการลงทุนทั้งหมด มาคานวณเพื่อให้ได้มูลค่า
ปัจจุบันของผลตอบแทนทางสังคม โดยมีสูตรในการคานวณ ดังนี้
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ทั้งนี้ หากค่า SROI > 1 จะแสดงให้เห็นว่า การดาเนินมาตรการรถเมล์ฟรีให้ผลประโยชน์ต่อสังคม
มากกว่าเงินลงทุนที่รัฐบาลสนับสนุน โดยในปัจจุบันการวิเคราะห์โครงการของภาครัฐ และเอกชน
ต่างให้ความสนใจกับการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) มากขึ้น โดยเฉพาะการประเมินผล
กระทบทางสังคมของโครงการฯ เพื่อนาข้อมูลทางสังคม (Social Information) เข้ามาสู่กระบวนการ
ตัดสินใจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาประเทศ
โดยผลการศึ ก ษาความเหมาะสมในการด าเนิ น การสนั บ สนุ น มาตรการลด
ค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางของรถเมล์ฟรี สรุปได้ว่า โครงการมีจุดแข็งที่สาคัญ คือ
มีก ลไกเพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น งานตามมาตรการ หน่ว ยงานดาเนิ นการมี ประสบการณ์แ ละความ
เชี่ยวชาญ และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่มีจุดอ่อน คือ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ขาดแรงจูงใจเนื่องจากความไม่แน่นอนของโครงการ เส้นทางการให้บริการไม่ครอบคลุม
เป็นนโยบายที่ไม่เป็นธรรม และขาดการติดตามประเมินผลโครงการที่มีประสิทธิภาพ ส่วนโอกาส คือ
เป็นนโยบายที่เพิ่มโอกาสทางการเมืองให้กับรัฐบาล ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการ ช่วยลด
ค่าครองชีพของประชาชน ทาให้ประชาชนมีกาลังซื้อมากขึ้น และช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร และ
อุ ป สรรค คื อ งบประมาณมี จ ากั ด รั ฐ บาลอาจเสี ย โอกาสในการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานอื่ น ๆ
ของประเทศ และรายได้ของผู้ประกอบการเอกชนร่วมบริการลดลง
ส าหรั บ ผลการวิ เ คราะห์ ด้ า นผลตอบแทนการลงทุ น นั้ น ได้ ท าการวิ เ คราะห์
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนจากค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการสนับสนุนงบประมาณของภาครัฐ ในการดาเนิน
มาตรการทั้ง 13 ระยะ โดยภาครัฐได้จัดสรรงบประมาณตามต้นทุนการให้บริการรถเมล์ฟรี รวมทั้งสิ้น
13,980.84 ล้านบาท ในส่วนของผลประโยชน์จากการลงทุน พิจารณาจากจานวนผู้โดยสารที่ใช้บริการ
รถเมล์ฟรีจานวน 800 คัน (ทั้ง 13 ระยะ) โดยการประมาณผลประโยชน์จากการลงทุนพิจารณาจาก
ผลประโยชน์ ท างการเงิ น ของการใช้ บ ริ ก ารรถเมล์ ฟ รี โดยค านวณจากข้ อ มู ล ปริ ม าณผู้ โ ดยสาร
รถโดยสารฟรีของ ขสมก. (จานวนผู้โดยสารในแต่ละระยะ) คูณด้วยอัตราค่าโดยสารรถธรรมดาของ
ขสมก. คือ 6.50 บาท ต่อเที่ยว/คน พบว่า การดาเนินมาตรการดั งกล่าว ทาให้มีผลประโยชน์จากการ
ลงทุนรวมทั้งสิ้น 4,693 ล้านบาท โดยผลการคานวณ ผลตอบแทนการลงทุน (ROI) มีค่าเท่ากับ -0.66
ซึ่งแสดงว่า การดาเนินมาตรการดังกล่าวในภาพรวมไม่คุ้มค่าในการลงทุน (ROI < 1)
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนทางสังคม (SROI) การดาเนินมาตรการ
ลดค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางโดยรถเมล์ฟรีของ ขสมก. ได้บรรลุตามเป้าหมายในเชิง
ปริมาณ กล่าวคือ สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้เฉลี่ยคนละ 4,680 บาทต่อปี มีผลตอบแทน
ทางสังคม (SROI) เท่ากับ 2.01 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การดาเนินมาตรการรถเมล์ฟรีให้ผลประโยชน์ต่อ
สังคมมากกว่าเงินลงทุนที่รัฐบาลสนับสนุน (SROI > 1)
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2.3.3 การสุ่มตัวอย่างสาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล
ฐิติเทพ สิทธิยศ (2557, 2560) กล่าวว่า Quasi-Random Sampling เป็นการ
เลือกตัวอย่างที่ประยุกต์มาจากรูปแบบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งได้รับการพิสูจน์โดยทฤษฎีวิวัฒนาการ
แล้วว่าสามารถอยู่รอดมาได้โดยยังไม่มีการสูญพันธุ์ ประกอบกับพื้นที่ที่ถูกเลือกมาแล้วจะไม่ถูกเลือกซ้า
เนื่องจากการเลือกตัวอย่างเป็นแบบ Quasi-Random ไม่ใช่การสุ่มแบบ Random การสุ่มแบบ Random
ทาให้ตัวอย่างที่ถูกเลือกมาแล้วมีโอกาสถูกเลือกซ้าทาให้ไม่ได้ข้อมูล (Information) ใหม่ในการศึกษา
วิเคราะห์ นอกจากนี้ การสุ่มตัวอย่างแบบ Random ไม่ได้รับประกันว่าจะได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัว
แทนที่ดี ในขณะที่การเลือกตัวอย่ างแบบ Quasi-Random นั้น จะให้กลุ่ มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดี
ที่สะท้อนถึง Real Variation ของข้อมูล ดังนั้น เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่หลากหลายและกระจายตามพื้นที่
ต่างๆ คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธี Quasi-Random Sampling ซึ่งเป็นวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างที่ประยุกต์มาจาก Golden Ratio หรือ [(1 + √5)/2] ≈ 1.618 (ภาคผนวก ก) ซึ่งทาให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีลักษณะการกระจายตัวที่ดีและไม่ซ้ากัน รวมทั้งสะท้อนรูปแบบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ ต้นทุนและผลประโยชน์ แล้ ว
พบว่า ต้นทุนและผลประโยชน์อาจวัดอยู่ในรูปของตัวเงินและ/หรืออยู่ในรูปที่ไม่เป็นตัวเงินก็ได้ โดยที่
การคานวณเปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ทางการเงิน ยังมีข้อจากัดในการประเมินต้นทุนและ
ผลประโยชน์ที่ไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่า สาหรับการวิเคราะห์โครงการรถเมล์ฟรีในวรรณกรรม
ที่ผ่านมา ได้ใช้แนวคิดการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) เพื่อประเมินผลกระทบทางสังคม
ของโครงการฯ อย่ า งไรก็ ต าม การวิ เ คราะห์ โ ครงการรถเมล์ ฟ รี ใ นอดี ต ได้ พิ จ ารณาเฉพาะเงิ น
งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินโครงการ โดยที่ยังไม่ได้พิจารณาถึงต้นทุนที่เกิดจากการใช้เงินกู้ การวิจัย
นี้พิจารณาแล้วเห็นว่า แนวคิดการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม มีความเหมาะสมสาหรับใช้ในการ
ประเมิ น ต้ น ทุ น และผลประโยชน์ ข องการด าเนิ น โครงการรถเมล์ ฟ รี เ พื่ อ ประเมิ น ความคุ้ ม ค่ า
ด้านผลประโยชน์ทางสังคม และวิเคราะห์ความเหมาะสมของมาตรการสนับสนุนทางการเงินของภาครัฐ
ต่อโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การประเมินโครงการรถเมล์ฟรีครอบคลุมถึงต้นทุนทั้งหมดใน
การด าเนิ น โครงการ การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ จ ะน าต้ น ทุ น ที่ เ กิ ด จากการใช้ เ งิ น กู้ ใ นการด าเนิ น โครงการ
มาประกอบการวิเคราะห์ เพื่อให้ เห็ น ต้น ทุน ในการดาเนินโครงการฯ ในภาพรวม เพื่ อเป็นข้อมู ล
ประกอบการตัดสินใจในการกาหนดนโยบายต่างๆ ในอนาคตต่อไป

บทที่ 3
นโยบายประชานิยม: กรณีศึกษามาตรการลดค่าครองชีพของประชาชน
ในโครงการรถเมล์ฟรี
จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 จะเห็นได้ว่า นโยบายประชานิยมของรัฐบาล
ต่างประเทศอยู่ในรูปแบบของโครงการหรือมาตรการที่จัดให้มีสวัสดิการแก่ประชาชน ซึ่งดาเนินการ
ผ่า นหน่ว ยงานภาครั ฐ เพื่อ แก้ไ ขปัญ หาเร่งด่ว นในระยะสั้นเพื่อ ลดความเดือ ดร้อนของประชาชน
จากผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยผลลัพธ์โดยตรงจากการดาเนินนโยบายดังกล่าวจะเป็นการช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างแท้จริงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่มีวัตถุประสงค์ในทางอ้อมเป็นการเรียกคะแนนนิยม
ทางการเมืองในอนาคต นอกจากนี้ การดาเนินนโยบายในลักษณะนี้ยังส่งผลให้ประชาชนเกิดความรู้สึก
เคยชินต่อสวัสดิการที่รัฐจัดหาให้จนเกิดเป็นการเสพติดนโยบายประชานิยม ทาให้ต้องมีการดาเนินการ
จัดหาให้อย่างต่อเนื่องและไม่สามารถยกเลิกได้ ก่อให้เกิดต้นทุนเป็นภาระต่องบประมาณในระยะยาว
ในบริบทของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศกาลังพัฒนาก็เช่นเดียวกัน รัฐบาลไทยหลายสมัย
ได้ใช้นโยบายในรูปแบบประชานิยมเพื่อมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนผู้มีรายได้ปานกลางถึงรายได้น้อยในประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีการดาเนินนโยบาย
เพื่อให้ความช่วยเหลือในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบการให้เงินรายได้โดยตรง (Income Basis)
เช่น โครงการเช็คช่วยชาติ โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โครงการรถยนต์คันแรก และโครงการรับจานาข้าว
และรู ปแบบที่ไม่ใช่เงินรายได้ (Non-Income Basis) การจัดการบริการขั้นพื้นฐาน เช่น โครงการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค) มาตรการลดค่าครองชีพ เป็นต้น
งานวิ จั ยนี้ มี วัตถุ ประสงค์ ในการวิเคราะห์ ต้ นทุน และผลประโยชน์ของการด าเนิ น
นโยบายประชานิยม คณะผู้วิจัยจึงได้เลือกโครงการเพื่อเป็นกรณีศึกษา ได้แก่ “โครงการรถเมล์ฟรี ”
ซึ่งเป็น 1 ในนโยบาย “6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน”1 ที่รัฐบาลดาเนินการผ่านหน่วยงาน
ผู้ดาเนินการ (Executing Agency) คือ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีวัตถุประสงค์เพื่อลด
ภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2551 เนื่องจากโครงการรถเมล์ฟรี
เป็นหนึ่งในโครงการที่มีการดาเนินโครงการต่อเนื่องมากกว่าทศวรรษ โดยมุ่งหมายเพื่อลดภาระค่าครองชีพ
ด้านคมนาคมขนส่งให้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและ 5 จังหวัดปริมณฑล ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจ
ที่มีความเจริญที่สุดและเป็นศูนย์กลางการปกครอง การบริหารราชการ การพาณิชยกรรม และการเงิน
ของประเทศ อีกทั้ง ยังเป็นเขตพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดในประเทศ โดยมีประชากร
จานวนมากกว่า 10 ล้านคน2 และยังมีประชากรจากภายนอกเขตพื้นที่ (ประชากรแฝง) 3 เข้ามาศึกษา
1

6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน ประกอบด้วย มาตรการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ามัน มาตรการชะลอราคา
ก๊าซหุงต้มในภาคครัวเรือน มาตรการใช้น้าประปาฟรีของครัวเรือน มาตรการใช้ไฟฟ้าฟรีของครัวเรือน มาตรการใช้รถไฟชั้น 3
ไม่ปรับอากาศฟรีทั่วประเทศ และมาตรการใช้รถโดยสารประจาทางไม่ปรับอากาศฟรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2
กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php
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และประกอบอาชีพ รวมทั้งอยู่อาศัยในเขตดังกล่าวอีกจานวนมากกว่า 5 ล้านคน4 เป็นจานวนเกือบ 1 ใน 4
ของประชากรทั้งประเทศ
ทั้งนี้ ในบทนี้คณะผู้วิจัยจะศึกษาข้อมูลโดยละเอียดและวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบ
จากโครงการรถเมล์ฟรีในเชิงลึก โดยจะแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกจะทาการศึกษารูปแบบ
การดาเนินงานของหน่วยงานผู้ดาเนินโครงการคือ ขสมก. ในส่วนที่สองจะทาการศึกษาข้อมูลเชิงลึก
ในการดาเนินโครงการ และในส่วนสุดท้ายจะศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการรถเมล์ฟรี
เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์ที่สะท้อนถึงต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการในบทที่ 4 ต่อไป
3.1 การดาเนินงานของ ขสมก.
3.1.1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
ขสมก. เป็ น รัฐ วิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรของรัฐบาล พ.ศ. 2496
เป็ นหน่ วยงานภายใต้ การก ากั บดู แลของรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงคมนาคม มี วั ตถุ ป ระสงค์ ในการ
ดาเนินงานเพื่อประกอบการขนส่งบุคคลในกรุงเทพมหานคร และประกอบการอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่อง
กับการประกอบการขนส่งบุคคล (มาตรา 6) โดย ขสมก. มีอานาจในการกาหนดอัตราค่าโดยสาร ว่าจ้าง
หรือรับจ้างทากิจการเกี่ยวกับการขนส่งบุคคล และสามารถกู้หรือให้กู้ยืมเงินเพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ แต่ หากเป็นการกู้ยืมเงินเกินกว่าคราวละ 5 ล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
(มาตรา 7) ทั้งนี้ กฎหมายกาหนดให้รายได้ของ ขสมก. เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานแล้ว หากเหลือ
ให้นาส่งเป็นรายได้ของรัฐ แต่ในทางกลับกัน หาก ขสมก. มีรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย พระราชกฤษฎีกาฯ
กาหนดให้รัฐบาลพึงจ่ายเงินให้แก่ ขสมก. เท่าจานวนที่จาเป็น (มาตรา 11)
นอกจากแหล่งรายได้โดยตรงแล้ว ขสมก. ยังมีแหล่งรายได้ภายใต้ ระเบียบ
ว่าด้ว ยการให้ เงิน อุดหนุ น บริ การสาธารณะของรัฐวิส าหกิจ พ.ศ. 2554 คือ การขอรับจัดสรรเงิน
อุดหนุนบริการสาธารณะ (Public Service Obligation : PSO) เพื่อการดาเนินกิจการ ซึ่งการขอรับ
จัดสรรในส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการได้รับชดเชยส่วนต่างระหว่างรายได้กับรายจ่ายจริงตามที่พระราชกฤษฎีกา
มาตรา 11 ทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด เนื่องจากเป็นการให้เงินอุดหนุนเพื่อชดเชย
ส่วนต่างระหว่างอัตราค่าโดยสารที่รัฐบาลกาหนดกับต้นทุนที่แท้จริงในการเดินรถ ซึ่งวงเงินในการอุดหนุน
ในแต่ละครั้งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ รายละเอียดของขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะจะอธิบายในส่วนถัดไป

3

สานักงานสถิติแห่งชาติ กาหนดคานิยามของประชากรแฝง หมายถึง ประชากรที่เข้ามาอยู่อาศัย มาเรียน มาทางาน ใน
จังหวัดนั้นๆ โดยไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้าน
4
สรุปผลที่สาคัญประชากรแฝงในประเทศไทย พ.ศ. 2558. สานักงานสถิติแห่งชาติ. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

37
3.1.2 การประกอบกิจการของ ขสมก. และรถเอกชนร่วมบริการ
1) การให้บริการเดินรถโดยสาร ขสมก. ให้บริการเดินรถโดยสารประจาทาง
ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงทั้งหมด 5 จังหวัด โดยข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2560
จานวนรถโดยสารประจาทางที่ให้บริการแก่ประชาชนทั้งหมดรวม 14,598 คัน และมีเส้นทางให้บริการ
ครอบคลุม 456 เส้นทาง ประกอบด้วย
 รถโดยสารที่ ขสมก. เป็นผู้ให้บริการเอง 114 เส้นทาง โดยมีจานวนรถ
ทั้งสิ้น 2,774 คัน แยกเป็นรถธรรมดา 1,562 คัน รถปรับอากาศ 1,212 คัน ซึ่งรวมการเดินรถภายใต้
โครงการเช่ารถเมล์ ให้ บ ริ การในรู ปแบบของการให้ บริก ารเชิงคุณ ภาพ (Performance Based
Contract) หรือ PBC จานวน 117 คัน
 รถโดยสารที่บริษัทเอกชนร่วมบริการ 342 เส้นทาง มีจานวน 11,824 คัน
แบ่งเป็นรถตู้ปรับอากาศ 147 เส้นทาง จานวน 5,231 คัน รถโดยสารประจาทางร่วมบริการ 94 เส้นทาง
จานวน 3,473 คัน รถเล็กวิ่งในซอย 101 เส้นทาง จานวน 2,150 คัน และรถมินิบัส วิ่งในเส้นทางรถ ขสมก.
จานวน 42 เส้นทาง 970 คัน รายละเอียดรูปแบบและจานวนรถปรากฏตามแผนภาพที่ 3.1
แผนภาพที่ 3.1 จานวนรถและเส้นทางการเดินรถของ ขสมก. และรถเอกชนร่วมบริการ
ประเภทรถ
รถ ขสมก.
ถนนหลก

รถเอกชน
ถนนรอง

รถปรบอากาศ
รถ รรมดา
รถเมล์ฟรี
รถต้ปรบอากาศ
รถร่วมบริการ
รถเลกใน อย
รถมินิบส
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จานวนที่น่ง
ที่น่งต่อคน

จานวนรถ
คน
50

1,212

80

762

80

800

จานวนเส้นทาง
114

2,774

114

13

5,231

147

80

3,473

94

25
35

2,150
970

101
42
(วิ่งในเส้นทาง ขสมก.)

11,824

342

14,598

456

2) จานวนผ้ใช้บริการรถโดยสารประจาทางของ ขสมก. เมื่อพิจารณา
จานวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถเมล์ ขสมก. ในปี 2550 ก่อนที่จะมีโครงการรถเมล์ฟรี พบว่า มีผู้โดยสาร
ที่ใช้บริการรถโดยสารทุกประเภท จานวน 700,313 คนต่อวัน และเมื่อมีการเริ่มโครงการรถเมล์ฟรี
ในปี 2551 ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็นจานวน 921,058 คนต่อวัน หรือเพิ่มขึน้ คิดเป็นร้อยละ 32 แต่อย่างไรก็ตาม
ภายหลังการดาเนินโครงการต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปี พบว่า ผู้ใช้บริการรถเมล์ฟรีมีจานวน
ทยอยลดลงทุกปี โดยในช่วงปี 2551 – 2559 จานวนผู้โดยสารรวมลดลงร้อยละ 37 และเมื่อพิจารณาแบ่ง

38
ตามประเภทรถโดยสาร ได้แก่ รถเมล์ธรรมดา รถปรับอากาศ และรถเมล์ฟรี พบว่า จานวนผู้ใช้บริการ
ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกประเภทรถโดยสาร โดยเฉพาะผู้ใช้บริการรถเมล์ฟรีที่มีจานวนลดลงถึงร้อยละ 46
แผนภาพที่ 3.2 จานวนผ้โดยสารเฉลี่ยต่อวนที่ใช้บริการในช่วงปีงบประมาณ 2550 – 2559
1,000,000

800,000

รถ รรมดา

921,058

22%

+32%

197,357

700,313
582,463
600,000

154,574

รถปรบอากาศ

-37%

33%
289,483

400,000

195,389

รถเมล์ฟรี

200,000

46%
0






รถเมล์ฟรี

 







รถปรับอากาศ





434,218



232,500

รถธรรมดา

หมายเหตุ จานวนผู้โดยสารต่อวันคานวณจากข้อมูลจานวนตัว๋ โดยสารเฉลี่ยต่อวันที่เก็บรวบรวมโดยองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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3) ต้นทุนและแหล่งเงินในการดาเนินงานของ ขสมก. การให้บริการเดินรถ
ของ ขสมก. แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ (1) การเดินรถเชิงสังคม ซึ่ง ดาเนินการโดยการจัดรถโดยสาร
ธรรมดา (รถร้อน) ให้บริการแก่ประชาชน และการดาเนินมาตรการรถเมล์ฟรี และ (2) การเดินรถเชิงพาณิชย์
ในรูปแบบการให้บริการเดินรถโดยสารปรับอากาศ โดยมีต้นทุนค่าโดยสาร และอัตราค่าโดยสารที่เรียกเก็บจริง
ของการให้บริการทั้ง 2 รูปแบบ ปรากฏตามแผนภาพที่ 3.3
แผนภาพที่ 3.3 ต้นทุนค่าโดยสารและอตราค่าโดยสารที่ ขสมก. เรียกเกบ

ขสมก.
2,774

800 คน

762 คน

12.00
0.00
-12.00

12.00
6.50
-5.50

คน

1,212 คน
28.43
14.00
-14.43

หมายเหตุ
1. ต้นทุนค่าโดยสารรถประจาทางใช้ข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2559 (ใช้ข้อมูลราคาน้ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 10
ธันวาคม 2559 เท่ากับ 25.046 บาท/ลิตร)
2. ข้อมูลต้นทุนค่าโดยสารใช้ต้นทุนเฉลีย่ รถโดยสารธรรมดาและต้นทุนเฉลี่ยรถโดยสารปรับอากาศทุกประเภท
ที่มา : องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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เนื่องจากการกาหนดอัตราค่าโดยสารที่ต่ากว่าต้นทุนค่าโดยสารที่เกิดขึ้นจริง ทาให้ ขสมก. มีรายได้จาก
ค่ า โดยสารไม่ เ พี ย งพอส าหรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น รถ อี ก ทั้ ง ขสมก. ยั ง มี ภ าระค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
บริหารงานและค่าใช้จ่ายในการชาระดอกเบี้ยเงินกู้ ขสมก. จึงต้องพึ่งพาแหล่งเงินอื่น นอกเหนือจาก
รายได้ขององค์กร โดยพิจารณาแหล่งเงินแยกตามรูปแบบการเดินรถได้ ดังนี้
การให้บริการรถโดยสาร รรมดา : มีแหล่ งเงินหลั กมาจากเงิน
งบประมาณผ่านการให้เงิน PSO และการจัดสรรเงินงบประมาณตามมาตรการรถเมล์ฟรี และใช้เงิน
รายได้จากการเดินรถของ ขสมก. บางส่วน อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาพบว่า รัฐบาลไม่สามารถจัดสรร
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริ การเดินรถเชิงสังคมให้แก่ ขสมก. ได้ทันทีเมื่อมีค่าใช้จ่าย
ขสมก. จึงมีความจาเป็นต้องกู้เงินเพื่อสารองจ่ายค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรถเมล์ฟรี และ PSO
ไปก่อน โดยการกู้เงินดังกล่ าวกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ค้าประกัน โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
แผนภาพที่ 3.4


แผนภาพที่ 3.4 งบประมาณและเงินก้ที่ใช้ในการให้บริการเดินรถโดยสาร รรมดา
ล้านบาท

5,000

รถเมล์ฟรี

-

จานวนรวม

1 ,661 ล้านบาท
28%

เงินก้

4,000

ล้านบาท

เงินงบประมาณ 72% = 14,064
=

5,597

3,000

5,000

PSO

-

จานวนรวม

4,804 ล้านบาท

เงินงบประมาณ 93% = 4,449

7%

เงินก้

4,000

=

355

3,000
641

2,000

1,000

2,000

3,544
2,449
1,732

1,864

3,149
2,460

2,001

1,000

1,822



















ปีงบประมาณ

1,623

-

355

0







480



423



523



657



744





ปีงบประมาณ
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การให้บริการรถโดยสารปรบอากาศ : แหล่งเงินหลั กในการ
ให้บริการเดินรถเชิงพาณิชย์มาจากเงินกู้ในประเทศ โดยกระทรวงการคลังค้าประกัน และ ขสมก. เป็น
ผู้รับภาระชาระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย ซึ่ง ขสมก. จาเป็นต้องกู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินรถทุกปี
ประกอบด้วย การกู้เงินเพื่อชาระค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าเหมาซ่อม และเพื่อชาระค่าดอกเบี้ยที่เกิดจาก
เงินกู้ดังกล่าว


3.1.3 สถานะทางการเงินของ ขสมก.
1 รายได้และค่าใช้จ่าย โครงสร้างรายได้ของ ขสมก. สามารถแบ่งได้
เป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ รายได้จากการเดินรถ รายได้เงิน PSO และรายได้อื่น ในส่วนของโครงสร้าง
ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ต้นทุนในการเดินรถ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และดอกเบี้ยจ่าย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา
จากข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในช่วงปี 2552 - 2559 พบว่า ขสมก. มีรายได้รวมเฉลี่ย จานวน 7,900
ล้านบาท ต่อปี และมีค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ย จานวน 12,959 ล้านบาท ต่อปี ดังแสดงได้ตามแผนภาพที่ 3.5
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แผนภาพที่ 3.5 แสดงรายได้และค่าใช้จ่ายรายปีของ ขสมก. ต้งแต่ปีงบประมาณ
ล้านบาท

15,000

รายได้รวมเฉลี่ยปีละ 7,900 ล้านบาท

ล้านบาท

15,000

–

ค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ยปีละ 12,959 ล้านบาท
2,323

2,653

2,242

2,757

2,901

2,999

2,878

2,266
10,000

10,000
373
-

5,000

240

579

270
546

214
688

273

454
535

274
435

926

614

1,093

886

8,375

7,395 7,166 7,085
6,854 6,781 6,649 6,682 7,150

-





รายได้อ่น











รายได้เงินอุดหนุนบริการสา ารณะ





ปีงบประมาณ

1,736

1,544

8,899

9,242





1,672

1,588

1,717

1,721

2,173

8,751

8,351

8,373

8,133

8,060











5,000

-



รายได้จากการเดินรถ



ดอกเบี้ยจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ปีงบประมาณ

ต้นทุนในการเดินรถ
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ผลการด าเนิน งาน เมื่อพิ จารณาจากรายได้แ ละค่าใช้ จ่ ายข้างต้ น
จะเห็นได้ว่า รายได้ทุกประเภทของ ขสมก. รวมกันยังไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเดินรถ
เพียงอย่างเดียว ผลจากการมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้เช่นนี้ ทาให้ ขสมก. มีผลการดาเนินงานขาดทุนอย่าง
ต่อเนื่องเฉลี่ยปีละประมาณ 4,000 – 5,000 ล้านบาท และต้องกู้เงินเพื่อใช้จ่ายในการดาเนินงานเป็น
จานวนมาก ส่งผลให้มีภาวะขาดทุนสะสมจนถึงปีงบประมาณ 2559 เป็นจานวนถึง 105,633 ล้านบาท
ดังรายละเอียดปรากฏในแผนภาพ 3.6
แผนภาพที่ 3.6 ผลขาดทุนและขาดทุนสะสมรายปีของ ขสมก. ต้งแต่ปีงบประมาณ
ล้านบาท
10,000

ขาดทุนเฉลี่ยปีละ 4,000

– 5,000 ล้านบาท

ล้านบาท
120,000

–

ขาดทุนสะสมต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 105,633 ล้านบาท

100,000

8,000

80,000

6,000

60,000

4,000

40,000

2,000

20,000

0

0

-2,000

-20,000
-3,967

-4,000

-4,973

-5,127

-5,442

-5,315

-5,197

-4,790

-4,802

-40,000
-60,000

-6,000

-80,000

-8,000

-100,000

-10,000

-120,000

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

ปีงบประมาณ
2559

-68,500
-105,633
2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

ปีงบประมาณ
2559

ที่มา: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

3) การขอรบจดสรรเงินอุดหนุนบริการสา ารณะ (PSO) ดังที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น เงินอุดหนุนที่ ขสมก. ได้รับจากกระบวนการ PSO ถือเป็นหนึ่งในรายได้ที่สาคัญของ ขสมก.
ซึ่งตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 – 2559 ขสมก. ได้รับจัดสรรเงิน อุดหนุน PSO แล้วเป็นจานวนทั้งสิ้น
4,449 ล้านบาท สาหรับกระบวนการขอรับเงินอุ ดหนุน รัฐวิสาหกิจที่จะขอรับเงินอุดหนุนจะต้อง
ดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2554 ซึ่งมี
ขั้นตอนและรายละเอียดตามแผนภาพที่ 3.7
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แผนภาพที่ 3.7 สรุปข้นตอนการขอรบเงินอุดหนุน PSO และการรายงานผลการให้บริการสา ารณะ
รัฐวิสาหกิจจัดทาข้อเสนอ
ขอรับเงินอุดหนุน

รัฐวิสาหกิจจัดทาข้อเสนอ
การขอรับเงิน PSO เสนอ
คณะกรรมการ PSO
พิจารณาภายใน
เดือน พ.ย.

เสนอกระทรวงเจ้าสังกัด
นาเสนอคณะกรรมการ PSO
1 ปีลว่ งหน้า
เสนอ รมว. กค. พิจารณา
เสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบ

คณะอนุฯ PSO พิจารณา
นาเสนอ ครม. ให้
ความเห็นชอบข้อเสนอ
และวงเงินอุดหนุน
ภายในเดือน ก.พ.

รัฐวิสาหกิจจัดทาคาของบประมาณ
พรบ. งบประมาณมีผลบังคับใช้
จัดทาบันทึกข้อตกลง
การให้บริการสาธารณะ
ปีทดี่ าเนิน
โครงการ PSO

เบิกจ่ายเงิน PSO งวดที่ 1

จัดทารายงานผลการให้
บริการสาธารณะงวดครึ่งปี

จัดทารายงานผลการให้
บริการสาธารณะงวดประจาปี
1 ปีถดั ไป

ภายใน 30 วันหลังจาก
สตง. สอบทานงบการเงิน
แล้วเสร็จ

ภายใน 45 วันหลังจาก
สตง. รับรองงบการเงิน

เสนอกระทรวงเจ้าสังกัด
เสนอคณะกรรมการ PSO
เบิกจ่ายเงิน PSO งวดที่ 2

ที่มา: คณะผู้วิจัย

จากการศึกษาข้อมูลที่ผ่านมา คณะผู้วิจัยพบว่า ขสมก. ไม่สามารถเบิกจ่ายเงิน PSO ได้ตามเป้าหมาย
โดยมีสาเหตุมาจาก (1) ผลการดาเนินงานของ ขสมก. ไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามข้อตกลงของการ
ให้บริการสาธารณะ (MOU) ขสมก. จึงไม่สามารถเบิกเงิน PSO ได้ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร (2) ได้รับเงิน
PSO ไม่ทันตามกาหนดการจ่ายชาระค่าน้ามันเชื้อเพลิง และค่าเหมาซ่อม เนื่องจาก ขสมก. จะได้รับ
จัดสรรเงิน PSO บางส่วนในปีถัดไปจากปีที่ดาเนินการประมาณ 1 ปี ประกอบกับความล่าช้าในการจัดส่ง
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รายงานผลการให้บริการของ ขสมก. ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงิน PSO มีความล่าช้า และทาให้เกิดการค้าง
ชาระหนี้ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อมในแต่ละเดือน พร้อมค่าเบี้ยปรับที่ชาระล่าช้า ซึ่งที่ผ่านมา
ขสมก. ไม่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะนามาชาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว ประกอบกับ ขสมก. ต้องรับภาระ
ค่าเบี้ยปรับชาระล่าช้าในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จนส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน
ของ ขสมก. ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2560 ขสมก. จึงมีความจาเป็นต้องกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง
ทางการเงิน เพื่อนามาชาระหนี้ การค้าที่เกิดจากการค้างช าระค่าน้ามันเชื้อเพลิ งและค่าเหมาซ่อม
ดังกล่าว พร้อมทั้งค่าเบี้ยปรับที่ชาระล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ค่าน้ามนเช้อเพลิง ค่าเหมา ่อมค้างชาระ และค่าเบี้ยปรบชาระล่าช้า ที่เกิดจากการ
ให้บริการเดินรถเชิงสงคมตามโครงการ PSO ปีงบประมาณ 3 – 60
หน่วย: ล้านบาท

รายการ
ค่าน้ามันเชื้อเพลิงค้างชาระ
ค่าเหมาซ่อมค้างชาระ
เบี้ยปรับชาระล่าช้า
รวม

ปีงบประมาณ

31,146.29
250.48
474.04
1,870.81

ปีงบประมาณ 60
(ประมาณการ)
490.48
370.49
10.11
871.08

ที่มา: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

การกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินของ ขสมก. ดังกล่าว เป็นเพียงการบริหารจัดการหนี้การค้าคงค้าง
เพื่อลดภาระค่าเบี้ยปรับจากการชาระหนี้ล่าช้าที่มีอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อย่างไรก็ดี การกู้เงิน
ดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดภาระหนี้และภาระดอกเบี้ยเงินกู้สะสม ซึ่งเป็นการสร้างภาระทางการเงินให้กับ
ขสมก. เพิ่มขึ้นอีก
4) สถานะหนี้ของ ขสมก. จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของ ขสมก.
พบว่า ขสมก. ประสบปัญหาขาดทุนสะสมอย่างต่อเนื่อง และไม่มีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอ
สาหรั บ ดาเนิ น งาน ทาให้ การดาเนิน งานที่ผ่านมา ขสมก. จึงมีความจาเป็นต้องกู้เงินทุกปีส าหรับ
ค่าใช้จ่ายหลัก ได้แก่ ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าเหมาซ่อม และค่าดอกเบี้ย โดยในช่วงปีงบประมาณ 2552 – 2559
ขสมก. ต้องกู้เงินเพื่อจ่ายค่าน้ามันเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อมเฉลี่ยปีละ 3,000 ล้านบาท และกู้เงินเพื่อ
จ่ายค่าดอกเบี้ยเฉลี่ยปีละ 2,390 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้าประกันการกู้เงินดังกล่าว
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพที่ 3.8
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แผนภาพที่ 3.8 สรุปการก้เงินเพ่อชาระค่าน้ามนเหมา ่อมและค่าดอกเบี้ยของ ขสมก.
ล้านบาท
6,000

น้-ามจนและเหมา
่อม ก้เงินเฉลี่ยปีละ 3,000 ล้านบาท
านวนรวม 3,997 ล้านบาท
เงินก้

100% (23,997 ล้านบาท)

ล้านบาท
6,000

5,000

5,000

4,000

4,000

3,000
2,000

เงินก้

100% (19,121 ล้านบาท)

3,000

5,409
3,782

ดอกเบี
้ย ก้เงินเฉลี่ยปีละ 2,390 ล้านบาท
- จานวนรวม 1 ,121 ล้านบาท

2,000

3,950
2,887
2,141

1,000

2,301

1,854

1,673

2,164

1,000

2,742

2,756

3,004

3,217

2,560











1,865

812



















ปีงบประมาณ









ที่มา: สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

นอกจากนี้ จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ขสมก. ไม่มีรายได้
เพียงพอที่จะนามาชาระคืนหนี้เงินกู้ทั้งในส่วนต้นเงินและดอกเบี้ย จึงจาเป็นต้องกู้เงินเพื่อชาระคืนหนี้เดิม
ที่ครบกาหนดในแต่ละปี ทาให้เกิดภาระหนี้คงค้างสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยหนี้คงค้างของ ขสมก.
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีจานวน 96,042 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2552 ที่มีหนี้คงค้าง
จานวน 53,465 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น จานวน 42,578 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 80) โดยข้อมูลหนี้คงค้าง
ของ ขสมก. แสดงได้ตามแผนภาพที่ 3.9
แผนภาพที่ 3. ยอดหนี้คงค้างของ ขสมก. ณ สิ้นปีงบประมาณ

ถึง 30 มิถุนายน 60

ล้านบาท
100,000

80,000

96,042 ลบ.

60,000

,465 ลบ.

40,000

20,000

ปีงบประมาณ

0
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3. ข้อมลเชิงลึกของโครงการรถเมล์ฟรี
3. .1 ความเป็นมาของโครงการ
โครงการรถเมล์ฟ รี เป็น โครงการตามนโยบายรัฐ บาลที่กาหนดขึ้น
แบบเร่ ง ด่ว นเพื่อแก้ไขปั ญหาวิก ฤตเศรษฐกิจ ที่ส่ งผลกระทบต่อประชาชน ดังนั้น การเริ่มต้นของ
โครงการรถเมล์ฟรี สานักงานรองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี) จึงเป็นผู้นาเสนอมาตรการ
ดังกล่ าวเข้ าสู่ การพิ จารณาของคณะรัฐมนตรี เมื่ อวั นที่ 15 กรกฎาคม 2551 โดยได้ มีการหารือ กั บ

ปีงบประมาณ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน สานักงบประมาณ
และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นกระบวนการขออนุมัติ
โครงการซึ่งแตกต่างจากการดาเนินงานตามปกติ โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้
1) ขสมก. จะจัดรถโดยสารประจาทาง จานวน 800 คัน ใน 73 เส้ นทาง
โดยเป็นรถโดยสารธรรมดา เพื่อให้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
2) มาตรการลดค่าใช้จ่ายรถโดยสารประจาทางจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของ
ขสมก. ประมาณ 1,244 ล้านบาท
3) การดาเนินการตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายรถโดยสารประจาทาง จะส่งผล
ต่อรายได้ที่ลดลงของรัฐวิสาหกิจ จึงเห็นควรยกเว้นไม่นาผลกระทบด้านการเงินมาใช้ในการประเมินผล
การดาเนินงานในปี 2551 ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
4) รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินโครงการฯ จานวน 1,244
ล้านบาท จากงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
ต่ อ มาเมื่ อ มีก ารต่อ อายุข องโครงการฯ กระทรวงการคลั ง โดยส านัก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นผู้นาเสนอมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
เข้าสู่การพิจารณาอนุมัติของคณะรัฐมนตรี และเมื่อ ขสมก. ดาเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว
ขสมก. จะรวบรวมข้อมูลการดาเนินงานส่งให้ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น
หน่วยงานตรวจสอบอิสระเพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่ายของโครงการที่เกิดขึ้นจริง และขอเบิกจ่ายเงินชดเชย
การดาเนินการจากแหล่งเงินงบประมาณหรือเงินกู้ต่อไป ซึ่งขั้นตอนการขออนุมัติและการดาเนินโครงการ
ปรากฏตามแผนภาพที่ 3.10 ดังนี้
แผนภาพที่ 3.10 สรุปข้นตอนการขออนุมติและดาเนินโครงการรถเมล์ฟรี
กระทรวงการคลัง
โดย สคร.
นาเสนอ
คณะ ฐ
อนุมัติ
ขส .

ดาเนินโครงการ พร้อมท้งรวบรวม
ข้อมล เพ่อขอเบิกจ่ายเงินชดเชย

ู ย ิ วิช
แห่งจฬ ง ณ ห วิ ย ย

ิ จ่ ย งิ ช ชย

งิ ง
ที่มา : คณะผู้วิจัย

ะ ณ

แห ่ง งิ

งิ ู
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3. .2 รปแบบการดาเนินโครงการ
1) ข้อมลเบ้องต้นของโครงการ รัฐบาลได้เริ่มดาเนินโครงการรถเมล์ฟรี
ตั้งแต่ปี 2551 โดยมีนโยบายแรกเริ่มให้โครงการรถเมล์ฟรีเป็นมาตรการชั่วคราว แต่ปัจจุบันได้มีการ
ต่ออายุโครงการมาแล้ว จานวน 22 ครั้ง เป็นระยะเวลาต่อเนื่องเกือบ 10 ปี โดยการอนุมัติให้ดาเนิน
โครงการในแต่ล ะระยะมีร ะยะเวลาแตกต่างกัน ตั้งแต่ 1 – 6.5 เดือน (ภาคผนวก ก) ซึ่งเมื่อครบ
กาหนดเวลาสิ้นสุดในแต่ละระยะ กระทรวงการคลัง โดย สคร. จะเป็นผู้พิจารณานาเสนอขอต่ออายุ
มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดการขอต่ออายุ โครงการ
รถเมล์ฟรีตามแผนภาพที่ 3.11
แผนภาพที่ 3.11 การต่ออายุโครงการรถเมล์ฟรี
ปีงบประมาณ

ต.ค. พ.ย.

.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2551
ระยะแรก 6 เดอน

2552
2553

ต่ออายุ เดอน

2554
2555

ต่ออายุ 6 เดอน

1

3

ต่ออายุ 3 เดอน

4

ต่ออายุ 6 เดอน

6

ต่ออายุ
เดอน

ต่ออายุ เดอน

ต่ออายุ 6. เดอน

9

7

ต่ออายุ 3. เดอน

11

ต่ออายุ 6 เดอน

12

2557

13

ต่ออายุ 6 เดอน

14

ต่ออายุ 6 เดอน

2558
2559

ต่ออายุ
3 เดอน

2560
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17

ต่ออายุ 3 เดอน

5

8

ต่ออายุ เดอน

10

2556

2

ต่ออายุ 6 เดอน
15

ต่ออายุ 6 เดอน

19

ต่ออายุ 6 เดอน

20

21

ต่ออายุ 6 เดอน

22

ต่ออายุ 3 เดอน

16

18

ต่ออายุ 6 เดอน
ต่ออายุ เดอน

ขสมก. จัดรถโดยสารประจาทาง จานวน 800 คัน ใน 73 เส้นทาง ซึ่งเป็น
รถโดยสารธรรมดา (รถร้อน) เพื่อให้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 5 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย
นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั้งหมดของ ขสมก.
รายละเอียดตามตารางที่ 3.2
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ตารางที่ 3. สรุปข้อมลเบ้องต้นของโครงการรถเมล์ฟรี
รายการ
1. รถประจาทาง
. เส้นทาง
3. พ้นที่ จงหวด

จานวนรถเมล์ที่วิ่งฟรี
800
73
6

จานวนรถเมล์ท้งหมด
1,562
87
6

ร้อยละ
51.22
86.90
100
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2) ข้อมลการเดินรถเมล์ฟรี
2.1) เส้ น ทางการเดิ น รถ โครงการรถเมล์ ฟ รี วิ่ ง ครอบคลุ ม เส้ น ทาง
การเดินรถออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เส้นทางวิ่งภายในกรุงเทพมหานคร เส้นทางวิ่งข้ามจังหวัด และ
เส้ น ทางวิ่ ง ข้ า ม 2 จั ง หวั ด ขึ้ น ไป โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การวิ่ ง ขนส่ ง ผู้ โ ดยสารภายในเขตจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานครเป็นหลัก จานวน 43 เส้นทางจากทั้งหมด 73 เส้นทาง หรือคิดเป็นร้อยละ 59 ของ
เส้นทางทั้งหมด
2.2) วิธีการให้บริการ การให้บริการเดินรถโดยสารรถเมล์ฟรี ขสมก.
จะปล่อยรถโดยสารฟรีสลับกับรถโดยสารปกติ ทั้งนี้ ผู้โดยสารทุกคนที่ขึ้นรถโดยสารฟรีไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย โดยการนับจานวนผู้ใช้บริก าร ในช่วงแรกของการดาเนินโครงการพนักงานเก็บค่าโดยสาร
จะฉีกตั๋วโดยสารให้แก่ผู้โดยสาร หรือพนักงานขับรถจะเป็นผู้นับจานวนผู้โดยสารที่ใช้บริการ ภายหลังจึง
เปลี่ยนเป็นการไม่ฉีกตั๋วโดยสารแต่นับจานวนผู้โดยสารที่ขึ้นทั้งหมด
2.3) จานวนผู้ใช้บริการ การดาเนินโครงการรถเมล์ฟรี ตั้งแต่ปีงบประมาณ
2551 - 2559 ขสมก. ได้เก็บ ข้อมูลจานวนตั๋วรถเมล์ฟรีที่ได้ให้บริการ รวมทั้งสิ้น 2,405 ล้านใบ
ซึ่ง ขสมก. ได้ใช้สมมติฐานจานวนผู้โดยสารจากผลการสารวจข้อมูลจากสวนดุสิตโพลในอัตรา 2.4 เที่ยว
ต่อ 1 คน จึงสามารถคานวณได้ว่ามีผู้ใช้บริการรวม 1,002 ล้านคน โดยเฉลี่ยมีผู้ใช้บริการ 111 ล้านคนต่อปี
และใช้ตั๋วรถเมล์เฉลี่ย 267 ล้านใบต่อปี ดังสามารถสรุปได้ตามแผนภาพที่ 3.12
แผนภาพที่ 3.1 จานวนผ้โดยสารรายปีและต๋วโดยสารรถเมล์ฟรี ปีงบประมาณ
ล้านคน

1 - 2559

ล้านใบ

400

ผ้โดยสารรถเมล์ฟรี (2551 - 2559)

1,002 ล้านคน

350

400

ต๋วโดยสารรถเมล์ฟรี (2551 - 2559)
351

358 360

350

300

300

250

250

,405 ล้านใบ
334

267
244
223
204
200

200
146 149 150

150

139

150
111

102

93

100

100

85

64
50

50

26

0
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ปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ

0
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3) แหล่งเงินในการดาเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มดาเนินโครงการรถเมล์ฟรี
จนถึงปี 2560 รัฐบาลได้จัดสรรเงินเพื่อดาเนินโครงการเป็นจานวน รวมทั้งสิ้น 28,243.31 ล้านบาท โดยมี
แหล่ งเงิ นมาจากเงิ นงบประมาณเป็ นหลั ก โดยมี การกู้ เงิ นเพื่อส ารองจ่ ายบางช่ วง ซึ่ งวิ ธีการจัดสรร
งบประมาณอยู่ในรูปแบบ Accrual Basis กล่าวคือ ขสมก. ต้องให้บริการเดินรถเมล์ฟรีไปก่อน และให้
ขสมก. ขอตั้งงบประมาณในปีถัดไป ซึง่ ที่ผ่านมามีการจัดสรรเงินงบประมาณให้ ขสมก. จานวน 21,288.51
ล้านบาท และการกู้เงินในระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณอีกจานวน 6,793.45 ล้านบาท ข้อมูลสรุปได้
ดังแสดงในตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 การจดสรรค่าใช้จ่ายให้กบโครงการรถเมล์ฟรีต้งแต่ สิงหาคม
ระยะดาเนินโครงการ

กรอบเวลา

งบประมาณ

6 มาตรการ 6 เดือน

1 ส.ค.51 - 31 ม.ค.52

1,224.00

รถเมล์ฟรี ระยะที่ 1

1 ก.พ.52 - 31 ก.ค.52

1,224.57

รถเมล์ฟรี ระยะที่ 2

1 ส.ค.52 - 31 ธ.ค.52

รถเมล์ฟรี ระยะที่ 3

1 ม.ค.53 - 31 มี.ค.53

รถเมล์ฟรี ระยะที่ 4

1 – กนยายน 60

ค่าใช้จา่ ยโครงการ (ล้านบาท)
เงินกู้
ดอกเบีย้ เงินกู้
91.88

3.46

รวม
1,319.34
1,224.57

1,028.62

38.70

1,067.32

16.96

604.99

16.60

638.55

1 เม.ย.53 - 30 มิ.ย.53

28.49

611.43

15.39

655.31

รถเมล์ฟรี ระยะที่ 5

1 ก.ค.53 - 31 ธ.ค.53

135.15

1,259.36

32.28

1,426.79

รถเมล์ฟรี ระยะที่ 6

1 ม.ค.54 - 28 ก.พ.54

419.78

5.24

425.02

รถเมล์ฟรี ระยะที่ 7

1 มี.ค.54 -30 มิ.ย.54

884.97

22.76

907.73

รถเมล์ฟรี ระยะที่ 8

1 ก.ค.54 -15 ม.ค.55

640.80

695.90

26.93

1,363.62

รถเมล์ฟรี ระยะที่ 9

16 ม.ค.55 - 30 เม.ย.55

877.31

877.31

รถเมล์ฟรี ระยะที่ 10

1 พ.ค.55 - 30 ก.ย.55

1,208.00

1,208.00

รถเมล์ฟรี ระยะที่ 11

1 ต.ค.55 - 31 มี.ค.56

1,459.06

1,459.06

รถเมล์ฟรี ระยะที่ 12

1 เม.ย.56 - 30 ก.ย.56

1,512.00

1,512.00

รถเมล์ฟรี ระยะที่ 13

1 ต.ค.56 - 31 มี.ค.57

1,553.00

1,553.00

รถเมล์ฟรี ระยะที่ 14

1 เม.ย.57 - 30 เม.ย.57

255.00

255.00

รถเมล์ฟรี ระยะที่ 15

1 พ.ค.57 - 31 ก.ค.57

781.00

781.00

รถเมล์ฟรี ระยะที่ 16

1 ส.ค.57 - 31 ม.ค.58

1,592.00

1,592.00

รถเมล์ฟรี ระยะที่ 17

1 ก.พ.58 - 31 ก.ค.58

1,556.69

1,556.69

รถเมล์ฟรี ระยะที่ 18

1 ส.ค.58 - 31 ต.ค.58

838.25

838.25

รถเมล์ฟรี ระยะที่ 19

1 พ.ย.58 - 30 เม.ย.59

1,527.32

1,527.32

รถเมล์ฟรี ระยะที่ 20

1 พ.ค.59 - 31 ต.ค.59

1,671.34

1,671.34

รถเมล์ฟรี ระยะที่ 21

1 พ.ย.59 - 30 เม.ย.60

1,647.12

290.40

1,937.52

รถเมล์ฟรี ระยะที่ 22*

1 พ.ค. 60 - 30 ก.ย. 60

1,540.44

906.12

2,446.56

21,288.51

6,793.45

รวมทัง้ สิ้น

161.35

28,243.31

หมายเหตุ *เนื่องจากโครงการรถเมล์ฟรีระยะที่ 22 จะสิ้นสุดเดือน ก.ย. 2560 ดังนั้น ค่าใช้จ่ายที่ใช้จึงเป็นกรอบวงเงินประมาณสาหรับโครงการรถเมล์ฟรี
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2560 และกรอบวงเงินกูต้ ามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2560
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ต้นทุนของโครงการ ต้นทุนในการดาเนินโครงการของ ขสมก. ไม่ ได้
จากัดเพีย งแค่ ต้น ทุนในการดาเนิ น งาน คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการเดินรถซึ่งประกอบด้ว ย
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าเหมาซ่อมรถ และค่าจ้างพนักงานในการเดินรถเท่านั้น แต่ยังรวมถึงต้นทุนทาง
การเงิน ประกอบด้วย ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน และเบี้ยปรับ ที่เกิดจากการผิดนัดชาระ
ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อม เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือได้รับเงินกู้ล่าช้าอีกด้วย
3. .3 ปัญหาในการดาเนินโครงการรถเมล์ฟรี
จากข้อ เท็ จ จริ ง ของการดาเนิ นโครงการรถเมล์ ฟ รี ข้ า งต้น คณะผู้ วิจั ย ได้
วิเคราะห์สรุปประเด็นปัญหาของโครงการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านแผนงานของรัฐบาล
ด้านแผนเงินของโครงการ และด้านปัญหาที่เกิดจากหน่วยงานผู้ดาเนินโครงการ (ขสมก.) ดังนี้
1 ปัญหาด้านแผนงานของรฐบาล
 ขาดการวิเคราะห์และประเมินโครงการ การดาเนินโครงการรถเมล์ฟรี
ในระยะแรก รัฐบาลได้อนุมัติโครงการเพื่อให้มีการดาเนินการในระยะสั้นและเป็นการอนุมัติโครงการ
อย่างเร่งด่วน แต่ภายหลังรัฐบาลได้มีการต่ออายุโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีซึ่งส่งผลให้
วัตถุประสงค์ของการดาเนินโครงการเปลี่ยนแปลงไป โดยทั้งการอนุมัติโครงการในระยะแรกและการ
ต่ออายุโครงการนั้นขาดการกาหนดมาตรการในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการเพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุงรูปแบบและวิธีดาเนินโครงการที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของโครงการหรือ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งไม่มีการประเมินผลการดาเนินโครงการที่ผ่านมาอย่างละเอียด
เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงวิธีการดาเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 ความไม่ แ น่ น อนของนโยบาย การขยายระยะเวลาการด าเนิ น
โครงการแต่ละช่วงที่ไม่เท่ากัน โดยมีระยะเวลาการดาเนินการตั้งแต่ 1 – 6.5 เดือน ทาให้เกิดความ
ไม่ แ น่ น อนของนโยบายว่า โครงการรถเมล์ ฟ รี จะได้รั บ อนุมั ติ ให้ ด าเนิ น การต่อ ไปหรื อ ไม่ รวมทั้ ง
ระยะเวลาในการดาเนินการแต่ละช่วงไม่เท่ากันและไม่สอดคล้องกับปีงบประมาณ ทาให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น สคร. ในฐานะผู้เสนอโครงการ สานักงบประมาณ (สงป.) และสานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ (สบน.) ในฐานะผู้จัดหาแหล่งเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการ และ ขสมก. ในฐานะ
ผู้ดาเนินโครงการ ไม่สามารถพิจารณากาหนดวิธีการหรือแหล่งเงินที่จะสนับสนุนในระยะยาวได้
2 ปัญหาด้านแผนเงินของโครงการ
 ความไม่สอดคล้องกันของแผนงานและแผนเงิ น แหล่ง เงิ นส าหรั บ
การดาเนินโครงการรถเมล์ฟรี รัฐบาลได้กาหนดให้มีการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อชดเชยค่าใช้จ่าย
โครงการให้แก่ ขสมก. อย่างไรก็ดี เนื่องจากโครงการมีระยะเวลาที่ไม่แน่นอนและมีการต่ออายุระหว่างปี
ทาให้ ขสมก. ไม่สามารถจัดทาคาของบประมาณได้ทันกับช่วงเวลาการจัดทาพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี และรัฐบาลก็ไม่สามารถจัดสรรเงินชดเชยเพิ่มเติมระหว่างปีได้ ส่งผลให้คณะรัฐมนตรี
ต้องมีมติให้ ขสมก. ดาเนินการกู้เงินเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานไปก่อน โดยกระทรวงการคลัง
เป็นผู้ค้าประกันเงินกู้และรัฐบาลรับภาระหนี้ และให้ สงป. ตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ ขสมก. ในปีถัดไป
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การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น การจัดสรร
งบประมาณเพื่อดาเนินโครงการ เป็นการจัดสรรในรูป แบบ Accrual Basis โดย ขสมก. ต้องให้บริการ
รถเมล์ฟรีไปก่อนแล้วจึงนาข้อมูลต้นทุนการให้บริการรถเมล์ฟรีที่เกิดขึ้นจริงจัดส่งข้อมูลให้ผู้ตรวจสอบอิสระ
คื อ ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการแห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ตรวจสอบแล้ ว จึ ง น าไปขอรั บ จั ด สรรเงิ น
งบประมาณตามภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีถัดไป โดยรูปแบบการจัดสรรเงินงบประมาณแบบ
เหลื่อมปีดังกล่าวทาให้ ขสมก. มีภาระหนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินรถ ได้แก่ ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อม
ค้างชาระในแต่ละเดือน5 โดยเมื่อมีการชาระเงินล่าช้าส่งผลให้เกิดค่าเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นจากยอดค้างชาระนั้น
ซึ่ง การจัดสรรงบประมาณจะไม่ร วมถึง ค่าใช้จ่ายที่เ พิ่มขึ้น ในส่ว นของค่า เบี้ย ปรับ นี้ ทาให้ ขสมก.
ต้องเป็นผู้รับภาระด้วยตนเอง
 ขาดการวิเคราะห์ต้นทุนโครงการที่ครอบคลุม เนื่องจากต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายของโครงการรถเมล์ฟรีที่ ขสมก. ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณจะครอบคลุมเฉพาะต้นทุน
ที่ชัดแจ้ง (Explicit Cost) ได้แก่ ต้นทุนการให้บริการรถเมล์ฟรี เช่น ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าเหมาซ่อม
และค่าจ้างพนักงาน และต้นทุนทางการเงิน ได้แก่ ดอกเบี้ยเงินกู้ อย่างไรก็ดี การดาเนิ นโครงการ
ได้ก่อให้เกิดต้นทุนแฝง (Implicit Cost) ซึ่งเป็นผลกระทบทางลบต่อ ขสมก. ซึ่งไม่ถูกนามาคานวณ
เช่น เบี้ยปรับจากการผิดนัดชาระค่าน้ามัน เชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อม และผลกระทบด้านรายได้ของ
ขสมก. เป็นต้น
3 ปัญหาที่เกิดจากหน่วยงานผ้ดาเนินโครงการ ขสมก.
 ศักยภาพของหน่วยงานผู้ดาเนินโครงการ ถึงแม้ว่า ขสมก. มีภารกิจหลัก
ในการให้บริการขนส่งสาธารณะและมีประสบการณ์ในการให้บริการเดินรถโดยสารประจาทาง แต่ ขสมก.
เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะทางการเงินที่อ่อนแอและมีผลการดาเนินงานขาดทุนมาโดยตลอด ซึ่งตาม
ข้อมูลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สถานะทางการเงิน ในภาพรวมของ ขสมก. แม้ที่ผ่านมามีรายจ่ายจาก
การเดินรถเพียงอย่างเดียวสูงกว่ารายได้ทุกประเภทรวมกัน ส่งผลให้มีการขาดทุนสะสมเป็นจานวนมาก
จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ขสมก. ในฐานะหน่วยงานผู้ดาเนินโครงการยังขาดศักยภาพในการ
บริหารงานตามภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบถึงความพร้อมในการดาเนินมาตรการ
ทางสังคมเพิ่มเติมจากนโยบายประชานิยมให้มีคุณภาพการให้บริการและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
 ความโปร่ ง ใสในการดาเนิ น โครงการ นอกจากปั ญ หาข้ อ เท็ จ จริ ง
ในด้านศักยภาพแล้ว การดาเนินโครงการรถเมล์ฟรียังถู กตั้งคาถามในประเด็นเกี่ยวกับความโปร่งใส
ในการดาเนินโครงการของ ขสมก. เนื่องจากรูปแบบการบันทึกจานวนผู้โดยสารที่ใช้บริการขาดความ
เป็นมาตรฐาน จึงทาให้ข้อมูลของ ขสมก. ขาดความน่าเชื่อถือ แม้ว่า ในระยะแรก ขสมก. ได้กาหนด
วิธีการนับจานวนผู้ใช้บริการรถเมล์ฟรีโดยการฉีกตั๋วให้ผู้โดยสาร แต่ในปัจจุบันได้ยกเลิกระบบดังกล่าว
โดยให้พนักงานขับรถเป็นผู้บันทึกข้อมูลผู้โดยสาร จึงอาจเกิดปัญหาความคลาดเคลื่อนของข้อมูล


5

ขสมก. ต้องจ่ายค่าน้ามันเชื้อเพลิงให้แก่ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) และจ่ายค่าเหมาซ่อมให้แก่บริษัท เอกชนซึ่งเป็น
ผู้รับจ้างเหมาซ่อมรถโดยสารประจาทาง
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3.3 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการรถเมล์ฟรี
จากการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและสภาพปัญหาของโครงการรถเมล์ฟรี ข้างต้น
จะเห็ น ได้ ว่ า ทั้ ง ระบบในการจั ด ให้ มี ก ารด าเนิ น โครงการและหน่ ว ยงานผู้ ด าเนิ น โครงการไม่ มี
ประสิทธิภาพที่เพียงพอในการบริหารโครงการ รวมทั้งไม่มีแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพและ
คุณภาพการให้บริการโครงการรถเมล์ฟรี ส่งผลให้เกิดผลกระทบในหลายด้าน คณะผู้วิจัย จึงทาการ
วิเคราะห์ผลกระทบของโครงการโดยจาแนกตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินโครงการดังกล่าว ดังนี้
3.3.1 ผลกระทบต่อ ขสมก.
ตามที่ได้กล่าวถึงสถานะทางการเงิน ผลการดาเนินโครงการ ประกอบกับ
ปัญหาในด้านนโยบายของรัฐบาลแล้ว จะเห็นได้ว่า ขสมก. ในฐานะหน่วยงานผู้ดาเนินโครงการเป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการรถเมล์ฟรีอย่างเห็นได้ชัด โดยผลกระทบแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้
1 สถานะทางการเงิน
ปัญหาการจั ดสรรงบประมาณล่ าช้า ส่งผลให้ ขสมก. ต้องค้างช าระ
ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อม และต้องกู้เงินเพื่อดาเนินโครงการไปก่อน ส่งผลกระทบต่อสถานะ
ทางการเงินของ ขสมก. รวมทั้ง ทาให้ ขสมก. ต้องแบกรับภาระเบี้ยปรับที่เกิดจากการดาเนินโครงการ
โดยที่ผ่านมา ขสมก. ได้มีการกู้เงินเพื่อใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3. วงเงินก้และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการรถเมล์ฟรี
วัตถุประสงค์การกู้

วงเงินกู้

รถเมล์ฟรี 6 มาตรการ 6 เดือน

ดอกเบีย้ เงินกู้

91.88

3.46

รถเมล์ฟรี ระยะที่ 2

1,028.62

38.70

รถเมล์ฟรี ระยะที่ 3

604.99

16.60

รถเมล์ฟรี ระยะที่ 4

611.43

15.39

รถเมล์ฟรี ระยะที่ 5 (กูค้ รั้งที่ 1)

650.00

11.63

รถเมล์ฟรี ระยะที่ 5 (กูค้ รั้งที่ 2)

609.36

20.65

รถเมล์ฟรี ระยะที่ 6 และ 7 (กูค้ รั้งที่ 1)

853.66

10.66

รถเมล์ฟรี ระยะที่ 7 (กูค้ รั้งที่ 2)

451.09

17.33

รถเมล์ฟรี ระยะที่ 8

695.90

26.93

รถเมล์ฟรี ระยะที่ 21

290.40

-

รถเมล์ฟรี ระยะที่ 22*

906.12

-

รวม

6,793.45

161.35

หมายเหตุ *เนื่องจากโครงการรถเมล์ฟรีระยะที่ 22 จะสิน้ สุดเดือน ก.ย. 2560 ดังนั้น วงเงินกูใ้ นระยะที่ 22
จึงเป็นกรอบวงเงินกูต้ ามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 6 มิ.ย. 2560

ที่มา : องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

51
ทั้งนี้ ในหลักการดาเนินโครงการรถเมล์ฟรี ขสมก. ควรจะได้รับจัดสรรเงินเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ไม่ว่าจะมาจากแหล่งเงินงบประมาณหรือเงินกู้
แต่จากการรวบรวมข้อมูลของคณะผู้วิจัยพบว่า ขสมก. ไม่ได้รับการจัดสรรเงินครอบคลุ มต้นทุนในส่วน
ค่าเบี้ยปรับที่เกิดจากการชาระค่าน้ามัน เชื้อเพลิง และค่าเหมาซ่อมล่าช้า โดย ขสมก. ต้องรับภาระ
ค่าเบี้ยปรับค้างชาระในส่วนของโครงการรถเมล์ฟรี ด้วยตนเอง ซึ่งอัตราเบี้ยปรับค้างชาระจะมีอัตรา
ที่สูงกว่าดอกเบี้ย เงินกู้ ส่งผลให้ ขสมก. จาเป็นต้องบริห ารจัดการภาระค่าเบี้ยปรับ เพื่อลดภาวะ
ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ในการนี้ ขสมก. จึงมีความจาเป็นต้องกู้เงินเพื่อนามาชาระค่าเบี้ยปรับ
ชาระล่าช้าและดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งการกู้เงินดังกล่าวนอกจากเป็นการเพิ่มยอดหนี้สะสมอย่างซ้าซ้อน
ของ ขสมก. แล้ว ยังส่งผลกระทบถึงการดาเนินงานระยะยาวในภาพรวมทาให้ ขสมก. เป็นรัฐวิสาหกิจ
ที่มีผ ลประกอบการขาดทุน ตลอดมาตั้งแต่ได้มีการจัด ตั้ง และไม่ส ามารถฟื้น ฟูกิจ การให้มีผ ลการ
ดาเนินการที่มีผลกาไรได้อีกด้วย
การดาเนินงาน ถึงแม้ว่า ขสมก. จะมีภ าระทางการเงินเพิ่มมากขึ้น
ในการรับภาระต้นทุนค่าเบี้ยปรับ ค่าน้ามั นเชื้อเพลิงและค่า เหมาซ่อม และภาระจากการกู้เงินก็ตาม
แต่ไม่อาจกล่าวได้ว่า การดาเนินโครงการรถเมล์ฟรีส่งผลเสียต่อการดาเนินงานของ ขสมก. ทั้งหมด
เนื่องจากการได้รับเงินจัดสรรจากการดาเนินโครงการรถเมล์ฟรีของ ขสมก. เป็นการได้รับจัดสรรเงิน
วงเงินเต็มตามที่ขอรับการจัดสรร แตกต่างจากการขอรับการจัดสรรเงิน PSO ที่ได้รับการจัดสรรไม่เต็ม
จานวน กล่าวคือ ผลการจัดสรรเงิน PSO ให้กับ ขสมก. เพื่อชดเชยส่วนต่างของค่าตั๋วโดยสารที่เก็บได้
และต้นทุนที่แท้จริง จะขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) ที่กาหนดโดยคณะกรรมการเงินอุดหนุน
บริ การสาธารณะ ซึ่ งอยู่ ในความรั บผิ ด ชอบของ สคร. ในขณะที่การให้ เงินอุ ดหนุน กรณีรถเมล์ ฟ รี
รัฐบาลจะชดเชยให้กับ ขสมก. ตามต้นทุนการเดินรถที่เกิดขึ้นจริง โดยขึ้นอยู่กับการตรวจสอบข้อมูล
ของศูนย์ บริการวิชาการแห่งจุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบอิส ระของโครงการที่ ต้อง
ตรวจสอบและยืน ยัน ข้อมูล ต้น ทุน ที่แท้จริง เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการขอรับจัดสรรเงินงบประมาณ
ดังแสดงตามแผนภาพที่ 3.13
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แผนภาพที่ 3.13 เปรียบเทียบรปแบบการให้เงิน PSO และโครงการรถเมล์ฟรี
ต้นทุนการเดินรถ
รถเมล์ รรมดา 1,562 คน
รถเมล์ฟรี 800 คน

รถเมล์เกบค่าโดยสาร 762 คน

แหล่งเงิน
งบประมาณของประเทศ
ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
ค่าเหมาซ่อม
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
ค่าเหมาซ่อม
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(ผ่านการตรวจสอบจากที่ปรึกษาของ
โครงการ (จุฬาลงกรณ์))

สารองจ่ายจากเงินก้
(กค. ค้าประกัน และรัฐบาลรับภาระ)
รายได้จากค่าตั๋วโดยสาร
งบประมาณอุดหนุนผ่านมาตรการ PSO
(ขึ้นอยู่กับ KPIs ที่กาหนดโดยคกก. PSO)
สารองจ่ายจากเงินก้
(กค. ค้าประกัน)

ที่มา : คณะผู้วิจัย

จากการศึกษาข้อมูลของโครงการรถเมล์ฟรี เงิน งบประมาณที่ ขสมก. ได้รับจากการดาเนินโครงการ
รถเมล์ฟรี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2559 เป็นจานวนกว่า 15,000 ล้านบาท ในขณะที่การ
ขอรับการจัดสรรเงิน PSO มีจานวนประมาณ 4,500 ล้านบาท เท่านั้น จึงอาจกล่าวได้ว่ารายได้จาก
การดาเนินโครงการรถเมล์ฟรี ที่ ขสมก. ได้รับเป็นรายได้หลักของ ขสมก. อย่างไรก็ตาม การจัดสรร
งบประมาณในรู ป แบบดังกล่ าวยั งส่ งผลกระทบในทางอ้อมต่อ ขสมก. ในด้านของการดาเนินงาน
กล่าวคือ ถือเป็นการส่งผลต่อการบริหารจัดการและการพัฒนาขององค์กรทางอ้อม (Moral Hazard)
โดยทาให้องค์กรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานเพื่อแสวงหากาไรตามภารกิจหลัก
ขององค์กรอย่างจริงจัง แต่กลับมุ่งพึ่งพาเงินชดเชยของรัฐบาลเป็นหลักอย่างต่อเนื่อง
3.3. ผลกระทบต่อรฐบาล
1 ปัญหาด้านการดาเนินนโยบายประชานิยม “เริ่มง่าย แต่เลิกยาก”
ตามที่ได้มีการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 จะเห็นได้ว่าโครงการหรือมาตรการประชานิยมซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการให้สวัสดิการทางสังคม ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดที่กาหนดขั้นตอนการวิเคราะห์กลั่นกรอง
โครงการไว้โ ดยเฉพาะ โครงการสามารถเริ่มดาเนินการได้ ทันทีเมื่อมีการอนุมัติจากคณะรัฐ มนตรี
โดยการริเริ่มนาเสนอโครงการมาจากการรวบรวมความต้องการจากประชาชนเพื่อการเรียกคะแนนนิยม
จากประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าวให้ได้มากที่สุด จึงอาจกล่าวได้ว่า รูปแบบการ
ริเริ่มโครงการมีความคล้ายคลึงกับระบบการคิดโฆษณา “ลด แลก แจก แถม” ซึ่งดึงดูดและส่งผล
โดยตรงต่อกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้มีการตอบสนองเป็นคะแนนเสียงกลับมาเช่นเดียวกับการซื้อสินค้าหรือ
บริการจากที่ถูกดึงดูดจากการโฆษณานั่นเอง
แม้ว่าโครงการรถเมล์ฟรี จะเป็นการริเริ่มในฐานะมาตรการชั่ว คราว
ที่เกิดขึ้นจากวิ กฤติเศรษฐกิจ ซึ่งมุ่งหมายจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย
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แต่เมื่อมีการต่ออายุการดาเนินมาตรการอย่างต่อเนื่องถึง 22 ครั้ง ในระยะเวลาเกือบ 10 ปี ผ่านรัฐบาล
หลายยุคหลายสมัย ทาให้ โครงการดังกล่าวได้กลายเป็นมาตรการกึ่งถาวรของรัฐบาลไปโดยปริยาย
ประกอบกับ รูปแบบการดาเนินโครงการที่ให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลทั่วไปโดยไม่เจาะจง เหมือนกับเป็น
ลักษณะแบบ “ให้เปล่า” ยิ่งส่งผลให้ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์เกิดความรู้สึก “ประชานิยมเสพติด”6
ซึ่งหากการดาเนิน โครงการยังคงมีผลต่อเนื่องยาวนานต่อไป อาจเป็นการปลูกฝังความเชื่อในสังคม
อย่างไม่ถูกต้องว่าผลประโยชน์ที่ตนเองได้รับอยู่ในปัจจุบันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องจัดหาให้ ทาให้มีผล
ผูกพันถึงการดาเนินนโยบายของรัฐบาลทาให้เป็นการยากที่จะยกเลิกมาตรการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
ภาระทางการคลง จากข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการ
รถเมล์ฟรีตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่ารัฐบาลมีภาระที่ต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อไป
ดาเนิน โครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจานวนมากกว่า 20,000 ล้านบาท โดยในทางตรงกันข้า ม
เมื่อพิจารณาผลประโยชน์ที่สังคมได้รับกลับ นั้น การดาเนินโครงการรถเมล์ฟรีดังกล่าวไม่มีการจากัด
ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์เพียงผู้มีรายได้น้อยเท่านั้น ส่งผลให้รัฐบาลมีต้นทุนในการดาเนินโครงการ
ที่มากเกินจริง รวมทั้งไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ เนื่องจากงบประมาณไม่ได้ถูกใช้จ่าย
เพื่อกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง
ความไม่สอดคล้องกันของแผนงานและแผนเงิน ในการดาเนินโครงการ
ที่ ส่ ง ผลให้ ขสมก. ไม่ ส ามารถขอรั บ จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ มาด าเนิ น โครงการได้ ทั น ในแต่ ล ะ
ปีงบประมาณและมีความจาเป็นต้องกู้เงินเพื่อมาชดเชยค่าใช้จ่ายของโครงการนั้น ยังส่งผลให้เป็นการ
เพิ่มระดับหนี้สาธารณะ และยังก่อให้เกิดภาระดอกเบี้ยที่เป็นต้นทุนแฝงซึ่งเพิ่มภาระทางการคลัง
ในอนาคต นอกจากนี้ การจัดสรรงบประมาณสาหรับนาไปชาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการกู้เงินดังกล่าว
ทาให้ รั ฐ บาลเสี ย โอกาสในการน าเงิ นงบประมาณไปใช้ด าเนิ นโครงการลงทุ น ที่เ กิด ประโยชน์ กั บ
ประชาชนโดยรวม เช่น โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศ ซึ่งสร้างประโยชน์
ให้กับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศและโครงการเชิงสังคมที่พัฒนาคุณภาพประชากรของประเทศ
อย่างยั่งยืน เป็นต้น
3 การพิจารณานโยบายหรอมาตรการอ่นทดแทน เนื่องจากเป็นกรณีที่
เห็น ได้ชัดว่า โครงการรถเมล์ฟรี นั้ นสร้างภาระทางการคลังให้แก่รัฐ บาลเป็นวงเงินจานวนมากและ
ต่อเนื่องยาวนานหลายปี อีกทั้งเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ไม่ตรงตามกรอบวัตถุประสงค์
ที่แท้จริงของโครงการ รัฐบาลจึงได้มีความพยายามเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการดาเนินมาตรการตั้งแต่
ปี พ.ศ. 25577 โดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมศึกษาเพื่อทบทวนมาตรการลดภาระค่าครองชีพ
ให้ตรงต่อกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยและเป็นภาระกับงบประมาณเท่าที่จาเป็น โดยอาจพิจารณา
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Siam intelligence Unit, รถเมล์ฟรี-รถไฟฟรี ประชานิยมคิดน้อยที่ควรหยุดสักที, http://www.siamintelligence.com
/free-bus-train-populism/
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มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 เรื่อง ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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ความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นๆ เช่น การจัดทาบัตรโดยสารให้สิทธิพิเศษเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้
บริการรถโดยสารประจาทางโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งต่อมากระทรวงคมนาคมได้เสนอผลการศึกษา
ต่อคณะรัฐมนตรีในเดือนกรกฎาคม 2558 แต่เนื่องจากผลการศึกษายังมีความไม่ชัดเจนในหลายๆ ด้าน
คณะรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของ
ประเทศพิจารณาแนวทางในการดาเนินมาตรการให้ชัดเจนโดยเฉพาะประเด็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่จะมีสิทธิ
ได้รับการยกเว้นค่าโดยสาร การจัดทาฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย และการวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
กับประชาชนที่เคยได้รับสิทธิมาก่อน และนาเสนอคณะรัฐมนตรีภายในปีงบประมาณ 25588 แต่จนถึงปัจจุบัน
แนวคิดดังกล่าวยังคงไม่ได้รับการดาเนินการปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาของ
คณะกรรมการฯ และกระทรวงคมนาคม โดยคาดว่าจะดาเนินการได้จริงในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
อย่า งไรก็ต าม รัฐ บาลปฏิเ สธไม่ไ ด้ว่า โครงการประชานิย มที่ริเ ริ่ม
จากการให้ประชาชนได้รับประโยชน์ทั้งหมด และต่อมาจะปรับปรุงแนวทางการดาเนินมาตรการลดภาระ
ค่าครองชีพให้ตรงกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อย ซึ่งอาจส่งผลต่อความรู้สึกของประชาชนผู้เคยได้รับ
ผลประโยชน์ที่ต้องสูญเสียผลประโยชน์ไป นอกจากนี้ ข้อเสนอในการดาเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพ
ของผู้มีรายได้น้อยแบบใหม่ของกระทรวงคมนาคมยังเป็นเพียงการลดหย่อนราคาค่าโดยสารให้ผู้มีบัตร
รายได้น้อยลงครึ่งหนึ่งของราคาปกติ โดยไม่ใช่การให้บริการฟรีอีกด้วย กรณีดังกล่าวจึงถือว่ามีความแตกต่าง
กับโครงการรถเมล์ฟรีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและอาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนเป็นอย่างมาก
ดังนั้น การปรับเปลี่ยนรูปแบบดังกล่าวถึงแม้จะทาให้การดาเนินมาตรการเป็นไปอย่างสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงและมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
โดยง่าย หากคานึงถึงกระแสตอบรับที่อาจได้รับจากสังคม ซึ่งแม้แต่ผู้ที่ไม่ได้ใช้บริการรถเมล์ฟรีหรือใช้
เป็นครั้งคราวก็คงรู้สึกสูญเสียผลประโยชน์ที่รัฐควรจัดหาให้กับประชาชน
3.3.3 ผลกระทบต่อผ้ประกอบการอ่น
การด าเนิ น โครงการรถเมล์ ฟ รี ข อง ขสมก. อาจกล่ า วได้ ว่ า เป็ น การ
แทรกแซงกลไกตลาดของภาครัฐที่มีต่อบริษัทเอกชน เนื่องจากการอุดหนุนเงินเพื่อการให้บริการรถเมล์ฟรี
เป็ นการด าเนิ นการแบบ “ให้ เปล่ า ” ให้ แก่ ประชาชนที่ อยู่ อาศั ยในพื้ นที่ เขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริมณฑลทั้งหมด บริษัทเอกชนผู้รับสั มปทานการเดินรถร่ว มย่อมต้องได้รับผลกระทบในเส้นทางที่
ทับซ้อนหรือใกล้เคียงกับเส้นทางเดินรถเมล์ฟรีของ ขสมก. ไปโดยปริยาย และส่งผลให้ผู้ประกอบการ
รถร่ว มจัดเก็บ รายได้ที่ล ดลงในที่สุด ประกอบกับ ความไม่แ น่น อนของนโยบายในการปรับ ปรุง
รูป แบบของมาตรการให้ความช่วยเหลือยังส่ งผลกระทบต่อการบริหารจัดการสัญญาสัมปทานของ
บริษัทเอกชนอีกด้วย
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มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เรื่อง แนวทางการดาเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการ
เดินทางตามมาตรการใหม่
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3.3. ผลกระทบต่อประชาชน
1 ผ้ใช้บริการ ผลประโยชน์จากการดาเนินโครงการรถเมล์ฟรีที่เป็น
รูปธรรมมากที่สุด คือ การช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางของประชาชนผู้ใช้บริการ ไม่เฉพาะแต่
ประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก แต่ยังรวมถึงประชาชนทั่วไปซึ่งใช้บริการรถเมล์ฟรี
อีกด้วย โดยจากการดาเนินมาตรการรถเมล์ฟรี ตั้งแต่ปี 2551 – 2559 มีผู้ใช้บริการรวมกว่า 1,000
ล้านคน เฉลี่ยผู้ใช้บริการจานวน 111 ล้านคนต่อปี และจานวนตั๋วรถเมล์รวม 2,405 ล้านใบ คิดเป็น
จานวนตั๋วรถเมล์เฉลี่ย 267 ล้านใบต่อปี โดยข้อมูลจาก ขสมก. พบว่า ผู้ใช้บริการหนึ่งคนจะใช้บริการ
รถเมล์ฟรีโดยเฉลี่ย จานวน 2.4 เที่ยวต่อวัน ซึ่งเมื่อคานวณจากอัตราค่าโดยสารรถเมล์ร้อนของ ขสมก.
ในปั จ จุ บัน ซึ่งอยู่ที่ 6.50 บาท ผู้ ใช้บริการหนึ่งคนจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ ายในการเดินทางได้
ประมาณ 15.60 บาทต่อวัน หรือคิดเป็น 5,694 บาทต่อปี ทั้งนี้ นอกจากผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม
ด้านตัวเงินแล้ว ยังมีผลประโยชน์ที่เป็นนามธรรมทางด้านจิตใจของประชาชน เนื่องจากประชาชน
โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยจะรู้สึกว่าตนเองได้รับการเยียวยาทางจิตใจ รวมทั้งได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
จากรัฐบาล ซึ่งประชาชนจะตอบสนองกลับมาอีกด้วย
ผ้ไม่ใช้บริการ การให้บริการโครงการรถเมล์ฟรีครอบคลุมเพียงแค่
พื้น ที่ จั งหวัดกรุ งเทพมหานคร และ 5 จังหวัดปริมณฑล แต่ ก ารจั ดสรรเงิ นเพื่ อใช้ ในการอุ ดหนุ น
โครงการดังกล่าวมาจากเงิ นงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนทั้งประเทศ การดาเนินโครงการ
รถเมล์ฟรีจึงอาจส่งผลกระทบให้ประชาชนผู้เสียภาษีแต่ไม่ได้ใช้บริการ ที่อยู่ในเขตพื้นที่และต่างจังหวัด
รู้สึกเสียผลประโยชน์ที่ควรได้รับจากการนาเงินภาษีที่เสียให้รัฐบาล

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการรถเมล์ฟรี
จากผลการศึกษาข้อมูลเชิงลึกของโครงการรถเมล์ฟรี ในบทที่ 3 จะเห็น ได้ว่า โครงการ
รถเมล์ฟรีนั้นมีปัญหาในการดาเนินโครงการหลายประการและยังสร้างผลกระทบต่องบประมาณและ
หน่วยงานผู้มีส่วนได้เสียในหลายด้าน แต่ในขณะเดีย วกันโครงการดังกล่าวกลับได้รับการต่ออายุจาก
คณะรัฐมนตรีมาถึง 22 ครั้ง ด้วยวัตถุประสงค์และรูปแบบในการดาเนินโครงการเดิม ซึ่งทั้งในการเริ่มต้น
โครงการและการพิจารณาต่ออายุโครงการที่ผ่านมาเกือบ 10 ปี โครงการรถเมล์ฟรีไม่เคยได้รับการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการในเชิงต้นทุนและผลประโยชน์อย่างชัดเจนเพื่อประกอบการอนุมัติ
โครงการมาก่อน ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยจะดาเนินการประเมิน
ความคุ้มค่าของโครงการรถเมล์ฟรี โดยการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการอย่างชัดเจน
และเป็นรูปธรรมเพื่อชี้ให้เห็นถึงความเหมาะสมในการดาเนินโครงการ และเพื่อนาไปสู่ข้อเสนอแนะ
ในการดาเนินโครงการในลักษณะประชานิยมของรัฐบาลในอนาคตต่อไป
อย่ า งไรก็ ดี คณะผู้ วิ จั ย เล็ ง เห็ น ว่ า โครงการรถเมล์ ฟ รี เ ป็ น โครงการที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์
การพัฒนาในเชิงสังคม ซึ่งในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการนั้นไม่สามารถวัดได้จากมิติความ
คุ้ม ค่า ในเชิ งเศรษฐกิ จ หรื อ ตัว เงิ น เพี ย งอย่ างเดี ย วแต่จ าเป็น ต้อ งคานึง ถึง ความคุ้ มค่ าในเชิง สั ง คม
ประกอบด้วย ดังนั้น ในบทที่ 4 นี้ คณะผู้วิจัยจะดาเนินการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการรถเมล์ฟรี
ในทั้งสองมิติ ซึ่งการวิเคราะห์ ความคุ้มค่า ในด้านการเงิน คณะผู้ วิจัยเลือกใช้ รูปแบบการวิเคราะห์
ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment :ROI) และในส่วนการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในเชิง
สังคมนั้น คณะผู้วิจัยเห็นควรใช้รูปแบบการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) ซึ่งจากการทบทวน
งานวิจัยในบทที่ 2 พบว่า SROI เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ถูกนามาใช้อย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์ต้นทุน
และผลประโยชน์ของโครงการเชิงสังคม อีกทั้ง ยังเป็นการสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ทาการศึกษาความเหมาะสมในการดาเนินการสนับสนุน
มาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางของรถเมล์ฟรีของ ขสมก. และสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพที่ได้เลือกใช้ SROI ในการวิเคราะห์โครงการเชิงสังคมอีกด้วย
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังเล็งเห็นอีกว่าการวิเคราะห์ความคุ้มค่าโดย ROI และ SROI นั้น
เป็นการศึกษาวิเคราะห์ในรูปแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Study) โดยอาจจะไม่สามารถตอบโจทย์
การวิจัยในเชิงนโยบายหรือในด้านสังคมได้ทั้งหมด คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่า เพื่อให้มีการศึกษาวิเคราะห์
ให้ได้มาซึ่งข้อเสนอเชิง สังคมและนโยบายที่ตอบโจทย์อย่างแท้จริง ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ ในเชิง
คุณภาพ (Qualitative Study) เป็นข้อมูลสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมให้กับข้อเสนอแนะของคณะผู้วิจัย
ในบทต่อไป ดังนั้ น จึงจาเป็นต้องมีความคิดเห็น จริงของผู้ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อประกอบการ
วิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของการดาเนินโครงการในบริบทของสภาพสังคมในปัจจุบัน
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ในการนี้ ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการในบทที่ 4 คณะผู้วิจัย
ได้ดาเนินการสารวจและรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อนามาวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ
และการสารวจความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่างและหน่วยงานผู้ได้รับผลกระทบในเชิงนโยบาย
ที่เกี่ยวกับการดาเนินโครงการรถเมล์ฟรีเพื่อ ประกอบผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการในบท
ต่อไป โดยเนื้อหาในบทที่ 4 จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ (1) การวิเคราะห์ต้นทุน และผลประโยชน์
ของโครงการรถเมล์ฟรี ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ทางการเงินและเชิงสังคม
ซึ่งระบุรายละเอียดเครื่องมือและผลในการสุ่มตัวอย่าง และผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่า ของโครงการ
และ (2) ผลวิเคราะห์โครงการในเชิงสังคมและนโยบาย ประกอบด้วยสรุปผลการรวบรวมความคิดเห็นของ
ประชาชนและหน่วยงานผู้ได้รับผลกระทบจากการดาเนินโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยผลวิเคราะห์
ในบทที่ 4 ทั้งหมดจะนาไปสู่ข้อเสนอแนะในบทต่อไป
4.1 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการรถเมล์ฟรี
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ได้แก่ การ
วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ทางการเงิน ซึ่งจะใช้ข้อมูล ต้นทุนทางการเงินของโครงการทั้งหมด
ประกอบด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ และต้นทุนทางการเงินอื่นๆ เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ของ
ผู้รับบริการที่ผ่านมาซึ่งมีการต่ออายุโครงการทั้งหมด 22 ระยะและอีกส่วนหนึ่งคือการวิเคราะห์ต้นทุน
และผลประโยชน์เชิงสั งคม ซึ่งมีความจาเป็นต้องใช้ข้อมูล ในการวิเคราะห์ เป็นการเฉพาะเจาะจง
ในส่วนของผลประโยชน์ของผู้รับบริการ จึงมีความจาเป็นต้องมีการสารวจข้อมูลจาเพาะของกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อนามาใช้ในการประเมินต่อไป
4.1.1 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ทางการเงิน
ในการวิเคราะห์ ต้นทุนและผลประโยชน์ทางการเงิน ของโครงการรถเมล์ ฟรี
คณะผู้วิจัยได้นาวิธีการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment :ROI) ซึ่งเป็น
วิธีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุนเป็นการทั่วไปมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์กับโครงการ
โดยมีสูตรการคานวณ ROI ดังนี้
ROI = ผลประโยชน์จากโครงการ – ต้นทุนในการดาเนินโครงการ
ต้นทุนในการดาเนินโครงการ
โดยผลลัพธ์จากการคานวณหากค่า ROI > 1 จะสามารถอธิบายได้ว่า โครงการดังกล่าว
มีความคุ้มค่าในการลงทุน แต่ในทางกลับกันหากผลลัพธ์ค่า ROI < 1 จะถือว่าโครงการดังกล่าวมีต้นทุนสูง
เกินกว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน โครงการจึงไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุน ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์
ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการรถเมล์ฟรีคณะผู้วิจัยมีปจั จัยในการคานวณ ดังนี้
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ต้นทุนในการดาเนินโครงการ คณะผู้วิจัยได้จาแนกต้นทุนตามแหล่งเงินจริงที่
ขสมก. นามาใช้ในการดาเนินโครงการ โดยจากข้อมูลโครงการรถเมล์ฟรีในบทที่ 3 จะเห็นได้ว่าแหล่งเงิน
ที่ใช้ดาเนินโครงการมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ (1) เงินงบประมาณที่ ขสมก. ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ ได้แก่ ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อม และ (2) เงินกู้เพื่อ
ใช้ในการดาเนินโครงการ ได้แก่ เงินกู้เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างรอการจัดสรรเงินงบประมาณหรือ
ในส่วนที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ เงินกู้เพื่อชาระดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินกู้เพื่อจ่ายค่าเบี้ยปรับค้างชาระ
ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อม
- ผลประโยชน์ จ ากโครงการ การค านวณผลประโยชน์ ท างการเงิ น ของ
โครงการ คณะผู้วิจัยจะพิจารณาจากค่าโดยสารรถประจาทางหรือรถเมล์ที่ผู้ใช้บริการทั้งหมดสามารถ
ประหยัดได้ตลอดระยะเวลาการดาเนินโครงการ คือ ตั้งแต่ เริ่มโครงการ 6 มาตรการ 6 เดือน และ
โครงการรถเมล์ฟรีระยะที่ 1 ถึงระยะ 22 โดยข้อมูลปริมาณผู้ ใช้บริการทั้งหมดตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
ในบทที่ 3 คณะผู้วิจัยได้นามาแยกพิจารณาตามระยะของโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลต้นทุน
ของโครงการ ทั้งนี้ ในส่วนของผลประโยชน์ของโครงการจะคานวณจากอัตราค่าโดยสารรถโดยสาร
ธรรมดา (รถเมล์ร้อน) ของ ขสมก. ในอัตรา 6.50 บาทต่อคนต่อเที่ยว ซึ่งเป็นค่าโดยสารที่ประชาชน
สามารถประหยัดได้ โดยมีรายละเอียดการคานวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของโครงการ
รถเมล์ฟรี ปรากฏตามตารางที่ 4.1
-
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ตารางที่ 4.1 การคานวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของโครงการรถเมล์ฟรี
ต้นทุนในการดาเนินโครงการ (ล้านบาท)
ระยะดาเนินการ

งบประมาณทีไ่ ด้รับ

เงินกู้

เพือ่ ดาเนินโครงการ

เงินกูเ้ พือ่ ดาเนินโครงการ3 ดอกเบีย้ เงินกูด้ าเนินโครงการ เงินกูจ้ ่ายเบีย้ ปรับค้างชาระ3

6 มาตรการ 6 เดือน

1 สค.51 - 31 มค.52

6 ด.

1,224.00

ระยะที่ 1

1 กพ.52 - 31 กค.52

6 ด.

1,224.57

ระยะที่ 2

1 สค.52 - 31 ธค.52

5 ด.

ระยะที่ 3

1 มค.53 - 31 มีค.53

3 ด.

ระยะที่ 4

1 เมย.53 - 30 มิย.53

3 ด.

ระยะที่ 5

1 กค.53 - 31 ธค.53

6 ด.

ระยะที่ 6

1 มค.54 - 28 กพ.54

2 ด.

ระยะที่ 7

1 มีค.54 - 30 มิย.54

4 ด.

91.88

3.46

รวมต้นทุน

จานวนผู้ใช้บริการ2

(ล้านบาท)

(ล้านคน)

ผลประโยชน์จากโครงการ

ROI

(ผู้ใช้บริการX6.50 บาท)

[(ประโยชน์-ต้นทุน)/

(ล้านบาท)

ต้นทุน]

1,319.34

70.99

461.43

-0.6503

1,224.57

76.34

496.18

-0.5948

1,028.62

38.70

1,067.32

62.78

408.07

-0.6177

16.96

604.99

16.60

638.55

36.95

240.20

-0.6238

28.49

611.43

15.39

655.31

35.32

229.56

-0.6497

135.15

1,259.36

32.28

1,426.79

78.38

509.50

-0.6429

419.78

5.24

425.02

23.92

155.49

-0.6342

884.97

22.76

907.73

49.98

324.90

-0.6421

695.90

26.93

1 กค.54 - 15 ม.ค. 55 6.5 ด.

640.80

1,363.62

70.89

460.81

-0.6621

ระยะที่ 9

16 มค.55 - 30 เมย.55 3.5 ด.

877.31

877.31

45.46

295.52

-0.6632

ระยะที่ 10

1 พค.55 - 30 กย.55

5 ด.

1,208.00

1,208.00

60.20

391.27

-0.6761

ระยะที่ 11

1 ตค.55 - 31 มีค.56

6 ด.

1,459.06

1,459.06

56.12

364.76

-0.7500

ระยะที่ 12

1 เมย.56 - 30 กย.56

6 ด.

1,512.00

1,512.00

54.97

357.31

-0.7637

ระยะที่ 13

1 ตค.56 - 31 มีค.57

6 ด.

1,553.00

1,553.00

51.51

334.81

-0.7844

ระยะที่ 14

1 เมย.57 - 30 เมย.57 1 ด.

255.00

255.00

8.41

54.64

-0.7857

ระยะที่ 15

1 พค.57 - 31 กค.57 3 ด.

781.00

781.00

25.33

164.64

-0.7892

ระยะที่ 16

1 สค.57 - 31 มค.58 6 ด.

1,592.00

1,592.00

48.84

317.49

-0.8006

ระยะที่ 17

1 กพ.58 - 31 กค.58

6 ด.

1,556.69

1,556.69

45.36

294.83

-0.8106

ระยะที่ 18

1 ส.ค.58 - 31 ต.ค.58 3 ด.

838.25

838.25

22.69

147.46

-0.8241

ระยะที่ 19

1 พ.ย.58 - 30 เม.ย.59 6 ด.

1,527.32

1,527.32

42.24

274.59

-0.8202

ระยะที่ 20

1 พ.ค.59 - 31 ต.ค.59 6 ด.

1,671.34

1,671.34

43.51

282.78

-0.8308

ระยะที่ 21

1 พ.ย.59 - 30 เม.ย.60 6 ด.

1,647.12

1,937.52

49.48

321.60

-0.8340

ระยะที่ 22

1

1 พ.ค.60 - 30 ก.ย.60 5 ด.
รวม

290.40

1,540.44

895.57

21,288.51

6,492.50

161.35

10.55

2,446.56

49.06

318.86

-0.8697

300.95

28,243.31

1,108.72

7,206.69

-0.7448

หมายเหตุ
1. เนื่องจากโครงการรถเมล์ฟรีระยะที่ 22 จะสิ้นสุดเดือน ก.ย. 2560 ดังนั้น การคานวณจึงใช้กรอบวงเงินประมาณสาหรับโครงการรถเมล์ฟรีตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2560 และกรอบวงเงินกูต้ ามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2560 และใช้คา่ เฉลี่ยผู้ใช้บริการรถเมล์ฟรีเพือ่ คานวณผู้ใช้บริการในระยะที่ 22
2. ที่มาของข้อมูลผู้ใช้บริการรถเมล์ฟรี ใช้ขอ้ มูลจาก ขสมก. สาหรับผู้ใช้บริการในช่วง 6 มาตรการ 6 เดือน ถึงการดาเนินการระยะที่ 21 และคณะผู้วจิ ัยฯ ได้คานวณผู้ใช้บริการรถเมล์ฟรีในระยะที่ 22 จากค่าเฉลี่ยผู้ใช้บริการในช่วง 6 มาตรการ 6 เดือน ถึงการดาเนินการระยะที่ 21
3. เงินกูเ้ พือ่ ดาเนินโครงการ และเงินกูจ้ ่ายค่าเบี้ยปรับค้างชาระ ในปีงบประมาณ 2560 ยังไม่รวมถึงดอกเบี้ยทิ่เกิดจากเงินกูด้ งั กล่าว
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ระยะที่ 8
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ผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ทางการเงินจากการคานวณต้นทุน
และผลประโยชน์โครงการรถเมล์ฟรี พบว่า โครงการรถเมล์ฟรีมีต้นทุนในการดาเนินโครงการ จานวน
28,243.31 ล้านบาท และผลประโยชน์จากโครงการ จานวน 7,206.69 ล้านบาท ดังนั้น โครงการ
รถเมล์ฟรีมีผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ดังนี้

จากการคานวณผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าว จะเห็นได้ว่าโครงการรถเมล์ฟรี
มีค่า ROI < 1 โดยมี ค่า ROI ทั้งโครงการเท่ากับ -0.7448 และค่า ROI ในแต่ละระยะดาเนินการ
อยู่ในช่วง -0.5948 ถึง -0.8697 ซึ่งอธิบายได้ว่า การดาเนินโครงการรถเมล์ฟรี มีผลประโยชน์ทาง
การเงิน ไม่คุ้มค่ากับเงินลงทุน ส่งผลให้ ไม่มีความคุ้มค่าทางการเงินทั้งในภาพรวมและในแต่ละช่ว ง
ระยะเวลาดาเนินการ
4.1.2 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์เชิงสังคม
ปั จ จุ บั น การวิ เคราะห์ โ ครงการของภาครั ฐ ต่ างหั นมาให้ ความสนใจกั บการ
วิ เ คราะห์ ท างสั ง คมมากขึ้ น โดยเฉพาะการประเมิ น ผลกระทบทางสั ง คมของโครงการ
เพื่อนาข้อมูลทางสังคม (Social Information) เข้ามาสู่กระบวนการตัดสินใจในการดาเนินโครงการ
เพื่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ วิธีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์เชิงสังคม (Social Return On
Investment: SROI) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐมักใช้ในการวิเคราะห์โครงการเชิงสังคม
อย่างกว้างขวาง โดยผลการวิเคราะห์ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกาหนดความเหมาะสมในการ
ดาเนินโครงการ และสามารถนามาใช้ปรับปรุงการออกแบบหรือการวางแผนโครงการและการดาเนิน
โครงการส่งผลให้โ ครงการมีโ อกาสประสบความส าเร็จมากขึ้น รวมทั้ง จะช่วยลดผลกระทบทางลบ
ให้เหลือน้อยที่สุดหรือหมดไปจากโครงการ
การคานวณผลตอบแทนทางสังคมเป็นการนามูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์
ทั้งหมดและมูลค่าปัจจุบันของการลงทุนทั้งหมดมาคานวณ เพื่อให้ได้มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน
ทางสังคม โดยสูตรการคานวณ SROI คือ

ทั้งนี้ หากผลลัพธ์ที่ได้จากการคานวณผลตอบแทนทางสังคมที่ได้จากการดาเนินมาตรการ หรือ SROI > 1
จะสามารถอธิบายได้ว่าการดาเนินโครงการให้ผลประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าเงินลงทุนที่รัฐบาลสนับสนุน
ในทางตรงกันข้ามหากได้ผลลัพธ์ SROI < 1 โครงการดังกล่าวมีผลประโยชน์ต่อสังคมน้อยกว่ามูลค่า
เงินลงทุนของรัฐบาล โดยขั้นตอนการคานวณผลตอบแทนทางสังคม SROI ของโครงการรถเมล์ฟรีมี ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดขอบเขตและวิเคราะห์ผู้ได้รับประโยชน์
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินตัวแทนทางการเงิน (Financial Proxy)
ขั้นตอนที่ 3 Deadweight และ Attribution และอัตราการลดลงของประโยชน์ (Drop-Off)
ขั้นตอนที่ 4 การคานวณมูลค่าปัจจุบันของโครงการ (Net Present Value : NPV)
ขั้นตอนที่ 5 คานวณ SROI
ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)
ทั้งนี้ การศึกษาต้นทุนและผลประโยชน์เชิงสังคมของโครงการรถเมล์ฟรีในครั้งนี้
ใช้วิธีการศึกษาทบทวนจากเอกสารและรายงานของการศึกษาวิจั ยของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง โครงการการจัดทาแนวทางการสนับสนุนมาตรการ
ลดค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง (รถเมล์) ที่ได้ทาการศึกษามาตรการที่ได้ทาไปแล้วในช่วงปี
2551 – 2556 (ภาคผนวก ข) อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้มีความแตกต่างในการนาต้นทุนที่เกิดจาก
การใช้เงินกู้และดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้เงินมาร่วมพิจารณาด้วย และทาการศึกษาโครงการรถเมล์ฟรี
ตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2551 ถึงระยะที่ 22 ในปี 2560 รวมระยะเวลากว่า 9 ปี
1) การกาหนดขอบเขตและวิเคราะห์ผู้ได้รับประโยชน์
ปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ด้วย SROI มีความแตกต่าง
จากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ทางการเงินโดย ROI เนื่องจากการวิเคราะห์ SROI ไม่สามารถใช้
ข้อมูลผู้ใช้บริการโดยรวมมาใช้ในการคานวณผลประโยชน์ได้ แต่ จาเป็นต้องคานวณจากข้อมูลในเชิง
เฉพาะเจาะจงของผู้ได้รั บผลประโยชน์ จากโครงการเพื่อที่จะทาให้สามารถรู้ถึงผลประโยชน์ที่แท้จริง
นอกเหนือจากผลประโยชน์ทางด้านการเงิน ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงต้องทาการสารวจและรวบรวมข้อมูล
เชิงลึกจากประชาชนกลุ่มตัวอย่างเพื่อนามาวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในเชิงสังคมของโครงการ
รถเมล์ฟรีที่แท้จริง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 การกาหนดขอบเขตผู้ไ ด้รั บประโยชน์ คณะผู้ วิจั ย ได้ออกแบบการสุ่ ม
ตัวอย่าง (Sample Design) ขั้นตอนตามแผนภาพที่ 4.1
แผนภาพที่ 4.1 ขั้นตอนการออกแบบการสุ่มตัวอย่าง

ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ
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- ขนาดตัวอย่าง

จานวนประชากรในเขตพื้นที่ให้บริการ ขสมก.ข้อมูลสถิติประชากรและ
ประชากรแฝง ซึ่งรวบรวมโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า
ในปี 2558 ในเขตพื้นที่ให้ บริการของ ขสมก. ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 5 จังหวัด
ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม มีประชากรและ
ประชากรแฝง จานวนรวม 15,841,778 คน โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ข้อมูลประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
หน่วย: คน

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
นครปฐม
รวม

ประชากร
5,696,409
1,193,711
1,094,249
1,279,310
545,454
899,342
10,708,475

ประชากรแฝง
2,997,000
426,160
387,593
651,540
444,000
227,010
5,133,303

รวม
8,693,409
1,619,871
1,481,842
1,930,850
989,454
1,126,352
15,841,778

หมายเหตุ : สานักงานสถิติแห่งชาติ กาหนดว่า ประชากรแฝง หมายถึง ประชากรที่เข้ามาอยู่อาศัย มาเรียนมาทางาน ในจังหวัดนั้น ๆ
โดยไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้าน
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และสานักงานสถิติแห่งชาติ (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2558)

ข้อมูลด้านการเดินรถของ ขสมก.ในปี 2560 พบว่า ขสมก. มีจานวน
รถโดยสารที่ให้บริการกับประชาชน (ไม่รวมรถเอกชนร่วมบริการ) รวมทั้งสิ้น 2,774 คัน ประกอบด้วย
รถโดยสารธรรมดา จานวน 1,562 คัน รถโดยสารปรับอากาศ จานวน 1,095 คัน และรถเช่า
ปรับอากาศ (PBC) จานวน 117 คัน โดยเส้นทางการเดินรถของ ขสมก. สามารถแบ่งตามพื้นที่ได้เป็น
2 กลุ่ม คือ เส้นทางในพื้นที่จังหวัดกรุ งเทพมหานคร และเส้นทางระหว่างกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ได้แก่ จังหวัด นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม ส่วนการเดินรถ
ของ ขสมก. ตามเขตการเดินรถแบ่งได้เป็น 8 เขต มีรถโดยสารให้บริการรวม 122 สาย โดยข้อมูลเขต
การเดินรถ ทั้ง 8 เขต แบ่งตามเขตพื้นที่ให้บริการในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีรายละเอียด
ตามตารางที่ 4.3 ดังนี้
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ตารางที่ 4.3 ข้อมูลประชากรจาแนกตามเขตการเดินรถในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
เขตการเดินรถ

เขตพืน้ ที่

จานวนสาย

เขตที่ 1

รังสิต ปทุมธานี

16

เขตที่ 2

มีนบุรี สวนสยาม

19

เขตที่ 3

สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร

11

เขตที่ 4

คลองเตย สาธุประดิษฐ์ พระราม 9

14

เขตที่ 5

สมุทรปราการ สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร

14

เขตที่ 6

นครปฐม กรุงเทพมหานคร

18

เขตที่ 7

นนทบุรี กรุงเทพมหานคร
หมอชิต2 ทางด่วนรามอินทรา สวนสยาม

16

เขตที่ 8

14

122
ที่มา: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
- แผนการสุ่มตัวอย่าง

เนื่ อ งจากขนาดของประชาชนซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ เ คราะห์
มีจ านวนมาก และมีการกระจายในหลายพื้นที่ ดังนั้น คณะผู้ วิจัยจึงต้องทาการศึกษาวิ ธีการและ
เครื่องมือในการสุ่มตัวอย่างรูปแบบต่างๆ เพื่อเลือกใช้เครื่องมือทีเ่ หมาะสมในการสุ่มตัวอย่างประชาชน
ผู้รับบริการรถเมล์ฟรี เพื่อ ให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรผู้รับบริการทั้งหมด
และตอบโจทย์ของงานวิจัย ได้ โดยคณะผู้วิจัย ได้ทาการศึกษาวิธีการสุ่มตัวอย่างรูปแบบต่างๆ ตาม
แผนภาพที่ 4.2 และเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีการ รายละเอียดตามตารางที่ 4.4
แผนภาพที่ 4.2 เครื่องมือในการสุ่มตัวอย่าง

ที่มา: คณะผู้วิจัย
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ตารางที่ 4.4 การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของวิธีการสุ่มตัวอย่าง
วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ข้อดี
โดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability Strategies)
Random
แบบธรรมดา
-ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดี
(Simple Random Sampling)

แบบแบ่งเป็นขั้นภูมิ
(Stratified RandomSampling)
แบบแบ่งกลุ่ม
(Cluster Sampling)
Quasi-Random
แบบมีระบบ
(Systematic Sampling)

-ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีจาก
ประชากรในทุกลักษณะ
-ง่ายและสะดวก

-รับประกันได้ว่าจะได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัว
แทนที่ดี ที่สะท้อนถึง Real Variation
-ตัวอย่างที่ถูกเลือกมาแล้วจะไม่ถูกเลือกซ้า
-ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการน้อยกว่าวิธี
Simple Random Sampling
-ไม่จาเป็นต้องใช้ตารางกาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่าง
โดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling)
Non-Random
แบบสะดวก
-ง่ายและสะดวก
(Convenience Sampling)
-ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา
แบบบังเอิญ
-ง่ายและสะดวก
(Accidental Sampling)
-ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา
แบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling)

-เลือกตัวอย่างได้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย

แบบโควตา
(Quota Sampling)

-ง่ายและสะดวก
-ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะและจานวน
ตามที่กาหนด

ที่มา: คณะผู้วิจัย

ข้อเสีย

-ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ
-ตัวอย่างที่ถูกเลือกมาแล้ว มีโอกาส
ถูกเลือกซ้า ซึ่งทาให้ไม่ได้ข้อมูลใหม่
สาหรับการศึกษาวิเคราะห์
-ต้องใช้ตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
-ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ
มีโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากการ
แบ่งกลุ่มประชากร
-จานวนตัวอย่างน้อยกว่าการสุ่มตัวอย่าง
วิธี Simple Random Sampling

-มีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล
-ได้กลุ่มตัวอย่างไม่ครอบคลุมทุกลักษณะ
ของประชากร
-มีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลสูง
-เหมาะสาหรับการศึกษาที่ต้องการความ
คิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์จาก
บุคคลเฉพาะกลุ่ม
-มีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล เนื่องจาก
การเลือกตัวอย่างใช้วิจารณญาณของ
ผู้วิจัยเป็นหลัก
-มีความคลาดเคลือ่ นของข้อมูล
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- วิธีการเลือกตัวอย่าง

จากข้ อ มู ล เครื่ อ งมื อ การสุ่ ม ตั ว อย่ า งข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า วิ ธี ก าร
สุ่มตัวอย่างแบบ Quasi-Random Sampling เป็นวิธีที่รับประกันได้ว่าจะได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัว
แทนที่ดี ที่สะท้อนถึง ความหลากหลาย (Real Variation) ของตัวอย่างที่แท้จริง แต่อย่างไรก็ตาม
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับงานวิจัยฉบับนี้ นอกจากต้องคานึงถึงความหลากหลายของ
ข้อมูลแล้วยังต้องคานึงถึงคุณภาพของข้อมูลที่คณะผู้วิจัยจะได้รับจากการเก็บข้อมูลในพื้นที่หนึ่งๆ อีก
ด้วย ดังนั้น นอกจากเครื่องมือในการสุ่มตัวอย่างแบบ Quasi-Random Sampling ข้างต้นแล้ว เพื่อให้
มีก ารเลื อกกลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ มีคุ ณ ภาพที่สุ ด ภายใต้ ข้ อจ ากัด ในด้ า นปริ มาณและพื้น ที่ ทั้ง หมดในการ
ให้บริการของโครงการรถเมล์ฟรี คณะผู้วิจัยเห็นว่าควรประยุกต์ใช้ทฤษฎี Golden Ratio (ภาคผนวก ค)
เพื่อเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดในการจัดเก็บข้อมูล โดยคณะผู้วิจัยจะนาข้อมูลป้ายรถเมล์ทั้งหมดมา
วิเคราะห์เพื่อหาพื้นที่ที่ดีที่สุดในการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ทั้งนี้ มีการเลือกประยุกต์ใช้ทฤษฎีดังกล่าว
กับการสุ่มตัวอย่างในผลงานวิจัยหลายด้าน อาทิ การศึกษาวิจัยด้านการตลาด การบริหาร รวมถึงการ
วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น เป็นต้น
การสุ่มตัวอย่างโดยวิธี Quasi-Random Sampling สามารถรับประกัน
ได้ว่าจะได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดี ที่สะท้อนถึง Real Variation และไม่จาเป็นต้องใช้ตาราง
กาหนดขนาดกลุ่ ม ตัว อย่ าง อย่ า งไรก็ ต าม เพื่ อ ให้ เ กิ ดความเชื่ อ มั่ นว่ า การสุ่ ม ตัว อย่ างในการวิ จั ย
เชิงปริมาณครั้งนี้ จะได้จานวนตัวอย่างที่ให้ข้อมูลเพียงพอต่อการวิเคราะห์ คณะผู้วิจัยได้อ้างอิงตาราง
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (1967) มาประยุกต์ใช้ในการกาหนดขนาด
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ เ คราะห์ โ ดยรายละเอี ย ดตารางขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งตามแผนภาพที่ 4.3
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แผนภาพที่ 4.3 การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane

-

ที่มา : Yamane, Taro. 1967. Statistics, An Introductory Analysis, 2nd Ed., New York: Harper and Row.

โดยประชากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมประชากรแฝง
มีจานวน 15,841,778 คน ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากตารางของ Taro Yamane ข้างต้น เพื่อให้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% คณะผู้วิจัยจะต้องเก็บตัวอย่างจานวนไม่ต่ากว่า 400 ตัวอย่าง
โดยจะท าการเก็ บ ข้ อ มู ล จากผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารและไม่ ใ ช้ บ ริ ก ารรถเมล์ ฟ รี ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธี Quasi-Random Sampling และ
Golden Ratio กับป้ายรถเมล์ทั้งหมดในเขตพื้นที่ให้บริการของ ขสมก. พบว่า มีพื้นที่ป้ายรถเมล์ที่จะ
ทาการเก็บข้อมูลจานวน 16 ป้าย ซึ่งจะทาให้ได้ตัวอย่างของประชาชนผู้ใช้บริการที่ดีที่สุดและครอบคลุม
พื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยพื้นที่การเก็บข้อมูลแสดงดังแผนภาพที่ 4.4
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แผนภาพที่ 4.4 สรุปพื้นที่เก็บข้อมูลที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง

ที่มา : คณะผู้วิจัย

ผลการสุ่มตัวอย่าง
ภาพรวมจากการสารวจความคิดเห็นประชาชนต่อโครงการรถเมล์ฟรี
จากกลุ่มตัวอย่างบริเวณป้ายรถโดยสารประจาทาง จานวน 16 ป้าย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ได้ประชาชนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 457 ราย เป็นผู้เคยใช้บริการรถเมล์ฟรี จานวน
409 ราย คิดเป็ น ร้ อยละ 89.50 ของจานวนผู้ ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยส่ ว นใหญ่ เป็น ผู้ ที่ มี
ทะเบียนราษฎร์อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีอาชีพเป็น
นักเรียน/นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่ากว่า 15,000 บาทต่อเดือนและมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางน้อยกว่า
500 บาทต่อเดือน โดยข้อมูลทั่วไปของผู้ที่เคยใช้บริการรถเมล์ฟรีปรากฏตามแผนภาพที่ 4.5
-

แผนภาพที่ 4.5 สรุปข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้เคยใช้บริการรถเมล์ฟรี จานวน 409 ราย

ที่มา : คณะผู้วิจัย
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การวิเคราะห์ผู้ได้รับประโยชน์
คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลสัดส่วนผู้ใช้บริการแยกตามอาชีพ เพื่อนามา
วิเคราะห์ผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ รายละเอียดตามตารางที่ 4.5 และกาหนดตัวชี้วัด ในการ
ได้รับผลประโยชน์จากโครงการของแต่ละอาชีพ ตามตารางที่ 4.6


ตารางที่ 4.5 สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้ที่ใช้บริการรถเมล์ฟรี แยกตามอาชีพ
กลุ่มผู้ ตอบแบบสอบถาม จานวนผู้ ตอบแบบสอบถาม
นักเรียน/นักศึกษา

จานวนผู้ ใช้บริการ
(คนต่อวัน)

สัดส่วน

1

153

37.41%

125,601.24

46

11.25%

37,762.47

117

28.61%

96,048.01

ข้าราชการ

17

4.16%

13,955.69

รัฐวิสาหกิจ

13

3.18%

10,672.00

ธุรกิจส่วนตัว

28

6.85%

22,985.85

ไม่ประกอบอาชีพ/ว่างงาน

17

4.16%

13,955.69

อืน่ ๆ

18

4.40%

14,776.62

100.0%

335,757.58

รับจ้าง
พนักงานบริษัทเอกชน

รวม

409

1

หมายเหตุ

จานวนผู้ใช้บริการ พิจารณาจากข้อมูลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพที่พบว่า จานวนผู้ได้รับประโยชน์เฉลี่ยเท่ากับ 10.07
ล้านคน/เดือน (ผู้ได้รับประโยชน์ระยะที่ 1-22 จานวน 1,108 ล้านคน / ระยะดาเนินการ 110 เดือน) ดังนั้น ค่าเฉลี่ยจานวนผู้
ได้รับประโยชน์ (10.07/30 = 0.335758 ล้านคนต่อวัน) = 335,757.58 คนต่อวัน
ที่มา : คณะผู้วิจัย

ตารางที่ 4.6 การกาหนดตัวชี้วัดของผู้ได้รับประโยชน์
ผู้ ได้รับประโยชน์
นักเรียน/นักศึกษา

จานวนผู้ ได้รับประโยชน์
(คน)

ตัวชีว้ ัด

125,601.24 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

รับจ้าง

37,762.47 สามารถออกไปหางานได้มากขึ้น เพิ่มโอกาสได้รบั จ้าง และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

พนักงานบริษัทเอกชน

96,048.01 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ข้าราชการ

13,955.69 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

รัฐวิสาหกิจ

10,672.00 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ธุรกิจส่วนตัว

22,985.85 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทาให้ตน้ ทุนลดลง รายได้เพิ่มขึ้น

ไม่ประกอบอาชีพ/ว่างงาน

13,955.69 สามารถออกไปหางานได้มากขึ้น เพิ่มโอกาสได้รบั จ้าง และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

อืน่ ๆ

14,776.62 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
รวม

ที่มา : คณะผู้วิจัย

335,757.58
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จากตารางข้ า งต้ น คณะผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดตั ว ชี้ วั ด โดยพิ จ ารณาจาก
ลักษณะอาชีพของผู้ได้รับประโยชน์ และประโยชน์ที่เกิดกับผู้ได้รับประโยชน์จากการดาเนินโครงการ
รถเมล์ฟรีโดยการศึกษาครั้งนี้สามารถกาหนดตัวชี้วัดได้ 3 ด้าน ได้แก่
(1) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางผู้ได้รับประโยชน์ ได้แก่ นักเรียน/
นั กศึ กษา พนั กงานบริ ษั ทเอกชน ข้ าราชการ รั ฐ วิ สาหกิ จ อื่ นๆ (ข้ าราชการเกษี ยณอายุ อาจารย์
มหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว) การดาเนินโครงการรถเมล์ฟรีทาให้ประชาชนกลุ่มนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางหากใช้บริการรถเมล์ฟรี
(2) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทาให้ต้นทุนลดลง รายได้เพิ่มขึ้น
ผู้ได้รับประโยชน์ ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยโครงการรถเมล์ฟรีช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
สามารถใช้บริการรถเมล์ฟรีในการเดินทางไปประกอบธุรกิจ ดังนั้น จึงทาให้ต้นทุนในการดาเนินกิจการ
ลดลง และส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้นได้
(3) สามารถออกไปหางานได้มากขึ้น เพิ่มโอกาสได้รับจ้าง และประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางผู้ได้รับประโยชน์ ได้แก่ รับจ้าง ไม่ประกอบอาชีพ/ว่างงาน การดาเนินโครงการ
รถเมล์ฟรี ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้รับจ้าง หรือผู้ว่างงานเดินทางไปประกอบอาชีพ หรือหางานทาได้มากขึ้น
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
2) การประเมินตัวแทนทางการเงิน (Financial Proxy)
จากตัวชี้วัดดงักล่าวข้างต้น การได้รับผลประโยชน์ในแต่ละอาชีพ คณะผู้วิจัย
ได้ทาการวิเคราะห์และคานวณหาตัวแทนทางการเงินที่ผู้ได้รับผลประโยชน์ได้รับของแต่ละอาชีพ โดย
คานวณประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ประชาชนได้รับจากการใช้บริการรถเมล์ฟรี โดยรายละเอียด
ตัวแปรและปัจจัยในการคานวณปรากฏตามตารางที่ 4.7
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ตารางที่ 4.7 จานวนผู้ได้รับประโยชน์ ผลทีไ่ ด้รับ ผลลัพธ์ สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงและตัวแทนทางการเงิน
ผู้ ได้รับประโยชน์
นักเรียน/นักศึกษา

จานวนผู้ ได้รับประโยชน์

ผลที่ได้รับ (Outputs)

125,601.24 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ผลลัพธ์ (Outcomes/Impact)

ผลการคานวณ 1

สัดส่วนการเปลี่ยนแปลง

จานวนเงินออมทีไ่ ด้จากการประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

สัดส่วนของประชาชนกลุ่มนี้ ได้รบั ประโยชน์ 100% จาก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

125,601.24 X 1 = 125,601.24

ตัวแทนทางการเงิน (Financial Proxy)
- ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรถเมล์ เทีย่ วละ 6.50 บาท
- การเดินทาง 2.40 เทีย่ วคนต่อวัน เดินทางไปศึกษา 300 วันต่อปี
- ดังนัน้ ลดค่าใช้จา่ ยได้ 4,680 บาทต่อคนต่อปี

37,762.47 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เพิ่มโอกาสในการออกไปหางาน
และถูกจ้างงาน

ถูกจ้างงานและมีรายได้เพิ่มขึ้น

อัตราการว่างงานใน กทม. (สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ)
0.011 (1.1%) ดังนั้น สัดส่วนการมีงานทา เท่ากับ 0.989

37,762.47 X 0.989 = 37,347.08 - ได้งานเพิ่มขึ้น 1 งาน จะได้รบั อัตราค่าจ้างขั้นต่า
310 บาท ต่อคนต่อวัน
- ดังนัน้ ถ้ามีงานทาจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 93,000 บาท/คน/ปี

พนักงานบริษัทเอกชน

96,048.01 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

มีรายได้สาหรับการดารงชีวิตเพิ่มขึ้น

สัดส่วนของประชาชนกลุ่มนี้ ได้รบั ประโยชน์ 100% จาก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

96,048.01 X 1 = 96,048.01

- ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรถเมล์ เทีย่ วละ 6.50 บาท
- การเดินทาง 2.40 เทีย่ วคนต่อวัน เดินทางมาทางาน 300 วันต่อปี
- ดังนัน้ ลดค่าใช้จา่ ยได้ 4,680 บาทต่อคนต่อปี

ข้าราชการ

13,955.69 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

มีรายได้สาหรับการดารงชีวิตเพิ่มขึ้น

สัดส่วนของประชาชนกลุ่มนี้ ได้รบั ประโยชน์ 100% จาก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

13,955.69 X 1 = 13,955.69

- ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรถเมล์ เทีย่ วละ 6.50 บาท
- การเดินทาง 2.40 เทีย่ วคนต่อวัน เดินทางมาทางาน 300 วันต่อปี
- ดังนัน้ ลดค่าใช้จา่ ยได้ 4,680 บาทต่อคนต่อปี

รัฐวิสาหกิจ

10,672.00 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

มีรายได้สาหรับการดารงชีวิตเพิ่มขึ้น

สัดส่วนของประชาชนกลุ่มนี้ ได้รบั ประโยชน์ 100% จาก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

10,672 X 1 = 10,672

- ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรถเมล์ เทีย่ วละ 6.50 บาท
- การเดินทาง 2.40 เทีย่ วคนต่อวัน เดินทางมาทางาน 300 วันต่อปี
- ดังนัน้ ลดค่าใช้จา่ ยได้ 4,680 บาทต่อคนต่อปี

ธุรกิจส่วนตัว

22,985.85 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ต้นทุนในการประกอบกิจการลดลง
รายได้เพิ่มขึ้น และมีโอกาสในการ
ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น

สัดส่วนของประชาชนกลุ่มนี้ ได้รบั ประโยชน์ 100% จาก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

22,985.85 X 1 = 22,985.85

- ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรถเมล์ เทีย่ วละ 6.50 บาท
- การเดินทาง 2.40 เทีย่ วคนต่อวัน เดินทางมาทางาน 300 วันต่อปี
- ดังนัน้ ลดค่าใช้จา่ ยได้ 4,680 บาทต่อคนต่อปี

ไม่ประกอบอาชีพ/ว่างงาน

13,955.69 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เพิ่มโอกาสในการออกไปหางาน
และถูกจ้างงาน

มีงานทาและมีรายได้เพิ่มขึ้น

อัตราการว่างงานใน กทม. (สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ)
0.011 (1.1%) ดังนั้น สัดส่วนการมีงานทา เท่ากับ 0.989

13,955.69 X 0.989 = 13,802.18

- ได้งานเพิ่มขึ้น 1 งาน จะได้รบั อัตราค่าจ้างขั้นต่า
310 บาท ต่อคนต่อวัน
- ดังนัน้ ถ้ามีงานทาจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 93,000 บาท/คน/ปี

อืน่ ๆ
(เกษียณอายุราชการ
อาจารย์พิเศษ
มัคคุเทศก์)
รวม

14,776.62 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

มีรายได้สาหรับการดารงชีวิตเพิ่มขึ้น

สัดส่วนของประชาชนกลุ่มนี้ ได้รบั ประโยชน์ 100% จาก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

14,776.62 X 1 = 14,776.62

- ได้งานเพิ่มขึ้น 1 งาน จะได้รบั อัตราค่าจ้างขั้นต่า
310 บาท ต่อคนต่อวัน
- ดังนัน้ ถ้ามีงานทาจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 93,000 บาท/คน/ปี

335,757.58

หมายเหตุ: 1 1การคานวณสาหรับกลุ่มผู้รบั จ้าง และผู้ว่างงาน จะนาข้อมูลการว่างงานมาพิจารณาร่วมด้วย ซึ่งจากข้อมูลสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ อัตราการว่างงานใน กทม. เท่ากับ 0.011 (1.1%) ดังนั้น สัดส่วนการมีงานทาจึงเท่ากับ 0.989

หมายเหตุ : อาชีพรับจ้าง คณะผู้วิจัยมีสมมติฐานว่าเป็นงานที่ไม่ใช่อาชีพประจา ไม่มีความแน่นอน และมีโอกาสถูกเลิกจ้างหรือได้รับงานเพิ่มขึ้น จึงใช้อัตราว่า งงานมาพิจารณาร่วมด้วย ซึ่งจากข้อมูลสานักงานสถิติแห่งชาติ อัตราการว่างงานใน กทม. เท่ากับ 0.011 (1.1%)
ดังนั้น สัดส่วนการมีงานทาจึงเท่ากับ 0.989
ที่มา : คณะผู้วิจัย
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รับจ้าง

71
3) การพิจารณาค่า Deadweight, Attribution และ Drop-Off
- Deadweight ในบริบ ทของงานวิจัย นี้คือ ความซ้ าซ้อนของนโยบาย/
มาตรการของรั ฐ ในการให้ ส วั ส ดิ ก ารของผู้ ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ บ างกลุ่ ม ท าให้ ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย น
ผลประโยชน์ตัวชี้วัดทางการเงินตามความซ้าซ้อนของสวัสดิการทีก่ ลุ่มผู้ได้รับประโยชน์กลุ่มนั้นๆ ได้รับ
โดยจากการพิจารณาเห็นว่าการกาหนดตัวชี้วัดทางการเงินของผู้ได้รับประโยชน์ในขั้นตอนที่ 2 ส่วนใหญ่
จะเป็นการประเมินจากผลประโยชน์โดยตรงจากการมีมาตรการเฉพาะเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง ส่งผลให้ค่า Deadweight เป็น 0
อย่ างไรก็ตาม ส าหรับกลุ่ มนักเรี ยน/นักศึกษา คณะผู้ วิจั ยต้ องคานึงถึ ง
นโยบายรัฐบาลในกรณีของสวัสดิการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาในการคานวณด้วย เนื่องจากเป็นกลุ่ม
ผู้ได้รับผลประโยชน์กลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้กาหนดค่าครองชีพ 26,400 บาท
ต่อคนต่อปี และข้อมูลจาก ขสมก. ได้ระบุว่าประชาชนใช้บริการรถเมล์ฟรีเฉลี่ย 2.4 เที่ยวคนต่อวัน
โดยเมื่อคิดมูลค่าเป็นตัวเงินจากค่าบริการ 6.50 บาทต่อเที่ยวคนต่อวัน และประชาชนจะเดินทาง 300 วัน
ต่อคนต่อปี ผลประโยชน์เป็นตัวเงินทั้งหมดจะเท่ากับ 2.4 x 6.50 บาท x 300 วัน = 4,680 บาทต่อคนต่อปี
ดังนั้น เมื่อนามาคิดเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายจากมาตรการรถเมล์ฟรี (4,680 บาท) ต่อค่าครองชีพของ
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (26,400 บาท) เท่ากับ (4,680/26,400)*100 = 17.73% ทาให้ผลประโยชน์
จากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามี Deadweight เท่ากับร้อยละ 82.27
- Attribution คือการพิจารณาผลประโยชน์จากมาตรการค่าครองชีพอื่น
ที่เกิดขึ้นพร้อมกับมาตรการรถเมล์ฟรี พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 รัฐบาลมีมาตรการลดค่าครองชีพของ
ประชาชนที่เกี่ยวข้องคือ มาตรการรถไฟฟรี โดยมาตรการรถไฟฟรีนั้นใช้งบประมาณทั้งสิ้น 7,684 ล้านบาท
ในขณะที่มาตรการรถเมล์ฟรีใช้งบประมาณรวมทั้งเงินกู้ในการดาเนินโครงการทั้งสิ้น 28,243.31 ล้านบาท
รวมการสนับสนุนงบประมาณด้านการเดินทางและเงินกู้ทั้งสองมาตรการ รวมทั้งสิ้น 35,927.31 ล้านบาท
ทั้งนี้ กาหนดให้ผลประโยชน์จากมาตรการเป็นสัดส่วนตามงบประมาณ ดังนั้น จึงคิดสัดส่วนประโยชน์
Attribution จากมาตรการรถเมล์ฟรีเท่ากับ (28,243.31/35,927.31)*100 = 78.61% และจากมาตรการ
รถไฟฟรีเท่ากับ (7,684/35,927.31)*100 = 21.39%
- Drop-Off คือ อัตราการลดลงของประโยชน์เมื่อไม่มีมาตรการรถเมล์ฟรี
ทั้งนี้ ค่า Drop-Off ในกรณีโครงการรถเมล์ฟรีนี้เท่ากับ 0 ตลอดระยะเวลาการดาเนินโครงการเนื่องจาก
ประชาชนได้รั บ ประโยชน์ อย่ างเต็มที่ในระหว่างระยะเวลาที่ดาเนินโครงการ และผลประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากโครงการรถเมล์ฟรีไม่ได้หมดไปเมื่อไม่มโี ครงการรถเมล์ฟรีแล้ว
จากการพิจารณากาหนดค่าต่างๆ ข้างต้น สามารถคานวณผลประโยชน์
ของประชาชนจากผลลัพธ์จากกิจกรรม ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4.8
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ตารางที่ 4.8 สรุปผลประโยชน์ของประชาชนจากผลลัพธ์จากกิจกรรม
(หน่วย:บาท)
ผู้ ได้รับประโยชน์
นักเรียน/นักศึกษา
รับจ้าง
พนักงานบริษัทเอกชน
ข้าราชการ
รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว
ไม่ประกอบอาชีพ/ว่างงาน
อืน่ ๆ
รวม

ผลการคานวณ (คน) 1 ตัวแทนทางการเงิน (Financial Proxy)
(a)
(b)
125,601.24
37,347.08
96,048.01
13,955.69
10,672.00
22,985.85
13,802.18
14,776.62
335,188.67

4,680.00
93,000.00
4,680.00
4,680.00
4,680.00
4,680.00
93,000.00
4,680.00

มูลค่าผลประโยชน์
(a) X (b) = (c )

สัดส่วนผลประโยชน์

587,813,803.20
3,473,278,440.00
449,504,686.80
65,312,629.20
49,944,960.00
107,573,778.00
1,283,602,740.00
69,154,581.60
6,086,185,618.80

Deadweight*
(d)

10%
57%
7%
1%
1%
2%
21%
1%

Attribution**
(e)

0.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Total Annual
( c ) X (1-d) X ( e )

0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79

Drop-off***

82,320,651.26
2,743,889,967.60
355,108,702.57
51,596,977.07
39,456,518.40
84,983,284.62
1,014,046,164.60
54,632,119.46
4,426,034,385.58

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ที่มา : คณะผู้วิจัย

ตารางที่ 4.9 การคานวณผลประโยชน์และเงินทุน
ผู้ได้รับประโยชน์
นักเรียน/นักศึกษา
รับจ้าง
พนักงานบริษัทเอกชน
ข้าราชการ
รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว
ไม่ประกอบอาชีพ/ว่างงาน
อืน่ ๆ

ผลประโยชน์รวมรายปี
x (1+Drop off)

Value year 1

Value year 2

82,320,651.26
82,320,651.26
82,320,651.26
2,743,889,967.60
2,743,889,967.60
2,743,889,967.60
355,108,702.57
355,108,702.57
355,108,702.57
51,596,977.07
51,596,977.07
51,596,977.07
39,456,518.40
39,456,518.40
39,456,518.40
84,983,284.62
84,983,284.62
84,983,284.62
1,014,046,164.60
1,014,046,164.60
1,014,046,164.60
54,632,119.46
54,632,119.46
54,632,119.46
ผลประโยชน์
ต้นทุน
2,448,570,000.00
1,789,476,000.00
SROI
1.44 = BENEFIT/COST
หมายเหตุ: Discount Rate กาหนดจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 9 ปี เท่ากับร้อยละ 2.36

ที่มา : คณะผู้วิจัย

Value year 3

Value year 4

Value year 5

Value year 6

Value year 7

Value year 8

Value year 9

Total Value

82,320,651.26
2,743,889,967.60
355,108,702.57
51,596,977.07
39,456,518.40
84,983,284.62
1,014,046,164.60
54,632,119.46

82,320,651.26
2,743,889,967.60
355,108,702.57
51,596,977.07
39,456,518.40
84,983,284.62
1,014,046,164.60
54,632,119.46

82,320,651.26
2,743,889,967.60
355,108,702.57
51,596,977.07
39,456,518.40
84,983,284.62
1,014,046,164.60
54,632,119.46

82,320,651.26
2,743,889,967.60
355,108,702.57
51,596,977.07
39,456,518.40
84,983,284.62
1,014,046,164.60
54,632,119.46

82,320,651.26
2,743,889,967.60
355,108,702.57
51,596,977.07
39,456,518.40
84,983,284.62
1,014,046,164.60
54,632,119.46

82,320,651.26
2,743,889,967.60
355,108,702.57
51,596,977.07
39,456,518.40
84,983,284.62
1,014,046,164.60
54,632,119.46

82,320,651.26
2,743,889,967.60
355,108,702.57
51,596,977.07
39,456,518.40
84,983,284.62
1,014,046,164.60
54,632,119.46

740,885,861.32
24,695,009,708.40
3,195,978,323.15
464,372,793.61
355,108,665.60
764,849,561.58
9,126,415,481.40
491,689,075.18

1,913,230,000.00

2,696,376,000.00

3,544,372,800.00

1,822,000,000.00

2,459,593,000.00

3,148,690,200.00

8,420,995,900.00

28,243,303,900.00

NPV
660,521,996.92
22,016,342,838.13
2,849,310,662.22
414,002,292.35
316,590,040.62
681,886,355.43
8,136,473,501.91
438,355,577.77
35,513,483,265.35
24,606,498,595.18
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4) การคานวณมูลค่าปัจจุบันของโครงการ (Net Present Value : NPV) เพื่อนามาใช้ในการคานวณ SROI โดยคณะวิจัยคานวณ
ค่า NPV ผลประโยชน์เป็นตัวเงินของประชาชนที่ได้รับ ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 9 และ NPV ของเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 9 โดยได้กาหนด Cost of
Capital เท่ากับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 9 ปี เท่ากับร้อยละ 2.36 ในการคานวณหามูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ทั้งหมดจากการดาเนินโครงการ และ
มูลค่าปัจจุบันของการลงทุนทั้งหมดในการดาเนินโครงการ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.9
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5) การคานวณผล SROI จากปัจจัยและตัวแปรที่ใช้ในการคานวณที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นทั้งหมด สามารถคานวณผลความคุ้มค่าเชิงสังคมของโครงการได้ ดังนี้

จากผลการคานวณ SROI จะเห็นได้ว่า อัตราผลตอบแทนทางสังคมของโครงการรถเมล์ฟรี มีค่าเท่ากับ
1.44 ซึ่งเป็นค่าผลลัพธ์ที่ สามารถสรุปได้ว่าการดาเนินโครงการรถเมล์ฟรีให้ผลประโยชน์ต่อสังคม
มากกว่าเงินลงทุนที่รัฐบาลสนับสนุน หรือกล่าวได้ว่าโครงการรถเมล์ฟรีมีความคุ้มค่าในเชิงสังคมนั่นเอง
6) การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) เพื่อให้การวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของโครงการครอบคลุมถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับตัวแปรต่างๆ คณะผู้วิจัยจึงได้
ดาเนินการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร เพื่อพิจารณาผลกระทบที่มีต่อต้นทุนและผลตอบแทน
ของโครงการ โดยมีตัวแปรที่คาดว่าจะส่งผลให้โครงการรถเมล์ฟรีมีผลตอบแทนลดลง ได้แก่
- การเพิ่มค่า Deadweight คือ การเพิ่มสัดส่วนของผลลัพธ์ที่เกิดจาก
มาตรการค่าครองชีพอื่นของภาครัฐ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดทางการเงินต่อกลุ่ม
ผู้ได้รับประโยชน์แต่ละกลุ่ม โดยปรับเพิ่มในอัตราร้อยละ 10 และร้อยละ 20
- การลดค่า Attribution คือ การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผลประโยชน์จาก
มาตรการด้านค่าครองชีพอื่นที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับโครงการรถเมล์ฟรี โดยการลดสัดส่วน
ประโยชน์ Attribution จากมาตรการรถเมล์ฟรี ในอัตราที่ลดลงร้อยละ 10 และร้อยละ 20
- การปรับการคานวณผู้ได้รับประโยชน์ โดยจากัดเฉพาะกลุ่มตัวอย่างผู้มี
รายได้ต่ากว่า 15,000 บาทต่อเดือน ซึ่งกาหนดตามระดับอัตราเงินเดือนขั้นต่าของผู้ที่จบการศึกษา
ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี โดยมี ส มมติ ฐ านว่ า เป็ น รายได้ ขั้ น สู ง สุ ด ของกลุ่ ม ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกลุ่มตัวอย่างของผู้มีรายได้ต่ากว่า 15,000 บาทต่อเดือน มีสัดส่วน
อยู่ ที่ ร้ อยละ 48.17 ของจ านวนกลุ่ มตั ว อย่า งที่ เคยใช้บ ริ ก ารรถเมล์ ฟ รี เพื่ อ ประเมิน ความคุ้ ม ค่ า
ตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของโครงการซึ่งมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรดังกล่าวได้นามาทดสอบกับอัตราคิดลด
(Discount Rate) คือ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล อายุ 9 ปี รวมทั้งได้ดาเนินการทดสอบ
การปรับเพิ่มอัตราคิดลด เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของค่า NPV ของโครงการและผลกระทบที่มี
ต่อความคุ้มค่าในเชิงสังคมของโครงการ โดยผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการทั้งหมด 15 กรณี
แสดงไว้ในตารางที่ 4.10
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ตารางที่ 4.10 สรุปผล SROI จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ
Discount Rate

Deadweight

Attribution

สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มรี ายได้

+ 10%

+ 20%

- 10%

- 20% น้อยกว่า 15,000 บาท/เดือน

2.36%

1.43

1.42

1.30

1.15

0.70

3.28%
4.71%

1.44
1.46

1.43
1.47

1.31
1.33

1.16
1.18

0.67
0.62

ที่มา : คณะผู้วิจัย

จากผลการทดสอบความอ่ อ นไหวของโครงการ พบว่ า การเพิ่ ม ค่ า
Deadweight และการลดค่า Attribution โครงการยังมีผลประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าเงินลงทุนที่รัฐบาล
สนั บสนุ น แต่ ในกรณี ปรั บการคานวณสั ดส่ วนผู้ ได้รั บประโยชน์ เฉพาะกลุ่ มตั วอย่ างที่มีรายได้ ต่ากว่ า
15,000 บาทต่อเดือน พบว่าโครงการมีผลประโยชน์ต่อสั งคมน้อยกว่าเงินลงทุนที่รัฐบาลสนับสนุน
โดยรายละเอียดการทดสอบความอ่อนไหวของโครงการสามารถอธิบายได้ ดังนี้
- การเพิ่ม สั ดส่ ว นของผลลั พ ธ์ที่ เกิ ดจากมาตรการค่ าครองชีพ อื่น ของ
ภาครั ฐ (การเพิ่ม Deadweight) ในอัตราร้ อยละ 10 และ ร้อยละ 20 ซึ่งทาให้ Deadweight จากเดิม
ร้ อยละ 82 ปรั บเพิ่ มเป็ น ร้ อยละ 0.90 และ ร้ อยละ 0.98 ตามล าดั บ โดยเมื่ อน ามาค านวณ SROI
ที่ Discount Rate ร้อยละ 2.36 ร้อยละ 3.28 และ ร้อยละ 4.71 ตามลาดับ ผลการทดสอบความอ่อนไหว
พบว่า SROI ของโครงการอยู่ในช่วงระหว่าง 1.42 - 1.47
- การลดสัดส่วนประโยชน์ Attribution จากโครงการรถเมล์ฟรีเมื่อเทียบกับ
มาตรการค่าครองชีพอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน (การลด Attribution) ร้อยละ 10 และ ร้อยละ 20 ซึ่งทาให้
Attribution จากเดิม ร้อยละ 0.79 ปรับลดเป็น ร้อยละ 0.71 และ ร้อยละ 0.63 ตามลาดับ เมื่อนามา
คานวณ SROI ที่ Discount Rate ร้อยละ 2.36 ร้อยละ 3.28 และ ร้อยละ 4.71 ตามลาดับ ผลการทดสอบ
ความอ่อนไหว พบว่า SROI ของโครงการอยู่ในช่วงระหว่าง 1.15 – 1.33
- การค านวณผู้ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ เ ฉพาะกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี รายได้ ต่ ากว่ า
15,000 ต่อเดือน เมื่อนามาคานวณ SROI ที่ Discount Rate ร้อยละ 2.36 ร้อยละ 3.28 และ ร้อยละ
4.71 ตามลาดับ พบว่า SROI ของโครงการอยู่ในช่วงระหว่าง 0.62 – 0.70 ซึ่งสะท้อนว่า โครงการ
มีผลประโยชน์ต่อสังคมน้อยกว่าเงินลงทุนที่รัฐบาลสนับสนุน
สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการรถเมล์ฟรีในเชิงสังคม (SROI)
ผลปรากฏว่าการคานวณมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ทั้งหมดและมูลค่าปัจจุบันของการลงทุนทั้งหมด
ผลตอบแทนทางสังคมของโครงการรถเมล์ฟรีมีค่า SROI เท่ากับ 1.44 (SROI>1) แสดงให้เห็นว่า การดาเนิน
โครงการรถเมล์ฟรีให้ผลประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าเงินลงทุนที่รัฐบาลสนับสนุน แต่เมื่อวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ของโครงการ โดยการพิจารณาเฉพาะกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ คือ กลุ่มคนที่มีรายได้ต่ากว่า 15,000 บาท
ต่อเดือนแล้วพบว่าโครงการจะไม่มีความคุ้มค่าในเชิงสังคม
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4.2 ผลวิเคราะห์ในเชิงสังคมและนโยบาย
การวัดความคุ้มค่าโครงการประชานิ ยมในลักษณะเพื่อช่วยเหลือสังคม นอกจากการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าในเชิงการคานวณตัวเลขซึ่งได้แก่การวิเคราะห์ ROI และ SROI แล้ว คณะผู้วิจัย
ยังเห็นความจาเป็นในการวิเคราะห์ โครงการในเชิงสังคมและนโยบายประกอบ เพื่อให้ได้ข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะที่ตอบโจทย์การวิจัยครอบคลุมในทุกมิติ และสอดคล้องกับความต้องการของทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนโดยสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ดังนั้น ในการวิเคราะห์เชิงสังคมและ
นโยบาย คณะผู้วิจัย จึง ได้ดาเนิ นการสอบถามความคิดเห็ น จริง ของผู้ ใช้ และไม่ใช้ บริการรถเมล์ฟรี
ประกอบด้วย ความเห็นต่อการให้บริการ และความคิดเห็นต่อการดาเนินโครงการ นอกจากนี้ ยังได้ทา
การสอบถามความคิดเห็นของหน่วยงานผู้ได้รับผลกระทบทั้งภาครัฐและเอกชน โดยประกอบด้วย (1)
หน่วยงานผู้กาหนดนโยบายจากการดาเนินโครงการรถเมล์ฟรี ได้แก่ สานักงบประมาณ สานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ส านั ก งานนโยบายและแผนการขนส่ ง และจราจร กรมการขนส่ ง ทางบก และส านั ก งานบริ ห าร
หนี้สาธารณะ (2) หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ บริษัทรถร่วมภาคเอกชน ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถามจากเจ้าหน้าที่ ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการโดยรายละเอียดของ
แบบสอบถามปรากฏตามภาคผนวก ง
4.2.1 ความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้และไม่ใช้บริการ
ในการสารวจความคิดเห็น คณะผู้ วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัว อย่างตามที่ได้
กล่าวไว้ในการวิเคราะห์ SROI ตามข้อ 4.1.2 โดยได้ทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 457 ราย
ซึ่งเป็นผู้เคยใช้บริการรถเมล์ฟรี จานวน 409 ราย และผู้ไม่เคยใช้บริการรถเมล์ฟรีจานวน 48 ราย
พบว่า ผู้เคยใช้บริการรถเมล์ฟรีส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 69 ใช้บริการรถเมล์ฟรีน้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์
และร้อยละ 20 ของผู้เคยใช้บริการใช้บริการรถเมล์ฟรี 1-2 ครั้งต่อวัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้บริการ
รถเมล์ฟรีเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการเดินทางของประชาชนเฉลี่ยในแต่ละ
สัปดาห์ (เฉลี่ย 2.4 ครั้งต่อวันหรือประมาณ 19 ครั้งต่อสัปดาห์)
นอกจากนี้ คณะผู้ วิจัย ได้ส อบถามความคิดเห็ นในด้า นปัญ หาการให้ บริ การ
รถเมล์ฟรี และความคิดเห็นต่อนโยบายรถเมล์ฟรี ดังสามารถสรุปได้ ดังนี้
1) ความคิดเห็นต่อการให้บริการรถเมล์ฟรี
- สาเหตุ ในการเลื อ กใช้ บ ริ ก ารรถเมล์ ฟ รี จ ากการส ารวจความจ าเป็ น ของ
ผู้ใช้บริการรถเมล์ฟรีพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เลือกใช้บริการรถเมล์ฟรีเนื่องจากต้องการลดภาระ
ค่าครองชีพ แสดงให้เห็นว่าโครงการรถเมล์ฟรี สามารถตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการ
ช่วยลดภาระค่าครองชีพในการเดินทางของประชาชน โดยสาเหตุในการเลือกใช้บริการของกลุ่มตัวอย่าง
สามารถสรุปสัดส่วนได้ตามแผนภาพที่ 4.6
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แผนภาพที่ 4.6 สรุปสาเหตุในการเลือกใช้บริการรถเมล์ฟรีจากกลุ่มตัวอย่าง
สะดวกในการ
เดินทาง
37.65

ใกล้จุดหมายการ
เดินทาง
27.14
อื่น
9.78

ลดภาระค่าครองชีพ
56.23

ที่มา : คณะผู้วิจัย

- ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารรถเมล์ ฟ รี โดยความเห็ น ของ
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการรถเมล์ฟรีในระดับที่น้อยทั้งหมด ทั้งในด้าน
สภาพรถเมล์ การบริหารจัดการรอบรถเมล์ฟรีอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการของพนักงาน อีกทั้ง
ความพึงพอใจในภาพรวมก็ยังอยู่ในระดับที่น้อยเช่นเดียวกัน ผลสรุปได้ดังตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.11 สรุปความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของรถเมล์ฟรีจากกลุ่มตัวอย่าง
ข้อ
1

ความคิดเห็น
สภาพภายในและภายนอกรถเมล์ฟรีดดู แี ละพร้อมใช้งาน

ค่าเฉลีย่

SD

สรุประดับความคิดเห็น

2.46

0.69

น้อย

2.39

0.72

น้อย

เช่น ความสะอาดของตัวรถและภายในรถ เป็นต้น
2

สภาพของรถเมล์ฟรีใช้งานได้ดี เช่น ไม่มคี วันรบกวน
หรือไม่เสียระหว่างเดินทาง เป็นต้น

3

รถเมล์ฟรีมกี ารให้บริการอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาเร่งด่วน

2.18

0.80

น้อย

4

รถเมล์ฟรีมกี ารให้บริการอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ วัน

2.31

0.85

น้อย

5

รถเมล์ฟรีมกี ารให้บริการทีค่ รอบคลุมทุกเส้นทางการเดินทางของท่าน

2.35

0.85

น้อย

6

พนักงานประจารถขับรถด้วยความระมัดระวังและตามกฎจราจร

2.64

0.84

น้อย

7

มาตรการรถเมล์ฟรีทดี่ าเนินการอยูน่ ี้มรี ูปแบบการบริหารจัดการทีด่ พี ออยูแ่ ล้ว

2.44

0.77

น้อย

ที่มา : คณะผู้วิจัย

- ปัญหาที่พบบ่อยจากการให้บริการรถเมล์ฟรี จากเก็บข้อมูลกลุ่มตัว อย่าง
พบว่า ปัญหารถเมล์ขาดระยะและปั ญหาผู้ โดยสารเบียดเสี ยดมากเกินไปเป็นปัญหาที่พบมากที่สุ ด
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาสภาพรถและปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอีกด้วย ทั้งนี้ จากข้อมูล
ความพึ ง พอใจและปั ญ หาที่ พ บบ่ อ ย สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า การบริ ห ารจั ด การโครงการโดย
ขสมก. ยังขาดประสิทธิภาพในหลายประการ โดยรายละเอียดสัดส่วนของปัญหาเป็นไปตามแผนภาพที่ 4.7
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แผนภาพที่ 4.7 สรุปปั หาที่พบบ่อยในการใช้บริการรถเมล์ฟรีจากกลุ่มตัวอย่าง
คนแน่น เบียดเสียดกัน
มากเกินไป
56.48

ปั หาอื่น
2.44
พนักงานขับรถไม่มี
มารยาทในการขับขี่
ขับเร็ว
20.05
จอดรถไม่ตรงปาย ไม่
จอดรับผู้โดยสาร
21.03

รถขาดระยะทาให้รอ
นาน
66.75

สภาพรถเก่า ควันดา
เสียงดัง
29.10

ที่มา : คณะผู้วิจัย

- ความคิดเห็นในมิติทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเก็บรวบรวมจากผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งที่เคยใช้และไม่เคยใช้บริการรถเมล์ฟรี จานวน 457 ราย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย
ว่ามาตรการรถเมล์ฟรีช่วยลดค่าครองชีพด้านการเดินทางได้จริง และเห็นด้วยกับการที่ภาครัฐนาเงิน
ภาษีของคนทั่วไปมาอุดหนุนมาตรการต่างๆ สาหรับผู้มีรายได้น้อย แต่ในทางกลับกัน กลุ่มตัวอย่าง
ไม่เห็นด้วยกับการใช้งบประมาณอุดหนุนมาตรการรถเมล์ฟรีประมาณเดือนละ 200 ล้านบาท และการ
จากัดกลุ่มผู้ใช้บริการรถเมล์ ฟรีเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย รายละเอียดสัดส่วนความคิดเห็นสรุปได้
ดังตารางที่ 4.12
ตารางที่ 4.12 สรุปผลความคิดเห็นในมิติทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากกลุ่มตัวอย่าง
ข้อ

ความคิดเห็น

ค่าเฉลีย่

SD

สรุประดับความคิดเห็น

1

มาตรการรถเมล์ฟรีช่วยลดค่าครองชีพด้านการเดินทางได้จริง

3.24

0.78

มาก

2

ท่านเห็นว่าการนาเอาภาษีของคนทัง้ ประเทศเพือ่ มาอุดหนุนมาตรการรถเมล์ฟรี

3.06

0.81

มาก

2.71

0.81

น้อย

2.93

0.93

น้อย

3.19

0.78

มาก

ในกรุงเทพและปริมณฑลนั้น มีความเหมาะสม
3

ท่านคิดว่าการใช้งบประมาณอุดหนุนมาตรการรถเมล์ฟรี
ประมาณเดือนละ 200 ล้านบาท มีความเหมาะสม

4

ท่านเห็นด้วยกับการปรับปรุงมาตรการลดค่าครองชีพโดยการลงทะเบียน
ผูม้ รี ายได้น้อยเพือ่ รับสิทธิประโยชน์ ซึง่ ผูม้ สี ิทธิใ์ ช้รถเมล์ฟรีจะเป็นกลุม่ เฉพาะ
เท่านั้น

5

ในฐานะผูเ้ สียภาษี ท่านเห็นด้วยกับการทีภ่ าครัฐนาเงินภาษี
ของคนทัว่ ไปมาอุดหนุนมาตรการต่างๆ สาหรับผูม้ รี ายได้น้อย

ที่มา : คณะผู้วิจัย
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- ความคิดเห็ น เกี่ยวกับการใช้มาตรการอื่นทดแทน โดยส่ ว นใหญ่เห็ นว่ า
รัฐบาลควรจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมกว่าการที่รัฐ บาลจัดโครงการรถเมล์ฟรี โดยเห็นว่ามาตรการ
สนั บ สนุ น ค่ า ครองชี พ ทั่ ว ไปเป็ น รายเดื อ นและมาตรการให้ เ งิ น สนั บ สนุ น ค่ า เดิ น ทางรายเดื อ น
เป็นมาตรการที่เหมาะสมเพื่อทดแทนโครงการรถเมล์ฟรี โดยมีสัดส่วนปรากฏดังแผนภาพที่ 4.8
แผนภาพที่ 4.8 สรุปผลความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้มาตรการอื่นทดแทนจากกลุ่มตัวอย่าง
มาตรการอื่น
6.67

ไม่มีมาตรการที่
เหมาะสม
157
34.35

มีมาตรการที่
เหมาะสมกว่า
300
65.65

มาตรการ
สนับสนุนค่า
ครองชีพทั่วไป
รายเดือน
47.33

มาตรการให้เงิน
สนับสนุนค่า
เดินทางราย
เดือน
46.00

ที่มา : คณะผู้วิจัย

4.2.2 ความเห็นของหน่วยงานผู้ได้รับผลกระทบ
คณะผู้วิจัยดาเนินการสอบถามความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ
รถเมล์ฟรีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในโครงการ
รถเมล์ฟรีและแนวทางการพลิกฟื้น ขสมก. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และให้ข้อ เสนอแนะ
ต่ อ การด าเนิ น นโยบายประชานิ ย มในอนาคต โดยแบ่ ง กลุ่ ม ผู้ ต อบแบบสอบถามเป็ น 2 กลุ่ ม
ประกอบด้วย (1) หน่วยงานผู้กาหนดนโยบายจากการดาเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพชองประชาชน
ในโครงการรถเมล์ฟรี ได้แก่ สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กรมการขนส่งทางบก และสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (2) หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ บริษัทรถ
ร่วมภาคเอกชน โดยคณะผู้วิจัยได้แบ่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อการดาเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในโครงการรถเมล์ฟรี และ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานผู้ดาเนินโครงการฯ คือ ขสมก. โดยสามารถอธิบายได้ ดังนี้
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1) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการรถเมล์ฟรี
 การสนั บสนุนสวัสดิการเพื่อการเดินทางของประชาชนเป็น “สิ่งที่ดี” แต่
ต้องมีการ “ปรับปรุง” รูปแบบในการดาเนินโครงการรถเมล์ฟรี โดยหน่วยงานต่างๆ เห็นว่า นโยบายที่
รัฐบาลสนับสนุนสวัสดิการด้านการเดินทางของประชาชนเป็นมาตรการที่ดีและมีในหลายๆ ประเทศ
โดยมุ่งหมายให้ ป ระชาชนได้รั บ บริ การพื้นฐานในชีวิ ตประจ าวันทาให้ ประชาชนสามารถเดินทาง
ไปประกอบอาชีพ ซึ่งจะก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในวงกว้าง รวมทั้งลดความเหลื่อมล้าของสังคม
แต่อย่างไรก็ดี รูปแบบการสนับสนุนสวัสดิการเพื่อการเดินทางของประชาชนผ่านมาตรการรถเมล์ฟรี
ของไทยในปั จ จุบั น ยังไม่ตอบโจทย์ที่มุ่งหวังการช่ว ยลดค่าครองชีพให้กับ ประชาชนผู้ มีรายได้น้อย
ทีแ่ ท้จริง เนื่องจากการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดาเนินโครงการรถเมล์ฟรีเป็นแบบ “เหมาจ่าย”ไม่มี
การกาหนดหลักเกณฑ์ผู้ได้รับสวัสดิการและสารวจข้อมูลผู้ใช้บริการ รวมถึงไม่มีการกาหนดตัวชี้วัด
เรื่ องการปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภ าพและคุณภาพในการให้ บริการ และเพิ่มปริมาณรถให้ เพียงพอและ
ครอบคลุ มพื้น ที่ การให้ บ ริ การ นอกจากนี้ โครงการรถเมล์ ฟรีไม่ครอบคลุ มการให้ บ ริการโดยสาร
สาธารณะทั้งระบบ (รถร่วมเอกชน) ทาให้รัฐบาลไม่สามารถกาหนดมาตรฐานการให้บริการรถโดยสาร
สาธารณะให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและยังส่งผลกระทบต่อบริษัทเอกชนที่จัดเดินรถสาธารณะด้วย
 การใช้เ งิ น งบประมาณอุ ดหนุ น โครงการรถเมล์ ฟ รี ปี ล ะประมาณ 2,400
ล้านบาท “ไม่คุ้มค่า” โดยมีสาเหตุหลักๆ ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้
- รูปแบบการดาเนินโครงการไม่ตอบโจทย์ เนื่องจากการดาเนินโครงการ
รถเมล์ฟรีเป็นการจ้างให้ ขสมก. ให้บริการแบบเหมาจ่าย ไม่มีการกาหนดหลักเกณฑ์ของผู้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์และตรวจสอบข้อมูลของผู้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างแท้จริง บุคคลสัญชาติไทยและสัญชาติ
อื่นสามารถใช้บริการได้ทุกคนอย่างไม่มีข้อจากัด ทาให้การดาเนินโครงการของรัฐบาลไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ทตี่ ้องการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง ทาให้ไม่สะท้อน
ต้นทุนที่แท้จริงในการดาเนินโครงการ เนื่องจากรัฐบาลต้องจ่ายเงินอุดหนุนให้กับผู้ใช้บริการทุกคน
ไม่เฉพาะแต่ผู้มีรายได้น้อยเท่านั้น นอกจากนี้ ต้นทุนในการดาเนินโครงการยังไม่รวมต้นทุนทางการเงิน
ที่รัฐบาลต้องนามาชดเชยค่าใช้จ่ายในการดาเนินมาตรการด้วย
- พื้นที่การให้บริการ/ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ ไม่ครอบคลุม เนื่องจาก
โครงการรถเมล์ฟรี ให้บริการแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น
ทาให้ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์อยู่ในวงจากัดในขณะที่เงินงบประมาณที่นามาอุดหนุนเป็นเงินภาษีของ
ประชาชนทั้งประเทศ นอกจากนี้ การดาเนินโครงการยังไม่ครอบคลุมการอุดหนุนให้แก่บริษัทเอกชน
ที่ให้บริการรถร่วม ทาให้ เกิดความไม่เป็นธรรมและทาให้ไม่เกิดมาตรฐานที่ดีสาหรับการให้บริการ
รถสาธารณะทัง้ ระบบ
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- การให้เงินอุดหนุนของโครงการรถเมล์ฟรีซ้าซ้อนกับการอุดหนุนบริการ
สาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (Public Service Obligation : PSO) ซึ่งเป็นการอุดหนุนเงินงบประมาณ
ให้แก่ ขสมก. โดยตรง อย่างไรก็ดี โครงการรถเมล์ฟรีไม่มีการกาหนดตัวชี้วัดในการให้บริการของ ขสมก.
ซึ่งแตกต่างจากระบบ PSO ซึ่งมีการวิเคราะห์ ต้นทุนที่เกิดขึ้นและประเมินผลการให้บริการตาม
ข้อตกลง (MOU) ซึ่ง ขสมก. ได้ทาไว้กับคณะกรรมการ PSO จึงทาให้ ขสมก. ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพ
การให้บริการตามที่ได้ตกลงไว้ก่อนจะได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน
- รัฐบาลมีต้นทุนค่าเสียโอกาสในการลงทุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
เช่น การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะทางรางที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย เช่น รถไฟฟ้า เพื่อให้
สามารถแก้ไขปัญหาการจราจรหนาแน่นในเมืองได้
 สนั บสนุ น การปรั บเปลี่ ยนรู ป แบบการให้ เงิ น อุดหนุ น โดยให้ อุดหนุ น ผ่ า น
ประชาชนกลุ่ มเป้ าหมายโดยตรงผ่ านบั ตรผู้ มีรายได้น้อยแทนการอุดหนุน ผ่ านหน่ว ยงานผู้ ดาเนิน
โครงการ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบมาอุดหนุนผ่านประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยตรงจะทาให้
รัฐบาลสามารถบริหารจั ดการเงินงบประมาณได้มีประสิทธิภ าพมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลสามารถกาหนด
หลักเกณฑ์ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ได้อย่างชัดเจน และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการให้บริการให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการรถเมล์ฟรีที่ต้องการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังง่าย
ต่อการตรวจสอบสิทธิเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงการให้บริการสาธารณะได้อย่างครอบคลุม
และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าการกาหนดหลักเกณฑ์ผู้มีรายได้ น้อยต้อง
ครอบคลุมประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ใช้บริการในปัจจุบัน และระบบการดาเนินการต้องสามารถรองรับ
การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังต้องจัดให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้ อยให้เป็น
ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
2) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับ ขสมก.
 การดาเนินงานในปัจจุบัน
- รัฐบาลควรปรับปรุงการกระบวนการให้เงินอุดหนุนแก่ ขสมก. ที่มี
ความล่าช้าและไม่เพียงพอ เนื่องจากการที่รัฐบาลควบคุมอัตราค่าโดยสารของ ขสมก. ส่งผลให้รายได้
ของ ขสมก. ไม่เพียงพอกับการดาเนินงานจริง โดยแม้ปัจจุบันรัฐบาลจะมีการจ่ายเงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะให้แก่ ขสมก. ผ่านระบบ PSO แต่ระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนดังกล่าวยังต้องได้รับการปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับการดาเนินงานมากยิ่งขึ้น
- การกู้เงินระยะสั้นเพื่อมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานและ
เสริมสภาพคล่ องขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยการกู้เงินเพื่อไปชาระเงินต้นและดอกเบี้ย ทาให้เกิด
ดอกเบี้ยบนดอกเบี้ยทับถมเพิ่มพูนยิ่งขึ้น เป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ ขสมก. มีความจาเป็นในการ
กู้เงินดังกล่าวมาจากการไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้น ควรมีการปรับปรุงแก้ไข
ทั้งระบบ เพื่อให้ ขสมก. สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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- การขาดประสิ ทธิภาพในการด าเนินงานของ ขสมก. ส่ งผลให้ การ
ดาเนินงานขาดทุน โดยมีสาเหตุหลายประการ เช่น โครงสร้างองค์การที่มีขนาดใหญ่ พนักงานมีจานวนมาก
ทาให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่จาเป็นหรือสูงเกินไป การบริหารจัดการรถโดยสารขาดประสิทธิภาพ
เห็นได้จากคุณภาพของรถโดยสารและคุณภาพการให้บริการ ความปลอดภัย ปริมาณรถที่จากัด รูปแบบ
และเส้นทางการเดินรถที่ไม่ครอบคลุมและทั่วถึง เป็นต้น
 ปัจจัยสาคัญที่จะช่วยพลิก ฟื้น ขสมก.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่า การ
ปรับโครงสร้างองค์กรของ ขสมก. เป็นสิ่งที่สาคัญ โดยอาจปรับ ให้มีขนาดองค์กรเล็กลง ปรับปรุงการ
บริการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น และนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กร เพื่อให้สามารถควบคุมและตรวจสอบได้ทั่วถึงมากขึ้น อีกทั้ง ควรมีการเร่งรัดให้ ขสมก.
ดาเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้อื่นๆ ในเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น
เช่น รายได้จากค่าโฆษณา การบริหารจัดการพื้นที่อู่จอดรถให้เกิดรายได้ เป็นต้น รวมทั้ง ให้มีการ
ปรับปรุงประสิท ธิภาพในการให้บริการ ปรับปรุงเส้นทางการเดินรถให้สอดคล้องกับความต้องการ
เดิ น ทางในปั จ จุ บั น และสอดคล้ อ งกั บการพัฒ นาระบบขนส่ ง มวลชนในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล และปรั บปรุ งอัตราค่าโดยสารที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง นอกจากนี้ ยังเห็ นควรให้ รัฐบาล
ปรับปรุงนโยบายและระบบการให้เงินอุดหนุนแก่ ขสมก. ให้เหมาะสมอีกด้วย
 รูปแบบและบทบาทของรถโดยสารสาธารณะในระยะปานกลางและ
ระยะยาว โดยในระยะ 5 ปีแรก รถโดยสารสาธารณะต้องปรับรูปแบบและปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดิน
รถให้รองรับการขยายตัวของเมืองที่เปลี่ ยนแปลงไป จานวนที่อยู่อาศัยและการพัฒ นาระบบขนส่ ง
มวลชนที่เพิ่มมากขึ้น โดยเปลี่ยนบทบาทของรถโดยสารเป็น Feeder ที่จะช่วยขนถ่ายประชาชนจาก
ชานเมื อ งเข้ า สู่ ใ นเมื อ ง และเข้ า สู่ ร ะบบขนส่ ง มวลชน เช่ น ระบบรถไฟฟ้ า มากยิ่ ง ขึ้ น รวมทั้ ง
ปรับเปลี่ยนระบบการใช้เงินสดมาเป็นระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ นอกจากนี้ ควรพัฒนาให้มีกองทุนเพื่ออุดหนุนการเดินทางโดยสาร
สาธารณะขึ้น โดยนาเงินรายได้บางส่วนจากภาษีรถยนต์ ภาษีน้ามัน รายได้จากการให้สัมปทาน ภาษี
การใช้ถนน (Road Pricing) เพื่อมาสนับสนุนให้ ประชาชนมาใช้บริการรถสาธารณะมากยิ่งขึ้ น
นอกจากนี้ ปัจจุบันรัฐบาลอยู่ระหว่างการปฏิรูปเส้นทางการเดินรถโดยสารโดยแบ่งแยกระหว่างผู้กากับ
ดูแล (Regulator) และผู้ให้บริ การ (Operator) ให้ชัดเจน โดยให้ กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ให้
สัมปทานแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน และปรับบทบาทของ ขสมก. มาเป็นเพียงผู้ให้บริการเท่านั้น ซึ่ง
จะส่งผลให้เกิดการแข่งขันในตลาดมากยิ่งขึ้น ทาให้ ขสมก. ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ
มีการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ ซึ่งจะช่วยลดภาระการอุดหนุนของ
รัฐบาลได้เป็นอย่างดี
ส าหรั บระยะ 20 ปี (1) ระบบรถโดยสารควรเปลี่ ยนมาใช้พลั งงาน
สะอาด หรือพลังงานทางเลือกมากขึ้น เช่น ระบบไฟฟ้า เพื่อ ลดมลภาวะและช่วยลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (2) มีการใช้ระบบเทคโนโลยีในการให้ข้อมูลการให้บริการ/เส้นทางการให้บริการ/
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การเก็บค่าโดยสาร (3) พัฒนาการหารายได้อื่นๆ นอกเหนือจากรายได้จากค่าโดยสารเพียงอย่างเดียว
และ (4) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้เงินอุดหนุนจากการอุดหนุนไปที่ผู้ให้บริการ (ขสมก.) เป็นการ
อุดหนุนให้แก่ประชาชน (ผู้โดยสาร) โดยตรง นอกจากนี้ อาจปรับปรุงรูปแบบการอุดหนุนโดยนารูปแบบ
การบริ หารจั ดการจากประเทศญี่ปุ่ น มาประยุกต์ ใช้ โดยสนั บสนุ นค่าโดยสารส าหรับนั กเรีย นและ
คนทางาน เพื่อให้ได้รับสิทธิราคาพิเศษในเส้นทางเฉพาะ เช่น การเดินทางจากที่อยู่อาศัยไปยังโรงเรียน
และสถานที่ทางาน
จากผลการประเมินความคุ้มค่าของโครงการรถเมล์ฟรีในทางการเงิน กล่าวคือการ
วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ด้วยวิธี ROI และ SROI และการวิเคราะห์ในทางสังคมและนโยบาย
จากความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถสรุปได้ว่า โครงการรถเมล์ฟรี
เป็นโครงการที่ไม่มีความคุ้มค่าในทางการเงิน แต่มีความคุ้มค่าในเชิงสังคม กล่าวคือ ถึงแม้ว่าโครงการ
รถเมล์ฟรีเป็นโครงการที่เป็นภาระต่องบประมาณ ซึ่ งส่งผลให้รัฐบาลขาดทุนจากการดาเนินโครงการ
ก็ตาม แต่ในขณะเดียวกันโครงการดังกล่าวก็เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางสังคมที่คุ้มค่า กับ
วงเงินลงทุนที่เสียไป
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์เชิงสังคมแล้วโครงการมี
ความคุ้มค่าในการดาเนินต่อไป แต่เมื่อพิจารณาในเชิงสังคมและนโยบายจะเห็นได้ว่า โครงการรถเมล์
ฟรียังขาดประสิทธิภาพในการดาเนินงานและต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงในหลายประการ ทั้งฝ่ายรัฐบาล
ฐานะผู้กาหนดนโยบาย และฝ่ายหน่วยงานในฐานะผู้ดาเนินโครงการ คือ ขสมก. โดยทั้งสองฝ่ายยังไม่
สามารถบริ ห ารจั ดการโครงการให้ เ ป็ น ไปอย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพทั้ง ในด้า นการเงิ นและการด าเนิ น
โครงการ จากบทวิเคราะห์ในบทนี้คณะผู้วิจัยจะนาเสนอข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพการดาเนิน
โครงการ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์โครงการ การบริหารจัดการโครงการ การปรับปรุงหน่วยงานผู้ดาเนิน
โครงการ รวมถึงช่องทางการหาแหล่งเงินทุน และระบบการให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงาน ในบทต่อไป

บทที่ 5
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ของการดาเนินนโยบายประชานิยม
จากผลการศึกษาในบทที่ 3 ได้ชี้ให้เห็นว่าการดาเนินโครงการรถเมล์ฟรีได้ส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงานผู้ดาเนินโครงการ (ขสมก.) ทั้งในด้านสถานะทางการเงินและการดาเนินงานในภาพรวม และ
ผลกระทบต่อรัฐบาลในการจัดทานโยบายประชานิยมที่ “เริ่มง่าย แต่เลิกยาก” ส่งผลก่อให้เกิดภาระ
ทางการคลังในระยะยาวต่องบประมาณของประเทศ ตลอดจนยังส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเอกชนอื่น
และต่อประชาชนทั้งที่เป็นผู้ใช้บริการและไม่ใช้บริการ โดยผลการศึกษาในบทที่ 4 คณะวิจัยได้นาแนวทาง
วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการทั้งในด้าน
การเงินและด้านสังคมมาปรับใช้กับกรณีศึกษาของโครงการรถเมล์ฟรี โดยพบว่าโครงการดังกล่าวมีความคุ้มค่า
เชิงสังคมแต่ไม่คุ้มค่าทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการวิเคราะห์เฉพาะผู้ได้รับประโยชน์ในกลุ่มผู้มีรายได้
ต่ากว่า 15,000 บาทต่อเดือน แล้วโครงการจะไม่มีความคุ้มค่าทั้งในเชิงสังคมและการเงิน ประกอบกับ
จากการสารวจความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เสนอแนะให้ มีการปรับปรุงรูปแบบการ
ดาเนิ นโครงการให้ตรงกับ กลุ่ มเป้ าหมายเพื่อลดภาระทางการคลั ง โดยเห็ นว่ารัฐบาลซึ่งเป็นผู้กาหนด
นโยบายควรให้ความสาคัญและเร่งแก้ไขปัญหาสภาพคล่องให้แก่ ขสมก. ในฐานะหน่วยงานที่ดาเนินโครงการ
(Executing Agency) ซึ่งได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งมาจากการดาเนินโครงการ
คณะผู้วิจัยเห็นว่านโยบายประชานิยมถือเป็นกลไกหนึ่งที่รัฐบาลใช้ในการจัดทาโครงการของ
ภาครัฐเพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคม อย่างไรก็ตาม การดาเนินนโยบายประชานิยมอาจก่อให้เกิดปัญหา
ในหลากหลายด้าน ทั้งการแทรกแซงกลไกตลาด ลดความสามารถในการแข่งขัน และยังส่งผลกระทบต่อ
ความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้ภาครัฐมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจกาหนดนโยบาย
สาธารณะ คณะผู้ วิจัยเห็น ว่ารัฐบาลมีความจาเป็นที่จะต้องสร้างเครื่องมือที่เหมาะสมในการวิเคราะห์
โครงการประชานิยมดังกล่าว ตลอดจนปรับปรุงกลไกทางกฎหมายเพื่อให้การจัดทาโครงการประชานิยม
ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองด้วยความรอบคอบโดยคานึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐอย่างคุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการประชานิยมอันเป็น
วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัย ในบทนี้คณะวิจัยได้จัดทาข้อเสนอแนะซึ่งเป็นผลสรุปของงานวิจัย โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนแรกจะเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงานของ ขสมก. เพื่อ ลดผลกระทบ
จากการดาเนินโครงการรถเมล์ฟรี ในส่วนที่สองเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อโครงการประชานิยม
สาหรับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทาโครงการประชานิยมในภาพรวม และในส่วน
สุดท้ายเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุง กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถนาผล
การศึกษาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
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5.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงานของ ขสมก.
เพื่อให้ ขสมก. สามารถยกระดับการให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านการเงินที่ขาดทุน
ต่อเนื่อง คณะผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาและพิจารณาข้อเสนอแนะต่อ ขสมก. ในระยะต่อไป ดังนี้
5.1.1 ด้านการฟื้นฟูกิจการ
กรมขนส่งทางบก ควรเร่งรัดการแยกบทบาทของผู้กากับดูแลการเดินรถโดยสาร
ประจาทาง (Regulator) ออกจาก ขสมก. และ ขสมก. ควรเร่งดาเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการในการปรับ
โครงสร้างองค์กรให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ขสมก. ยังต้องวางแผนธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับ
บทบาทของ ขสมก. ในฐานะผู้ประกอบการเดินรถ (Operator) โดยพิจารณาปรับค่าโดยสารให้สะท้อนต้นทุน
ที่แท้จริง พิจารณาแหล่งรายได้อื่นเพิ่มเติม รวมทั้งใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดรายจ่ายองค์กร
5.1.2 ด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
เนื่องจาก ขสมก. จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ โดยรายได้ในฐานะผู้เดินรถ
(Operator) มาจากการจัดเก็บค่าโดยสารเป็นหลัก การให้บริการที่ดีมากยิ่งขึ้นจึงเป็นปัจจัยสาคัญในการ
รักษาฐานลูกค้าเดิมและดึงดูดฐานลูกค้าใหม่ให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร ดังนั้น ขสมก. ควรต้อง
เร่งรัดการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการโดยเพิ่มความสะดวกและควบคุมเวลาการเดินรถให้ดีขึ้น โดยการ
เร่งรัดปรับเส้นทางการให้บริการรถเมล์ให้สอดคล้องกับรูปแบบการขนส่ง (Mode of Transportation) อื่นๆ
โดยปรั บ ให้ เ ส้ น ทางเดิ นรถเมล์ ให้ สั้ น ที่ สุ ด และควรน าระบบตั๋ ว ร่ วมมาใช้ นอกจากนี้ ควรเร่ งการน า
แอพพลิเคชั่นเพื่อใช้ในการแนะนาเส้นทางการเดินรถและประมาณระยะเวลารถเมล์ที่จะมาถึงป้าย ซึ่งปัจจุบัน
อยู่ระหว่างพัฒนาและติดตั้งระบบนาทาง (Global Positioning System : GPS) บนรถเมล์ด้วย
5.1.3 ด้านการบริหารภาระหนี้ของ ขสมก.
เนื่องจาก ขสมก. มีหนี้ที่สะสมเป็นระยะเวลานานและเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเพิ่มขึ้น
จาก 53,465 ล้านบาท ในปี 2552 เป็น 99,042 ล้านบาท ในปี 2560 (มิถุนายน) ภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องดังกล่าว จึงเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการพลิกฟื้นองค์กร ดังนั้น ในระยะสั้นคณะผู้วิจัยเห็นควรให้มี
การผลักดันให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการชาระค่าดอกเบี้ยเงินกู้อย่างเพียงพอ โดยหลีกเลี่ยงการให้
ขสมก. กู้เงินเพื่อชาระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อลดภาระหนี้ให้กับ ขสมก. รวมทั้งยังเป็นการรักษาวินัยทางการคลัง
ในการใช้จ่ายเงินกู้อีกด้วย
สาหรับแนวทางการบริหารจัดการหนี้ของ ขสมก. ในระยะยาว คณะผู้วิจัยยังคง
เห็นว่าบทบาทของรัฐบาลในการเข้าไปรับภาระหนี้มีความจาเป็น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนให้
ขสมก. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ในฐานะ Operator ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากภาระในการบริหารหนี้
ที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลานั้นเป็นภาระต่อต้นทุนการบริหารองค์กร และกาลังเบียดเบียนกาไรของ ขสมก. ทาให้
ขาดทุนต่อเนื่องไม่สามารถฟื้นฟูองค์กรได้ อย่างไรก็ดี การเข้าไปรับภาระหนี้ของ ขสมก. ของรัฐบาลควร
กาหนดเป็นเงื่อนไขตามความก้าวหน้าในการดาเนินตามแผนฟื้นฟูฯ เพื่อสร้างกลไกให้เกิดแรงจูงใจในการ
ดาเนินการตามแผนฟื้นฟูฯ ให้สาเร็จ รวมทั้งเป็นการลดความเสี่ยงทางการคลังของรัฐบาลในระยะต่อไปอีกด้วย
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5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อโครงการประชานิยม
จากผลการศึกษาการดาเนินโครงการประชานิยมในกรณีศึกษาโครงการรถเมล์ฟรีที่ผ่านมา
พบว่า ตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ การดาเนินโครงการ และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการ ส่ งผลกระทบต่อผู้ เกี่ย วข้องหลายภาคส่ ว น โดยเฉพาะต่อหน่ว ยงานผู้ ดาเนินโครงการ และ
ผลกระทบต่อภาคการคลังในระยะยาว ดังนั้น เพื่อ ให้มีแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างบูรณาการ
คณะผู้ วิ จั ย จึ ง เห็ น ควรสร้ า งกลไกที่ เ หมาะสมในการด าเนิ น โครงการประชานิ ย ม ผ่ า นข้ อ เสนอแนะ
เชิงนโยบาย 5 ด้าน ดังนี้
5.2.1 การวิเคราะห์โครงการ
ที่ผ่ า นมาการด าเนิ น โครงการประชานิย ม หน่ ว ยงานผู้ ด าเนิ น โครงการหรื อ
หน่วยงานกลางที่ได้รับมอบหมายมักนาเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติอย่างเร่งด่วน โดยโครงการ
ดังกล่าวยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาของ สศช. ไม่มีผลการวิเคราะห์โครงการ ผลการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าประชาชนจะได้รับ ประกอบกับเมื่อมีการต่ออายุโครงการก็ไม่มีการรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้งผลวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่แท้จริงที่ได้รับจากการ
ดาเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ก่อนการดาเนินโครงการ ซึ่งทาให้การดาเนินโครงการ เช่น
กรณีศึกษาโครงการรถเมล์ฟรี ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่รัฐบาลตั้งใจ รวมทั้ง ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่
รัฐ บาลต้องอุดหนุน ไป ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่า ในการนาเสนอโครงการประชานิยมต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ หน่วยงานผู้ดาเนินโครงการต้องมีผลการวิเคราะห์โครงการ ซึ่งประกอบด้วย
ผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่คาดว่าประชาชนจะได้รั บจากการดาเนินโครงการดังกล่าวทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ ยกเว้นในกรณีจาเป็นและเร่งด่วนเท่านั้น โดยใช้การวิเคราะห์ผลตอบแทนเชิง
สังคมในรูปแบบ SROI เป็นเครื่องมือหนึ่งในการวิเคราะห์โครงการประชานิยม นอกจากนี้ ในการขยายอายุ
หรือต่ออายุ โครงการทุกครั้ง หน่วยงานผู้ดาเนินโครงการจะต้องประเมินผลการดาเนินโครงการที่ผ่านมา
รวมทั้งผลวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับที่แท้จริงจากการดาเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลการ
วิเคราะห์ก่อนการดาเนินโครงการ เพื่อนามาปรับปรุงและกาหนดรูปแบบการดาเนินโครงการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการดาเนินโครงการ รวมถึงกาหนดหลักเกณฑ์ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์/สวัสดิการให้ชัดเจน
เพื่อให้สามารถประเมินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นได้ถูกต้องแม่นยามากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยเห็นว่าการกาหนดหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์/
สวัสดิการให้ชัดเจน จะทาให้การช่วยเหลือประชาชนบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตอบโจทย์ความต้องการของ
รัฐบาลที่จะช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง รวมทั้ง ทาให้การใช้งบประมาณเพื่ออุดหนุน
โครงการเป็นไปอย่างคุ้มค่ามากที่สุด ทั้งนี้ ในประเด็นดังกล่าวรัฐบาลก็ได้เล็งเห็นความจาเป็นเช่นเดียวกัน
โดยในปัจจุบันรัฐบาลได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางและรูปแบบการสนับสนุนสวัสดิการด้านการเดินทางของ
ประชาชนมาเป็นการอุดหนุนไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรงโดยไม่ผ่านหน่วยงานกลางผู้ดาเนินโครงการ เห็นได้จาก
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการการจัดประชารัฐสวัสดิการผ่านบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งหนึ่งในสวัสดิการดังกล่าวคือสวัสดิการเพื่อลดค่าใช้จ่าย
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ด้านการเดินทางของประชาชน โดยผู้มีสิทธิจะสามารถใช้บริการรถโดยสาร ขสมก./รถไฟฟ้า ได้ไม่จากัดครั้ง
ภายในวงเงิ น ที่ ก าหนด คื อ 500 บาท ต่ อ คน/เดื อ น ทั้ ง นี้ รั ฐ บาลได้ ก าหนดคุ ณ สมบั ติ ผู้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ
ประกอบด้วย (1) มีรายได้ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2559 ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (2) ไม่มีทรัพย์สินทาง
การเงิน จานวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท และ (3) ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ทาง
กฎหมายเกินจากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด ซึ่งต่อมากระทรวงการคลังได้ตรวจสอบคุณสมบัติ บุคคล
ทรัพย์สินและรายได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่า มีผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดที่จะได้รับ
ประชารัฐสวัสดิการ จานวนทั้งสิ้นประมาณ 11.67 ล้านคน ดังนั้น รัฐบาลได้ประมาณค่าใช้จ่ายในการให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้มีสิทธิเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางจากการโดยสารรถ ขสมก./รถไฟฟ้า เป็นกรอบ
วงเงินรวม 5,835 ล้านบาทต่อเดือน อย่างไรก็ดี ขณะนี้ยังไม่สามารถเปรียบเทียบความคุ้มค่าของโครงการ
รถเมล์ฟรีกับมาตรการจัดประชารัฐสวัสดิการนี้ได้ เนื่องจากวงเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณ
การค่าใช้จ่ายกรณีผู้มีสิทธิทุกคนใช้บริการเต็มจานวนเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วรัฐบาลจะจ่ายเงินตาม
จานวนการใช้บริการที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งอาจน้อยกว่าวงเงินที่ได้ประมาณการไว้ ก็ได้ นอกจากนี้ ขอบเขต
ผู้ได้รับสิทธิไม่ได้จากัดเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเหมือนโครงการ
รถเมล์ฟรีเดิม รวมถึงรูปแบบสวัสดิการแห่งรัฐยังขยายขอบเขตการใช้บริการให้สามารถโดยสารได้ทั้งรถ
ขสมก. และรถไฟฟ้าอีกด้วย
5.2.2 การจัดหางบประมาณสนับสนุน
การดาเนินโครงการประชานิยมต้องไม่เพิ่มภาระให้แก่หน่วยงานผู้ดาเนินโครงการ
โดยในการอนุมัติโครงการ รัฐบาลจะต้องระบุให้ใช้เงินงบประมาณเป็นแหล่งเงินเพื่อมารองรับการดาเนิน
โครงการที่ชัดเจน โดยไม่ควรใช้เงินกู้มาเป็นแหล่งเงินสนับสนุนการดาเนินโครงการประชานิยม โดยเฉพาะ
การให้ ห น่ ว ยงานผู้ ดาเนิ นโครงการเป็ น ผู้ กู้และกระทรวงการคลั งค้าประกัน ซึ่ งจะส่ งผลให้ ห น่ว ยงาน
ผู้ดาเนินโครงการมีภาระและต้นทุนในการกู้ยืมเงินที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการกู้ยืมเงินของรัฐบาล อีกทั้ง
การใช้เงิน กู้มีต้นทุน แฝงมากกว่ารั ฐ บาลได้ป ระมาณการไว้ เช่น ดอกเบี้ย ที่เกิด จากการกู้เงินเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ โดยหากเป็นกรณีหน่วยงานผู้ดาเนินโครงการมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน
เช่นเดียวกับ ขสมก. จะทาให้เกิดดอกเบี้ยบนดอกเบี้ยจากการกู้เงินอีกครั้งหนึ่ง อีกทั้ง ยังอาจมีเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
ซึ่งเกิดจากการผิดนัดชาระหนี้ต่างๆ ซึ่งในกรณีของ ขสมก. คื อเบี้ยปรับเงินเพิ่มจากการผิดนัดชาระค่าน้ามัน
เชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อมของ ขสมก.
นอกจากนี้ รู ปแบบในการด าเนินโครงการประชานิยมส่ วนใหญ่ จะเป็นในรู ปแบบ
ดาเนินการ Accrual Basis ทาให้เกิดความไม่สมดุลกันระหว่างรายรับและรายจ่ายของหน่วยงานผู้ดาเนินโครงการ
(Mismatch fund) โดยเฉพาะหากเป็นหน่วยงานที่มีปัญหาทางการเงินอยู่แล้ว เช่น ขสมก. การดาเนินโครงการ
ประชานิยมจะเพิ่มพูนภาระการเงินแก่หน่วยงาน และทาให้ปัญหาการขาดสภาพคล่องทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
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5.2.3 พัฒนาเครื่องมือการระดมทุนรูปแบบใหม่
เพื่อลดภาระงบประมาณให้กับภาครัฐ ปั จจุบันมีเครื่องมือทางการเงินเพื่อใช้ใน
โครงการเชิ ง สั ง คมมี ก ารพั ฒ นามาในหลายรู ป แบบ โดยเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ซึ่ ง เป็ น ทางเลื อ กหนึ่ ง
ที่เหมาะสมในการระดมทุนสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน โครงการเชิงสังคมซึ่งมักถูกเลือกใช้เป็น
โครงการประชานิยมได้ คือ การระดมทุนในรูปแบบของ “พันธบัตรเพื่อสังคม (Social Impact Bond : SIB)”
ซึ่ ง เป็ น รู ป แบบการระดมทุ น ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาและให้ บ ริ ก ารร่ ว มกั น ระหว่ า งภาครั ฐ และเอกชน
โดยคุณลักษณะสาคัญของพันธบัตรดังกล่าว คือ การจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนตามตัวชี้วัดที่เป็น
ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome Oriented) และการระดมเงินทุนจะระดมจากภาคเอกชนผู้ได้รับ
ประโยชน์ เมื่อโครงการมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ดังนั้น การระดมทุนรูปแบบ SIB จึงทาให้รัฐบาล
ในฐานะผู้ดูแลสวัสดิการเชิงสังคมสามารถลดภาระในการจัดหาเงินทุนตั้งต้นในการดาเนินโครงการเชิงสังคม
โดยการใช้จ่ายของรัฐ บาลจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะการจัดสรรงบประมาณเพื่อคืนเงินต้นและ
ผลตอบแทนตามเงื่อนไขของ SIB จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อโครงการดังกล่าวมีผลสัมฤทธิ์แล้วเท่านั้น กลไกดังกล่าว
จึงเป็นการโอนความเสี่ยงในการดาเนินโครงการเชิงสังคมให้กับภาคเอกชนผู้ลงทุนใน SIB
รูปแบบและวิธีการดาเนินงานของ SIB สาหรับโครงการเชิงสังคมจะเริ่มจากการ
ออกจาหน่ายพันธบัตร SIB ให้แก่นักลงทุน โดยมีกลุ่มมูลนิธิหรือหน่วยงานให้บริการประชาชน ซึ่งจะเป็น
ผู้ดาเนินโครงการ และรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีภาระรับผิดชอบสวัสดิการของประชาชน ให้การ
สนับสนุนโครงการโดยการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อคืนต้นเงินและอัตราผลตอบแทนให้แก่นักลงทุน
ในกรณีที่โครงการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด (Pay for Success Financing) ตามวงเงินที่รัฐบาลสามารถ
ประหยัดได้หากโครงการมีผลสาเร็จตามเป้าหมาย โดยภายใต้การดาเนินงานของ SIB อาจมีการกาหนด
หน่วยงานกลาง (Intermediary) ซึ่งทาหน้าที่ในการประสานกับกลุ่มนักลงทุนและผู้ดาเนินโครงการ
รวมทั้งหน่วยงานประเมินภายนอก ซึ่งจะเป็นผู้ประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ
แผนภาพที่ 5.1 รูปแบบการดาเนินงานของ Social Impact Bond (SIB)
สนับสนุนการให้บริการ
เชิงสังคม

ประสานงานการลงทุน

จ่ายผลตอบแทน

จ่ายเงินลงทุน

ที่มา : คณะผู้วิจัย
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การปรั บใช้ SIB ในโครงการประชานิยมเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงสั งคมจะเป็น
อีกทางเลือกในการระดมทุนเพิ่มเติมให้กับรัฐบาลในอนาคต โดยเฉพาะในลักษณะโครงการที่มีผลตอบแทน
ด้านสังคมที่ชัดเจนและผู้ได้รับผลกระทบในภาพกว้าง ซึ่งไม่เพียงจะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินภาครัฐ
แต่ยังเป็นการร่วมมือเชิงสัญลักษณ์ระหว่างเอกชนและภาครัฐในการร่วมแก้ปัญหาเชิงสังคม นอกจากนี้
SIB ยังเป็นการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการดาเนินโครงการเชิงสังคมให้สาคัญกับผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
จากเดิมที่จะให้ความสาคัญกับผลผลิต (Output) อีกด้วย ซึ่งการปรับแนวคิดดังกล่าวจะทาให้การดาเนิน
โครงการเพื่ อแก้ไขปั ญหาเชิงสั งคมมีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย ดังนั้น หน่วยงานและภาครัฐควรต้อง
ตระหนักรู้ถึงแหล่งเงินทุนอื่นๆ นอกจากแหล่งงบประมาณ โดยศึกษาและพิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับ
ใช้แหล่งเงินต่างๆ ตามความเหมาะสม ส าหรับแนวทางการระดมทุนโดยนา SIB มาใช้กับการดาเนิน
โครงการประชานิยมนั้นจาเป็นจะต้องปรับปรุงกรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับที่ชัดเจน
ตลอดจนพิจารณาให้สิทธิพิเศษทางภาษีกับนักลงทุนภาคเอกชนด้วย
5.2.4 การแก้ปัญหาแรงจูงใจในการดาเนินงานของหน่วยงานผู้ดาเนินโครงการ
ที่ผ่านมารัฐบาลจะอุดหนุนการดาเนินโครงการประชานิยมโดยผ่านหน่วยงาน
ผู้ดาเนินโครงการดังเช่นกรณีศึกษาในโครงการรถเมล์ฟรี ซึ่งรัฐบาลอุดหนุนโดยจ่ายเงินอุดหนุนผ่าน ขสมก.
และดาเนินนโยบายอย่างต่อเนื่องและยาวนานโดยไม่มีการประเมินประสิทธิภาพในการดาเนินงานของ
หน่วยงานมาพิจารณาร่วมด้วย ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวจะทาให้หน่วยงานผู้ดาเนินโครงการขาดแรงจูงใจ
การด าเนิ น งานตามภารกิ จ หลั ก ของหน่ ว ยงานและมุ่ ง หวั ง เพี ย งเงิ น อุ ด หนุ น เพี ย งอย่ า งเดี ย ว ดั ง นั้ น
คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงรูปแบบการอุดหนุนงบประมาณในการดาเนินโครงการประชานิมยม
ให้อุดหนุนโดยตรงไปที่กลุ่มเป้าหมายโดยตรง โดยไม่ผ่านหน่วยงานผู้ดาเนินโครงการ อีกทั้ง ควรจัดให้มี
การประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานผู้ดาเนินโครงการ เพื่อนามาปรับปรุงการดาเนินโครงการ
ต่อไปในอนาคตอีกด้วย
5.2.5 การกากับดูแล
การดาเนินโครงการประชานิยมที่ผ่านมาสร้างภาระงบประมาณให้แก่รัฐบาล
เป็นจานวนมาก เกิดเป็นความเสี่ยงทางการคลังแก่รัฐบาล นับเป็นภาระผูกพันหรือหนี้สินที่รัฐบาลจะต้องมี
ภาระจ่ายชดเชยในอนาคต คณะผู้วิจัยจึงเห็นควรให้มีหน่วยงาน และ/หรือ กลไกกากับดูแลภาระความ
เสี่ ย งทางการคลั ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง หมดให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น และครบถ้ ว น ซึ่ ง คณะผู้ วิ จั ย จะกล่ า วเพิ่ ม เติ ม
ในข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
5.3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นอกจากข้อ เสนอแนะเชิง นโยบายในภาพรวมแล้ว เพื ่อ ให้ง านวิจ ัย มีผ ลสัม ฤทธิ์
เป็นรูปธรรม คณะผู้วิจัยได้ทาการศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเห็นควร
ให้มีการปรับปรุงกรอบกฎหมายเพื่อให้สามารถรองรับการดาเนินโครงการประชานิยมได้อย่างคุ้มค่า โดยผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์และการติดตามประเมินผลความคุ้มค่าทั้งก่อนและภายหลังการดาเนินโครงการ
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ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวจะครอบคลุมกรอบกฎหมาย 3 ด้าน ได้แก่ (1) กระบวนการอนุมัติโครงการและ
การดาเนินโครงการ (2) การพิจารณาแหล่งเงินสนับสนุนในการดาเนินโครงการ และ (3) การกากับดูแล
ภาระความเสี่ยงการคลังโดยรวม โดยมีรายละเอียดของข้อเสนอ ดังนี้
5.3.1 กระบวนการอนุมัติโครงการและการดาเนินโครงการ
จากการทบทวนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเสนอโครงการประชานิยม
ในปัจจุบัน พบว่า การดาเนินโครงการประชานิยมมีเพียงขั้นตอนการขออนุมั ติการดาเนินโครงการจาก
คณะรัฐ มนตรีจึงมีเ พีย งการขอความเห็นจากหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาเท่านั้น
โดยไม่มีขั้นตอนอื่นๆ ในการวิเคราะห์กลั่นกรองโครงการแต่อย่างใด ซึ่งหากเปรียบเทียบกับขั้นตอนการ
อนุมัติโครงการลงทุนของภาครัฐ โครงการจะได้รับการวิเคราะห์จาก สศช. อย่างละเอียดครอบคลุมในทุกด้าน
ทั้งนี้ ตามกฎหมายพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ในการนี้ คณะผู้ วิจัย จึงเห็ นควรให้มีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่กาหนด
กระบวนการพิจารณาอนุมัติโครงการประชานิยม โดยกาหนดให้มีการนาผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการมาใช้
ประกอบการพิจารณาอนุมัติ โครงการด้วย ทั้งนี้ หากพิจารณาร่างกฎหมายที่มีการยกร่างอยู่ในปัจจุบัน
ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... 1 ซึ่งเป็นกฎหมายลาดับรองที่ออกตามความ
ในรัฐ ธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กาหนดกรอบหลักเกณฑ์ในการดาเนิน
โครงการหรือมาตรการในลักษณะดังกล่าวไว้ โดยมีหลักการสาคัญดังนี้
- หลักการ : กรณีที่รัฐบาลมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐดาเนินกิจกรรม มาตรการ
หรื อโครงการ โดยรั ฐบาลรั บภาระจะชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสู ญเสียรายได้ในการดาเนินการ จะต้อง
ดาเนินการตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติ
- กาหนดวัตถุประสงค์ในการดาเนินโครงการหรือมาตรการ : ต้องเป็นโครงการ
หรือมาตรการเพื่อฟื้นฟูหรือกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หรือเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยหรือการ
ก่อวินาศกรรม
- ปัจจัยที่ต้องคานึงในการอนุมัติ : ในการดาเนินโครงการหรือมาตรการดังกล่าว
จะต้องคานึ งถึง ภาระทางการคลั งของรัฐ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน และแนวทางการบริหารจัดการภาระทางการคลังของรัฐและผลกระทบจากการ
ดาเนินการดังกล่าว
- การนาเสนอโครงการหรือมาตรการ : ต้องมีการจัดทาประมาณการต้นทุน
ทางการเงินและการบริหารจัดการที่รัฐจะต้องรับภาระทั้งหมดเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเงิน
การคลังและคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
1

ร่างกฎหมายฯ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว (เรื่องเสร็จที่ 806/2560) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
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- การดาเนินโครงการหรือมาตรการ : ต้องจัดทาบัญชีสาหรับการดาเนิน โครงการ
หรื อมาตรการดั งกล่ าวแยกต่ างหากจากบั ญชี การดาเนินงานทั่ วไป และเปิดเผยต่ อสาธารณชนทราบ
โดยกาหนดให้รัฐต้องจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่ห น่ว ยงานที่ดาเนินโครงการหรือมาตรการดังกล่าว
ในโอกาสแรกที่กระทาได้
จะเห็นได้ว่า เมื่อกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐมีผลบังคับใช้ (ซึ่งคาดว่า
ประมาณปี 2561) ในการจัดทาโครงการประชานิยมต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล ที่รัฐรับภาระชดเชย
ค่าใช้จ่ายให้ แก่ห น่วยงาน จ าเป็ นจะต้องดาเนินการภายใต้กรอบกฎหมายดังกล่าวด้ว ย อย่างไรก็ตาม
ในร่ างกฎหมายดั งกล่ าวไม่ไ ด้ร ะบุ ถึง กลไกการวิเ คราะห์ โ ครงการหรื อมาตรการที่ชัด เจน มีเ พียงการ
กาหนดให้ หน่วยงานแสดงประมาณการต้นทุนทางการเงินและการบริห ารจัดการที่รัฐ จะต้องรับภาระ
ทั้งหมดเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังและคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเท่านั้น ซึ่งจะทาให้
รัฐ บาลรั บ ทราบเพี ย งต้ น ทุน ทางตั ว เงิน หรื อ ภาระค่า ใช้จ่ า ยที่ เ กิด ขึ้ นจากการด าเนิ นโครงการเท่า นั้ น
ไม่ครอบคลุมถึงมิติ ในการวิเคราะห์ต้นทุน และผลประโยชน์ของโครงการหรือมาตรการทั้งหมด ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ดังนั้น คณผู้วิจัยจึงเห็นควรเพิ่มเติมร่างกฎหมายดังกล่าวให้
ชัดเจนว่า ในขั้นตอนการเสนออนุมัติ โครงการหรือมาตรการต่อคณะรัฐมนตรี (ยกเว้นกรณีโครงการหรือ
มาตรการที่ เ ร่ ง ด่ ว น) จะต้ อ งมี ก ารน าเสนอผลการวิ เ คราะห์ โ ครงการที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งรอบด้ า นเพื่ อ
ประกอบการพิ จ ารณาอนุ มั ติ ข องคณะรั ฐ มนตรี ด้ ว ย ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณ ฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังกาหนด
โดยในการกาหนดหลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการประชานิยมข้างต้น อย่างน้อย
ควรมีหลักการสาคัญดังนี้





กาหนดให้มีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการหรือมาตรการ
กาหนดเกณฑ์ในลักษณะการจัดทา Checklist
กาหนดให้หน่วยงานกลางที่มีอิสระทาหน้าที่ในการวิเคราะห์
กาหนดให้มีการรับฟังความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน/ทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ ในประเด็นข้อเสนอ “หน่วยงานกลาง” ที่เป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่วิเคราะห์โครงการนั้น
สามารถพิจารณาได้ 2 แนวทาง คือ (1) หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้แก่ สศช. ซึ่งทาหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
ลงทุนอยู่แล้ว หรือ (2) หน่วยงานภาคเอกชน ในลักษณะของการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงการ ซึ่งใน
ประเด็นดังกล่าวคณะผู้วิจัยเห็นว่า แม้ว่าโครงการประชานิยมจะเป็นโครงการที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของ
ประชาชน สังคม และเศรษฐกิจโดยรวม แต่การจะกาหนดให้ สศช. เป็นหน่ว ยงานที่ทาหน้าที่วิเคราะห์
โครงการประชานิยมเช่นเดียวกับโครงการลงทุน ด้วยนั้น อาจไม่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน เนื่องจาก
ในปั จ จุ บั น สศช. อยู่ ร ะหว่ า งการแก้ ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2521 เพื่อให้สามารถดาเนินการเพื่อรองรับภารกิจใหม่ตามกฎหมายประกอบร่างรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับได้
(ร่ างพระราชบั ญญั ติการจั ดทายุ ทธศาสตร์ ชาติ พ.ศ. .... และร่ างพระราชบัญญั ติแผนและขั้นตอนการ
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ดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....) ซึ่งโดยหลักการของร่างกฎหมายดังกล่าวได้ยกระดับภารกิจของ สศช.
ให้เป็นการพิจารณานโยบายในระดับมหภาค (Macro Level) โดยทาหน้าที่จัดทายุทธศาสตร์ชาติเพื่อเป็น
เครื่องมือในการกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว รวมทั้งบัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และปรับลดบทบาทของ สศช. ในการพิจารณา
โครงการลงทุนต่างๆ ลง ดังนั้น จึงเสนอให้กาหนดให้หน่วยงานภาคเอกชนที่มีอิส ระเป็นผู้ทาหน้าที่
วิเคราะห์โครงการประชานิยมจะเหมาะสมกว่า 2
5.3.2 การพิจารณาแหล่งเงินสนับสนุนในการดาเนินโครงการ
ปัญหาสาคัญประการหนึ่งในการดาเนินโครงการประชานิยม คือ การที่รัฐบาล
มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ดาเนินโครงการหรือ มาตรการต่างๆ ไปก่อน โดยใช้สภาพคล่องของ
หน่วยงานเอง แม้ว่ารัฐบาลจะมีมติรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ แต่ก็ต้องผ่านกระบวนการตั้งงบประมาณและ
การพิจารณากลั่นกรองวงเงินชดเชยเพื่อให้ได้ตัวเลขค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวส่งผลกระทบ
ต่อสถานะการเงินของหน่วยงาน
ในประเด็น นี้ค ณะผู ้ว ิจัย เล็ง เห็น ว่า เพื่อ แก้ไ ขข้อ จากัด ดัง กล่า ว รัฐ บาลควร
กาหนดวงเงินทดรองจ่ายให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินโครงการหรือมาตรการต่างๆ
ให้ส ามารถเบิกเป็น ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการไปก่อน และเมื่อได้รับการอนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ าย
ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละงวดแล้ว จึงจะมีการเบิกเงินงบประมาณเพื่อมาคืนวงเงินทดรองจ่ายดังกล่าวต่อไป
ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบทางการเงินให้แก่หน่วยงานผู้ดาเนินโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยหลักการ
ดังกล่าวสามารถผลักดันให้เกิดขึ้นได้ โดยใช้กลไกของ “เงินทุนสารองจ่าย” ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....3 กาหนดเงินทุนสารองจ่ายไว้ 50,000 ล้านบาท (จากปัจจุบัน มาตรา 29 ทวิ
กาหนดไว้เพียง 100 ล้านบาท)
อย่างไรก็ตาม ภายใต้ร่างกฎหมายข้างต้นกาหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการ
ใช้จ่ายเงินทุนสารองจ่ายไว้ค่อนข้างจากัด ดังนี้
 กรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่ราชการแผ่นดิน
 งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงิน สารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือ
จาเป็นไม่เพียงพอ
 เมื่ อ ได้ จ่ า ยเงิ น ไปแล้ ว ต้ อ งตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยเพื่ อ ชดใช้ คื น “เงิ น ทุ น
สารองจ่าย” ในโอกาสแรก
2

ในปัจจุบันการว่าจ้างที่ปรึก ษาของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ จะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติก ารจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่ง กาหนดกลไกในการขึ้น ทะเบีย นที่ปรึก ษา การจัด ระดับ การประเมิน ผลการปฏิบัติง าน
ตลอดจนการเพิก ถอนและยกเลิก การขึ้นทะเบีย นไว้อ ย่า งเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยส่ง เสริมให้ก ารทาหน้าที่ข องที่ปรึก ษาในการ
วิเคราะห์โครงการต่างๆ ได้รับการยอมรับ เป็นอิสระ และเชื่อถือได้
3
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จะเห็นได้ว่า จากหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการใช้จ่ายข้างต้นยังไม่ครอบคลุมถึง
กรณีการนาเงินทุนสารองจ่ายมาใช้ในการดาเนินโครงการหรือมาตรการประชานิยมที่รัฐบาลมอบหมาย
หน่วยงานดาเนินการ เนื่องจากไม่ใช่กรณีจาเป็นเร่งด่วนและกลไกการตั้งงบประมาณรายจ่ายคืนเงินทุน
สารองจ่ายเป็นกรณีที่ทาในปีถัดไป ในขณะที่แนวทางที่คณะผู้วิจัยเสนอสาหรับ การยืมเงินทดรองจ่าย
สาหรับโครงการประชานิยม หน่วยงานผู้ดาเนินโครงการจะต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีนั้นๆ
แล้วจึงสามารถเบิกเงินงบประมาณคืนเงินทุนสารองจ่ายได้ภายในปีเดียวกัน ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงเห็นควร
เพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทุนสารองจ่ายภายใต้ร่างกฎหมายดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงกรณี ดังนี้
ควรเพิ่มวัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อให้หน่วยงานสามารถเบิกเงินทดรองจ่าย
เพื่อดาเนินโครงการหรือมาตรการของรัฐบาล และ/หรือ เพื่อให้หน่วยงานเบิกเงิน PSO ล่วงหน้ากรณี
ขาดสภาพคล่อง
 กาหนดให้หน่วยงานผู้ดาเนินโครงการทยอยเคลียร์บัญชี (ทุก รอบ 3 เดือน)
เพื่อนางบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาคืนเงินทุนสารองจ่าย จนครบจานวนก่อนสิ้นปี


ทั้งนี้ ในการดาเนินการดังกล่าวควรมีกลไกในการพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินทุน
สารองจ่ายที่มีความคล่องตัวและรวดเร็ว ซึ่งอาจกาหนดให้ สคร. จัดทาหลักเกณฑ์กลางในการพิจารณา
อนุมัติเงินทุนสารองจ่าย โดยกาหนดกรอบวงเงินขั้นสูงที่สามารถเบิกได้ในแต่ละรอบ โดยคานวณตาม
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ผ่านมาหรือประมาณการค่าใช้จ่าย กาหนดกรอบระยะเวลาในการยื่นคาขอและ
ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการบริหารการเงินของหน่วยงาน และประการสาคัญ
จะต้องกาหนดระยะเวลาคืนเงินทุนสารองจ่ายในแต่ละครั้งให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้การเบิกจ่ายดังกล่าวกระทบต่อ
การบริหารเงินทุนสารองจ่ายในภาพรวมของประเทศและรักษาวินัยในการใช้จ่ายในลักษณะของการยืม
เงินทดรองราชการอย่างแท้จริ ง
อย่ างไรก็ ต าม ปั จ จุ บั น สคร. อยู่ ร ะหว่า งการผลั ก ดัน ร่ างพระราชบัญ ญั ติก าร
พัฒนาการกากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 4 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอ สนช. เพื่อพิจารณา
คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ภายในปีงบประมาณ 2561 โดยหลักการสาคัญของร่างกฎหมายดังกล่าวจะเน้น
การปฏิรูปกระบวนการกากับดูแลและการบริหารรัฐวิสาหกิจ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ของรั ฐวิส าหกิจ ให้ เหมาะสมกับบริบ ทของเศรษฐกิจและสั งคมที่เปลี่ ยนแปลงไป โดยมีการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจเพื่อเป็นช่องทางในการส่งผ่านนโยบายของภาครัฐไปยังรัฐวิสาหกิจให้มีความชัดเจน
และเกิดความโปร่ งใส ผ่ านกลไกการทางานของ “คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ คนร.” และ
“บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ หรือ Super Holding”
โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาโครงการตามนโยบายรัฐบาลนั้น ร่างกฎหมาย
ดังกล่าวกาหนดหลักการสาคัญไว้ ดังนี้
4
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1. หน้ าที่ ของรัฐวิ สาหกิ จ : รัฐวิ สาหกิจที่ได้ ดาเนิ นการตามแผนยุ ทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจและมีภาระทางการเงินที่รัฐบาลต้องชดเชยหรือให้เงินอุดหนุน ให้รัฐวิสาหกิจนั้นคานวณวงเงิน
ที่จะขอชดเชยหรืออุดหนุ น กลไกวิธีการชดเชยหรืออุดหนุน ตลอดจนจัดทาบัญชีรองรับไว้เฉพาะการ
ดาเนินการดัง กล่าวแยกจากบัญชีปกติ และมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน ตามหลักเกณฑ์
ที่ สคร. กาหนด
2. หน้าที่ของ คนร. : เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็ น ชอบเกี่ ย วกับ การก าหนดมาตรการและการจั ดสรรเงิ นชดเชยหรือ เงิ นอุ ด หนุ น ให้ แ ก่ รัฐ วิ ส าหกิ จ
ที่ดาเนินการตามนโยบายรัฐบาลภายใต้แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
จะเห็ นได้ว่า เมื่อร่างกฎหมายดังกล่ าวมีผลใช้บังคับ กรณีที่รัฐ วิส าหกิจดาเนิน
โครงการตามนโยบายรัฐบาล อาทิ โครงการประชานิยมต่างๆ การขอรับจัดสรรเงินชดเชยหรือเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลจะต้องดาเนินการตามแนวทางหรือมาตรการที่คณะรัฐมนตรีกาหนด ดังนั้น เพื่อให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน ในการกาหนดมาตรการหรือหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภายใต้กฎหมายดังกล่าว
สคร. ในฐานะหน่วยงานเลขานุการ คนร. จาเป็นต้องรับฟังความคิดเห็น ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน
ทั้งในส่ว นของรัฐ วิส าหกิจ ผู้ได้ รับ ผลกระทบโดยตรง และจากหน่ว ยงานกลาง ซึ่งประกอบด้ว ย สงป.
สบน. และ สศช. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนและนาข้อจากัดหรือปัญหาอุปสรรคของการดาเนินโครงการ
ที่ผ่านมา มาพิจารณาทบทวนเพื่อกาหนดกลไกการจัดสรรเงิน ใหม่ให้สอดคล้องและสามารถสนับสนุน
การดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจได้อ ย่างแท้จริงโดยไม่เป็นภาระทางการคลังมากจนเกินไป
5.3.3 การกากับดูแลภาระความเสี่ยงการคลังโดยรวม
ประเด็นปัญหาที่สาคัญอีกประการของการดาเนินโครงการประชานิยมคือการที่
ภาครัฐไม่มีกลไกในการกากับติดตามภาระความเสี่ยงทางการคลังที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ประกอบกับ
กระบวนการในการอนุ มั ติ โ ครงการประชานิ ย มที่ ผู ก พั น ภาระงบประมาณเกิ ด ขึ้ น ได้ ง่ า ยเพี ย งมติ
คณะรัฐมนตรี ส่งผลให้ที่ผ่านมารัฐบาลต่างๆ มีการจัดทาโครงการหรือมาตรการประชานิยมในสมัยของตน
จานวนมาก ซึ่งหากเป็นเช่นนี้อยู่ต่อไป จะส่งผลกระทบต่อภาคการคลังในระยะยาว
จากผลการศึกษาในบทที่ 2 คณะผู้วิจัยพบว่า นอกจากแนวคิดในการเพิ่มความ
เข้มข้นของระบบวินัยการคลั งและกระบวนการงบประมาณ เพื่อป้องกันไม่ให้ ฝ่ายการเมืองแข่งขันกัน
นาเสนอนโยบายประชานิยมแบบไร้ความรับผิดชอบ โดยมีกรอบกฎหมายเพื่อวิเคราะห์กลั่นกรองโครงการ
ประชานิ ย มต่างๆ ในขั้น ตอนการขออนุมัติ แล้ ว ภาครัฐ ยังต้องมีการรับรู้และติดตามภาระความเสี่ ยง
ทางการคลังต่างๆ อย่างเป็นระบบด้วย ทั้งนี้ หากพิจารณาในร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. .... ได้มีการกาหนดกรอบวินัยในการดาเนินโครงการประชานิยมตามหลักการดังกล่าวไว้ ดังนี้
 กาหนดกรอบการบริหารงานของรัฐบาล : โดยคณะรัฐมนตรีจะต้องไม่บริหาร
ราชการแผ่นดินโดยมุ่งสร้างความนิยมทางการเมือง ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศและประชาชนในระยะยาว
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การกาหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลัง : โดยกาหนดให้
“คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ” กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการคลัง และ
กาหนดยอดคงค้างของภาระงบประมาณในแต่ละปีที่รัฐจะต้องจ่ายชดเชยให้แก่หน่วยงานในการดาเนิน
มาตรการหรือนโยบายของรัฐบาล
 การรายงานผลการดาเนินโครงการหรือมาตรการต่างๆ : กาหนดให้หน่วยงาน
ที่ด าเนิ น โครงการรายงานผลการด าเนิ น การต่ อ คณะกรรมการนโยบายการเงิ น การคลั ง ของรั ฐ และ
คณะรัฐมนตรี
 การประเมินความเสี่ยงทางการคลัง : กาหนดให้กระทรวงการคลังมีหน้าที่
ในการจัดทารายงานความเสี่ยงการคลังประจาปีต่อ คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ และ
คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้เพื่อใช้ประกอบการจัดทาแผนการคลังระยะปานกลาง


ทั้งนี้ กลไกการดาเนินการภายใต้ ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. .... ดังกล่าวปรากฏตามแผนภาพที่ 5.2
แผนภาพที่ 5.2 การกากับดูแลภาระความเสี่ยงการคลังภายใต้ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. ....

ที่มา : คณะผู้วิจัย

จากแผนภาพข้า งต้น จะเห็น ได้ว ่า การกากับ ดูแ ลการดาเนิน มาตรการหรือ
โครงการประชานิยมโดยผ่านกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลังตามร่างพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... บทบาทหน้าที่ของ “คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ” และ
“กระทรวงการคลัง ” มีความสาคัญในเชิงนโยบายเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นกลไกหลักในการกาหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการคลัง กาหนดกรอบเพดานหรือยอดคงค้างของภาระงบประมาณที่
รัฐบาลจะต้องจ่ายชดเชยให้แก่หน่วยงานที่ดาเนินมาตรการหรือนโยบายของรัฐบาลในแต่ละปี ตลอดจน
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การจัดทารายงานความเสี่ยงทางการคลังประจาปี เพื่อติดตามและประเมินผลและใช้ประกอบการจัดทา
แผนการคลังในระยะปานกลาง
อย่ า งไรก็ ต าม คณะผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า เพื่ อ ให้ บ ทบาทในการท าหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการนโยบายการเงิ น การคลั ง ของรั ฐ และกระทรวงการคลั ง เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยคานึงถึงกรอบวินัยการคลังที่แท้จริง เห็นควรมีการทบทวนร่างกฎหมายดังกล่าว ในประเด็นดังนี้
ปรับ ปรุง องค์ป ระกอบของคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ :
ตามร่างกฎหมายปัจจุบันกาหนดให้ คณะกรรมการ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
รัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงการคลัง เป็น รองประธานกรรมการ ปลัด กระทรวงการคลัง เลขาธิก าร
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อานวยการสานักงบประมาณ ผู้ว่าการธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทยเป็น กรรมการ และผู ้อานวยการส านัก งานเศรษฐกิจ การคลัง เป็น เลขานุก าร
ซึ่ง องค์ป ระกอบของคณะกรรมการดัง กล่า วมีเ พีย งฝ่า ยการเมือ งที ่ท าหน้า ที ่ก าหนดนโยบาย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะฝ่ายปฏิบัติเท่านั้น ไม่มีตัวแทนจากภาคเอกชน นักวิช าการ หรือองค์กร
กลางที่มีอิสระปราศจากการแทรกแซง เพื่อถ่วงดุลการใช้ดุลยพินิจ ในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
แต่อย่างใด
ดังนั้ น เพื่ อเพิ่ม ความเป็นกลางและความเข้มข้น ในการปฏิบั ติห น้าที่ของ
คณะกรรมการ คณะผู้วิจัยจึงเห็นควรให้มีการเพิ่มเติมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเงินการคลังของ
ประเทศ จ านวน 3 คน เพื่อมาเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการ เพื่อร่วมพิจารณากลั่นกรองกรอบ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการคลัง และกาหนดกรอบเพดานหรือยอดคงค้างของภาระงบประมาณ
ในแต่ ล ะปี ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ก ลไกการก ากั บ ดู แ ลและการบริ ห ารจั ด การภาระความเสี่ ย งทางการคลั ง
ผ่านคณะกรรมการ มีผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม


การรายงานต่อกระทรวงการคลัง : ตามร่า งกฎหมายปัจ จุบัน กาหนดให้
ผู ้อ านวยการส านัก งานเศรษฐกิจ การคลัง เป็น เลขานุก ารของคณะกรรมการฯ และก าหนดให้
กระทรวงการคลังจัดทารายงานความเสี่ยงทางการคลังประจาปี ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงผลการประเมิน
ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากผลกระทบของเศรษฐกิจมหภาค ระบบการเงิน นโยบายของรัฐบาล
และผลการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่อาจก่อให้เกิดภาระทางการคลังของรัฐบาล และแนวทาง
การบริห ารจัดการความเสี่ย งนั้น ดังนั้น เพื่อให้กระทรวงการคลังซึ่งเป็นหน่ว ยงานหลักในการกากับ
ติด ตามภาระความเสี ่ย งทางการคลัง ในภาพรวมได้มีข้อ มูล ที่เ กี่ย วข้อ งกับ มาตรการหรือ การดาเนิน
โครงการประชานิย มอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน คณะวิจัยจึงเห็นควรกาหนดให้หน่วยงานภาครัฐ
ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินมาตรการหรือโครงการประชานิยมต่างๆ รายงานผลการดาเนินการต่อ
กระทรวงการคลัง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการติดตามภาระความเสี่ยงทางการคลังด้วย


ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการดาเนิน
นโยบายประชานิยมข้างต้น จะถูกนาไปใช้เพื่อต่อยอดการศึกษาทางวิชาการ หรือมีการนาไปประยุกต์ใช้
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ในการจั ด ทานโยบายประชานิ ย มอย่ างยั่ งยื น หรื อไม่ นั้น ขึ้ น อยู่ กับ หน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ กภาคส่ ว น
ทั้งหน่วยงานภาครัฐผู้รับผิดชอบและดาเนินโครงการ หน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องกับภาคการเงินการคลัง
รวมทั้ง รัฐบาลที่เป็นผู้กาหนดนโยบายเอง ซึ่งจะต้องดาเนินการอย่างบูรณาการเพื่อสร้างรากฐานและ
ปรับปรุงกลไกการดาเนินโครงการประชานิยมในเชิงสังคมให้มีความเหมาะสม มีการดาเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีการคานึงถึงความสมดุล ระหว่างต้นทุนของภาครัฐและผลประโยชน์ที่ประชาชนและ
สังคมจะได้รับ ในภาพรวม โดยปราศจากการดาเนินโครงการโดยมุ่ง หวังผลประโยชน์หรือผลตอบแทน
ทางด้านการเมืองอย่างแท้จริง

บทที่ 6
บทสรุปและประเด็นชวนคิด-พันธกิจวันข้างหน้า
6.1 โครงการประชานิยม : ภารกิจที่กลายเป็นภาระ
ในจำนวนรัฐวิสำหกิจกว่ำ 50 แห่ง ของประเทศไทย องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
กำรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นรัฐวิสำหกิจ
3 แห่ง ที่มักจะได้รับมอบหมำยจำกรัฐบำลทุกยุคทุกสมัยให้เป็นหน่วยงำนตัวแทนในกำรดำเนิน “โครงกำร
ประชำนิยม” ทั้งนี้ เนื่องจำกรัฐวิสำหกิจทั้ง 3 แห่ง มีภำรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่
ประชำชนในวงกว้ำง (แผนภำพที่ 6.1) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้มีรำยได้น้อย ซึ่งมีโครงกำรที่เป็นที่รู้จัก เช่น
โครงกำรรถเมล์ฟรี โครงกำรรถไฟฟรี โครงกำรรับจำนำข้ำว เป็นต้น
แผนภาพที่ 6.1 ข้อมูลโครงการประชานิยมที่ดาเนินการผ่าน ธ.ก.ส. รฟท. และ ขสมก.

ที่มำ : สำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ
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คณะผู้ วิ จั ย ในฐำนะข้ ำ รำชกำรส ำนั กงำนบริ ห ำรหนี้ ส ำธำรณะ (สบน.) ในสั ง กั ด
กระทรวงกำรคลัง ที่มีหน้ำที่กู้เงิน ค้ำประกันเงินกู้ และบริหำรหนี้ของรัฐวิสำหกิจเหล่ำนี้ เห็นว่ำ ทุกโครงกำร
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเจตนำที่ ดี ใ นกำรช่ ว ยเหลื อ ประชำชนผู้ มี ร ำยได้ น้ อ ย โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง ในช่ ว ง
ที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจหรือภัยธรรมชำติ ซึ่งกลุ่มคนเหล่ำนี้จะได้รับผลกระทบอย่ำงรุนแรงกว่ำคนกลุ่มอื่นเสมอ
และก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนในกำรดำรงชีวิตประจำวันในทันที แต่ในขณะเดียวกันยังเป็นกลุ่ม คนที่ได้รับ
ควำมช่วยเหลือไม่ (ค่อย) ทันเวลำ เพรำะกลุ่มคนดังกล่ำวมีจำนวนมำกและกระจำยอยู่ทั่วประเทศ รัฐบำล
จึงต้องใช้เม็ดเงินมหำศำลจำกแหล่ งเงิน งบประมำณและแหล่ งเงินกู้ภำคเอกชน และดำเนินโครงกำร
ผ่ำนรัฐวิสำหกิจที่มีหน่วยงำนในภูมิภำคทำหน้ำที่กระจำยและให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับควำมเดือดร้อน
ให้เร็วที่สุด
6.2 โครงการประชานิยม : เริ่มง่าย เลิกยาก แต่...ไม่จาเป็นต้องขาดทุน
ภำยใต้ควำมจำเป็นเร่งด่วนและภำยใต้ควำมถี่ในกำรเผชิญวิกฤติที่บ่อยครั้งเป็นจุดเริ่มต้นของ
กำรดำเนินโครงกำร “ประชำนิยม” ทีละเล็กละน้อย โดยเริ่มจำกมูลค่ำโครงกำรที่มีวงเงินครั้งละ 1,000 –
5,000 ล้ำนบำท ในอดีต สู่กำรสั่งสมและ “เสพติด” ของรัฐบำลผู้อนุมัติโครงการ และประชำชนผู้เข้าร่วม
โครงการ และหำกมองย้อนหลังกลับไปจะเห็นว่ำ โครงกำรประชำนิยมของรัฐวิสำหกิจทั้ง 3 แห่ง (ธ.ก.ส. รฟท.
และ ขสมก.) ที่ดำเนินกำรในช่วงทศวรรษที่ผ่ำนมำมีมูลค่ำรวมในระดับหลำยแสนล้ำนบำท ซึ่งจำกกำรศึกษำ
โครงกำรวิจัยนี้ที่คณะผู้วิจัยได้รับกำรสนับสนุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ คณะผู้วิจัยเห็นว่า
การรวบรวมฐานข้อมูลที่มีค วามถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น ปัจจุบัน จากหน่วยงานให้บริการต่า งๆ
ที่เ กี่ ยวข้ อ ง ตลอดจนการชี้ กลุ่ ม เป้า หมายผู้ เ ข้า ร่ วมโครงการที่ มี เ ป็น จ านวนมากและกระจายอยู่
ทั่ว ประเทศ เป็ น อุ ปสรรคส าคัญ ที่สุ ด ประการหนึ่ งในการศึ กษาวิ เ คราะห์ต้ น ทุ น ผลประโยชน์ข อง
โครงการในเชิงลึกได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนติดตำมประเมินผลควำมคุ้มค่ำและกำรเสนอแนะทำง
นโยบำยที่มีหลักวิชำกำรและเชื่อถือได้ ซึ่งโครงกำรรถเมล์ฟรี ของ ขสมก. เป็นตัวอย่ำงที่เด่นชัดยิ่งของ
ผลกระทบที่เกิดจำกกำรไม่วิเครำะห์ต้นทุนผลประโยชน์
ในแผนภำพที่ 6.2 กรำฟแท่ง (ด้ำนซ้ำย) แสดงให้เห็นว่ำ ในกำรดำเนินโครงกำร “รถเมล์ฟรี”
ครั้งแรกในปี 2551 ส่งผลให้มีผู้โดยสำรที่ใช้บริกำรของ ขสมก. (Ridership) โดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 32
จำกเดิม 700,000 คนครั้งต่อวัน เป็น 920,000 คนครั้งต่อวัน ซึ่งถึงแม้ว่ำโครงกำร “รถเมล์ฟรี” มีกำรอนุมัติ
ด้วยควำมเร่งด่วนภำยใน 2 วัน โดยไม่ได้ทำบทวิเครำะห์ผลประโยชน์ของโครงกำรก็ตำม ซึ่งคณะผู้วิจัยเห็นว่ำ
อยู่ในวิสัยที่ทำได้เนื่องจำกเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินกำร และ“หาก”เราวัดความสาเร็จของการ
ดาเนิน โครงการจากจานวนผู้โดยสารที่ใช้บริ การที่เพิ่มขึ้น ก็สามารถสรุปได้ในเบื้องต้นว่า โครงการ
“รถเมล์ฟรี” ในครั้งแรกประสบความสาเร็จอย่างดียิ่ง อย่ำงไรก็ดี แผนภำพที่ 6.2 กลุ่มกรำฟแท่ง (ด้ำนขวำ)
แสดงให้เห็นว่ำ หลังวิกฤติในปี 2552 เป็นต้นมำ จำนวนผู้โดยสำรรถเมล์ทุกประเภทกลับลดลงตำมลำดับ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้โดยสำรในโครงกำรรถเมล์ฟรีลดลงต่ำที่สุดคือร้อยละ 46
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แผนภาพที่ 6.2 จานวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสารของ ขสมก. ตั้งแต่ปี 2551 – 2559

ที่มำ : คณะผู้วิจัย

คณะผู้วิจัยขอชี้ให้เห็นว่ำ ตั้งแต่โครงกำร “รถเมล์ฟรี” ในครั้งแรกนั้นคณะรัฐมนตรีได้มี
กำรต่ออำยุโครงกำร “รถเมล์ฟรี” ครำวละ 1 เดือน – 6 เดือน มำถึง 22 ครั้ง อย่ำงต่อเนื่องตลอด 10 ปี ซึ่งในกำร
ต่ออำยุในแต่ละครั้ง หน่วยงำนและส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเจ้ำของโครงกำรมีโอกำสแนบผลกำรศึกษำ และ
คณะรั ฐมนตรี มีโอกำสขอรั บฟังควำมคิดเห็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำต่ออำยุโครงกำร / ปรั บรูปแบบ
โครงกำร / ทบทวนโครงกำรทุกครั้ง แต่ก็ไม่ได้มีกำรดำเนินกำร โดยในปัจจุบัน ขสมก. มีกำรเดินรถ 114
เส้นทำง1 และมีผลประกอบกำร “ขำดทุน” ในขณะเดียวกัน ขสมก. แบ่งให้รถร่วมภำคเอกชนดำเนินกำร
เดินรถ 342 เส้นทำง2 โดยรถร่วมภำคเอกชนมีกำรเดินรถในเส้นทำงเดียวกับ ขสมก. ซึ่งบริษัทรถร่วมเอกชน
มี “กาไร” จากผลประกอบการ ดังนั้น ขสมก. ไม่น่าจะต้อง “ขาดทุน”
ในกำรนี้ คณะผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่ำ ในทำงปฏิบัติหำกทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเห็นว่ำ ไม่มี
หน่วยงำนกลำงที่มีหน้ำที่ในกำรศึกษำและวิเครำะห์ประเมินผลโครงกำรประชำนิยม รัฐบำลอำจมอบหมำย
ให้ ห น่ ว ยงำนที่ มี ศั ก ยภำพด ำเนิ น กำรในเรื่ อ งนี้ อ ย่ ำ งจริ ง จั ง โดยสำมำรถใช้ ก ลไกต่ ำ งๆ ภำยใต้
1

2

ขสมก. มีรถโดยสำร 2 ประเภท คือ รถโดยสำรธรรมดำ และรถโดยสำรปรับอำกำศ
รถร่วมภำคเอกชน มีรถโดยสำร 4 ประเภท คือ มินิบัส รถโดยสำรร่วมบริกำร รถตู้ปรับอำกำศ และรถสองแถวในซอย
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พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำกำรกำกับดูแลและบริหำรรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. .... โดยหลักกำรสำคัญของร่ำง
กฎหมำยทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) เสนอ จะเน้นกำรปฏิรูปกระบวนกำรกำกับ
ดูแลและกำรบริหำรรัฐวิสำหกิจ เพื่อยกระดับประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจ โดยมีกำรจัดทำ
แผนยุทธศำสตร์รัฐวิสำหกิจเพื่อเป็นช่องทำงในกำรส่งผ่ำนนโยบำยของภำครัฐไปยังรัฐวิสำหกิจให้มีควำม
ชัดเจนและเกิดควำมโปร่งใส ผ่ำนกลไกกำรทำงำนของ “คณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ หรือ คนร.”
และ “บรรษัทวิสำหกิจแห่งชำติ หรือ Super Holding” รวมทั้งกำหนดในเรื่องกระบวนกำรสรรหำบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมกำรรัฐ วิส ำหกิจ ที่มุ่งเน้ น ประสบกำรณ์และควำมรู้ควำมสำมำรถที่จำเป็นต่อกำร
ดำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจ โดยล่ำสุดร่ำงพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำกำรกำกับดูแลและบริหำรรัฐวิสำหกิจ
พ.ศ. .... อยู่ ร ะหว่ ำ งกำรพิ จ ำรณำของสภำนิ ติ บัญ ญั ติ แ ห่ ง ชำติ ซึ่ ง คำดว่ ำ จะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ไ ด้ ภ ำยใน
ปีงบประมำณ 2561 นี้
6.3 โครงการประชานิยม : Moral Hazard ในบริบทของผู้ค้าประกันเงินกู้
ในกำรจัดหำเงินกู้ ค้ำประกัน และบริหำรหนี้ให้กับ ขสมก. มีปัจจัย 3 ด้ำน ที่เป็นข้อกังวลอย่ำงมำก
ของ สบน. คือ
(1) ผลขำดทุนอย่ำงต่อเนื่องจำกกำรดำเนินกิจกำรตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2519
(2) กำรไม่ได้รับจัดสรรงบชำระหนี้ที่เพียงพอจำกสำนักงบประมำณเพื่อชำระหนี้ จนกระทั่ง
ขสมก. และ รฟท. ต้องกู้เงินมำเพื่อชำระค่ำดอกเบี้ย
(3) วัตถุประสงค์ของกำรกู้เงินที่บ่งชี้ไปที่เรื่องกำรขำดวินัย จนกระทั่ง ขสมก. ติดหนี้กำรค้ำ
ค่ ำน้ ำมั นเชื้ อเพลิ ง และค่ ำเหมำซ่ อม และสะสมเป็ นค่ ำเบี้ ยปรั บกั บบริ ษั ท ปตท. จ ำกั ด (มหำชน) และ
บริษัทเอกชน
ซึ่งหำก สบน. นำปัจจัยเหล่ำนี้มำประกอบกำรพิจำรณำกำรจัดหำเงินกู้และค้ำประกันเงินกู้
จะเห็นว่ำ ขสมก. ไม่มคี วำมสำมำรถในกำรชำระหนี้และไม่สมควรค้ำประกันเงินกู้ให้โดยเด็ดขำด แต่เนื่องจำก
ขสมก. เป็นรัฐวิสำหกิจที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยจึงถือเสมือนว่ำ กระทรวงกำรคลังถือหุ้นร้อยละ 100 และ
ดำเนินโครงกำรให้รัฐบำล ดังนั้น เหตุผลเหล่ำนี้กลับเป็นปัจจัย ที่ทำให้ สบน. ในฐำนะผู้ค้ำประกันต้องจัดหำ
เงินกูใ้ ห้อย่ำงเร่งด่วน หรืออำจกล่ำวได้ว่ำ สบน. กู้เงินเพื่อสภำพคล่องให้ ขสมก. ซึ่งปัญหำด้ำนสภำพคล่อง
ของ ขสมก. สำมำรถส่งผลต่อกำรจ่ำยเงินเดือนของพนักงำน กำรติดหนี้กำรค้ำ และที่สำคัญที่สุดกำรผิดนัด
ช ำระหนี้ ต่ อ สถำบั น กำรเงิ น และนั ก ลงทุ น ผู้ ถื อ ตรำสำรหนี้ ข อง ขสมก. ซึ่ ง หนี้ ทั้ ง หมดเป็ น หนี้ ที่
กระทรวงกำรคลังค้ำประกันทั้งสิ้น ดังนั้นจึงเป็น Moral Hazard ของผู้ค้าประกันในการไม่จาเป็นต้อง
พิจารณาปัจจัยพื้นฐานของหน่วยงาน โดย ขสมก. มีการกู้เงินเพื่อลงทุน ซื้อรถโดยสารครั้งสุดท้าย
ในปี 2538 หรือกล่าวได้ว่า ขสมก. ไม่เคยมีการลงทุนเลยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา
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6.4 วงจรหนี้ของ ขสมก. : ระเบิดเวลาที่อาจมาโดยไม่รู้ตัว
หนี้คงค้ำงของ ขสมก. มีควำมน่ำกังวลใน 2 มิติที่แตกต่ำงกัน กล่ำวคือ
มิติ ที่ ห นึ่ ง หนี้ ขสมก. มี ทิ ศ ทำงเพิ่ ม ขึ้ น อย่ ำงต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ผ ลมำจำกผลประกอบกำร
ที่ขำดทุน และกำรปรับโครงสร้ำงหนี้เดิม ซึ่งถือว่ำไม่เป็นประโยชน์ต่อ ขสมก. (Non – Productive) และนับวัน
จะยิ่งฉุดรั้งให้ ขสมก. มีผลประกอบกำรย่ำแย่ โดยล่ำสุด ขสมก. มีผลขำดทุนสะสมทะลุ 100,000 ล้ำนบำท และมี
หนี้สะสมกว่ำ 96,000 ล้ำนบำท เรียบร้อยแล้วในปี 25603 และทำให้ในปัจจุบัน ขสมก. เป็นรัฐวิสำหกิจ
แห่งที่ 2 ที่มีหนี้สะสมในระดับแสนล้ำนบำทรองจำก รฟท.4 ดังนั้น ภำยใต้กำรดำเนินกำรในปัจจุบันของ
รัฐวิสำหกิจทั้ง 2 แห่ง หนี้และผลขำดทุนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนำคต
มิติที่สอง หนี้ ขสมก. มีควำมเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นแบบก้ำวกระโดดจำกปัจจัยน้ำมัน และปัจจัยดอกเบี้ย
 ปัจจัยน้้ำมัน : ขสมก. มีรำยจ่ำยค่ำน้ำมันคิดเป็นร้อยละ 24 ของต้นทุนกำรเดินรถ ซึ่งในแต่ละเที่ยว
ของกำรเดินรถ ขสมก. มีต้นทุน 12 บำทต่อคน และได้รับกำรอุดหนุนบริกำรสำธำรณะ 5.50 บำทต่อคน
ส่งผลให้ ขสมก. เริ่มติดหนี้กำรค้ำกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) มำตั้งแต่ปี 2553 – 2559 จนเกิดค่ำปรับถึง
ประมำณ 700 ล้ำนบำท (แผนภำพที่ 6.3) ดังนั้น หำกรำคำน้ำมันดิบโลกเพิ่มขึ้นในอนำคตจะส่งผลกระทบ
โดยตรงในทันทีต่อสภำพคล่องของ ขสมก.
 ปัจจัยดอกเบี้ย : ขสมก. มีภำระดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 40 ของกำรกู้เงินใหม่ในฃ่วง 5 ปี
ที่ผ่ำนมำ โดย Portfolio หนี้ของ ขสมก. มีต้นทุนเฉลี่ยประมำณร้อยละ 3 ต่อปี และมีหนี้อำยุเฉลี่ย 5 ปี 4 เดือน
ดังนั้น หำกอัตรำดอกเบี้ย ในตลำดทุนเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ภำระดอกเบี้ย จ่ำยของ ขสมก. เพิ่มขึ้นในทันที
และหำก ขสมก. มีข้อจำกัดในกำรรักษำรำยจ่ำยเพื่อชำระดอกเบี้ยในระดับเดิม จะทำให้ ขสมก. ต้องปรับ
ลดอำยุเฉลี่ยของหนี้ให้สั้นลง ซึ่งจะส่งผลให้ Portfolio หนี้มีควำมเสี่ยงมำกขึ้น ทั้งในเรื่องของกำรกระจุก
ตัวของภำระหนี้และควำมถี่ในกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ที่เพิ่มขึ้นตำมลำดับ
ที่สาคัญยิ่ง ปัจจัยราคาน้ามันและภาวะดอกเบี้ยเป็น “ปัจจัยภายนอก” และไม่สามารถ
ควบคุมได้ ดังนั้นจึงเป็นระเบิดเวลาของ ขสมก.

3

ณ สิ้นธันวำคม 2559
ณ สิ้นมิถุนำยน 2560
4
ณ สิ้นธันวำคม 2559
ณ สิ้นมิถุนำยน 2560

ขสมก. มีผลขำดทุนสะสม 105,633 ล้ำนบำท
ขสมก. มีหนี้สะสม 96,042 ล้ำนบำท
รฟท. มีผลขำดทุนสะสม 123,633 ล้ำนบำท
รฟท. มีหนี้สะสม 147,645 ล้ำนบำท
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แผนภาพที่ 6.3 ยอดหนี้คงค้างสะสมของ ขสมก.

ที่มำ : คณะผู้วิจัย

ประเด็นชวนคิดในข้อ Moral Hazard ของผู้ค้ำประกันเงินกู้ (ข้อ 6.3) และระเบิดเวลำของ
ควำมเสี่ยงหนี้คงค้ำง ขสมก. (ข้อ 6.4) ถือเป็นปัจจัย เร่งด่วนและหำกรัฐบำลยังไม่ได้ “ตัดสินใจ” ในกำร
แก้ปัญหำที่ต้นเหตุ และรัฐบำลยังคง “หล่อเลี้ยง” ให้ ขสมก. ดำเนินกิจกำรต่อไปในวิถีทำงเดิม สถำนะทำง
กำรเงิน ขสมก. ยิ่งจะตกต่ำลง ซึ่งคณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะมีควำมมุ่งมั่นในกำรพลิก
ฟื้นกิจกำรของ ขสมก. ให้เป็นหน่วยงำนที่ดำเนินโครงกำรนโยบำยประชำนิยมเพื่อประโยชน์ทำงสังคมได้โดย
ไม่จำเป็นต้องเป็นภำระทำงกำรคลังอย่ำงที่เป็นอยู่
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการรถเมล์ฟรี

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับมาตรการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนด้านการเดินทางโดยรถโดยสารประจาทางที่ดาเนินการโดย ขสมก.
กรอบวงเงิน
(ลบ.)
1,224.00

มติ ครม.

มาตรการ

กรอบเวลา

ระยะเวลา

15 ก.ค. 51

6 มาตรการ 6 เดือนฝ่าวิกฤต
เพื่อคนไทยทุกคน

1 ส.ค. 51 - 31 ม.ค. 52

6 เดือน

14 ก.ค. 52

6 มาตรการ 6 เดือนฝ่าวิกฤต
เพื่อคนไทยทุกคน
6 มาตรการ 6 เดือนฝ่าวิกฤต
เพื่อคนไทยทุกคน

ขยายกรอบวงเงินงบประมาณ

94.74

งบประมาณ

ขอกู้เงินในส่วนที่ขยายกรอบ
งบประมาณ

91.88

เงินกู้

มาตรการลดภาระค่าครองชีพ
ระยะที่ 1
การจ่ายเงินชดเชยมาตรการ
ลดภาระค่าครองชีพ
มาตรการลดภาระค่าครองชีพ
ระยะที่ 2

1 ก.พ. 52 - 31 ก.ค. 52

650.00

งบประมาณ

639.13

เงินกู้

1,110.00

เงินกู้

15 ธ.ค. 52

20 ม.ค. 52
19 พ.ค. 52
14 ก.ค. 52

6 เดือน

ชดเชยเพิ่มเติม
1 ส.ค. 52 - 31 ธ.ค. 52

6 เดือน

แหล่งเงินที่ใช้

หมายเหตุ

งบประมาณ

- จัดรถ ขสมก. ให้บริการ จานวน 800 คัน ใน 73
เส้นทาง
- คานวณเงินชดเชยจากต้นทุนเฉลี่ยในการเดินทาง
รถธรรมดา 8,500 บาท/คัน/วัน
ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ต่อมา ครม. ได้มี
มติเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 52 อนุมัติให้ใช้เงินกู้
ให้รัฐวิสาหกิจกูเ้ งินไปก่อน และให้สานัก
งบประมาณตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อชาระเงินต้น
และดอกเบีย้ เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ

เป็นการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างการชดเชย
ตามหลักต้นทุนและหลักรายได้
มติ ครม. 14 ก.ค. 52 ให้ใช้เงินงบประมาณ ต่อมา
ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 52 อนุมัติให้ใช้
เงินกู้ และให้สานักงบประมาณตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อ
ชาระเงินต้นและดอกเบีย้ เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับมาตรการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนด้านการเดินทางโดยรถโดยสารประจาทางที่ดาเนินการโดย ขสมก.
มติ ครม.
15 ธ.ค. 52

15 ธ.ค. 52

23 ก.พ. 53
29 มิ.ย. 53

4 ต.ค. 54
21 ธ.ค. 53
4 ต.ค. 54

มาตรการ

กรอบเวลา

หัก การชดเชยที่ให้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายจริงในระยะที่ 1
ออกจากเงินชดเชยระยะที่ 2
มาตรการลดภาระค่าครองชีพ
1 ม.ค. 53 - 31 มี.ค. 53
ระยะที่ 3
มาตรการลดภาระค่าครองชีพ
ระยะที่ 4
มาตรการลดภาระค่าครองชีพ
ระยะที่ 5

ระยะเวลา

กรอบวงเงิน
(ลบ.)
21.93

แหล่งเงินที่ใช้

หมายเหตุ

มติ ครม. 15 ธ.ค. 52 ให้จัดสรรเงินงบประมาณ
ต่อมา ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่. 25 พ.ย. 53 อนุมัติ
ให้กู้เงิน 604.99 ล้านบาท
อนุมัติให้กู้เงิน และจัดสรรงบประมาณเพื่อชาระ
คืนเงินกู้/ดอกเบี้ย/ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน
อนุมัติให้กู้เงิน และสานักงบประมาณ จัดสรร
งบประมาณเพื่อชาระคืนเงินกู้/ดอกเบี้ย/ค่าใช้จ่าย
ในการกู้เงิน ต่อมา ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 25 พ.ย.
53 อนุมัติให้กู้เงิน 1,257.36 ล้านบาท
อนุมัติให้กู้เงิน และจัดสรรงบประมาณเพื่อชาระ
เงินกู้/ดอกเบี้ย/ค่าใช้จ่ายต่างๆ
อนุมัติให้กู้เงิน และจัดสรรงบประมาณเพื่อชาระ
คืนเงินกู้/ดอกเบี้ย/ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน
อนุมัติให้กู้เงิน และจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2555 เพื่อชดเชย

3 เดือน

604.99

เงินกู้

1 เม.ย. 53 - 30 มิ.ย. 53

3 เดือน

611.43

เงินกู้

1 ก.ค. 53 - 31 ธ.ค. 53

3 เดือน

1,259.36

เงินกู้

180.59

เงินกู้

419.78

เงินกู้

ขยายกรอบวงเงินให้มาตรการ
ระยะที่ 3-5
มาตรการลดภาระค่าครองชีพ
1 ม.ค. 54 - 28 ก.พ. 54
ระยะที่ 6
อนุมัติให้กู้เงินสาหรับ
มาตรการ ระยะที่ 6

2 เดือน

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับมาตรการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนด้านการเดินทางโดยรถโดยสารประจาทางที่ดาเนินการโดย ขสมก.
มติ ครม.

มาตรการ

กรอบเวลา

ระยะเวลา

22 ก.พ. 54

มาตรการลดภาระค่าครองชีพ
ระยะที่ 7

1 มี.ค. 54 - 30 มิ.ย. 54

4 เดือน

กรอบวงเงิน
(ลบ.)
884.97

อนุมัติให้กู้เงินสาหรับ
มาตรการ ระยะที่ 7
1 ก.ค. 54 - 15 ม.ค. 55

6.5 เดือน

1,443.26

เงินกู้

16 ม.ค. 55 - 30 เม.ย. 55

3.5 เดือน

837.00

เงินกู้

1 พ.ค. 55 - 30 ก.ย. 55

5 เดือน

1,208.00

เงินกู้

1 ต.ค. 55 - 31 มี.ค. 56

6 เดือน

1,512.00

เงินกู้

1 เม.ย. 56 - 30 ก.ย. 56

6 เดือน

1,512.00

งบประมาณ

1 ต.ค. 56 - 31 มี.ค. 57

6 เดือน

1,553.00

งบประมาณ

4 ต.ค. 54
4 ต.ค. 54
10 ม.ค. 55
1 พ.ค. 55
2 ต.ค. 55
31 มี.ค. 56
1 ต.ค. 56

มาตรการลดภาระค่าครองชีพ
ระยะที่ 8
มาตรการลดภาระค่าครองชีพ
ระยะที่ 9
มาตรการลดภาระค่าครองชีพ
ระยะที่ 10
มาตรการลดภาระค่าครองชีพ
ระยะที่ 11
มาตรการลดภาระค่าครองชีพ
ระยะที่ 12
มาตรการลดภาระค่าครองชีพ
ระยะที่ 13

แหล่งเงินที่ใช้
เงินกู้

หมายเหตุ
อนุมัติให้กู้เงิน และจัดสรรงบประมาณเพื่อชาระ
คืนเงินกู้/ดอกเบี้ย/ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน
อนุมัติให้กู้เงิน และจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2555 เพื่อชดเชย
อนุมัติให้กู้เงิน และจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2555 เพื่อชดเชย
อนุมัติให้กู้เงิน และ จัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2556 เพื่อชดเชย
อนุมัติให้กู้เงิน และจัดสรรงบประมาณเพื่อชาระ
คืนเงินกู้/ดอกเบี้ย/ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน
อนุมัติให้กู้เงิน และจัดสรรงบประมาณเพื่อชาระ
คืนเงินกู้/ดอกเบี้ย/ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน

มติ ครม. 28 ต.ค. 57 อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 มาเป็นค่าใช้จ่ายดาเนินการ
ตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับมาตรการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนด้านการเดินทางโดยรถโดยสารประจาทางที่ดาเนินการโดย ขสมก.
มติ ครม.
1 เม.ย. 57
22 เม.ย. 57
29 ก.ค. 57
27 ม.ค. 58

28 ก.ค. 58
10 พ.ย. 58
10 พ.ค. 59
8 พ.ย. 59
9 พ.ค. 60

มาตรการ

กรอบเวลา

ระยะเวลา

มาตรการลดภาระค่าครองชีพ
ระยะที่ 14
มาตรการลดภาระค่าครองชีพ
ระยะที่ 15
มาตรการลดภาระค่าครองชีพ
ระยะที่ 16
มาตรการลดภาระค่าครองชีพ
ระยะที่ 17

1 - 30 เม.ย. 57

1 เดือน

กรอบวงเงิน
(ลบ.)
255.00

1 พ.ค. 57 - 31 ก.ค. 57

3 เดือน

781.00

งบประมาณ

1 ส.ค. 57 - 31 ม.ค. 58

6 เดือน

1,592.00

งบประมาณ

1 ก.พ. 58 - 31 ก.ค. 58

6 เดือน

1,589.00

งบประมาณ

1 ส.ค. 58 - 31 ต.ค. 58

3 เดือน

871.00

งบประมาณ

1 พ.ย. 58 - 30 เม.ย. 59

6 เดือน

1,599.00

งบประมาณ

1 พ.ค. 59 - 31 ต.ค. 59

6 เดือน

1,738.00

งบประมาณ

1 พ.ย. 59 - 30 เม.ย. 60

6 เดือน

1,783.00

งบประมาณ

1 พ.ค. 60 - 30 ก.ย. 60

5 เดือน

1,540.44

งบประมาณ

มาตรการลดภาระค่าครองชีพ
ระยะที่ 18
มาตรการลดภาระค่าครองชีพ
ระยะที่ 19
มาตรการลดภาระค่าครองชีพ
ระยะที่ 20
มาตรการลดภาระค่าครองชีพ
ระยะที่ 21
มาตรการลดภาระค่าครองชีพ
ระยะที่ 22

แหล่งเงินที่ใช้
งบประมาณ

หมายเหตุ
ใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2556 งบกลาง
ใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2557 งบกลาง

มติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มติ ครม. 25 พ.ย. 2553
1. อนุมัติให้ ขสมก. กู้เงิน 604.99 ล้านบาท เพื่อชดเชยมาตรการระยะที่ 3 ( ม.ค. - มี.ค. 2553) และสานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณชาระเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยและ
ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน
2. อนุมัติให้ ขสมก. กู้เงิน 1,257.36 ล้านบาท เพื่อชดเชยมาตรการระยะที่ 5 (ก.ค. - ธ.ค. 2553) และสานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณชาระเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยและ
ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน
มติ ครม. 27 ธ.ค. 2559
อนุมัติให้ ขสมก. กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องสาหรับการดาเนินโครงการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชน (รถเมล์ฟรี) และเงินอุดหนุน
บริการสาธารณะ (PSO) ปีงบประมาณ 2560 จานวนรวม 2,161.209 ล้านบาท
มติ ครม. 6 มิ.ย. 2560
อนุมัติให้ ขสมก. กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องสาหรับการดาเนินโครงการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชน (รถเมล์ฟรี) และเงินอุดหนุน
บริการสาธารณะ (PSO) ปีงบประมาณ 2560 จานวนรวม 1,777.202 ล้านบาท
มติคณะกรรมการนโยบายและกากับการบริหารหนี้สาธารณะ
มติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2554 เห็นชอบในหลักการให้ใช้เงินงบประมาณเป็นหลักในการดาเนินงานมาตรการลดภาระค่าครองชีพ

ภาคผนวก ข
สรุปงานวิจัย
โครงการจัดทาแนวทางการสนับสนุนมาตรการ
ลดค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง
ของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สรุปงานวิจัยโครงการจัดทาแนวทางการสนับสนุนมาตรการ
ลดค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง ของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักการและเหตุผล
โครงการจัดทาแนวทางการสนับสนุนมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง
ของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง เป็น
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาความเหมาะสมของดาเนินงานการสนับสนุนมาตรการลดค่าครองชีพของ
ประชาชนด้านการเดินทาง (รถเมล์ฟรี) และจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางการสนับสนุนมาตรการลดค่า
ครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางอย่างเป็นระบบที่สามารถเชื่อมโยงกับการกาหนดนโยบาย
ภาครัฐต่อไปในอนาคตได้
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนศึกษาถึงความเหมาะสมและความพึงพอใจของการ
ดาเนินมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง แนวทางการมีส่วนร่วม และความ
คิดเห็น จากทุกภาคส่ว น เพื่อใช้กาหนดนโยบายภาครัฐในการดาเนินมาตรการลดค่าครองชีพของ
ประชาชนด้านการเดินทาง รวมไปถึงจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางการสนับสนุนมาตรการลดค่าครอง
ชีพของประชาชนด้านการเดินทางอย่างเป็นระบบ และสามารถเชื่อมโยงกับการกาหนดนโยบาย
ภาครัฐ หรือแนวทางการให้ความช่วยเหลือการเดินทางรูปแบบอื่นโดยคานึงถึงการใช้จ่า ยงบประมาณ
ของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
วิธีการศึกษา
เป็ น การศึ ก ษาวิ จั ย โดยอาศั ย วิ ธี ก ารผสมผสานระหว่ า งเชิ ง คุ ณ ภาพและเชิ ง ปริ ม าณ
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนของการดาเนินมาตรการลดค่าครองชีพ
ของประชาชนด้านการเดินทาง (SWOT Analysis) 2) การวิเคราะห์ความเหมาะสมในการดาเนิน
มาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางโดยใช้ 8 เกณฑ์ ประกอบด้วย (ประสิทธิภาพ
ประสิ ทธิผ ล ความพอพียง ความพึงพอใจ ความเป็นธรรม ความก้าวหน้า ความยั่งยืน และความ
เสียหายของโครงการ) และ 3) การวิเคราะห์ผลตอบแทนของมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชน
ด้านการเดินทางโดยการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน (ROI) และการวิเคราะห์ผลตอบแทนทาง
สังคม (SROI)
กลุ่มตัวอย่าง
สาหรับการเลือกกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้ จะเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้ใช้บริการรถ
โดยสารประจาทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ แบบไม่คิดค่าบริการ (รถเมล์ฟรี) โดยใช้วิธีเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sample) จานวนตัวอย่าง 1,217 ตัวอย่าง

ผลการศึกษา
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1) ผลจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis พบว่า
จุดแข็ง (Strength) ที่สาคัญคือ มีกลไกเพื่อรองรับการดาเนินงานตามมาตรการ หน่วยงานดาเนินการ
มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แต่มีจุดอ่อน (Weakness) คือ หน่วยงานที่รับผิดชอบขาดแรงจูงใจเนื่องจากความไม่แน่นอนของ
โครงการฯ เส้ น ทางการให้ บ ริ การไม่ครอบคลุ ม เป็นนโยบายที่ไม่เป็นธรรม และขาดการติดตาม
ประเมินผลโครงการที่มีประสิทธิภาพ ส่วนโอกาส (Opportunity) คือ เป็นนโยบายที่เพิ่มโอกาสทาง
การเมื อ งให้ กั บ รั ฐ บาล ประชาชนทุ ก กลุ่ ม สามารถเข้ า ถึ ง การใช้ บ ริ ก าร ช่ ว ยลดค่ า ครองชี พ ของ
ประชาชน ท าให้ ป ระชาชนมี ก าลั ง ืื้ อ มากขึ้ น และช่ ว ยบรรเทาปั ญ หาการจราจร และปั ญ หา
สิ่งแวดล้อม และอุปสรรค (Threat) คือ งบประมาณมีจากัด รัฐบาลอาจเสียโอกาสในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ของประเทศ และรายได้ของผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการลดลง ส่วนที่
2) ผลการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ตามความเหมาะสมทั้ง 8 เกณฑ์ พบว่า มีเกณฑ์ที่ผ่านความเหมาะสม
จานวน 5 เกณฑ์ คือ เกณฑ์ของประสิทธิผล ความพอเพียง ความก้าวหน้า ความยั่งยืน และความ
เสียหายของโครงการ และส่วนที่ 3) ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน (ROI) พบว่าค่า ROI < 1
แสดงว่า การดาเนินการมาตรการดังกล่าวในภาพรวม ไม่คุ้มค่าในการลงทุน ในส่วนการวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) พบว่าค่า SROI > 1 แสดงให้เห็นว่า การดาเนินมาตรการรถเมล์ฟรีให้
ผลประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าเงินลงทุนที่รัฐบาลสนับสนุน
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษา ควรกาหนดให้มีมาตรการใหม่เพื่อยกระดับผู้มีรายได้น้อย ให้มีโอกาสเท่า
เที ย มกั น ในสั ง คม ก าหนดมาตรการที่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพปั จ จุ บัน ในด้ า นการบริ ห ารจั ด การให้
เหมาะสม และเป็น ธรรมกับผู้ มีส่ว นเกี่ยวข้อง กาหนดให้ เดินทางรถเมล์ทุกเส้ นทางรวมทั้งรถของ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและรถเอกชนร่วมบริการด้วยการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปีตาม
แผนงานงบประมาณสนับสนุนระยะยาว ในส่วนของการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการฯ ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องนาเสนอเป็นโครงการฯ เพื่อเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณประจาปี ตามแผนงานงบประมาณ
สนับสนุนในทุกๆ ปี และการเบิกจ่ายเงินของรถเอกชนร่วมบริการ ควรกาหนดกระบวนการจ่ายเงิน
ตามระเบี ย บของคณะกรรมการกากับดูแลโครงการฯ ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อพิจารณาวิธีการอนุมัติ
เบิกจ่ายให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง

ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดการศึกษามาตรการรถเมล์ฟรีระหว่าง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจพ.)
ขอบเขต
การศึกษา

- ศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดย
ทาการศึกษาโครงการรถเมล์ฟรี ระยะที่ 1-13
(1 ส.ค. 2551 – 31 มี.ค 2557)
- การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการ
วิเคราะห์ภายใต้แหล่งเงินจากงบประมาณ
วิธีเลือกกลุม่
ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจาทางขององค์การขนส่ง
ตัวอย่าง
มวลชนกรุงเทพ แบบไม่คดิ ค่าบริการ ใช้วิธีเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience
Sample)
ผลการศึกษา ROI = -0.6643
SROI = 2.01

ข้อเสนอแนะ
จากการ
ศึกษาวิจัย

สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)
- ศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดย
ทาการศึกษาโครงการรถเมล์ฟรี ระยะที่ 1-22
(1 ส.ค. 2551 – 30 ก.ย. 2560)
- การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการ
วิเคราะห์ภายใต้แหล่งเงินจากงบประมาณและเงินกู้
ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจาทางขององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ แบบไม่คดิ ค่าบริการ ใช้วิธีเลือกกลุม่
ตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Sampling)

ROI = -0.7448
SROI = 1.44
เนื่องจากนาเงินงบประมาณและเงินกู้มาคานวน
รวมทั้งจานวนระยะเวลาของโครงการที่นามา
วิเคราะห์ทยี่ าวนานและใกล้เคียงกับความเป็นจริง
มากที่สุด โดยวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์
โดยมีรายได้ต่ากว่า 15,000 บาทต่อเดือน ทาให้ผลที่ได้
จากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการ
จึงมีจานวนที่น้อยกว่าผลการศึกษาของ สจพ.
ข้อเสนอแนะงานวิจัยประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่
ข้อเสนอแนะงานวิจัยประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการบริหารจัดการ/การให้บริการ ศึกษา
1. ด้านการดาเนินงานขององค์การขนส่งมวลชน
แนวทางและการบริหารจัดการโดยการเพิ่ม
กรุงเทพ เพื่อลดผลกระทบจากโครงการและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การกาหนดมาตรการใหม่ที่สอดคล้อง ประสิทธิภาพของการดาเนินงานของ ขสมก.
กับสภาพปัจจุบัน และการสร้างความเป็นธรรมกับผู้ 2. ด้านเชิงนโยบายต่อโครงการประชานิยมรัฐบาล
มีส่วนได้ส่วนเสีย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาโครงการ
2. ด้านแหล่งเงินทุนสนับสนุน การหาแหล่งเงินอื่น ประชานิยมในภาพรวม และ
ที่นอกเหนือจากงบประมาณจัดสรร เช่น การเก็บ
3. ด้านการปรับปรุงกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ภาษีทอ้ งถิ่น การจัดตั้งบริษัทกลางเพื่อบริหารจัดการ สามารถนาผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็น
โครงการ เป็นต้น
รูปธรรม

ภาคผนวก ค
เครื่องมือในการสุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือในการสุ่มตัวอย่าง
(1) การสุ่มตัวอย่างตามทฤษฎี Fibonacci number & Golden Ratio
Fibonacci number เป็นลาดับเลขที่ถูกคิดค้นโดยนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาเลียน
ชื่อ Leonardo de Pisa ในต้นศตวรรษที่ 13 Fibonacci number คือเลขอนุกรมมหัศจรรย์ โดยเลข
ลาดับแรก คือ 0 ลาดับที่สอง คือ 1 และลาดับถัดไปคือผลบวกของเลขในสองลาดับก่อนหน้า ดังนี้
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946
ฯลฯ และ Leonardo de Pisa สังเกตเห็นว่าธรรมชาติมีสัดส่วนสัมพันธ์กับตัวเลข Fibonacci
number เช่น การโค้งของเปลือกหอย สัดส่วนของร่างกาย สัดส่วนของกลีบดอกไม้ ที่ล้วนแต่มี
อัตราส่วนเหล่านี้อยู่ทั้งสิ้น และต่อมาได้มีการประยุกต์ Fibonacci number มาใช้ในการวิเคราะห์
ราคาหุ้น เพื่อที่จะใช้ค้นหาแนวโน้ม แนวต้าน แนวรับ
Golden Ratio หรือ Phi () เป็นค่าคงที่ที่มีค่าประมาณ 1.618 โดย
Golden Ratio เป็นค่าคงที่ของธรรมชาติที่มีคุณสมบัติน่าทึ่งหลายประการ แต่คุณสมบัติที่น่าสนใจ
ที่สุดคือ Golden Ratio มีความเกี่ยวพันกับ Fibonacci number อย่างมาก โดยหากนาเลข Fibonacci
number สองค่ามาหารกัน เช่น 144/89 = 1.61797753 ≈ 1.618 233/144=1.61805556≈1.618
ดังนั้นจะเห็นว่า ค่าที่ได้จากการหากันของ Fibonacci number จะมีค่าใกล้เคียงกับ 1.618 เสมอ
Leonardo de Pisa ได้พยายามใช้ตัวเลขมาอธิบายความงามของธรรมชาติและได้ค้นพบกฎของ
ธรรมชาติ ที่จะมีการกระจายตัวอย่างสม่าเสมอและสมมาตร เช่น การกระจายตัวของใบไม้ หรือการเรียง
ตัวของกลีบดอกไม้ รวมถึงวิหาร Parthenon ในประเทศกรีซ ถูกสร้างขึ้นตาม Golden Ratio พีระมิด
แห่ง Giza ในประเทศอียิปต์ และใบหน้าของ Mona Lisa มีค่าใกล้เคียงกับสัดส่วนของ Golden Ratio
แผนภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างปรากฏการณ์ของธรรมชาติ ที่ถูกสร้างขึ้นตาม Golden Ratio

ที่มา: Ball, P. (2004). The Self-made Tapestry: Pattern Formation in Nature. New York.
Oxford University Press.

ดังนั้น เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่หลากหลายและกระจายตามพื้นที่ต่างๆ คณะผู้วิจัยฯ ได้เลือกใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธี Quasi-Random Sampling ซึ่งเป็นการเลือกตัวอย่างที่จะทาให้พื้นที่หรือตัวอย่าง
ที่ถูกเลือกมาแล้ว จะไม่ถูกเลือกซ้า เนื่องจากการเลือกตัวอย่างเป็นแบบ Quasi-Random ไม่ใช่การ
สุ่มแบบ Random ปกติ การสุ่มแบบ Random ทาให้ตัวอย่างที่ถูกเลือกมาแล้ว มีโอกาสถูกเลือกซ้า ซึ่ง
ทาให้ ไม่ได้ข้อมูล (Information) ใหม่ส าหรั บการศึกษาวิเคราะห์ นอกจากนี้ การสุ่ มตัว อย่างแบบ
Random ไม่ได้รับ ประกัน ว่าจะได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัว แทนที่ดี ในขณะที่การเลือกตัว อย่างแบบ
Quasi-Random นั้น จะให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สะท้อนถึง Real Variation และทาการ
เลือกตัวอย่างโดยประยุกต์ Golden Ratio หรือ [(1 + √5)/2] ≈ 1.618 เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มี
ลักษณะการกระจายตัวที่ดีและไม่ซ้ากัน รวมทั้งสะท้อนรูปแบบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ทั้งนี้ มีการวิจัย
หลายเล่มที่ได้ประยุกต์ใช้ Quasi-Random Sampling, Fibonacci number และ Golden ratio
ในการสุ่มตัวอย่างการศึกษาวิจัยด้านการตลาด การบริหาร รวมถึงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น
(2) การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
การสุ่มตัวอย่างโดยวิธี Quasi-Random Sampling สามารถรับประกันได้ว่าจะได้
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดี ที่สะท้อนถึง Real Variation และไม่จาเป็นต้องใช้ตารางกาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการสุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้
จะได้จานวนตัวอย่างที่ให้ข้อมูลเพียงพอต่อการวิเคราะห์ คณะผู้วิจัยได้ ศึกษาการกาหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็จรูปของ Taro Yamane และ Krejcie & Morgan ซึ่งเป็นตารางการ
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่นิยมใช้กันในงานวิจัยเชิงสารวจ
ตารางกาหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane
ตารางสาเร็จรูปของ Taro Yamane เป็นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
ประมาณค่าสัดส่วนของประชากร โดยวิธีการอ่านตารางผู้วิจัยจะต้องทราบขนาดของประชากร และ
กาหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ เช่น ต้องการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มี
ขนาดเท่ากับ 2,000 คน ความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยยอมรับได้เท่ากับ 5% ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ต้องการจะเท่ากับ 333 คน เป็นต้น

แผนภาพที่ 2 ตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane

ที่มา: Yamane, Taro. 1967. Statistics, An Introductory Analysis, 2nd Ed., New York: Harper
and Row.
ตารางกาหนดขนาดตัวอย่างของ Krejcie & Morgan
ตารางนี้ใช้ในการประมาณค่าสัดส่วนของประชากรเช่นเดียวกัน สามารถคานวณหา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างกับประชากรที่มีขนาดเล็กได้ตั้งแต่ 10 ขึ้นไป ดัง แผนภาพที่ 3 การอ่านตาราง
ผู้วิจัยจะต้องทราบขนาดของประชากร เช่น ถ้าประชากรมีขนาดเท่ากับ 2,000 คน ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ต้องการจะเท่ากับ 322 คน เป็นต้น

แผนภาพที่ 3 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie & Morgan

ที่มา: Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan. 1970
สาหรับการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ อ้างอิงตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
Taro Yamane (1967) ที่มีการใช้มากในงานวิจัยต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิเคราะห์

(3) การประยุกต์ใช้กับงานวิจัย
เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่รับประกันได้ว่าจะเป็นตัวแทนที่ดีและสามารถเป็นตัวแทนของ
ประชากรทั้งหมดได้ และมีการกระจายตัว ดี พร้อมทั้ง ไม่มีความซ้าซ้อนของข้อมูล คณะผู้วิจัยได้
ประยุกต์ใช้ Quasi-Random Sampling และ Fibonacci number และ Golden Ratio กับ
การศึกษาในครัง้ นี้ สาหรับขั้นตอน และวิธีการประยุกต์ใช้กับงานวิจัย มีดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลพื้นทีก่ ารให้บริการของ ขสมก.
ขสมก. มีพื้นที่ให้บริการ 8 เขตการเดินรถ ครอบคลุมพื้นที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
และเชตปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม
2. ศึกษาจานวนสายรถเมล์ที่ให้บริการของ ขสมก.
ขสมก. มีจานวนสายรถเมล์ที่ให้บริการจานวน 122 สาย ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ
8 เขตการเดิ น รถบนพื้ น ที่ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครและเชตปริ ม ณฑล 5 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ นนทบุ รี
ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม
3. นาสายรถเมล์มาเรียงลาดับสาย จากมากไปหาน้อย ตามเขตการเดินรถ ตามภาพที่ 4
แผนภาพที่ 4 การเรียงลาดับสายรถเมล์ตามเขตการเดินรถ
1

2

3

4

5

6

7

8

ลำดับที่

สำย

ลำดับที่

สำย

ลำดับที่

สำย

ลำดับที่

สำย

ลำดับที่

สำย

ลำดับที่

สำย

ลำดับที่

สำย

ลำดับที่

สำย

1

5

1

11

1

2

1

1

1

15

1

7

1

18

1

3

2

29

2

22

2

23

2

4

2

20

2

42

2

32

2

16

3

34

3

26

3

25

3

12

3

21

3

84

3

50

3

24

4

39

4

60

4

45

4

13

4

37

4

101

4

53

4

36

5

95

5

71

5

102

5

47

5

68

5

165

5

63

5

49

6

107

6

93

6

142

6

62

6

75

6

189

6

65

6

54

7

129

7

96

7

145

7

67

7

76

7

509

7

66

7

73

8

185

8

131

8

508

8

72

8

82

8

515

8

70

8

117

9

503

9

143

9

511

9

77

9

105

9

556

9

97

9

156

10

510

10

168

10

536

10

136

10

111

10

720

10

114

10

178

11

520

11

197

11

206ปอ.

11

137

11

710

11

7ก

11

134

11

191

79ปอ

12

203

12

204

12

522

12

206

12

179

12

138ปอ.

12

13

543

13

501

13

180

13

140ปอ.

13

80ก.

13

751

13

36ก.

14

555

14

502

14

195

14

141ปอ.

14

80ปอ

14

166ปอ.

14

73ก.

15

95ก

15

514

15

84ก

15

505ปอ.

16

543ก

16

517

16

84ปอ.

16

516ปอ.

17

519

17

91ก.

18

525

18

91ปอ.

19

526

4. ประยุกต์ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธี Quasi-Random Sampling
Quasi-Random Sampling เป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างที่ประยุกต์มาจาก Golden Ratio
หรือ ((1+√5)/2) ≈ 1.618 ซึ่งทาให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะการกระจายตัวที่ดีและไม่ซ้ากัน

สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธี Quasi-Random Sampling
สามารถศึกษาได้จากฐิติเทพ สิทธิยศ (2557)
5. คานวณ Golden Ratio ของสายรถเมล์
แผนภาพที่ 5 การคานวณ Golden Ration ของสายรถเมล์
1

2

ลำดับที่

สำย

1

5

2

3

ลำดับที่

สำย

0.0625

1

11

29

0.1250

2

3

34

0.1875

4

39

5

4

ลำดับที่

สำย

0.0526

1

2

22

0.1053

2

3

26

0.1579

0.2500

4

60

95

0.3125

5

6

107

0.3750

7

129

8

5

ลำดับที่

สำย

0.0909

1

1

23

0.1818

2

3

25

0.2727

0.2105

4

45

71

0.2632

5

6

93

0.3158

0.4375

7

96

185

0.5000

8

9

503

0.5625

10

510

11

6

ลำดับที่

สำย

0.0714

1

15

4

0.1429

2

3

12

0.2143

0.3636

4

13

102

0.4545

5

6

142

0.5455

0.3684

7

145

131

0.4211

8

9

143

0.4737

0.6250

10

168

520

0.6875

11

12

522

0.7500

13

543

14

7

ลำดับที่

สำย

0.0714

1

7

20

0.1429

2

3

21

0.2143

0.2857

4

37

47

0.3571

5

6

62

0.4286

0.6364

7

67

508

0.7273

8

9

511

0.8182

0.5263

10

536

197

0.5789

11

206ปอ.

12

206

0.8125

13

555

0.8750

15

95ก

16

543ก

8

ลำดับที่

สำย

ลำดับที่

0.0556

1

18

0.0625

1

3

0.0714

42

0.1111

2

32

0.1250

2

16

0.1429

3

84

0.1667

3

50

0.1875

3

24

0.2143

0.2857

4

101

0.2222

4

53

0.2500

4

36

0.2857

68

0.3571

5

165

0.2778

5

63

0.3125

5

49

0.3571

6

75

0.4286

6

189

0.3333

6

65

0.3750

6

54

0.4286

0.5000

7

76

0.5000

7

509

0.3889

7

66

0.4375

7

73

0.5000

72

0.5714

8

82

0.5714

8

515

0.4444

8

70

0.5000

8

117

0.5714

9

77

0.6429

9

105

0.6429

9

556

0.5000

9

97

0.5625

9

156

0.6429

0.9091

10

136

0.7143

10

111

0.7143

10

720

0.5556

10

114

0.6250

10

178

0.7143

1.0000

11

137

0.7857

11

710

0.7857

11

7ก

0.6111

11

134

0.6875

11

191

0.7857

0.6316

12

179

0.8571

12

138ปอ.

0.8571

12

79ปอ

0.6667

12

203

0.7500

12

204

0.8571

501

0.6842

13

180

0.9286

13

140ปอ.

0.9286

13

80ก.

0.7222

13

751

0.8125

13

36ก.

0.9286

14

502

0.7368

14

195

1.0000

14

141ปอ.

1.0000

14

80ปอ

0.7778

14

166ปอ.

0.8750

14

73ก.

1.0000

0.9375

15

514

0.7895

15

84ก

0.8333

15

505ปอ.

0.9375

1.0000

16

517

0.8421

16

84ปอ.

0.8889

16

516ปอ.

1.0000

17

519

0.8947

17

91ก.

0.9444

18

525

0.9474

18

91ปอ.

1.0000

19

526

1.0000

ตัวอย่างการคานวณ Golden Ratio ของสายรถเมล์ เขตการเดินรถที่ 1 มีดังนี้
(1) เขตการเดินรถที่ 1 มีสายรถเมล์ที่ให้บริการทั้งหมด 16 สาย
(2) นาเลขสายรถเมล์ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
(3) คานวณหา Golden Ratio โดยการ
1/16 = 0.0625
9/16 = 0.5625
2/16 = 0.1250
10/16 = 0.6250
3/16 = 0.1875
11/16 = 0.6875
4/16 = 0.2500
12/16 = 0.7500
5/16 = 0.3125
13/16 = 0.8125
6/16 = 0.3750
14/16 = 0.8750

สำย

7/16 = 0.4375
15/16 = 0.9375
8/16 = 0.5000
16/16 = 1.0000
และคานวณ Golden Ratio ของสายรถเมล์ สาหรับเขตการเดินรถที่ 2 ถึง 8 ด้วย
วิธีเดียวกันจนครบ
6. เลือกสายรถเมล์ของเขตการเดินรถที่ 1 ถึง 8 จากตัวเลขที่มีค่าใกล้เคียงกับ Golden
Ratio
(1) ค่า Golden Ratio มีค่าเท่ากับ 0.618 0.236 0.854 0.472 …

(2) เลือกสายรถเมล์ที่มีผลคานวณใกล้เคียงกับ Golden Ratio
ตัวอย่าง สายรถเมล์เขตการเดินรถที่ 1
1/16 = 0.0625
9/16 = 0.5625
2/16 = 0.1250
10/16 = 0.6250
3/16 = 0.1875
11/16 = 0.6875
4/16 = 0.2500
12/16 = 0.7500
5/16 = 0.3125
13/16 = 0.8125
6/16 = 0.3750
14/16 = 0.8750
7/16 = 0.4375
15/16 = 0.9375
8/16 = 0.5000
16/16 = 1.0000
(3) ทาการเลือกสายรถเมล์ของเขตการเดินรถที่ 2 ถึง 8 ด้วยวิธีเดียวกันให้ครบ
จะได้สายรถเมล์ที่จะต้องทาการเก็บข้อมูล ดังแผนภาพที่ 6

แผนภาพที่ 6 ผลการประยุกต์ใช้ Golden Ratio กับสายรถเมล์ในเขตการเดินรถที่ 1 ถึง 8
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1
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1
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3
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3
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3
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4
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4
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0.3636

4
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4
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4
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4
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4
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5
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0.3571

5
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5
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6
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0.3158
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6
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6
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6
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6
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7
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7
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7
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7
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7
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7
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7
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7
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8
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8
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0.4211

8
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0.7273

8
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0.5714

8

82
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8
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0.4444

8

70
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8
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9

503

0.5625

9

143

0.4737

9
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0.8182

9

77

0.6429

9
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0.6429

9

556

0.5000

9

97

0.5625

9

156

0.6429

10
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0.6250
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168

0.5263

10

536

0.9091

10

136

0.7143
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720

0.5556
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0.6875
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0.5789
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0.6875
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0.7857
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0.7500

12
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0.8571
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138ปอ.

0.8571
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79ปอ

0.6667
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203

0.7500
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0.8571
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0.8125
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0.6842
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180
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140ปอ.
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0.7222
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0.8125
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0.8750
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0.7368
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141ปอ.

1.0000

14

80ปอ

0.7778

14

166ปอ.

0.8750

14

73ก.

1.0000

15

95ก

0.9375
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514

0.7895
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84ก

0.8333
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505ปอ.

0.9375
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543ก

1.0000
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0.8421
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84ปอ.

0.8889
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17

519

0.8947
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91ก.

0.9444

18

525

0.9474
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91ปอ.

1.0000

19

526

1.0000

เขตการเดินรถที่ 1
เขตการเดินรถที่ 2
เขตการเดินรถที่ 3
เขตการเดินรถที่ 4
เขตการเดินรถที่ 5
เขตการเดินรถที่ 6
เขตการเดินรถที่ 7
เขตการเดินรถที่ 8

สาย 510
สาย 206
สาย 145
สาย 77
สาย 105
สาย 7ก
สาย 114
สาย 156

ลำดับที่

39 555
60 517
25 511
12 179
21 138 ปอ.
101 84ก
53 751
24 204

7. นาสายรถเมล์ ที่เลื อกได้ในขั้นตอนที่ 6 มาสุ่ มหาพื้นที่ป้ายที่จะทาการเก็บข้อมูล
โดยทาวิธีการเดียวกับการเลือกสายรถเมล์ คือ
(1) นาสายรถเมล์ที่เลือกได้มาศึกษาว่า มีเส้นทางผ่านป้ายรถเมล์ใดบ้าง
(2) นาป้ายรถเมล์มาเรียงลาดับจากป้ายแรกไปป้ายสุดท้าย
(3) คานวณหา Golden Ratio ของป้ายรถเมล์ (ทุกสายที่เลือกมาได้ในขั้นตอนที่ 6)
(4) หาป้ายรถเมล์ที่มีผลการคานวณ ใกล้เคียงกับ Golden Ratio และกาหนดเป็น
พื้นทีท่ ี่จะทาการเก็บข้อมูล
(5) ตัวอย่าง สาย 39 ได้ป้าย เซียร์รังสิต
โดยมีผลการสุ่มตัวอย่างพื้นที่ที่จะทาการเก็บข้อมูล ดังแผนภาพที่ 7

สำย

แผนภาพที่ 7 สรุปพื้นที่เก็บข้อมูลที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง

ภาคผนวก ง
แบบสอบถามในการสารวจวิจัย

แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการรถเมล์ฟรี
ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการดาเนินนโยบายประชานิยม :
กรณีศึกษามาตรการการลดค่าครองชีพของประชาชนในโครงการรถเมล์ฟรี”
คาชี้แจง
1. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนหรือขั้นตอนในการจัดทาโครงการรถเมล์ฟรี รูปแบบและแนว
ทางการบริหารจัดการ และปัญหาอุปสรรคในการดาเนินโครงการ 2) เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่
ประชาชนและภาครัฐได้รับทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ตลอดจนวิเคราะห์ความเหมาะสมของมาตรการ
สนับสนุนทางการเงินของภาครัฐต่อโครงการ และ 3) เพื่อเสนอแนะเครื่องมือที่เหมาะสมในการวิเคราะห์โครงการ
ประชานิยม เพื่อใช้ประกอบการตัดสินในระดับนโยบาย
2. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ประชาชนที่อาศัยในเขตที่ให้บริการรถเมล์ฟรี คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี
ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
3. แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการรถเมล์ฟรีมีจานวน 2 หน้า แบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 : การใช้บริการรถเมล์ฟรี
ตอนที่ 3 : ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
ตอนที่ 4 : ข้อคิดเห็นมาตรการเกี่ยวกับมิติทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ตอนที่ 5 : ความคิดเห็นมาตรการอื่นๆ เหมาะสมกว่ารัฐจัดรถเมล์ฟรี
4. กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความคิดเห็นที่เป็นจริงของท่าน คาตอบของท่านจะมีคุณค่ายิ่งต่องานวิจัยนี้
และเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลในการดาเนินนโยบายประชานิยมในอนาคต

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ
คณะผู้วิจัย
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

1
ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง ( ) ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
2. อายุ

( ) ชาย
( ) หญิง
( ) ต่ากว่า 15 ปี ( ) 16-20 ปี ( ) 21-30 ปี ( ) 31-40 ปี
( ) 41-50 ปี ( ) 51-60 ปี ( ) มากกว่า 60 ปีขึ้นไป
3. อาชีพ
( ) นักเรียน / นักศึกษา ( ) รับจ้าง
( ) พนักงานบริษัทเอกชน
( ) ข้าราชการ
( ) รัฐวิสาหกิจ ( ) ธุรกิจส่วนตัว
( ) ไม่ประกอบอาชีพ ( ) อื่นๆ โปรดระบุ ......................................
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ( ) ต่ากว่า 15,000 บาท
( ) 15,001-20,000 บาท
( ) 20,001-25,000 บาท
( ) 25,001-30,000 บาท
( ) มากกว่า 30,001 บาทขึ้นไป
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของท่านต่อเดือน
( ) น้อยกว่า 500 บาทต่อเดือน ( ) 501-1,000บาท
( ) 1,001-1,500บาท
( ) 1,501-2,000บาท
( ) มากกว่า 2,000 บาทต่อเดือน ( ) หรือระบุจานวนเงิน.................บาท
6. ที่อยู่ในทะเบียนราษฎร์
( ) กรุงเทพฯ และปริมณฑล
( ) ภาคกลาง
( ) ภาคเหนือ

( ) ภาคใต้

( ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

( ) ภาคตะวันออก

ตอนที่ 2 : การใช้บริการรถเมล์ฟรี
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง ( ) ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. ท่านเคยใช้บริการรถเมล์ฟรี ( ) เคยใช้ ( ) ไม่เคยใช้ (ข้ามไปตอบตอนที่ 4)
2. ความถี่ในการใช้บริการรถเมล์ฟรี

( ) น้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์

( ) 1-2 ครั้งต่อวัน

( ) 3-4 ครั้งต่อวัน ( ) 5-6 ครั้งต่อวัน ( ) มากกว่า 6 ครั้งต่อวัน
3. ท่านใช้บริการรถเมล์ฟรีเพราะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) สะดวกในการเดินทาง

( ) ลดภาระค่าครองชีพ

( ) ใกล้จุดหมายการเดินทาง

( ) อื่นๆ (โปรดระบุ) ....

4. ปัญหาที่พบบ่อยในการใช้บริการรถเมล์ฟรี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) รถขาดระยะทาให้รอนาน

( ) คนแน่น เบียดเสียดกันมากเกินไป

( ) พนักงานขับรถไม่มีมารยาทในการขับขี่ /ขับเร็ว

( ) จอดรถไม่ตรงป้าย/ไม่จอดรับผู้โดยสาร

( ) สภาพรถเก่า ควันดา / เสียงดัง

( ) ปัญหาอื่นๆ (ถ้ามี)…………………………………….

2

ตอนที่ 3 : ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
(4) = มากที่สุด (3) = มาก (2) = น้อย (1) = น้อยที่สุด
ข้อ

หัวข้อ

1

สภาพภายในและภายนอกรถเมล์ฟรีดูดีและพร้อมใช้งาน เช่น ความ
สะอาดของตัวรถและภายในรถ เป็นต้น
สภาพของรถเมล์ฟรีใช้งานได้ดี เช่น ไม่มีควันรบกวนหรือไม่เสียระหว่าง
เดินทาง เป็นต้น
รถเมล์ฟรีมีการให้บริการอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาเร่งด่วน
รถเมล์ฟรีมีการให้บริการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
รถเมล์ฟรีมีการให้บริการที่ครอบคลุมทุกเส้นทางการเดินทางของท่าน
พนักงานประจารถขับรถด้วยความระมัดระวังและตามกฎจราจร
มาตรการรถเมล์ฟรีที่ดาเนินการอยู่นี้มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ดี
พออยู่แล้ว

2
3
4
5
6
7

(4)

ระดับความคิดเห็น
(3)
(2)

(1)

(4)

ระดับความคิดเห็น
(3)
(2)

(1)

ตอนที่ 4 : ข้อคิดเห็นมาตรการเกี่ยวกับมิติทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
(4) = มากที่สุด (3) = มาก (2) = น้อย (1) = น้อยที่สุด
ข้อ

หัวข้อ

1
2

มาตรการรถเมล์ฟรีช่วยลดค่าครองชีพด้านการเดินทางได้จริง
ท่านเห็นว่าการนาเอาภาษีของคนทั้งประเทศเพื่อมาอุดหนุนมาตรการ
รถเมล์ฟรีในกรุงเทพฯและปริมณฑลนัน้ มีความเหมาะสม
ท่านคิดว่าการใช้งบประมาณอุดหนุนมาตรการรถเมล์ฟรีประมาณเดือนละ
ประมาณ 200 ล้านบาท มีความเหมาะสม
ท่านเห็นด้วยกับการปรับปรุงมาตรการลดค่าครองชีพโดยการลงทะเบียน
ผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสิทธิประโยชน์ ซึ่งผู้มีสิทธิใช้
รถเมล์ฟรีจะเป็นกลุ่มเฉพาะเท่านั้น
ในฐานะผู้เสียภาษี ท่านเห็นด้วยกับการที่ภาครัฐนาเงินภาษีของคนทั่วไป
มาอุดหนุนมาตรการต่างๆ สาหรับผู้มีรายได้น้อย

3
4

5

ตอนที่ 5 : ท่านคิดว่ามีมาตรการอื่นๆ ที่เหมาะสมกว่ารัฐจัดรถเมล์ฟรีให้หรือไม่ อย่างไร
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง ( ) ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
( ) มี เช่น ( ) มาตรการให้เงินสนับสนุนค่าเดินทางรายเดือน ( ) มาตรการสนับสนุนค่าครองชีพทั่วไปรายเดือน
อื่นๆ……………………………………………………………………………………………
( ) ไม่ เพราะ……………………………………………………………………………………………..................................................
............................................................................................................................. .....................................

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนในโครงการรถเมล์ฟรี
ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการดาเนินนโยบายประชานิยม :
กรณีศึกษามาตรการการลดค่าครองชีพของประชาชนในโครงการรถเมล์ฟรี”
คาชี้แจง
5. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนหรือขั้นตอนในการจัดทาโครงการรถเมล์ฟรี รูปแบบและแนว
ทางการบริหารจัดการ และปัญหาอุปสรรคในการดาเนินโครงการ 2) เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่
ประชาชนและภาครัฐได้รับทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ตลอดจนวิเคราะห์ความเหมาะสมของมาตรการ
สนับสนุนทางการเงินของภาครัฐต่อโครงการ และ 3) เพื่อเสนอแนะเครื่องมือที่เหมาะสมในการวิเคราะห์โครงการ
ประชานิยม เพื่อใช้ประกอบการตัดสินในระดับนโยบาย
6. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ หน่วยงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนใน
โครงการรถเมล์ฟรี
7. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนในโครงการรถเมล์ฟรีมีจานวน 5 ข้อ
8. กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความคิดเห็นที่เป็นจริงของท่าน คาตอบของท่านจะมีคุณค่ายิ่งต่องานวิจัยนี้
และเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลในการดาเนินนโยบายประชานิยมในอนาคต

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ
คณะผู้วิจัย
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับนโยบายที่รัฐบาลให้การสนับสนุนสวัสดิการเพื่อการเดินทางของประชาชน
เช่น มาตรการลดค่าครองชีพผ่านโครงการรถเมล์ฟรี และรถไฟฟรี
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2. ท่านเห็นว่าการที่รัฐบาลใช้จ่ายเงินงบประมาณปีละประมาณ 2,400 ล้านบาท เพื่ออุดหนุนโครงการรถเมล์ฟรี
เป็นการใช้จ่ายเงินของรัฐที่มีความคุ้มค่าหรือไม่ และควรมีการประเมินความคุ้มค่าของโครงการดังกล่าวอย่างไร
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

3. ท่านคิดว่าโครงการรถเมล์ฟรีรูปแบบเดิมมีผลกระทบต่อหน่วยงานของท่านอย่างไรบ้าง และหากมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินมาตรการลดค่าครองชีพที่จะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ (การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้าน
การเดินทางผ่านบัตรผู้มีรายได้น้อย) ท่านเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
4. ปัจจุบันองค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพมีผลการดาเนินการขาดทุนทุกปี ท่านคิดว่า ขสมก. ควรปรับปรุงองค์กร
หรือรูปแบบการดาเนินการอย่างไร และปัจจัยสาคัญที่จะช่วยพลิกฟื้นองค์กรคืออะไร
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

5. ท่านมองว่ารูปแบบหรือบทบาทของรถโดยสารสาธารณะจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรในระยะ 5 ปี และ 20 ปี
ทั้งในด้านรูปแบบของผู้ให้บริการ การให้บริการ การหารายได้ และการอุดหนุนจากภาครัฐ
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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กรุณาส่งแบบสอบถามกลับมาที่นางสาวสุทธวดี เริ่มคิดการ และ นายวรวุฒิ แซ่ลิ่ม ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 60 โดยปิด
ผนึกซองจดหมายที่ส่งมาพร้อมกับแบบสอบถามนี้

***ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนี้ ***

แบบสอบถามความคิดเห็นตอมาตรการลดคาครองชีพของประชาชนในโครงการรถเมลฟรี
ภายใตโครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนของการดําเนินนโยบายประชานิยม :
กรณีศึกษามาตรการการลดค,าครองชีพของประชาชนในโครงการรถเมลฟรี”
คําชี้แจง
1. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษากระบวนหรือขั้นตอนในการจัดทําโครงการรถเมลฟรี รูปแบบ
และแนวทางการบริหารจัดการ และป7ญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 2) เพื่อวิเคราะหตนทุนและ
ผลประโยชนที่ประชาชนและภาครัฐไดรับทั้งในรูปตัวเงินและไม,ใช,ตัวเงิน ตลอดจนวิเคราะหความ
เหมาะสมของมาตรการสนับสนุนทางการเงินของภาครัฐต,อโครงการ และ 3) เพื่อเสนอแนะเครื่องมือที่
เหมาะสมในการวิเคราะหโครงการประชานิยม เพื่อใชประกอบการตัดสินในระดับนโยบาย
2. ผูตอบแบบสอบถาม คือ หนวยงานผู'กําหนดนโยบายจากการดําเนินมาตรการลดค,าครองชีพของ
ประชาชนในโครงการรถเมลฟรี และหนวยงานปฏิบัติ
3. แบบสอบถามความคิดเห็นต,อมาตรการลดค,าครองชีพของประชาชนในโครงการรถเมลฟรีมีจํานวน 5 ขอ
4. กรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอตามความคิดเห็นที่เป@นจริงของท,าน คําตอบของท,านจะมีคุณค,ายิ่งต,อ
งานวิจัยนี้และเป@นประโยชนต,อรัฐบาลในการดําเนินนโยบายประชานิยมในอนาคต

ขอขอบพระคุณในความร,วมมือ
คณะผูวิจัย
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

1. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับนโยบายที่รัฐบาลให'การสนับสนุนสวัสดิการเพื่อการเดินทางของ
ประชาชน เชน มาตรการลดคาครองชีพผานโครงการรถเมลฟรี และรถไฟฟรี
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2. ทานเห็ น วาการที่ รั ฐ บาลต' องใช' จ ายเงิ น งบประมาณป4 ละประมาณ 2,400 ล' า นบาท เพื่ ออุ ด หนุ น
โครงการรถเมลฟรี เป8นการใช'จายเงินของรัฐที่มีความคุ'มคาหรือไม และควรมีการประเมินความคุ'มคา
ของโครงการเพื่อประกอบการพิจารณาตออายุโครงการดังกลาวหรือไมอยางไร
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3. ทานมีค วามคิด เห็ นอยางไรเกี่ยวกั บรูปแบบการดํ าเนินมาตรการลดคาครองชีพของประชาชนผาน
โครงการรถเมลฟรีในป:จจุบัน และหากรูปแบบการดําเนินมาตรการดังกลาวเปลี่ยนแปลงไปเป8นการ
สนับสนุนคาใช'จายด'านการเดินทางผานบัตรผู'มีรายได'น'อยทานคิดวาเหมาะสมหรือไม
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4. ป:จจุบันองคการขนสงมวลชนกรุงเทพจําเป8นต'องดําเนินมาตรการตามนโยบายรัฐบาลและต'องเก็บ
อัตราคาโดยสารในอัตราที่รัฐกําหนด โดยถึงแม' ขสมก. จะดําเนินการภายใต'แผนฟ=>นฟูกิจการแตก็ยังคง
มีผลการดําเนินการขาดทุนทุกป4 และต'องมีการกู'เงินเพื่อใช'ในการดําเนินการและชําระหนี้เงินต'นและ
ดอกเบี้ยเสมอ ในมุมมองของทานคิดวาวิธีการบริ หารจัดการดังกลาวมีความเหมาะสมหรือไม และ
ป:จจัยสําคัญที่จะชวยพลิกฟ=>นองคการขนสงมวลชนกรุงเทพคืออะไร
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5. ในมุมมองของทานเห็นวารูปแบบหรือบทบาทของรถโดยสารสาธารณะจะเปลี่ยนแปลงเป8นอยางไรใน
ระยะ 5 ป4 และ 20 ป4 ทั้งในด'านรูปแบบของผู'ให'บริการ การให'บริการ การหารายได' และการอุดหนุน
จากภาครัฐ
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กรุณาส,งแบบสอบถามกลับมาที่นางสาวสุทธวดี เริ่มคิดการ หรือ นายวรวุฒิ แซ,ลิ่ม ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 60
e-mail: suthawadee@pdmo.go.th หรือ worawut@pdmo.go.th โทรสาร 0 2278 4151
โทรศัพท 0 2265 8050 ต,อ 5916 (นางสาวสุทธวดี เริ่มคิดการ) และ 0 2265 8050 ต,อ 5106 (นายวรวุฒิ แซ,ลิ่ม)

***ขอขอบพระคุณทานเป8นอยางสูงที่ทานกรุณาให'ความรวมมือในการตอบแบบสอบถามนี้ ***

ะ

พ

บ ้ ู

ภาคผนวก จ
สรุปผลการจัดรับฟังความคิดเห็น (Focus Group)
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการจัดรับฟังความคิดเห็น (Focus Group)
โครงการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการดาเนินนโยบายประชานิยม :
กรณีศึกษามาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนในโครงการรถเมล์ฟรี
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 401 สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ผู้เข้าร่วมประชุม Focus Group
สานักงบประมาณ (สงป.)
1. นางสาววันวิสา ไกรแก้ว

นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
กองจัดทางบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4
2. นายกฤษณะวัชร์ ใจมาจงสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1. นางธิดา พัทธธรรม
รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและ
แผนงาน
2. นางสาวสุธินันท์ ปวงไชยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
1. นายพรชัย สุตันไชยนนท์
หัวหน้ากลุ่มขนส่งสาธารณะและสิ่งอานวยความ
สะดวก
กองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร
2. นายนรินทร์ จาตุรพิศานุกูล
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร
กรมการขนส่งทางบก
1. นางสุนิสา อนันตกูล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการขนส่งผู้โดยสาร
นักวิชาการขนส่งชานาญการพิเศษ
2. นางชะไมพร โชติมาโนช
สานักการขนส่งผู้โดยสาร
นักวิชาการขนส่งชานาญการ
3. นางสาวอุรารักษ์ วิลัยศรี
กองบริหารรถโดยสารประจาทางพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
4. นายปริญญา มหาวิริโย
สานักการขนส่งผู้โดยสาร
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
1. นายมยูร บุญยะรัตน์
เศรษฐกรชานาญการพิเศษ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
1. นางพนิดา ทองสุข

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหาร

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
1. นางสาวสรัลพัชร คล่องดี
2. นางสาวฐิติพร บุญโสภาค
คณะผู้วิจัย
1. นางสาวจันทิรา ตรงรัศมีทอง
2. นางสาวปวีณา สาเร็จ
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางสาวสุธาวรรณ วรรณสุกใส
นางสาวอัจฉรา อาธารมาศ
นายวรวุฒิ แซ่ลิ่ม
นางสาวปุณชรัสมิ์ ดอนศรีจันทร์
นางสาวศิรี จงดี
นางสาวสุทธวดี เริ่มคิดการ

นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เศรษฐกรชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการหนี้สาธารณะและภาระ
ผูกพัน
เศรษฐกรชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการส่วนอานวยการ
เศรษฐกรชานาญการ
นิติกรชานาญการ
เศรษฐกรชานาญการ
เศรษฐกรชานาญการ
เศรษฐกรชานาญการ
นิติกรชานาญการ

เริ่มเวลา 14.15 น.
1. ประเด็นการปรับใช้ SIB กับโครงการเชิงสังคมซึ่งไม่มีผลตอบแทนเชิงสังคม (สศช. และ
สศค.)
- SIB เป็นตราสารหนี้ที่จ่ายผลตอบแทนตามเงื่อนไขความสาเร็จของโครงการ โดยเป็นการ
ระดมทุน จากกลุ่ มภาคเอกชนที่ต้องการสนับสนุนโครงการเชิงสั งคมผ่ านการดาเนิน
โครงการ CSR แต่ปรับรูปแบบมาเป็นการซื้อตราสาร SIB แทน ทั้งนี้ การใช้ SIB ใน
ระยะแรกภาครั ฐ อาจจะต้องค้าประกัน เงินต้นเพื่อเพิ่มความมั่ นใจให้ แก่นักลงทุน และ
ขณะเดียวกันต้องกาหนดมาตรการลงโทษกับ ขสมก. หากผลการดาเนินงานไม่ดีพอ เพื่อเป็น
เงื่อนไขในการให้เงินอุดหนุนจากภาครัฐและกระตุ้นให้ ขสมก. ปรับปรุงการดาเนินงาน
2. ประเด็นการสารวจกลุ่มผู้ใช้บริการ (ขบ. สศช. และ สนข.)
- เนื่องจากการให้บริการรถเมล์ฟรีถือว่าเป็นสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับการให้บริการรถเมล์
ทั้งหมด ดังนั้น ผลประโยชน์ต่อสังคมในแต่ละพื้นที่จึงไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้น การคานวณ
SROI ควรคานึงถึงผลกระทบของประชากรผู้ไม่ใช้บริการรถเมล์ฟรีด้วย
- เนื่ องจากผู้ ใช้บ ริการรถเมล์ฟรีเป็นมาตรการเพื่อสนับสนุนผู้มีรายได้น้อย แต่ในทาง
ปฏิบัติไม่ได้จากัดประเภทผู้ใช้บริการ ดังนั้นจึงมีประชากรแฝงที่เข้ามาใช้ประโยชน์จาก
โครงการดังกล่าวได้ ดังนั้น ในการพิจารณาประโยชน์เชิงสังคมของโครงการควรต้องคัด

กรองเฉพาะ ผู้ที่มีรายได้น้อย โดยให้พิจารณาสัดส่วนของกลุ่มดังกล่าวและผลประโยชน์
ทางการเงินที่เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยสะท้อนผลประโยชน์ที่แท้จริงของโครงการนี้ได้
3. ประเด็นความก้าวหน้าในการดาเนินการตามแผนฟื้นฟู (ขบ. สนข. และ สศช. )
- คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ แยกบทบาทการเป็น Regulator ออกมาจาก ขสมก.
แล้ว โดยขณะนี้อยู่ในกระบวนการปฏิรูปเส้นทางการเดินรถของ Operator แต่ละราย
สาหรับ Application เพื่อใช้ในการแนะนาเส้นทางการเดินรถ และประมาณเวลารถเมล์
ถึงป้ายขณะนี้ ได้มีพัฒ นาแล้ว เช่นกัน และอยู่ระหว่างทยอยติดตั้ง GPS บนรถเมล์
นอกจากนี้ ระบบตั๋วร่วมจะเริ่มนามาใช้ร่วมกับบัตรสวัสดิการ (บัตรแมงมุม) โดยจะเริ่มใช้
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ซึ่งจะพัฒนาให้สามารถใช้ร่วมระหว่างรถเมล์ และรถไฟฟ้า
รวมทั้งบริการเรือสาธารณะในระยะต่อไป
- การปรับปรุงเส้นทางการให้บริการรถเมล์ที่ ขสมก. อยู่ระหว่างดาเนินการ ควรปรับให้
สอดคล้องกับ mode การเดินทางอื่นๆ และให้เส้นทางเดินรถเมล์สั้นที่สุด และควรนา
ระบบตั๋วร่วมมาใช้ ซึ่งจะทาให้ผู้ใช้บริการมากขึ้น และควบคุมเวลาการเดินรถได้ดีขึ้น ทั้งนี้
การปรั บใช้ ตั๋ ว ร่ ว มกั บ บริ ก ารขนส่ ง สาธารณะอื่ น นอกจากจะช่ ว ยเพิ่ ม คุ ณ ภาพการ
ให้ บริ การ ยั งช่ วยแก้ ไขปั ญหาต้ นทุ นการเดิ นทางเพิ่มขึ้ นของผู้ ใช้บริ การจากปรั บปรุ ง
เส้นทางเดินรถในแบบที่กล่าว
4. ประเด็นการแก้ไขปัญหาหนี้ของ ขสมก. (สงป.)
- ถึงแม้การจัดเก็บค่าโดยสารจะปรับเพิ่มให้เป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริง ปัจจัยดังกล่าวยัง
อาจไม่เพียงพอที่จะช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ ขสมก. ในภาพรวมได้เพราะ ขสมก. มีภาระใช้จ่าย
ที่ค่อนข้างสูง และปัจจุบันมีสภาพปัญหาขาดทุนต่อเนื่อง
5. ประเด็นการดาเนินโครงการประชานิยม (สศช.)
- สาหรับโครงการรถเมล์ฟรี ซึ่งเริ่มต้นจากการเป็นมาตรการระยะสั้น และมีการต่ออายุ
มาอย่างต่อเนื่อง ปัญหาสาคัญที่เกิดขึ้นเพราะขาดกระบวนการประเมินโครงการ และ
เมื่ อส ถ าน ก าร ณ์ เ ป ลี่ ย น แ ต่ ไม่ มี ก า รป รั บเ ปลี่ ย นวิ ธี กา ร ด า เนิ น โ ค ร งก า ร
(Implementation) ให้เหมาะสม โดยหากเปลี่ยนไปใช้วิธีการลงทะเบียนคนจน อาจจะ
ตรงกลุ่มเป้าหมายมากกว่า

ประมลภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Focus Group)
การประชุม Focus Group เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 401 สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ภาคผนวก ฉ
ข้อมูลสำคัญประกอบกำรนำเสนอผลงำนวิจัย
ต่อคณะทำงำนพิจำรณำตรวจรับผลงำนวิจัย

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการดาเนินนโยบายประชานิยม
กรณีศึกษามาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนในโครงการรถเมล์ฟรี
ทีป่ รึกษาโครงการวิจัย
นายธีรัชย์ อัตนวานิช
คณะผู้วิจัย
ดร. พิมพ์เพ็ญ ลัดพลี
ดร. ฐิติเทพ สิทธิยศ
นางสาวจันทิรา ตรงรัศมีทอง
นางสาวปวีณา สาเร็จ
นางสาวสุธาวรรณ วรรณสุกใส
นางสาวอัจฉรา อาธารมาศ
นายวรวุฒิ แซ่ลิ่ม
นางสาวปุณชรัสมิ์ ดอนศรีจันทร์
นางสาวศิรี จงดี
นางสาวสุทธวดี เริ่มคิดการ

หัวหน้าโครงการวิจัย
นักวิจัยอาวุโส
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สนับสนุนงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2560
ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ปี (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

บทที่ 1 บทนา
- ที่มาและความสาคัญของปัญหา
- วัตถุประสงค์ของการวิจัย
- ขอบเขตของการวิจัย
- ระเบียบวิธีวิจัยและระยะเวลาดาเนินงาน
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
- ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับประชานิยม
- การจัดทาโครงการประชานิยมของประเทศไทย
รูปแบบการจัดทาโครงการประชานิยมของประเทศไทยที่ผ่านมา
ภาระความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการประชานิยม
กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดทาโครงการประชานิยม
- แนวคิดในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis)

บทที่ 3 นโยบายประชานิยม : กรณีศึกษามาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนในโครงการรถเมล์ฟรี
- กระบวนการ รูปแบบ และแนวทางในการบริหารจัดการโครงการ
- กระบวนการขออนุมัติโครงการ / รูปแบบการดาเนินโครงการ
- สภาพปัญหาของโครงการ : ด้านแผนงานของรัฐบาล / ด้านแผนเงินของโครงการ / ด้านลักษณะโครงการ / ปัญหาที่เกิดจาก ขสมก.
- ผลประโยชน์ของมาตรการ
- ผลกระทบของโครงการ ต่อรัฐบาล / ต่อ ขสมก. / ต่อผู้ประกอบการอื่น / ต่อประชาชน

บทที่ 4 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการรถเมล์ฟรี
- วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการรถเมล์ฟรี ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยการจัดทาแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล (Survey)
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จานวนผู้ใช้บริการ (ขสมก.)
แนวคิดการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment / SROI)
- วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ (วิเคราะห์ต้นทุน / วิเคราะห์ผลประโยชน์)
- รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Focus Group) : ขสมก. / กรมการขนส่งทางบก / สคร. / สภาพัฒน์ฯ / สงป. ฯลฯ

บทที่ 5 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
- เครื่องมือที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ต้นทุนแลผลประโยชน์ของโครงการประชานิยม
- เสนอแนะแนวทางการพิจารณาโครงการประชานิยมที่เหมาะสมสาหรับประเทศไทย
- เสนอทางเลือกในการดาเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชน

บทที่ 6 บทสรุปและประเด็นชวนคิด

นโยบายประชานิยม
ผ่าน

3 รัฐวิสาหกิจ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

การรถไฟแห่งประเทศไทย

ธ.ก.ส.

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

รฟท. ขสมก.

ธ.ก.ส. – รฟท. – ขสมก.

มากมวลชน–จนรายได้

กทม.
นนทบุรี
ปทุมธานี
นครปฐม
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร

ประเทศไทยมีชาวนา
ประเทศไทยส่งออกข้าว

17ของประชากร
ล้านคน
(22%

)

อันดับ 2 ของโลก
(21% ส่วนแบ่งตลาด)

หนี้คงค้างโครงการรับจานาข้าว = 45x,xxx ลบ.
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
3 ปี
(ปี 2554-57)

ธ.ก.ส.

มีผู้ใช้บริการ

35 ล้านคน / ครั้ง / ปี

มีการเดินรถไฟผ่าน
ระยะทางวิ่ง

47 จังหวัด
8,XXX กิโลเมตร

มูลค่าโครงการรถไฟฟรี
= 6,xxx ลบ. / ปี
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
 10 ปี
(ส.ค. 2551-ปัจจุบัน)

รฟท.

มีผู้ใช้บริการ

122 ล้านคน / ครั้ง / ปี

มีการเดินรถเมล์ผ่าน

6 จังหวัด

มูลค่าโครงการรถเมล์ฟรี
= 3,xxx ลบ. / ปี
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
10 ปี
(ส.ค.2551-ปัจจุบัน)

ขสมก.

หนี้คงค้าง ธ.ก.ส./ รฟท. / ขสมก.
ที่รัฐบาลค้าประกัน

จาก 100,xxx ลบ.

[เทียบเท่า 11 ของหนี้สาธารณะ]
[เทียบเท่า 5 ของ GDP]

ธ.ก.ส.

45x,xxx ลบ.

องค์ประกอบของหนี้สาธารณะ

8.xx%
ของหนี้สาธารณะ

9,515

0

เป็น 700,xxx ลบ.

2550
2550

ร ฟ ท.

2.xx%
ของหนี้สาธารณะ

130,xxx ลบ.

51,269
0

2550

ข ส ม ก.
0
0

90,xxx ลบ.

30,497

การครบกาหนดชาระของหนี้
ธ.ก.ส./รฟท./ขสมก.

1.xx%
ของหนี้สาธารณะ

อดีต
ข้อมูล ณ วันนาเสนอผลงาน มี.ค. 60
2550
2550

ปัจจุบัน

หมายเหตุ :
หนี้ของ ธ.ก.ส. เป็นหนี้ที่ ก. คลังค้าประกันและส่วนมากรัฐบาลรับภาระ
หนี้ของ รฟท. และ ขสมก. ทั้งหมดเป็นหนี้ที่ ก.คลังค้าประกันแต่รับภาระในส่วนการลงทุนเท่านั้น

หนี้กระจุกตัวในระยะสั้นมากใน 1-2 ปี ข้างหน้า เพราะ
SOE’s credit : ก่อให้เกิดข้อจากัดของเครือ่ งมือการกู้เงิน / ฐานนักลงทุนแคบ / ต้นทุนสูง
GOVT’s Policy : ก่อให้เกิดการวางแผนก่อหนีร้ ะยะสั้นเพือ่ คอยเงินอุดหนุนและชาระคืน

ธ.ก.ส.

วงเงินรวม : 45x,xxx ลบ.

2

อายุเฉลี่ย : ปี
ต้นทุน : 2.x%

องค์ประกอบของหนี้สาธารณะ

ร ฟ ท.
ข ส ม ก.
ข้อมูล ณ วันนาเสนอผลงาน มี.ค. 60

ปัจจุบัน

วงเงินรวม : 130,xxx ลบ.
อายุเฉลี่ย :

4 x

ปี เดือน
ต้นทุน : 3.x%

วงเงินรวม : 90,xxx ลบ.

3 x

อายุเฉลี่ย : ปี เดือน
ต้นทุน : 3.xx%

อนาคต

บทที่ 1 บทนา
- ที่มาและความสาคัญของปัญหา : โครงการประชานิยม : การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการ....ที่หายไป
- ขอบเขตของการวิจัย
: วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกิดจากการดาเนินโครงการรถเมล์ฟรี.....มีการต่ออายุโครงการกว่าทศวรรษ
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
: แนวทางที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์โครงการประชานิยม และข้อเสนอแนะ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

เชิงนโยบายในการพิจารณาต่ออายุโครงการประชานิยม

รถเมล์ฟรี

2551

1 ทศวรรษ กับการต่ออายุ 22 ครั้ง

2552

1

ระยะแรก 6 เดือน

2553

ต่ออายุ 5 เดือน

2554
2555

3

ต่ออายุ

ต่ออายุ 6 เดือน

6

ต่ออายุ
2 เดือน

ต่ออายุ 6.5 เดือน

9

2556

11

ต่ออายุ 6 เดือน

2557

13

ต่ออายุ 6 เดือน
ต่ออายุ 6 เดือน

2558
2559
22

21

22

บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
- นิยาม ความหมาย และแนวคิดเกี่ยวกับประชานิยม
- การจัดทาโครงการประชานิยมของประเทศไทย

โค ก
ช นิย : ุ่ ผลท ก เ ือ เ น็ หลักแล ีเ ้ ห ย
ใน ย สั้น ด เนินก ผ่ น
ห ือให้ สก.
ด เนินก แทน
ก จัดท โค ก : ไ ่ ีกฎห ยห ือ เ ีย ก หนดขั้นตอน
ในก วิเค ห์เพื่อกลั่นก อ โค ก

- ทฤษฎีและแนวคิดในการวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลประโยชน์
การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return
on Investment: SROI)
ูลค่ ัจจุ ันขอ ผลลัพธ์ทั้ ห ด
𝑺𝑹𝑶𝑰 =
ูลค่ ัจจุ ันขอ ก ล ทุนทั้ ห ด




Findings : คณะผู้วิจัยฯ ไม่พบวรรณกรรมที่มีการวิเคราะห์ถึง
ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการประชานิยมที่มีการ
พิจารณาถึงต้นทุนเงินกูท้ ี่ใช้ในการดาเนินโครงการ และกรอบ
แนวทางการพิจารณาโครงการประชานิยมที่ชัดเจน



SROI เ ็นเค ื่อ ือที่ใช้กันอย่ แพ ่หล ย เพื่อ เ ิน
ก ล ทุนในภ คสั ค ส ถวัดต้นทุนแล ผล โยชน์
ใน ู ตัวเ ินแล /ห ืออยู่ใน ู ไ ่เ ็นตัวเ ินก็ได้
SROI ใช้ เ ินโค ก เชิ สั ค ในหล ยโค ก
เช่น โค ก ขอ สสส. / วิเค ห์ ต ก ลด
ค่ ค อ ชีพขอ ช ชน
SROI > 1 แสด ให้เห็นว่ โค ก ีผล โยชน์
ต่อสั ค กกว่ เ ินล ทุนที่ ัฐ ลสนั สนุน

1

2560

ต่ออายุ
3 เดือน

ต่ออา

17

19

ต่ออายุ 6 เดือ

21

ต่ออายุ 6 เดือ

บทที่ 3 นโยบายประชานิยม “โครงการรถเมล์ฟรี”
พื้นที่ให้บริการ
จานวนรถให้บริการ
เส้นทาง
ครอบคลุม

เขตการเดินรถ
คัน
เส้นทาง
จังหวัด

8
800
73
6

มูลค่าโครงการรถเมล์ฟรี
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
จานวนผู้ใช้บริการรถเมล์ฟรี

3,xxx ลบ. / ปี
10 ปี ( ส.ค. 2551-ปัจจุบัน)
1,108 ล้านคน

ต้นทุนการดาเนินโครงการรถเมล์ฟรี
งบประมาณ
เงินกู้ + ดบ.

21,xxx ล้านบาท
6,xxx ล้านบาท

ล้ น ท
10,000
8,000

ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้สภาพคล่อง
เงินงบประมาณ

1,1xx
1,197

6,000
4,000

7,224
7,2xx
5x

2,000
2,449
2,4xx

5x

4x

1,732
1,7xx

1,864
1,8xx

2553

2554

-

2552

2,001
2,0xx

3,5xx
3,544
1,822
1,8xx

641
6xx

2555

2556

2557

2,460
2,4xx

2558

3,149
3,1xx

2559

2560

ต้นทุนการดาเนินโครงการรถเมล์ฟรีในปีงบประมาณ 2560
ยังไม่รวมถึงภาระดอกเบี้ยเงินกู้ที่จะเกิดขึ้น
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ผลกระทบ

สภาพ ปั ญ หา ของโครงการ

ขาดทุน
ขสมก.

แ ผ น ง า น แ ผ น เ งิ น

ขสมก.

ความไม่สอดคล้องของ
แผนงานและแผนเงิน
•ก ต่ออ ยุไ ่แน่นอน แล
ต่อ หว่
•ขส ก. ท ค ขอ
ไ ่ทัน
•ขส ก. ต้อ กู้เ ินเพื่อใช้จ่ ย
ในก ด เนิน นก่อน
การจัดสรรงบประมาณล่าช้า
•ต้อ ท ต้นทุนก่อนแล้วจึ
ขอจัดส
ใน
ถัดไ
ขาดการวิเคราะห์ต้นทุน
โครงการที่ครอบคลุม
•
ที่ขอ ั จัดส
ไ ่ ว เ ี้ย ั (ต้นทุนแฝ )

ศักยภาพของหน่วยงาน
•ขส ก. ีสถ น ท ก เ นิ
อ่อนแอ ข ดศักยภ พในก
ด เนิน นกิจก หลักขอ
อ ค์ก ที่ ี สิทธิภ พ
ส ท้อนให้เห็นว่ ยั ไ ่ ี
คว พ ้อ ในด้ นก
ให้ ิก แล ก ด เนิน
นโย ยเชิ สั ค ที่ ัฐ ล
อ ห ยได้อย่ ีคุ ภ พ
ความโปร่งใส
• ู แ ก นั ทึกจ นวน
ผู้โดยส ข ดคว น่ เชื่อถือ
ท ให้เกิดคว คล ดเคลื่อน
ขอ ข้อ ูล

ขาดการวิเคราะห์และ
ประเมินโครงการ
•เ ิ่ ต้นจ ก ต ก เ ่ ด่วน
ชั่วค ว เพื่อช่วยเหลือ
ช ชนใน ย สั้น
•ต่ออ ยุโค ก หล ยค ั้
•วัตถุ ส ค์โค ก
เ ลี่ยนแ ล
•ข ดเค ื่อ ือวิเค ห์แล
เ ินผลโค ก
ความไม่แน่นอนของนโยบาย
•ขย ย ย เวล โค ก
ไ ่เท่ กันในแต่ล ช่ว เวล /
ไ ่สอดคล้อ กั
•ไ ่ส ถก หนดวิธีก /
แหล่ เ ินได้

ภาระ
งบประมาณ
รั ฐ บ า ล

แทรกแซง
กลไกตลาด
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร อื่ น

ไม่ครอบคลุม
ทั้งประเทศ
ประชาชน

บทที่ 4 ผลการศึกษา
1. ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน (Survey)
2. ผลการสารวจความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Interview)

จานวนตัวอย่าง: ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง
พื้นที่เก็บข้อมูล: ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ ห้บริการ

1. Survey

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. Interview

ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ : 6 จังหวัด (8 เขตการเดินรถ)
(กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม)

- กรมการขนส่งทางบก
- สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
- สานักงบประมาณ
- สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
- องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
- ผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการ

ส รุ ป ผ ล กา ร สาร วจควา ม คิดเห็ น ข อ ง ป ช ช . ต่ อ โ คร ง กา รร ถ เม ล์ ฟ รี
เ ค ย ใ ช้ บ ริ ก า ร ร ถ เ ม ล์ ฟ รี

89.5%
(409 คน)

ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู้ ที่ เ ค ย ใ ช้ บ ริ ก า ร ร ถ เ ม ล์ ฟ รี
อาชีพ
อายุ
ที่อยู่

นักเรียน/นักศึกษา

พนักงานบริษัท

37.41%

28.61%

21-30

16-20

38.88%

22.25%

57.21%

คชจ. เดินทาง

28.61%

21.76%

31-40

อื่นๆ

12.47%

26.40%

อื่นๆ

10.76% 15.89%

16.14%
15,001-20,000

48.17%
< 500 บาท/เดือน

12.22%

อื่นๆ

ตะวันออก กลาง

กทม./ปริมณฑล
< 15,000 บาท/เดือน

รายได้เฉลี่ย

รับจ้าง

20,001-25,000

28.36%

10.5%
(48 คน)

จาก... ป้ายรถเมล์
16 ป้าย
จาก... กลุ่มตัวอย่าง 457 ตัวอย่าง

ปั ญ ห า ที่ พ บ บ่ อ ย
รถขาดระยะทาให้รอนาน

คนแน่น เบียดเสียดกันมากเกินไป สภาพรถเก่า ควันดา เสียงดัง

66.75%

56.48%

จอดรถไม่ตรงป้ายไม่จอดรับผู้โดยสาร

29.10%

พนักงานขับรถไม่มีมารยาท

10.02% 16.87%

24.94%
501-1,000

อื่นๆ

ไม่เคย

1,001-1,500

17.36%

อื่นๆ
25.67%

21.03%

20.05%

ส า เ ห ตุ ที่ ใ ช้ บ ริ ก า ร

ค ว า ม ถี่ ใ น ก า ร ใ ช้ บ ริ ก า ร
< 3 ครั้ง/สัปดาห์

1-2 ครั้ง/วัน

68.71%

20.29%

> 2 ครั้ง/วัน

11%

ลดภาระค่าครองชีพ

สะดวกในการเดินทาง

56.23%

37.65%

ใกล้จุดหมาย

27.14%

ความคิดเห็นขอ หน่วย นที่เกี่ยวข้อ กั โครงการรถเมล์ฟรี
“ดี” แต่ต้องปรับปรุงรูปแบบ
“ควรสนับสนุน”สวัสดิก ด้ นก เดินท ขอ ช ชน >> ลดคว
เหลื่อ ล้ ท สั ค
แต่ ู แ ก สนั สนุนผ่ นโค ก ถเ ล์ฟ ีใน ัจจุ ัน “ต้องปรับปรุง”เนื่อ จ ก

ความจาเป็น

-ไ
-ไ
-ไ
-ไ

่ตอ โจทย์ก ช่วยลดค่ ค อ ชีพให้กลุ่ เ ้ ห ยอย่ แท้จ ิ
่ ีก ก หนดหลักเก ฑ์ผู้ได้ ั ิก
่ ีก ั ุ สิทธิภ พแล คุ ภ พในก ให้ ิก
่ค อ คลุ ก ให้ ิก ถโดยส ส ธ
ทั้ ห ด ( ถ ่ว )

“ไม่คุ้มค่า”
- เ ็นก จ้ แ เห จ่ ย ไ ่ส ท้อน “ต้นทุนที่แท้จ ิ ” ในก ด เนิน ต ก
- ค อ คลุ แค่เขตพื้นที่ กท . แล ิ ฑล แล ไ ่ค อ คลุ ถโดยส ส ธ ทั้
- ซ้ ซ้อนกั ก อุดหนุน PSO ซึ่ ีก ก หนดให้ ีก
เ ินผลคุ ภ พก ให้ กิ
- ต้นทุนค่ เสียโอก สในก ล ทุนโค ส ้ พื้นฐ นด้ นอื่นๆ

ความคุ้มค่า

ั ุ ู แ ให้อุดหนุนผ่านประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ที่แท้จ ิ ผ่ น ัต ผู้ ี ยได้น้อย



 ต ต วัตถุ ส ค์ขอ โค ก ฯ
 ิห จัดก
ได้ ี สิทธิภ พ กยิ่ ขึ้น
 โ ่ ใส ต วจสอ สิทธิได้ ่ ย
ทั้ นี้ ยั ี เด็นเ ื่อ หลักเก ฑ์ผู้ ี ยได้นอ้ ย/ก ั ุ ฐ นข้อ ูล/
ที่ อ ั

แนวทางการสนับสนุน

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของ “โครงการรถเมล์ฟรี”

ประโยชน์

• วิเคราะห์ต้นทุนครอบคลุมทั้งงบประมาณ + เงินกู้
• วิเคราะห์ผลตอบแทนด้านการเงินและด้านสังคม

ต้ น ทุ น
งบประมาณ+เงินกู้

การวิเคราะห์ด้านการเงิน
ผลตอบแทนจากการลงทุน ROI

ก

ผล

(อัต ค่ โดยส * จ นวนผู้ใช้ ิก )

โยชน์ – ต้นทุนขอ โค ก
ต้นทุนขอ โค ก

หยัดค่ ใช้จ่ ยเดินท

ผลตอบแทนเชิงสังคม



SROI

ูลค่ จั จุ ันขอ ผล โยชน์ทั้ ห ด
ูลค่ จั จุ ันขอ ก ล ทุนทั้ ห ด

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ

 ค่ น้ ัน ค่ เห ซ่อ
Output

การวิเคราะห์เชิงสังคม

7,206.69 ล . – 28,243.31 ล .
28,243.31 ล .

หยัดค่ ใช้จ่ ยเดินท
ีเ ินเหลือใช้จ่ ยด้ นอื่น
 ส ถออกไ ห น
ีโอก สได้จ้ น
 ลดต้นทุน ี ยได้เพิ่ ขึ้น
Output  Outcome

 ค่ จ้ พนัก น
ค่ ใช้จ่ ย ิห
ต้นทุนทางการเงิน

 ดอกเ ี้ยเ ินกู้
 ค่ เ ี้ย ั ช หนี้ค่
น้ ัน/

Discount Rate = อัต ผลตอ แทนพันธ ัต ัฐ ล อ ยุ 9 เท่ กั ้อยล 2.36
ข้อมูลโครงการรถเมล์ฟรี ตั้งแต่ ส.ค. 51 – ก.ย. 60

ค่ เห ซ่อ ล่ ช้

ROI < 1 -0.7448
ROI แต่ล

ย ด เนินก -0.5948 ถึ -0.8697

โครงการไม่มีความคุ้มค่าทางด้านการเงิน

35,513.48 ล .
24,606.50 ล .

SROI > 1

1.44

โครงการมีผลประโยชน์ต่อสังคมมากกว่า
เงินลงทุนที่รัฐบาลสนับสนุน
Sensitivity
Analysis
เฉพ กลุ่ ผู้ใช้ ิก
ที่ ี ยได้น้อยกว่
15,000 ท/เดือน

0.62 – 0.70

บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ “โครงการประชานิยม”
1

พัฒนาเครื่องมือ/รูปแบบการระดมทุน
เพื่อลดภาระงบประมาณ

รูปแบบการดาเนินงานของ Social Impact Bond (SIB)

ผู้ดาเนิน นักลงทุน
โครงการ ภาคเอกชน

รัฐบาล
ประชาชน/
ผู้ใช้บริการ

ที่ : ส นักพัฒน ตล ดต ส หนี้

แนวทางการระดมทุนในรูปของ
“พันธบัตรเพื่อสังคม (Social Impact Bond)”

ข้อเสนอ
 นำแนวทำงกำรระดมทุนโดย SIB มำใช้ กบั กำรดำเนินโครงกำรประชำนิยม
 ปรับปรุงกรอบกฎหมำย/ระเบียบเพื่อรองรับ
 พิจำรณำให้ สิทธิพิเศษทำงภำษี กบั นักลงทุนภำคเอกชน
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2 ข้อเสนอแนะ : กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.1 กลไกการอนุมัติโครงการ/ดาเนินโครงการ
2.1

ร่าง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... * (

ต 28)

หลักเกณฑ์การอนุมัติของ ครม.
 คานึงถึงภาระการคลังในปัจจุบัน-อนาคต
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่หน่วยงาน
 แนวทางบริหารจัดการภาระการคลังและผลกระทบดังกล่าว
 หน่วยงานต้องจัดทาประมาณการต้นทุนการเงินและการบริหารจัดการ
เสนอ คกก. และ ครม. ด้วย
การดาเนินโครงการ
o แยกบัญชี
o รายงานผลการดาเนินการต่อ ครม. และเปิดเผยสาธารณชน
o ให้รัฐตั้งงบประมาณเพื่อชดเชยให้แก่หน่วยงานในโอกาสแรกที่กระทาได้
*ผ่านการพิจารณาของ คกก.แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอ สนช. เพื่อพิจารณา

ข้อเสนอ :
คว ก หนดให้ชัดเจนว่ ต้อ ี
ผลก วิเค ห์ก่อนอนุ ัติโค ก
(ยกเว้นก ีเ ่ ด่วน)

ทั้ นี้ ต หลักเก ฑ์แล วิธีก ที่
คกก.นโย ยก เ ินก คลั ก หนด

 กาหนดให้มีการวิเคราะห์
ต้นทุน-ผลประโยชน์ (CBA)
 กาหนดเกณฑ์ Checklist
 หน่วยงานกลางที่มีอิสระ
ทาหน้าที่วิเคราะห์
 รับฟังความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รอบด้าน/ทุกภาคส่วน

2.2 เงินทดรองจ่ายในการดาเนินโครงการ
2.2
เงื่อนไขในการใช้เงิน :

เงินทุนสารองจ่าย
ตามร่าง พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... *
50,000 ลบ.

100 ลบ.
ต

.29 ทวิ ใน ัจจุ ัน

*ผ่ นก พิจ

ต

.45 ่ พ .ให ่

 ก ีที่ ีคว จ เ ็นเ ่ ด่วน
เพื่อ โยชน์แก่ ชก แผ่นดิน

ยจ่ ย กล
ยก
เ ินส อ จ่ ย เพื่อก ีฉุกเฉินห ือจ เ ็น
ไ ่เพีย พอ
 เ ื่อได้จ่ ยเ ินไ แล้ว ต้อ ตั้
ยจ่ ยเพื่อชดใช้คืนเ ินทุนฯ ในโอก สแ ก

ขอ คกก.แล้ว ัจจุ ันอยู่ หว่ เสนอ สนช. เพื่อพิจ

ข้อเสนอ
 ควรเพิ่มวัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อให้หน่วยงานสามารถเบิกเงินทดจ่ายเพื่อดาเนินโครงการ/มาตรการของ
รัฐบาล /เบิกเงิน PSO ล่วงหน้า
 ให้ทยอยเคลียร์บัญชี (ทุก 3 เดือน) เพื่อนางบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาคืนเงินทุนฯ จนครบจานวนก่อนสิ้นปี

2.3 การกากับดูแลภาระความเสี่ยงการคลังโดยรวม
2.3

ร่าง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... * (

ต 20 , 28 แล 78)

คกก.นโยบายการเงินการคลัง

 จัดทารายงานความเสี่ยงการคลัง
ประจาปี ต่อ คกก. และ ครม.
เพื่อใช้ประกอบการจัดทาแผน
การคลังระยะปานกลาง

ก หนดนโย ยก ิห คว เสี่ย ก คลั
ก หนดยอดคงค้างขอ ภ ที่ ัฐต้อ จ่ ยชดเชยฯ
กระทรวงการคลัง
ในแต่ล
ครม.

อนุ ัติโค ก โดยค นึ ถึ ภ ก คลั
แล ผลก ท ที่เกิดกั หน่วย น
หน่วยงานต่างๆ

 ย นผลก ด เนินก ต่อ
คกก. นโย ยก เ นิ ก คลั แล ค .

ข้อเสนอ
1. ปรับปรุงองค์ประกอบ คกก.นโยบายการ
เงินการคลัง ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ
2. กาหนดให้หน่วยงานรายงานภาระค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้น ต่อ กค. เพื่อประโยชน์ในการกากับ
ดูแล และจัดทารายงานความเสี่ยงการคลัง
ที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

บทที่ 6 บทส่งท้าย : โครงการรถเมล์ฟรี นโยบายประชานิยม... ที่ไม่ควรต้องขาดทุน

ขาดทุน

114 เส้นทาง

ขสมก.
รถร่วม
รถตู้ปรับอากาศ

รัฐบาล

2,774 คัน

เอกชนหลายราย

รถเล็กในซอย

342 เส้นทาง

รถมินิบัส (วิ่งในเส้นทาง ขสมก.)
ซอย

11,824 คัน

กาไร

ตรอก

ซอก

รถร่วมบริการ

32% .. ภายใต้โครงการ รถเมล์ฟรี
2551-2559 : Ridership -37% .. โดยทยอยลดลงทุกประเภทรถโดยสาร โดยเฉพาะรถเมล์ฟรี
2550-2551 : Ridership +

รถเมล์ฟรี

รถเมล์ฟรี 2551

46%

92x,xxx

+32%
700,xxx

82x,xxx

รถปรับอำกำศ

62x,xxx

33%

จำนวนผู้โดยสำร / วัน

58x,xxx

-37%
รถธรรมดำ

22%

สำนักงำนบริหำรหนีส้ ำธำรณะ
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