ในวาระครบรอบ 62 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์
5 มิถุนายน 2560 ณ อาคารนวมินทราธิราช
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กองบรรณาธิการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
3. นางสายพิน หวังดี
4. นางสาวสิรินทิพย์ ประมัยพิมพ์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ในวาระครบรอบ 62 ปี
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ชั้น 4 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 13.15 น.

13.15 – 15.30 น.
15.30 – 16.00 น.
ณ ห้อง 4013
ที่
1
2
3
4

1
2

3
4
5

ผู้วิพากษ์ : ผศ.ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์
ผู้ดาเนินรายการ : ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก

ชื่อบทความ
โครงการวิจัยความจาเป็นการพัฒนานักบริหารดิจิทัลเพื่อรองรับนโยบาย
ประเทศไทย 4.0
การรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยมของชาว
อโศกกับการปฏิบัติตนในเศรษฐกิจชุมชนราชธานีอโศก
ประเทศไทยควรปรับตัวอย่างไรเพื่อรับมือกับนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
รถยนต์
การศึกษารูปแบบเขตเศรษฐกิจทีเ่ หมาะสมและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน

ณ ห้อง 4006
ที่

ลงทะเบียนรับเอกสารและอาหารว่าง
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คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ กล่าวเปิดงาน
นาเสนอบทความและวิพากษ์
มอบของที่ระลึกและประกาศนียบัตรแก่ผู้นาเสนอผลงาน

ผู้เขียนบทความ
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น.ส.แก้วบุญเกื้อ ศรีลิขิตตานนท์
รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์
รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์
น.ส.อริยาพร วิริยะภัคพงศ์

ผู้วิพากษ์ : ผศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ปรีชา
ผู้ดาเนินรายการ : อ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์

ชื่อบทความ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในองค์การปกครองท้องถิ่นของไทย
รูปแบบและแนวทางพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ:
กรณีจังหวัดสงขลา

ผู้เขียนบทความ
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นายเขมวัฒน์ ขวัญข้าว
นายณัฐวุฒิ ชีวะพิทักษ์ผล
ทัศนคติของประชาชนชาวไทยต่อร่างพรบ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ:
ดร.กุลชยา เต็มชวาลา
กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี
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การศึกษาความแตกต่างของช่างวัยต่อความผูกพันองค์กร : กรณีศึกษาของ ดร.ธานินทร์ สุวงศ์วาร
พนักงานในบริษัทที่ปรึกษาข้ามชาติ แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
การประเมินเพื่อการพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ของผู้เข้ารับการอบรม
ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของข้าราชการพลเรือน
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การรับรูห้ ลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยมของชาวอโศก กับการปฏิบัติตนในเศรษฐกิจชุมชนราชธานีอโศก

การรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยมของชาวอโศก
กับการปฏิบัติตนในเศรษฐกิจชุมชนราชธานีอโศก
แก้วบุญเกื้อ ศรีลิขิตตานนท์1
วิวัฒน์ชัย อัตถากร2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์การรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิดเศรษฐกิจบุญ
นิยม ศึกษาการปฏิบัติตนในเศรษฐกิจชุมชน ตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยม และ
เสนอแนะการประยุกต์ต่อธุรกิจชุมชน
และต่อนโยบายสาธารณะที่ยึดหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกชุมชนราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี มี
สถานะเป็นฆราวาสและไม่ใช่นักเรียน จานวน 166 คน จากจานวนประชากร 327 คน (สารวจล่าสุด ณ วันที่
15 ก.ค. 2559) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง อายุมากที่สุดอยู่ในช่วง 56 – 65
ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี อาศัยอยู่ในชุมชนราชธานีอโศก เป็นสมาชิกชุมชนราชธานีอโศก 1– 5 ปี มี
หน้าที่ประจาในฐานงานต่าง ๆ ซึ่งฐานงานที่มีสมาชิกมากที่สุดคือ ฐานงานกสิกรรมไร้สารพิษ กิจกรรมที่
สมาชิกชุมชนเข้าร่วมมากที่สุด คือ ทาวัตรเช้า สมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีรายได้ ส่งผลให้รายได้พอดีกับรายจ่าย และ
ไม่มีเงินเหลือเพื่อเก็บออม ในขณะเดียวกันสมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีหนี้สินเลย โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการ
รับรู้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมากที่สุด และเห็นว่าคนไทยโดยทั่วไปมีความเข้าใจและปฏิบัติตนตาม
หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับน้อย ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยมในระดับ
มากที่สุด ด้านการปฏิบัติตนในเศรษฐกิจชุมชนพบว่า สมาชิกราชธานีอโศกมีการปฏิบัติตนในเศรษฐกิจชุมชน
ตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจบุญนิยมในระดับมากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะการประยุกต์ต่อ
ธุรกิจชุมชน และต่อนโยบายสาธารณะที่ยึดหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องตระหนัก
และเร่งศึกษาเกี่ยวกับการนาหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
จนสามารถแก้ปัญหาการเกิดหนี้ในภาคครัวเรือน โดยสามารถอาศัยตัวแบบของชุมชนราชธานีอโศกที่ใช้หลัก
คิดบุญนิยมซึ่งสอดคล้องกับหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินชีวิตจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นแหล่งเรียนรู้
ที่ผู้อื่นสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ เป็นชุมชนที่ยึดหลักพุทธเศรษฐศาสตร์ที่รัฐบาลควรส่งเสริม อีกทั้งยังสามารถ
ประยุกต์ต่อธุรกิจชุมชนในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและด้านคุณธรรม
คาสาคัญ: หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง หลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยม การรับรู้ การปฏิบัติตนในเศรษฐกิจชุมชน
1

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐประศาสนศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชนมหาบัณฑิต
2

การประชุมวิชาการระดับชาติ ในวาระครบรอบ 62 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์

2

1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
รัฐบาลไทยบริหารประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 เพื่อจะ
สร้างความเจริญเติบโตให้สังคม และหวังว่าความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะสามารถช่วยเหลือชนชั้นล่างให้
ลืมตาอ้าปากได้ นับตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ถึง 7 (พ.ศ. 2504 – 2539) ที่เน้นการพัฒ นาอุตสาหกรรม
และภาคนอกการเกษตร โดยนาเอาวิทยาการและระบบสื่อสารใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในภาคเศรษฐกิจ ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้โครงสร้ างการผลิตเปลี่ยนแปลงไปจากวิถีเกษตรสู่วิถีอตุสาหกรรม เกิดการ
ขยายตัวของการลงทุนและอุตสาหกรรมไทย เขตเมืองถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางด้านต่าง ๆ จนประเทศไทย
ได้รับความสนใจในเศรษฐกิจโลก จนประเทศไทยถูกตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (Newly
Industrialized Country: NIC) หรือประเทศพัฒนาของโลกประเทศหนึ่ง นับตั้งแต่รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสู
ลานนท์ แต่แผนพัฒนาฯ ที่ผ่านมา เราพัฒนาประเทศโดยแนวทางทุนนิยมที่ตามติดมาด้วยปัญหาด้านความ
มั่นคงมากมาย อาทิ ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจที่ทวีความรุนแรงขึ้น ฐานะของคนรวยกับคนจนห่างกันถึ ง
22 เท่า คนรวยมีเพียงร้อยละ 0.1 หรือ 65,000 คน จากประชากรทั้งประเทศ 65 ล้านคน มีเงินฝากธนาคาร
เท่ ากั บ ร้ อ ยละ 49.2 ของเงิน ฝากทั้ งหมด (มติ ช น ออนไลน์ , 2559ก) เพราะความสามารถในการแย่ งชิ ง
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดแตกต่างกัน เกิดลักษณะการกระจุกตัวของรายได้หรือ “รวยกระจุก จนกระจาย”
กลุ่มคนจานวนหนึ่งจึงหนีไม่พ้นการเผชิญกับความยากจน การว่างงาน ความไม่เสมอภาค ทาให้ความเหลื่อม
ล้าในการเข้าถึงบริการสังคมในส่วนของบริการภาครัฐทั้งการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพยังมีช่องว่างอยู่
มาก แม้จะมีการขยายการให้บริการเกือบทั้งประเทศอย่างทั่วหน้า ยกตัวอย่างเช่น แพทย์ในกรุงเทพฯ จานวน
1 คน ดูแลผู้ป่วยในกรุงเทพฯ น้อยกว่า 1,000 คน แต่แพทย์ 1 คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องดูแลผู้ป่วย
มากถึ ง 5,000 คน อี ก ทั้ งในกรุ งเทพฯ มี เครื่ อ ง MRI ที่ ใช้ ในการวิ นิ จ ฉั ย โรคมากกว่ าโรงพยาบาลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือถึง 12 เท่า (เมื่อเทียบกับจานวนประชากร) (มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา, 2556) ซึ่ง
ความเหลื่อมล้าด้านการเข้าถึงบริการสาธารณสุขนั้นมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อความเหลื่อมล้าด้านรายได้ (ปนัน
ดา จันทร์สุกรี, นิตินัย รุ่งจินดารัตน์ และพีระศักดิ์ จิ้วตั้น , 2560) สถิติเหล่านี้ทาให้ประเทศไทยติดอันดับ 3
ประเทศที่มีความเหลื่อมล้ามากที่สุดในโลกรองจากรัสเซียและอินเดีย ซึ่งธนาคารเครดิตสวิส (Credit Suisse
Group) ได้เผยแพร่รายงานมั่งคั่งโลกปี พ.ศ. 2559 (Global Wealth Report, 2016) โดยวัดจากสัดส่วนความ
มั่งคั่งของคนรวย 1% ในประเทศ เทียบกับความมั่งคั่งของประเทศในปี 2016 (Credit Suisse, 2016) ปัญหา
จากระบบทุน นิ ย มยังได้ผู กโยงให้ เกิดปั ญ หาด้านสั งคมและวัฒ นธรรม จากการแลกเปลี่ ยนทางสั งคมและ
วัฒนธรรมที่หลากหลายทาให้ความผูกพันและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมชองตนเองน้อยลง ไม่เพียงเท่านี้ ค่านิยม
และในการบริ โภคก็ได้เปลี่ ย นแปลงไป ประชาชนนึกถึงเพียงปากท้องของตนเองมากกว่าญาติพี่ น้องและ
สาธารณะเพราะต้องดิ้นรนในกระแสทุนนิยม จนทาให้คุณธรรมจริยธรรมเสื่อมถอยลงจนเกิดวิกฤตการณ์ทาง
ศีลธรรมที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถาวร ทั้งปัญหาอาชญากรรมและการค้ามนุษย์ โดยไทยรัฐออนไลน์
(2558) เผยแพร่ผลสารวจการเกิดอาชญากรรม ช่วงครึ่งปีหลังของปี พ.ศ. 2557 ถูกรวบรวมโดย สานักงาน
สอบสวนกลาง หรือ FBI เปิดเผยว่าประเทศไทยมีอัตราการเกิดอาชญากรรมในประเทศร้อยละ 37.01 และ 12
ปีก่อนปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีจานวนผู้ตกเป็นเหยื่อในคดีคาตกรรมเป็นลาดับที่ 18 จาก 219 ประเทศทั่ว
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โลก แม้ว่าสานักงานตารวจแห่งชาติจะเปิดเผยว่าปี พ.ศ. 2559 สถิติอาชญากรรมลดลงจากปีที่ผ่านมา แต่ก็ได้
คาดการณ์แนวโน้มการเกิดอาชญากรรมในปี พ.ศ. 2560 ความผันผวนทางเศรษฐกิจ เช่น การว่างงาน รายได้
ไม่เพียงพอรายจ่าย หนี้สิน ประกอบกับเทคโนโลยีที่ ทันสมัย และการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอาจส่งผลให้
อาชญากรรมความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ โดยเฉพาะ ชิงทรัพย์ ลักทรัพย์ ฉ้อโกง และยักยอกทรัพย์มีแนวโน้มสูงขึ้น
(มติชน ออนไลน์, 2559ก)
จะเห็นได้ว่าการพัฒ นาเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่ตอบสนองต่อชุมชนที่หลากหลาย ไม่ได้ทาให้ชุม ชน
พึ่งตนเองได้และไม่ใช่การพัฒ นาที่ยั่ งยื น สั งเกตได้จากการเกิดปราชญ์ ช าวบ้ าน เกิดระบบวนเกษตร ด้าน
สาธารณสุ ข มี การเน้ น พั ฒ นาสมุ น ไพรภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่น ชุม ชนการศึก ษาวิพ ากษ์ เรื่อ งความล้ มเหลวของ
การศึ ก ษาไทยมาหลายสิ บ ปี แม้ ก ระทั่ งในต่ างประเทศอย่ า ง ภู ฏ าน ผลผลิ ต มวลรวม (Gross National
Product: GNP) ไม่ถูกใช้เป็นดัชนีวัดความสาเร็จหรือความล้มเหลวในการพัฒนาประเทศ เป็นต้น การพัฒนา
เศรษฐกิจที่ใช้หลักคิดของตะวันตกเป็นตัวตั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโต มีการจ้างงานเต็มที่ ระบบ
ราคามีเสถียรภาพ ค่าเงินไม่ผันผวน และเกิดการกระจายรายได้ ซึ่งเกิดขึ้นยากในเศรษฐศาสตร์แบบทุนนิยม
เพราะทุกอย่างต้องมีราคา ต้นทุนค่าเสียโอกาส รวมไปถึงการได้อย่างเสียอย่าง (Trade-off) เพราะทรัพยากรที่
จากัด แต่เมื่อต้องการการเจริญเติบโต ก็ต้องเร่งค้าขาย ส่งออก กระตุ้นการท่องเที่ยว กระตุ้นอุตสาหกรรม
การเกษตร ซึ่งอาจจะต้องแลกกับผลร้ายของมลพิษในอากาศได้ อีกทั้งความผิดพลาดของการพัฒ นาภายใต้
เศรษฐกิจทุนนิยมในประเทศไทยนั้นแสดงให้เห็นได้จาก วิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 สะท้อนให้เห็นว่าแนวคิด
และวิธีการพัฒนาที่ให้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือพัฒนาคนไม่สามารถนาไปใช้ในกระบวนการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา
ประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2554) ดร.
สุเมธ ตันติเวชกุล และ ศ.นพ.ประเวศ วสี ศ.เสน่ห์ จามริก (2542) ซึ่งมีความเห็นพ้องกันว่า “สังคมไทยพบ
วิ ก ฤตทางปั ญ ญา และวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ และสั ง คม เนื่ อ งจาก “การพั ฒ นาที่ ข าดปั ญ ญา ขาดการสร้ า ง
กระบวนการเรียนรู้ เป็นการพัฒนาแบบแยกส่วน โดยไม่คานึงถึงคน ทุนทางสังคม และต้นทุนทรัพยากรต่าง ๆ
เช่น ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม ดิน น้า ป่าไม้ ที่เป็นรากฐานที่สาคัญในการพัฒนาประเทศ” (อภิชัย พันธเสน,
2550)
เมื่อกระบวนทัศน์ทุนนิยมไม่ทาให้เ กิดการพัฒนาที่สมดุลในทุก ๆ ด้าน จึงเกิดกระบวนทัศน์ใหม่ขึ้น
จากความตระหนักและมีกระแสพระเนตรอันยาวไกลแห่งปัญหานี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ได้พระราชทานหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน พ.ศ. 2517 และถูกบรรจุในแผนพัฒนาฯ ซึ่ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) โดยสรุปภาพรวมของการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 1- 7 (พ.ศ.2505-2539) คือ “เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน ” ในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 9 และ 10 (พ.ศ.2545-2554) ได้อัญเชิญหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทาง ในการ
พัฒนาและบริหารประเทศ...โดยเฉพาะแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ได้ประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยสรุปคือ ในส่วนของภาครัฐได้น้อมนาไปประยุกต์ใช้หลายระดับ ทั้งเป็นหลักการบริหาร
เศรษฐกิจในระดับมหภาค การกาหนดนโยบายภาครัฐที่ยั่งยืน บนพื้นฐานของการรักษาวินัยทางการเงินการ
คลัง ภาคธุรกิจเอกชนได้มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างกว้างขวางมากขึ้น องค์การภาคธุรกิจ
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ได้มีการปรับเปลี่ยนจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น และให้ความเป็นธรรมแก่
ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งมีความตระหนักถึงความสาคัญของการสร้างฐานการผลิตที่ใช้วัตถุดิบโดยเฉพาะภาค
การเกษตร และนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดสร้างคุณค่าที่ผลประโยชน์ตกอยู่กับประชาชนในพื้นที่ เช่น
การผลิ ต และการส่งออกสิ น ค้าเครื่องใช้ในบ้าน สบู่ ผลิ ตภั ณ ฑ์ จากสมุนไพร รายได้จึงกระจายสู่ ชุมชน
นอกจากนี้ ผ ลการส ารวจในระดั บ ชุ ม ชนของ มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทย (2550) พบว่ า “ชุ ม ชนมี ก าร
ประยุกต์ใช้ในระดับ ปานกลางถึงร้อยละ 74 ของกลุ่มตัวอย่าง และระดับมากร้อยละ 13.6 ในแนวทางที่
หลากหลาย เช่น การยึดหลักพอประมาณ เป็นการเติบโตที่ก่อให้เกิดความสมดุลในระยะยาว ยึดหลักการ
พึ่งพาตนเอง ใช้ทรัพยากร และปัจจัยในท้องถิ่น ยึดหลักเหตุผลในการตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนา
ชุมชนที่มีระบบการผลิตที่คานึงถึงความสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณี กฎหมาย และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน... ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความรู้ รัก สามัคคีในชุมชน โดยเน้น
กิจกรรมที่ส่งเสริมระบบคุณธรรม ความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน แบ่งปัน สร้างผู้นาชุมชน/ผู้นาความคิดที่เป็น
แบบอย่างของบุคคลแห่งคุณธรรม” และ คสช.รายงานผลสารวจ พ.ศ. พอเพียงในช่วงปี พ.ศ. 2550-2551
พบว่า “ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง...มีคุณธรรมอยู่ในเกณฑ์สูงถึงร้อยละ 75-85...และประชาชนมีความเข้าใจใน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่ามีความเชื่อมโยงอย่างมากกับการประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย มีชีวิตเรียบง่าย มีการ
ออม และเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส และภาคประชาชนและชุมชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ย วกับ ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพี ยงผ่ านสื่อโทรทัศน์ หนังสื อพิ มพ์ วารสารนิตยสาร และวิท ยุ ” (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554)
จะเห็นว่าทั้ง ภาครัฐและเอกชน ได้พยายามนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนาไปประยุกต์ใช้ ซึ่งต้อง
ขับเคลื่อนบนพื้นฐานของคุณธรรมและภูมิปัญญาของสังคมและชุมชน เช่นเดียวกับการเกิดขึ้นของสานักสันติ
อโศก ที่มีหลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยมเป็นแนวคิดหลักในการดาเนินชีวิตในเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเผชิญกับปัญหา
คือ ความยากจน ยาเสพติด ความเหลื่อมล้า การขาดศีลธรรม คุณธรรม ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศเติบโต
ขึน้ อันเกิดจากจากกระแสการพัฒนาของทุนนิยมที่เน้นความอุดมสมบูรณ์ทางวัตถุเป็นเป้าหมายสูงสุด โดยเป็น
ชุมชนที่เสนอทางเลือกการพัฒนา ด้วยการสังเคราะห์หลักคิดของกลุ่มตน (หลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยม) ที่ไม่เห็น
ด้วยกับกระแสหลักทางเศรษฐกิจ เข้ากับหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่ปฏิเสธทุนนิยมอย่างสิ้นเชิง
ดังนั้นจากสภาพเศรษฐกิจ ปัญหาสังคมในปัจจุบัน ผู้วิจัยเกิดคาถามและต้องการหาหลักแห่งคุณธรรม
ที่สอดคล้องกับหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้หลักคิดเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธจึงเลือกศึกษาการรับรู้หลักคิด
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยมของชาวอโศกกับการปฏิบัติตนในเศรษฐกิจชุมชนราชธานี
อโศก
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัยเรื่องการรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยมของชาวอโศกกับการ
ปฏิบัติตนในเศรษฐกิจชุมชนราชธานีอโศกได้มีการกาหนดวัตถุประสงค์ที่สาคัญดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์การรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยม
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2. ศึกษาการปฏิบัติตนในเศรษฐกิจชุมชน ตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิดเศรษฐกิจ
บุญนิยม
3. เสนอแนะการประยุกต์ต่อธุรกิจชุมชน และต่อนโยบายสาธารณะที่ยึดหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง
3. ขอบเขตการวิจัย
เพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยเรื่องการรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยม
ของชาวอโศกดังกล่าวจึงได้กาหนดขอบเขตการวิจัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ ผู้ที่เป็นฆราวาส ไม่ได้มี
สถานะเป็นนักเรียน เป็นสมาชิกของชุมชนราชธานีอโศก โดยมุ่งเน้นประเด็นของระดับการรับรู้และการปฏิบัติ
ตนในชุมชน โดยนาหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยมมาประยุกต์ใช้ในเศรษฐกิจชุมชน
4. นิยามศัพท์เฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง หลักคิดที่มีหลักการและอุดมการณ์ เพื่อช่วยพัฒนาชีวิตมนุษย์และสังคม
มุ่งไปสู่ความยั่งยืน โดยเริ่มจากที่ตัวบุค คล เชื่อมโยงเป็นลาดับจนขยายสู่ประเทศชาติ ยึดหลักทางสายกลาง
ภายใต้หลักคิดการรู้จักประมาณตน มีเหตุผล และสามารถก้าวทันโลกาภิวัตน์ โดยมีความรู้ และคุณธรรมเป็น
พื้นฐาน
เศรษฐกิจบุญนิยม หมายถึง เศรษฐกิจที่ตรงข้ามกับทุนนิยม มีพื้นฐานมาจากหลักพุทธศาสนาเรื่อง
มรรคองค์ 8 อาศัยการเสียสละเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์โลกและการเสียสละนี้ถือเป็น กาไร
ชาวอโศก หมายถึง กลุ่มคนที่นับถือศาสนาพุทธ ศึกษาและปฏิบัติตามคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า โดยมีสมณะโพธิรักษ์ หรือสานักสันติอโศกเป็นผู้นา มีการใช้ชีวิต ทางาน ใช้ทรัพ ยากรร่วมกันตามแนวบุญ
นิยม และมีชุมชน เครือข่าย กระจายอยู่ทั่วประเทศ
สาธารณโภคี หมายถึง ระบบสังคมหนึ่งที่ทรัพย์สมบัติเป็นส่วนรวมแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ ทุกคนต่าง
ร่วมกินร่วมใช้ในของส่วนกลาง โดยคนในสังคมสาธารณโภคีไม่ว่าประกอบสัมมาอาชีพใดเมื่อเกิดผลผลิตหรือ
ผลได้ต้องเอามารวมกันเป็นส่วนกลางโดยมีหลักประกันในเรื่องของปัจจัย 4 ภายในชุมชนและอยู่ร่วมกันด้วย
ความเมตตาอย่างแท้จริง
การรับรู้ หมายถึง การมีความรู้และการมีความเข้าใจในหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือหลักคิด
เศรษฐกิจบุญนิยม
การปฏิบัติตน หมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชนราชธานีอโศกอย่างเป็นจริง
อย่างเป็นรูปธรรม (งานโรงครัว งานขยะวิทยา เป็นต้น)
เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมการผลิต/การใช้สอยหรือการบริโภค/การแบ่งปัน
หรือการจาแนกแจกจ่ายหรือการขาย ซึ่งทาให้มีงานทา มีรายได้ และส่งเสริมความก้ าวหน้าอยู่ดีกินดีของ
เศรษฐกิจชุมชน
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5. ทบทวนวรรณกรรม
หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่พสกนิ กรไทยมาอย่างยาวนาน และต่อเนื่ องร่ วม 40 กว่าปี ในปี พ.ศ. 2517 ทรงมีกระแสพระราชดารัส ถึง
ผู้บริหารประเทศและประชาชนให้เห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาคน มิใช่มองเพียงแต่ระดับมหภาค ดังพระ
บรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.
2517 มีความตอนหนึ่งว่า “ในการพัฒนาประเทศนั้น จาเป็นต้องทาตามลาดับขั้น ต้องสร้างพื้น ฐาน คือ
ความมีกิน มีใช้ของประชาชนก่อนด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐาน
เกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว...การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้
ก่อนอื่น เป็น พื้น ฐานนั้ น เป็ นสิ่ งส าคัญอย่างยิ่งยวด เพราะผู้มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อม
สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอน ส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญ
ให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลาดับความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลว”
และพระราชดารัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2517 “...ให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรือง
อย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอ
กินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้...”(กลุ่มพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง, 2546) โดยให้ประชาชนดารงชีวิตอย่างมั่นคงโดยมีพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ยึดหลักพอมีพอกิน มี
เหตุผล และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เมื่อทาให้พื้นฐานมั่นคงก็จะสามารถนาไปสู่การ
พัฒนาที่สมดุล เป็นลาดับ
สังคมไทยได้ตระหนักอย่างชัดเจน และน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเข็มทิศของการ
พัฒนาประเทศตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) หลังจากต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจของ
ภูมิ ภ าคเอเชี ย ในปี พ.ศ. 2540 ในขณะนั้ น ประเทศไทยเข้าสู่ ภ าวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุน แรง เป็ น หนี้
ต่างประเทศอย่างมาก จนต้องเข้าสู่โครงการความช่วยเหลือของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF
หากมองย้อนกลับไปสิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากการพัฒนาที่ไม่สมดุลในช่วงทศวรรษก่อนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
ที่การใช้จ่ายของสังคมไทยเกินความพอดีในภาคครัวเรือน จนสัดส่วนการออมต่ อรายได้ประชาชาติลดลง และ
ความไม่พ อดี ในการใช้ จ่ ายเงิน ของภาคธุรกิ จ ที่ กู้เงิน มาลงทุ น มากกว่าที่ ควร ทั้ งในและนอกประเทศ ไม่
คานึงถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยณั ฏฐพงศ์ ทองภักดี (2550) ได้กล่าวถึง
เหตุการณ์อันนาไปสู่การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจไว้ ว่า มีการปรับโครงสร้างการผลิต ที่เพิ่มความเป็นอุตสาหกรรม
รวมทั้งขยายการส่งออกและผลิต อันเนื่องมาจากประเทศไทยเปิดต่อการค้าการลงทุนจากต่างชาติสูงทาให้
เทคโนโลยีและการตลาดหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทย นอกจากการขยายตัวที่ดีแล้ว เศรษฐกิจของประเทศยังมี
เสถียรภาพสูง ทั้งด้านของระดับราคาสินค้า อัตราแลกเปลี่ยน และการมีงานทา แต่ระบบเศรษฐกิจก็ยังไม่
สมดุลในหลายด้าน เช่น การกระจายรายได้ ความเจริญระหว่างเมืองกับชนบท ความไม่สมดุล ของการใช้
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ความไม่พ อดีของโครงสร้างการผลิ ต และการจ้ างงาน รวมไปถึ งความไม่ ส มดุล ของ
โครงสร้างการผลิตและระดับการศึกษาของคนงาน จะสังเกตได้ว่าการเปิดรับวิทยาการต่างประเทศมากขึ้นทา
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ให้ เกิดความซับ ซ้อนมากกว่าแต่ก่อน ทั้ งในการผลิ ต การตลาด รวมไปถึงรูปแบบของสั งคม กล่ าวคือเมื่ อ
ประเทศไทยต้องพึ่งพาเทคโนโลยี และอิงการตลาดต่างประเทศสูงขึ้น หากเศรษฐกิจโลกเกิดความผันผวนก็จะ
ส่งผลถึงประชาชนไทยมากขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วขึ้นโดยแปรผันกับการเข้ามาของเทคโนโลยีทาให้
การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และวัฒนธรรมจากต่างชาติเป็นไปอย่างรวดเร็ว นาไปสู่ความไม่มั่นคงในชีวิตเพราะ
ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับความสนใจมากขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ให้ดาเนินไปบนทางสายกลาง และการพัฒนาบุคลากรบนฐาน
ของความรู้และคุณธรรม (อรสุดา เจริญรัก, 2551) นักวิชาการเห็นว่าแท้จริงแล้วปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
คาตอบของปัญหาที่โลกกาลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน เช่น ปัญหาโลกร้อน ปัญหาเศรษฐกิจที่มีความผันผวนสูง เป็น
ต้ น สุ ข สรรค์ กั น ตะบุ ต ร (2553) เป็ น การแก้ ปั ญ หาระดั บ โครงสร้ างจากการพั ฒ นาที่ ไม่ ส มดุ ล ในอดี ต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานบทความเรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ให้กับคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
และเป็นหลักให้ประชาชนยึดถือปฏิบัติ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของการ “พอมีพอกิน” คือการมีกินมีใช้
พอเพียงสาหรับตนเอง หากแต่ก็รู้จักประหยัด เดินบนทางสายกลาง บางสิ่งที่ผลิตตามความต้องการก็สามารถ
ขายได้ ดังเช่นพระราชดารัสใน วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ความตอนหนึ่งว่า “การเป็นเสือนั้นไม่สาคัญ
สาคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับ
ตัวเอง อันนี้ก็เคยบอกว่าความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวเอง จะต้อง
ทอผ้าใส่ เอง อย่ างนั้ น มัน เกิน ไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอาเภอ จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่ ง
บางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการ ก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่ างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมาก” (อร
สุดา เจริญรัก, 2551)
แม้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้มาจากกระแสพระราชดารัสตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 จนกระทั่งประเทศไทย
พบกับวิกฤต และนาแนวทางดังกล่าวมาเป็นแกนการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ จนขณะนี้ประเทศไทยฟื้นตัวจาก
วิกฤตดังกล่าวแล้ว แต่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ยังคงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และร่วมสมัย เพราะ
เกิดจากแรงศรัทธาที่นาได้น้อมนาไปปฏิบัติเพื่อพัฒ นาในแต่ละพื้นที่ ดังที่ ณั ฏฐพงศ์ ทองภักดี (2555) ให้
ความเห็นว่าปรัชญานี้ได้รับการยอมรับเพราะสามารถแก้ปัญหาวิกฤตระยะสั้น และมีองค์ความรู้ ที่สามารถเป็น
แนวทางการพัฒนาระยะยาวที่เหมาะสมกับพื้นฐานของสังคมไทย
ปรัชญานี้เกิดขึ้นจากพระวิสัยทัศน์อันยาวไกล ผ่านพระราชกรณียกิจ และโครงการหลวงที่พระองค์
ทรงพัฒนาและกระจายอยู่ทั่วประเทศ ทาให้ประชาชนได้รับประสบการณ์ตรง ปรัชญามีเป้าหมาย คือการ
พัฒ นาที่ส มดุล และยั่งยื น สามารถรับ การเปลี่ ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒ นธรรม โดยยึดหลักทางสายกลาง (ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี , 2555) อีกทั้ง
ไม่ได้ต่อต้านกระแสโลกาภิวัฒน์หากแต่ต้องการให้ปัจเจกชนเป็นรากฐานสาคัญ ที่มีความรู้เท่ าทันเพื่อรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ มิติ
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ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่
ระดับ ครอบครัว ระดั บ ชุ ม ชน ถึงระดั บ รั ฐ ทั้ งในการพั ฒ นาบริห ารประเทศให้ ด าเนิ น ไปในทางสายกล าง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อัน
เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงทั้ งภายนอกและภายใน ทั้ งนี้ จะต้ อ งอาศั ย ความรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมั ด ระวั ง อย่ า งยิ่ ง ในการน าวิ ช าการต่ า ง ๆ มาใช้ ในการวางแผนและการด าเนิ น การทุ ก ขั้ น ตอนและ
ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ
ในทุกระดับให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความ
อดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี ”
(คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2549)
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเกี่ยวกับความหมายของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติมว่า
“เศรษฐกิจพอเพียง แปลว่า Sufficiency Economy…คาว่า Sufficiency Economy นี้ ไม่มี
ในตาราเศรษฐกิจ. จะมีได้อย่างไร เพราะว่าเป็นทฤษฎีใหม่... Sufficiency Economy นั้นไม่
มีในตารา เพราะหมายความว่าเรามีความคิดใหม่...และโดยที่ท่านผู้เชี่ยวชาญสนใจ ก็
หมายความว่าเราก็สามารถที่จะไปปรับปรุง หรือไปใช้หลักการเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของ
ประเทศและของโลกพัฒนาดีขึ้น.”
“...เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเขาตีความว่าเป็นเศรษฐกิจชุมชน หมายความว่า ให้พอเพียงใน
หมู่บ้านหรือในท้องถิ่น ให้สามารถที่จะพอมีพอกิน เริ่มด้วย พอมี พอกิน พอมีพอกินนี้เป็น
เพียงเริ่มต้นของเศรษฐกิจ เมื่อปีที่แล้วบอกว่าถ้าพอมีพอกิน คือพอมีพอกินของตัวเองนั้น
ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเศรษฐกิจสมัยหิน ไม่เป็นเศรษฐกิจพอเพียง...”
(พระราชดารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 23 ธันวาคม พ.ศ. 2542)
“คาว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง...ไม่ได้หมายถึงการมีพอสาหรับใช้เองเท่านั้น แต่มี
ความหมายว่าพอมีพอกิน...พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไป
เบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทาอะไรก็พอเพียง
ปฏิบัติตนก็พอเพียง...”
“...พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก...”
(พระราชดารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541)
“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน...”
(พระราชดารัสจากวารสารชัยพัฒนา พ.ศ. 2542)
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วิวัฒน์ชัย อัตถากร (2553) กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นกระบวนทัศน์การพัฒนา ที่เน้นการพัฒนา
คน โดยให้คนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งต่างจากระบบคิดแบบทุนนิยมที่มองคนเป็นเครื่องมือ โดยเศรษฐกิจพอเพียงให้
คนเป็ น ผู้กระทา และผู้กาหนด จึงให้ความสาคัญกับการพึ่งตนเองตั้งแต่ในระดับบุคคลไปสู่ระดับโลก โดย
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในคนทุกสาขาอาชีพ ทุกสถานภาพ ทั้งคนในเมืองและชนบท ไม่
เพียงเท่านี้ ยังสามารถนาไปเป็นฐานคิดของยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ การพัฒนาระดับโลกได้อีกด้วย
สามารถสร้างทางเลือก/ทางรอดสู่ความร่มเย็น ยั่งยืนได้
จุฑาพรรธ์ ผดุงชีพ (2556) กล่าวว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางที่ทาให้เกิดความสมดุล โดย
ที่ประเทศชาติสามารถทันสมัย และเป็นสากลได้โดยที่ไม่ต้องต่อต้านกระแสโลกาภิวัฒน์ และการอยู่ร่วมกันของ
คนในสังคมเศรษฐกิจพอเพียงจะทาให้โครงสร้างทางสังคมถูกปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น โดยสิ่งสาคัญคือการ
ผลิ ตจะต้องสัมพัน ธ์กับ การบริโภค เช่น เดียวกับ กรมการศาสนา (2550, อ้างถึงใน พระวิทยา ญาณสาโร,
2554) ที่ไม่ปฏิเสธความก้าวหน้าในเศรษฐกิจในระดับมหภาค แต่ ต้องสร้างพื้นฐานจากเศรษฐกิจในตัวบุคคล
เสียก่อน คือ ต้องพอมีพอใช้ จนมีอาชีพและฐานะที่เพียงพอจนสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าในเศรษฐกิจ
ระดับที่สูงขึ้น
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้กล่าวถึงการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในคาปรารภ ในหนังสือ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อรสุดา เจริญรัก,
2551) ว่ า คื อ การพั ฒ นาที่ ตั้ งอยู่ บ นพื้ น ฐานของทางสายกลางและความไม่ ป ระมาท โดยค านึ งถึ งความ
พอประมาณ ความมี เหตุผ ล และการสร้างภูมิ คุ้มกัน ที่ดีในตั ว ตลอดจนการใช้ความรู้ความรอบคอบและ
คุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทาต่าง ๆ สอดคล้องกับ พระวิทยา ญาณสาโร (2554)
ที่ให้หลักมัชฌิมาปฏิปทาในกาดาเนินชีวิต ให้มีการพึ่งตนเองภายใต้หลัก 5 ประการ ดังนี้ ด้านจิตใจ โดยมีจิตใจ
เข้ ม แข้ ง ส านึ ก ดี ด้ า นสั ง คม โดยมี ชุ ม ชนที่ เ กื้ อ หนุ น กั น มี เ ครื อ ข่ า ยระหว่ า งชุ มชนที่ แ ข็ ง แรงด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการอย่างชาญฉลาด และเพิ่มมูลค่าเพิ่ม ด้านเทคโนโลยี โดย
การพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้าน และเลือกเฉพาะเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการ และด้าน
เศรษฐกิจ คือการมุ่งลดรายจ่าย โดยสร้างดุลยภาพให้เกิดขึ้นระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มีอาชีพสุจริต แล้วจึง
พัฒนาไปสู่การกินดีอยู่ดี
ดังนั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นหรือแนวคิดที่มีหลักการและอุดมการณ์ เพื่อช่วยพัฒนาชีวิต
มนุษย์และสังคมมุ่งไปสู่ความยั่งยืน โดยเริ่มจากที่ตัวบุคคล เชื่อมโยงเป็นลาดับจนขยายสู่ประเทศชาติ ยึดหลัก
ทางสายกลาง ภายใต้หลักคิดการรู้จักประมาณตน มีเหตุผล และสามารถก้าวทันโลกาภิวัฒน์ โดยมีความรู้ และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน
สุขสรรค์ กันตะบุตร (2553) ได้สรุปรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียงว่ามี 2 รูปแบบ ดังนี้
1. เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน สามารถพึ่งตนเองได้ โดยไม่โลภ
มากและไม่เบียดเบียนคนอื่น
2. เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า คือ การแลกเปลี่ยนร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อ
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ทาให้ส่วนรวมได้รับประโยชน์และนาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมให้เจริญอย่างยั่งยืน
สุน ทร กุล วัฒ นวรพงศ์ (2554, อ้างถึงใน สุ กันยา แก้ว สุว รรณ์ , 2557) กล่ าวว่าเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถมองได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับภูมิภาค หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือ
ภูมิภาคหนึ่ง ๆ ในการผลิตสินค้า และบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้น ๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่ งพาปัจจัยต่าง ๆ ที่
เราไม่ได้เป็นเจ้าของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในระดั บ บุ ค คล หมายถึ ง ความสามารถในการด ารงชี วิ ต ได้ อ ย่ า งไม่
เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพ ที่สาคัญไม่หลงไปตามกระแสของวัตถุนิยม
มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใด
จากแนวคิดของสุขสันต์ และสุนทร เศรษฐกิจพอเพียงจึงสามารถมองได้ใน 2 มิติ คือ มิติมหภาค ที่
หมายถึงความสามารถของชุมชน และสังคม ที่ร่วมแรงร่วมใจกันผลิตสินค้าโดยใช้ปัจจัยการผลิตในชุมชน หรือ
สังคมนั้น ๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมิติจุลภาค หมายถึง การที่บุคคลสามารถพึ่งพาตนเองได้ รู้จักประมาณ
ตน และไม่ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน
องค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง
ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี (2555) กล่าวว่า หลังจากแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ได้เริ่ม
ดาเนินการทาให้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
มากขึ้น จึงเกิดคณะทางานทาการศึกษาวิเคราะห์ต่อไปเพื่อแยกแยะโครงสร้างเนื้อหาตาที่ได้พระราชทานมา
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการประยุกต์ใช้ โดยแยกองค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นหลัก
พิจารณา 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 กรอบความคิด เป็นการชี้แนะแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนทั้งแนวทางการปฏิบัติและ
ตัวอย่างการประยุกต์ที่เกิดขึ้น โดยปรัชญาใช้ได้ทั้งระดับปัจเจกชน ครอบครัว ชุมชน และประเทศ ในที่นี้มอง
ในแง่การบริหารเศรษฐกิจ (ระดับประเทศ) เป็นการมองโลกในลักษณะพลวัต มีการเปลี่ยนแปลง มีความไม่
แน่นอนและมีความเชื่อมโยงกั บกระแสโลก มุ่งผลทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในมิติ
ต่าง ๆ เป็นการเปลี่ยนแปลงกรอบแนวคิดในการพัฒนา สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ
ส่วนที่ 2 คุณลักษณะ คือเป็นแนวทางการดารงอยู่และการปฏิบัติตนตามแนวทางที่ควรจะเป็น ใช้ได้
กับ ประชาชนทุกระดับ ทุกหน้ าที่ เป็น การดาเนินตามทางสายกลาง ปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงมิใช่เป็น
เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ เพราะเป็นแนวทางการปฏิบัติตนซึ่งมีหลายมิติ นอกจากนี้ยังให้มีความเท่าทันโลกคือ
กระแสโลกาภิวัฒน์ คือไม่ใช่ปิดประเทศ แต่ก็ต้องไม่เปิดเสรีจนไร้ การควบคุม ไม่ใช่การอยู่อย่างโดดเดี่ยวหรือ
อยู่โดยพึ่งพิงภายนอกทั้งหมด
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ส่วนที่ 3 เนื้อหาหรือคานิยาม ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายใน โดยจะต้องประกอบไปด้วย 3 คุณลักษณะพร้อม ๆ กัน ดังนี้
ความพอประมาณ (Moderation) มีสองนัย คือ ความพอดี ไม่สุดโต่ง และการยืนได้บนขาของตนเอง
(Self-reliant) เป็นการดาเนินชีวิตอย่างทางสายกลาง โดยมีการกระทาไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไปในมิติต่าง
ๆ เช่น การบริโภค การผลิ ตอยู่ ในระดับสมดุล การใช้จ่าย การออมอยู่ในระดับที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้
ตนเอง เป็ น สิ่งที่เราทาอะไรเต็มศักยภาพ ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้ อื่น เพื่อเป็นการยืนได้โดยล าแข้งของ
ตนเอง
ความมีเหตุมีผล (Reasonableness) หมายความว่าการติดสินใจเกี่ยวกับพฤติ กรรมต่าง ๆ ที่มีความ
พอประมาณในมิติต่าง ๆ โดยต้องมีสติรอบรู้คิดถึงระยะยาว มีเป้าหมายและวิธีการที่เหมาะสม มีความรู้ มีการ
พิจารณาจากเหตุ ปัจจัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คานึงถึงผลกระทบของการกระทาและความเสี่ยง จะทาให้เกิด
ความพอประมาณทั้งในปัจจุบันและอนาคต
การมีภูมิคุ้มกันในตัวดีพอสมควร (Self-immunity) พลวัตในมิติต่าง ๆ ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงใน
สภาวะต่ า ง ๆ อย่ า งรวดเร็ ว ขึ้ น จึ งต้ อ งมี ก ารเตรี ย มตั ว พร้ อ มรั บ ผลกระทบที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น จากการ
เปลี่ยนแปลง การกระทาที่เรียกได้ว่าพอเพียงไม่คานึงถึงเหตุการณ์และผลในปัจจุบัน แต่จาเป็ นต้องคานึงถึง
ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้ข้อจากัดหรือข้อมูลที่มีอยู่ และสามารถ
สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และการมีภูมิคุ้มกันจะทาให้มีความพอเพียงแม้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ถึงจะมีเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดก็รับมือได้
ส่ ว นที่ 4 เงื่อ นไขการปฏิ บั ติ ตามปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งคื อ เงื่อ นไขความรู้ ได้ แ ก่ มี ค วามรู้
รอบคอบ ระมัดระวัง และเงื่อนไขคุณธรรม กล่าวคือ
เงื่อนไขความรู้ คือ มีความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ อย่างรอบด้าน เพื่อใช้เป็นประโยชน์พื้นฐาน เพื่อ
น าไปใช้ ในการปฏิ บั ติ อ ย่ า งพอเพี ย ง ท าให้ เกิ ด การตั ด สิ น ใจที่ ถู ก ต้ อ ง อี ก ทั้ งการมี ค วามรอบคอบ ความ
ระมัดระวัง คือ มีการวางแผน โดยสามารถนาความรู้และหลั กวิช าต่าง ๆ มาเชื่อมโยงกัน และความมีส ติ
ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ ในการนาแผนปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนหลักวิชาการไปปฏิบัติ
เงื่อนไขคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งครอบคลุมคนทั้งชาติ มีสองด้านคือ ด้านจิตใจ/ปัญญาและ
ด้ านการกระท า ในด้ านแรกเน้ น ความรู้ คู่ คุ ณ ธรรม ตระหนั ก ในคุ ณ ธรรม ซื่ อสั ต ย์ สุ จ ริต และรอบรู้อ ย่า ง
เหมาะสม ส่วนด้านการกระทา เน้นความอดทน ความเพียร สติปัญญา และความรอบคอบ เงื่อนไขนี้จ ะทาให้
การปฏิบัติตามเนื้อหาของความพอเพียงเป็นไปได้ เพราะตนจะไม่มีความโลภ ไม่เบียดเบียนคนในสังคม เพราะ
ความโลภจะทาให้ทาอะไรสุดโต่ง ไม่นึกถึงความเสี่ยง ไม่รู้จักพอ ทาให้มีโอกาสกระทาการทุจริต
ส่วนที่ 5 แนวทางปฏิบัติและผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็น
อย่างดี โดยความพอเพียงเป็นทั้งวิธีการและผล (Means and Ends) จากการกระทา โดยจะทาให้เกิดวิถีการ
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พัฒนาและผลของการพัฒนาที่สมดุล และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ความสมดุลและความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงหมายถึง ความสมดุลในทุกด้านที่กล่าวมา ในขณะเดียวกันความสมดุลของการกระทาทั้งเหตุและ
ผลจะนาไปสู่ความยั่งยืนของการพัฒนา
สามารถสรุปโครงสร้างของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ดังนี้
ทางสายกลาง

เงื่อนไขคุณธรรม

เงื่อนไขความรู้
(รอบรู ้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

(ซื่อสัตย์ สุ จริ ต ขยัน อดทน สติปัญญา
แบ่งปั น)

นาไปสู่

เศรษฐกิจ / สังคม / สิง่ แวดล้ อม / วัฒนธรรม
สมดุล / มัน่ คง / ยัง่ ยืน

ภาพที่ 1.1 สรุปโครงสร้างของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554.
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้มีสาระสาคัญอยู่ 5 ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การมีภูมิคุ้มกัน ทั้ง 3 หลักปฏิบัติอยู่ภายใต้เงื่อนไข ความรู้ และคุณธรรม หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม “3 ห่วง 2
เงื่อนไข” โดยความ พอประมาณ คือ ความพอดีตามศักยภาพไม่มากหรือน้อยเกินไป มีเหตุผล คือ การใช้สติ
คิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อตนเอง ผู้อื่น สภาพแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จากการกระทาและ
การตัดสินใจของตนเอง ภูมิคุ้มกัน คือ การมีความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและ
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ภายใน หากนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ จะทาให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล มั่นคง และยั่งยืนในมิติ
ต่าง ๆ ของสังคม
เศรษฐกิจบุญนิยม
ระบบเศรษฐกิจโลกปัจจุบันสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระบบเสรีนิยมหรือทุนนิยม และระบบสังคมนิยม
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ชาวอโศก (2531, อ้างถึงใน จิ้งเซี่ยงฝ่าซือ, 2545) กล่าวว่า เป็นระบบ
เศรษฐกิจที่เสมือน ปลาใหญ่กินปลาเล็ก โดยเอกชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน มีการผลิตเพื่อแข่งขันกัน
อย่างเสรี มุ่งเน้นการลดต้นทุน คานึงถึงประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบแรงงานในสายการผลิต
ที่เป็นคนส่วนใหญ่ของสังคม คนงานจึงมีฐานะยากจน และนายทุนซึ่งเป็นคนส่วนน้อยมีฐานะร่ารวยขึ้น จนเกิด
ช่องว่างทางสังคมที่มีสูงขึ้นเพราะการกระจายผลผลิตไม่เพียงพอ นาไปสู่ปัญหาความไม่เป็นธรรม โดย สมณะ
โพธิรักษ์ (2547) ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจแบบทุนนิยมไว้ว่าเป็นเศรษฐกิจที่ “ไม่มีคุณค่าต่อสังคมเลย” เนื่องจาก
ความเหลื่อมล้า ที่ทาร้ายคน และสังคม ตลอดเวลาอย่างไม่มีสิ้นสุดสอดคล้องกับ วิวัฒน์ชัย อัตถากร (2548)
ที่มองว่า ระบบทุนนิยมเป็นการผลิตที่เน้นกาไรเชิงพาณิชย์ โดยล้างผลาญทรัพยากรของโลกสถานเดียว
วิวัฒน์ชัย อัตถากร (2548) กล่าวถึงเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมว่า เป็นหลักที่เชื่อว่าคนจะสามารถเอาชนะ
ธรรมชาติ ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีถึงขีดสุด และมองข้าม
ผลกระทบที่ก่อให้เกิดต่อสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และแม้แต่มนุษย์เอง
ปัญหาของระบบทุนนิยมทาให้เกิดระบบเศรษฐกิจขั้วตรงข้ามที่รัฐยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ปัญหาความ
เหลื่อมล้า คือ ระบบสังคมนิยม โดยรัฐจะเป็นผู้ครอบครองทรัพยากรการผลิตพื้นฐาน และให้เสรีภาพแก่
เอกชนในการถือครองทรัพย์สินอยู่บ้าง ทาให้กลไกราคายังพอมีบทบาท หรือ หากเป็นสังคมนิยมอย่างสุดขั้ว
โดยรัฐจะเป็นเจ้าของทรัพยากรต่าง ๆ และปัจจัยการผลิตทั้งหมด กลไกราคาไม่มีบทบาท โดยการจัดสรร
ทรัพยากรต่าง ๆ จะคานึงถึงสวัสดิการของสังคมเป็นสาคัญ เป้าหมายของระบบสังคมนิยม และคอมมิวนิสต์
คือ
เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจที่มีความเสมอภาค
และเกิดความเป็นธรรมในสังคม
วลัญชา สุพรรณธริกา (2555) กล่าวว่า ระบบบุญนิยมถือเป็นแบบแผนวัฒนธรรมอันมีฐานคิดมาจาก
พุทธศาสนา ที่ถือว่าการให้ หรือเสียสละแก่ผู้อื่น ถือเป็นกาไร ซึ่งเรียกว่าบุญ มีเป้าหมายหลักเพื่อบรรลุ
เป้าหมายสูสงสุดทางศาสนา โดยไม่มุ่งแข่งหรือล้มล้างระบบทุนนิยมโดยตรงหากแต่เป็นแนวทางของระบบ
เศรษฐกิจใหม่ที่เกิดขึ้นมาให้ผู้คนในสังคมเลือก
เปิดโลกบุญนิยม (2540, อ้างถึงใน จิ้งเซี่ยงฝ่าซือ, 2545) ได้เปรียบเทียบปรัชญาของระบบทุนนิยม
และระบบบุญนิยมดังนี้
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1. ความดี
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ทุนนิยม
บุญนิยม
มีการเสียสละ ให้ แต่หวังผลตอบแทน ซึ่งยิ่งได้ ให้โดยบริสุทธิใจ เสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทน
มากยิ่งดี
ศึกษาธรรมะ ฝึกลดกิเลส มีน้าใจ

2. ความเก่ง การได้เปรียบ การเอารัดเอาเปรียบ การฉวย การให้บริการ การเสียสละ จริงใจ ไร้กิเลส
โอกาส ลวงซ้อนซ่อนเชิง
3. กาไร
สิ่งที่เรียกร้อง บีบคั้นเอาจากผู้อื่นมากกว่าที่ลงทุน การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันช่วยเหลือ การให้ ทา
ไป หรือ มากกว่าสิทธิที่พึงได้
เพื่อผู้อื่น
4. ขาดทุน การเสียเปรียบ
การเอาเปรียบคนอื่น
5. เป้าหมาย เงินคือพระเจ้า การได้ใช้ ได้เสพ ถือเป็นกาไรแก่ กรรม 3 (กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม) คือ บาป
ชีวิต
บุญที่ทาไว้ คือทรัพย์ที่สามารถติดต่อไปในทุกชาติ
6. สุดท้าย ทุนนิยมดึงดูดทรัพยากร คนกลายเป็นทาสของ ความขยันเพิ่มสมรรถนะ คนรู้คุณค่าทรัพยากร ชีวิต
ระบบ ฟุ้งเฟ้อ จนสังคมเข้าสู่กลียุค
เรียบง่าย อุดมสมบูรณ์ นาไปสู่สังคมที่สันติ
Heikkila-Horn (1997, pp. 122-125) ได้เปรียบเทียบเศรษฐศาสตร์แบบบุญนิยม กับ ทุนนิยม ไว้ดังนี้
ทุนนิยม
บุญนิยม
1.ลักษณะ
การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไม่ เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างพอประมาณภายใต้
สิ้นสุด
พื้นฐานของศาสนา
2.วัตถุประสงค์
ความร่ารวยทางวัตถุ
ความร่ารวยทางจิตวิญญาณ
3.เกณฑ์ความสาเร็จ
ความฝัน 4 ประการ
เป็นอิสระจากความปรารถนาของปัจเจกชนจาก
-ความร่ารวยทางวัตถุ
-ความร่ารวยทางวัตถุ
-การมีตาแหน่งทางโลก
-การมีตาแหน่งทางโลก
-การมีชื่อเสียง
-การมีชื่อเสียง
-การมีความสุขทางโลกีย์
-การมีความสุขทางโลกีย์
4.เป้าหมายสูงสุด
การผูกพันยึดติดกับความร่ารวย การปลดปล่อยจากการยึดติดความร่ารวยทาง
ทางวัตถุ
วัตถุ
5.ทัศนคติ
ยิ่งใหญ่ มากขึ้น หรูหรา การ
เล็กน้อย ลดลง สามัญ ความอุดมสมบูรณ์ ความ
แข่งขัน ความเห็นแก่ตัว
เอื้อเฟื้อ
6.กิจกรรม
ทางานน้อย ต้องการผลตอบแทน ทางานมาก หวังกาไรน้อย ใช้กาลังคน เน้นการ
มาก เน้นการจัดการและควบคุม มีส่วนร่วม
7.ผลต่อสิ่งแวดล้อม
สร้างมลภาวะ ทาลายสมดุลของ ปกป้องระบบนิเวศน์
ธรรมชาติ
แหล่งที่มา: Heikkilä-Horn, 1997.
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เศรษฐศาสตร์แบบบุญนิยม เชื่อว่าบุญจะทาให้คนเป็นคนดี ทาในสิ่งที่ดี และช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อจะ
ได้รับบุญกุศลเพิ่มมากขึ้น จนนาไปสู่เป้าหมายสูงสุดของกลุ่มชาวอโศก คือ การเป็นชาติบุญนิยม หมายถึงการมี
ศาสนาอยู่ในจิตใจ เศรษฐศาสตร์บุญนิยมนี้เองจะสามารถทาให้คนปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ การ
เข้าถึงความเป็น ชาติบุ ญนิ ยมนี้ หมายถึง ประชาชนใช้ชีวิตภายใต้พื้นฐานความพอใจในสิ่งที่ตนมี หรือรู้จัก
พอประมาณ ไม่มีจิตริษยาผู้อื่น การใช้ชีวิตโดยไม่หลงใหลตามวัตถุนิยม ทาให้คนในสังคมเกิดความเท่าเทียมกัน
ในขณะที่เศรษฐศาสตร์แบบทุนนิยม คนในสังคมจะใช้เกณฑ์วัดความสาเร็จในชีวิต 4 เกณฑ์ คือ ความ
มั่งคั่งร่ารวยทางวัตถุ การมีตาแหน่ งในทางโลก การมีชื่อเสียง และความสุขทางโลกีย์ คนในสังคมทุนนิยม
ต้องการบ้านหลังใหญ่ มีทรัพย์สมบัติมากมาย แต่ชาวบุญนิยมพอใจกับการมีบ้านหลังเล็ก และไม่ต้องการ
สะสมเงินทอง โดยพอใจกับชีวิตเรียบง่าย รู้จักเจียมเนื้อเจียมตัว คนในสังคมทุนนิยมต้องการทางานน้อย แต่ได้
ผลตอบแทนมาก ในขณะที่ชาวบุญนิยมเลือกที่จะทางานมาก เพื่อแลกกับผลตอบแทนที่น้อย เหล่านายทุนจะ
เลือกใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้างสิ่งที่ตนเองต้องการ แต่ทาลายระบบนิเวศน์ ในขณะที่ชาวบุญนิยมเป็นนัก
อนุรักษ์
ในทางปฏิบัติร้านค้าของชาวบุญนิยมที่มีอยู่ทั่วทุกประเทศตามพุทธสถานต่าง ๆ พยายามปฏิบัติตาม
นโยบายด้านคุณธรรม เช่น สินค้าจะถูกติดราคาไว้ 2 ราคา คือ ราคาต้นทุนและราคาขาย โดยบวกกาไรน้อย
มาก แต่นโยบายด้านคุณธรรมของบุญนิยมก็ยังสามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดับ คือ แจกฟรี ขายของต่ากว่าทุน
ขายของเท่าทุน และขายของโดยมีกาไรน้อยมาก
ชาวอโศกและชุมชนราชธานีอโศก
วลัญชา สุพรรณธริกา (2555, น. 3) ได้กล่าวถึงชุมชนราชธานีอโศกว่า “เป็นชุมชนหนึ่งในชุมชนชาว
อโศก เกิดจากการรวมตัวของผู้ปฏิบัติธรรม ที่สมาทานศีล 5 ศีล 8 ตามแนวการสอนพระธรรมวินัยในพุทธ
ศาสนาของสมณะโพธิรักษ์ ได้รวมตัวกันก่อตั้งชุมชนในอาณาบริเวณติดต่อกับพุทธสถาน และสังฆสถานทุกแห่ง
มีลักษณะเฉพาะคือ เป็นชุมชนเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง โดยลดการพึ่งพาจากปัจจัยภัยนอก ลดการเบียดเบียน
ธรรมชาติ โดยการท ากสิ กรรมไร้ส ารพิ ษ มีแนวคิดเสียสละ ช่วยเหลื อผู้ อื่น ลดละกิเลสไม่มีอบายมุข และ
รับประทานอาหารมังสวิรัติ” สุรเธียร จักรธรานนท์ (2550) ได้กล่าวถึงชุมชนราชธานีอโศกว่า “ ลดการกินใช้
ที่ฟุ้งเฟ้อและฟุ่มเฟือย หรือไม่จาเป็นตามกรอบของศีล... และมรรคมีองค์ 8 โดยเน้นการดาเนินชีวิต และความ
เป็ น อยู่ เรี ย บง่าย ปลอดอบายมุ ข ภายในชุ ม ชนการพั ฒ นาจิ ต ส านึ ก ให้ มี ค วามขยั น สร้ างสรรค์ เสี ย สละ
ประกอบสัมมาอาชีพเป็นบุญกุศล รู้รักสามัคคี มีเมตตา มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่สังคม ทาการผลิตปัจจัย 4
เพื่อสร้างสังคมที่พึ่งตนเอง...”
ชาวบุญนิยมสันติอโศก (2557) ได้สรุปว่า พุทธสถานและชุมชนบุญนิยมในปัจจุบัน มี 9 แห่ง คือ 1.
พุทธสถานสันติอโศก (เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพฯ) 2. พุทธสถานปฐมอโศก (อ.เมือง จ.นครปฐม) 3.พุทธสถานศีรษะ
อโศก (อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ) 4.พุทธสถานศาลีอโศก( อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์) 5.พุทธสถานสีมาอโศก ( อ.
เมือง จ.นครราชสีมา) 6. พุทธสถานราชธานีอโศก ( อ.วารินชาราบ จ. อุบลราชธานี) 7.พุทธสถานภูผาฟ้าน้า (
อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่) 8. สังฆสถานทะเลธรรม (อ.เมือง จ. ตรัง) 9. สังฆสถานหินผาฟ้าน้า ( อ.แก้งคร้อ จ.

การประชุมวิชาการระดับชาติ ในวาระครบรอบ 62 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์

16

ชัย ภู มิ) โดยมีส มณะโพธิรั กษ์ เป็ น ผู้น าทางจิตวิญ ญาณ และได้กาหนดลั กษณะของบุ ญ นิยม ที่ สมบูรณ์ 11
ประการ คือ 1. ทวนกระแส (คนละทิศกับทุนนิยม) 2. ต้องเข้าเขต โลกุตระ 3. ทาได้ยาก (ยกเว้นผู้มีบารมีจริง
แม้ยากก็ต้องทา) 4. เป็นไปได้ (ไม่ใช่ฝันเฟื่อง) 5.เป็นสัจธรรม (ของจริงแท้สาหรับมนุษย์และสังคม) 6. “กาไร”
ของชาวบุญนิยมที่เรียก ว่า “รายได้” หรือผลประโยชน์ ก็คือสิ่งที่ให้ออกไป คุณค่าที่ได้สละจริงเพื่อผู้อื่น เพื่อ
มวลมนุษย์ และสัตว์โลกทั้งหลาย จึงเรียกว่า “บุญ” 7. สร้าง “คน”ให้ประสบผลสาเร็จเป็นหลัก 8. ต้องศึกษา
ฝีกฝนกันจนจิตเกิด จิตเป็น เรียกว่าบรรลุธรรม ตามลาดับ จึงเรียกว่าเป็น “ผลสาเร็จจริง” 9. ความร่ารวยอุดม
สมบูรณ์ไม่อยู่ที่ส่วนบุคคล แต่อยู่ที่ “ส่วนรวมหรือส่วนกลาง” 10.เชิญชวนให้มาดูได้หรือพิสูจน์ได้ ดุจเดียวกับ
พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ 11.จุดสัมบูรณ์ คือ อิสรเสรีภาพ ภราดรภาพ สันติภาพ สมรรถภาพ และบูรณภาพ
จิ้งเซี่ยงฝ่าซือ (2545) ได้กล่าวถึงชุมชนชาวอโศกว่า “ ชุมชนชาวอโศกที่เรียกว่าชุมชนบุญนิยมนั้นเป็น
สังคมที่ใช้หลักการพุทธศาสนามาปฏิบัติ อย่างเต็มรูปแบบ เริ่มตั้งแต่การมีระบบวิธีการกลั่นกรองคน เข้าชุมชน
ตามมาตรฐานของศีลในแต่ละคน(ศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227 ตามลาดับ) มีการสอนให้ลดกิเลส...มีแนวการ
บรรลุความสูงสุด ที่ไม่เน้นให้นั่งสมาธิ หลับตาอย่างเดียวแต่จะผนวกไว้ในการทางาน เสียสละ รับใช้ สังคมอย่าง
กลมกลืน อยู่กับชีวิตประจาวัน ดังที่ท่านพุทธทาสเคยย้าว่า การปฏิบัติงานคือการปฏิบัติธรรม ท่านดาไลลามะ
...กล่าวว่าต้นธารแห่งความสุขและทาให้อิ่มใจคือการบริการผู้อื่น”
ดังนั้นชุมชนราชธานีอโศก เป็นชุมชนหนึ่งของชาวอโศก ซึ่งมีลักษณะเป็นชุมชนบุญนิยมที่มีกิ จกรรม
การงานมุ่งผลลัพธ์ เป็นบุญคือผลสาเร็จของบุคคลในชุมชน
อภิชัย พันธเสน (2550) ได้กล่าวถึงชาวอโศกว่า “ผู้สนับสนุนอุดมการณ์ ของชาวอโศกกล่าวว่าสมณะ
โพธิ์รักษ์ ได้ก่อประโยชน์ ในมิติต่างๆของสังคม เช่นความเสมอภาค สันติสุข การพึ่งตนเองและความพอเพียง
สอดคล้ อ งกั บ ประเวศ วะสี ได้ ส รุ ป ความส าคั ญ ของชุ ม ชนชาวอโศกว่ า เป็ น ชุ ม ชนแห่ ง สั น ติ สุ ข ดั ง นี้
“ความสาคัญสูงสุดของขบวนการสัน ติอโศก ไม่ได้อยู่ที่การกินมังสวิรัติ แต่อยู่ที่การสร้างชุมชนที่มีศีล เป็น
ระบบชีวิตให้มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ ไม่กดขี่ ขูดรีด ไม่ทาโดยหวังกาไร แต่แ บ่งปันช่วยเหลือกันเป็นบุญ
นิยม ทาให้ชุมชนสงบเย็น (อภิชัย พันธเสน, 2550)
ชุ ม ชนราชธานี อ โศกเป็ น ชุ ม ชนหนึ่ งของชาวอโศกหรื อ ชาวสั น ติ อ โศก มี ก ารเคลื่ อ นไหวเพื่ อ การ
พึ่งตนเองและลดละกิเลส โดยมีกิจการงานที่ไม่เอาเปรียบกดขี่ ผู้อื่นแต่มีความเสียสละช่วยเหลือแบ่งปัน และ
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งอภิชัย พันธเสน (2550) ได้กล่าวว่า “ในสังคมไทยเศรษฐศาสตร์แนว
ศาสนาที่ มีร ะบบคิด ที่เด่ น มีการเคลื่ อนไหว ทางสั งคมรองรับ และมีก ารนาเอาแนวคิดไปปฏิ บั ติอย่างเป็ น
รูปธรรม ซึ่งปรากฏในชุมชนหลายแห่งทั่วประเทศ ได้แก่เศรษฐศาสตร์ของสานักสันติอโศก นักคิดหลักของ
สานักนี้กล่าวย้าว่า ความคิดหลักของสันติอโศก ก็เป็นแนวความคิดแนวเดียวกับเศรษฐกิจพอเพียง”
จากกระแสเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นทางออกของประเทศไทยในวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540
เป็นต้นมาโดยมีชุมชนราชธานีอโศกเป็นชุมชนบุญนิยมและได้ขานรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาช้านาน (เป็น
หมู่บ้านตามกฎหมาย ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2539 ) โดยเป็นที่ตั้งของศูนย์ฝึกอบรมกสิกรรมไร้สารพิษ เป็น
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แหล่งศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนผู้สนใจทั่วไป เป็นสถานที่จัดงานปีใหม่ของชาวอโศก ซึ่งมี
กิจกรรมขายสินค้าต่ากว่าทุนในงาน (ตลาดอริยะ) ซึ่งในความเป็นบุญนิยมของชุมชน
กรอบแนวคิด
หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง
การรับรู้
หลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยม

การปฏิบัติตนในเศรษฐกิจ
ชุมชนราชธานีอโศก
-คุณธรรมจริยธรรม
-การพึ่งตนเอง
-สานึกสาธารณะ
-การแบ่งปัน
-สิ่งแวดล้อม

6. วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการวิจัยเชิงสารวจ
(Exploratory Research) โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบของการสารวจ (Survey Research) โดย
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น ฆราวาสที่
ไม่ได้มีสถานะเป็นนักเรียน และเป็นสมาชิกของชุมชนราชธานีอโศก
7. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และสถานที่ทาการวิจัย
7.1 ประชากร
ประชากร คือ ฆราวาสที่ไม่ได้มีสถานะเป็นนักเรียน และเป็นสมาชิกของชุมชนราชธานีอโศก จานวน 327 คน
7.2 กลุ่มตัวอย่าง
สุ่มโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญ (Accidental Sampling) จานวน 166 คน
7.3 สถานที่ทาการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดสถานที่ทาการวิจัยเฉพาะในเขตชุมชนราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี
เนื่องจากเป็นชุมชนของชาวอโศกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เป็นศูนย์รวมของชาวอโศก และเป็นชุมชนชาวอโศกที่มี
รูปแบบการทาเศรษฐกิจชุมชนภายใต้หลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยมที่สมบูรณ์
8. เครื่องมือในการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ในแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิดในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่า ง
จานวน 166 ชุด โดยแบบสอบถามแต่ละชุดแบ่งเป็น 5 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อ มู ลทั่ วไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา ที่ อ ยู่อาศัย ใน
ปัจจุบัน ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกชุมชนราชธานีอโศก หน้าที่ประจาในชุมชนราชธานีอโศก รายได้ต่อเดือน
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แหล่ งที่มาของรายได้ เงิน ออม หนี้ สิน โดยให้ ตอบจากรายการที่กาหนด (Multiple Choice) และลักษณะ
คาถามแบบเปิด
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามด้านการรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน
ทั้งหมด 19 ข้อ เกี่ยวกับการรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกชุมชนราชธานีอโศก 17 ข้อ และทั ศนคติ
ของสมาชิกชุมชนราชธานีอโศกที่มีต่อคนไทยโดยทั่วไปเกี่ยวกับการรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง 2 ข้อ เป็น
การวัดระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามด้ านการรับรู้ห ลักคิดเศรษฐกิจบุ ญ นิยม ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน
ทั้งหมด 19 ข้อ เกี่ยวกับระดับการรั บรู้หลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยมของสมาชิกชุมชนราชธานีอโศก เป็นการวัด
ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการปฏิบัติตนในเศรษฐกิจชุมชน ประกอบด้วยข้อคาถามจานวนทั้งหมด 22
ข้อ เพื่อเกี่ย วกับ การปฏิ บั ติตนในเศรษฐกิจ ชุมชนราชธานีอโศก เป็น การวัดระดับ ความคิ ดเห็ น ของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นสาคัญ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย มีลักษณะแบบสอบถามเป็นคาถามเลือกตอบ
จากรายการที่กาหนด และคาถามปลายเปิด
9. การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
ได้ทาการ Pre-test กับชาวอโศกที่สันติอโศก กรุงเทพฯ จานวน 10 คน และได้ปรับปรุงแบบสอบถา
ตามคาแนะนา
10. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือและได้รับความร่วมมือจากผู้นาชุมชนในการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกเข้าร่วม
การวิจัย และสมาชิกในชุมชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่
11. การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลจากแบบสอบถามจะนามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis
method) โดยแบ่งเป็น 5 ส่วนตามองค์ประกอบของแบบสอบถาม ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าสถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ (percentage)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามด้านการรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง ค่าสถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามด้านการรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยม ค่าสถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการปฏิบัติตนในเศรษฐกิจชุมชน ค่าสถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นสาคัญ ค่าสถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ
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12. สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยมของชาวอโศกกับการ
ปฏิบัติตนในเศรษฐกิจชุมชนราชธานีอโศกสามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปนี้จากการศึกษาข้อมูล
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 72.30 อายุ 56 - 65 ปี
คิดเป็นร้อยละ 29.50 ระดับการศึกษาปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 31.90 พักอาศัยในชุมชนราชธานีอโศกคิดเป็น
ร้อยละ 66.30 ระยะเวลาที่เป็นสมาชิกชุมชนราชธานีอโศก 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.30 มีหน้าที่ประจาฐาน
งานในชุมชนราชธานี อโศกคิดเป็นร้อยละ 65.70 ฐานงานที่มีสมาชิกมากที่สุดคือ ฐานงานกสิกรรมไร้สารพิษ
คิดเป็น ร้อยละ 16.30 กิจ กรรมที่สมาชิกชุมชนเข้าร่วมมากที่สุด คือ ธรรมวัตรเช้า คิดเป็นร้อยละ 34.93
สมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีรายได้ คิดเป็นร้อยละ 34.30 รายได้พอดีกับรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 56.60 ไม่มีเงินเหลือ
เก็บออม คิดเป็นร้อยละ 74.10 และไม่มีหนี้สินเลย คิดเป็นร้อยละ 89.80
วิเคราะห์การรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยม
ผลการวิจัยกลุ่มตัวอย่างพบว่า สมาชิกชุมชนราชธานีอโศกมีระดับการรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาเป็นข้อทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้สมาชิกชุมชนราชธานีอโศกเห็นว่าคนไทย
โดยทั่วไปมีความเข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับน้อย ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของสมาชิกชุมชนราชธานีอโศกเกี่ยวกับการรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง
การรับรูห้ ลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

ไม่เลย

1. การรู้จักพึ่งตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น คือหลักการสาคัญของ
หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง

83.10
(138)

13.30
(22)

3.00
(5)

0.60
(1)

-

2. ในสภาวะเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยความผันผวนเช่นปัจจุบัน
การรับรูห้ ลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งสาคัญ

81.90
(136)

12.70
(21)

4.80
(8)

.60
(1)

-

3. หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงนาไปสู่การปฏิบัติที่ต้องไม่ทาให้

80.10

16.90

3.00

-

-

ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน
4. หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช้ประยุกต์ในการ

(133)
80.10

(28)
15.10

(5)
4.20

.60

-

ดารงชีวิตของทุกคน ทุกระดับ

(133)

(25)

(7)

(1)

5. การรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความสาคัญต่อการ

78.90

16.30

4.80

-

-

วางรากฐานชีวิตในทุกด้าน
6. การรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องสอดคล้องใน 5

(131)
78.30

(27)
15.70

(8)
5.40

0.60

-

ขั้นตอน ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคมุ้ กัน

(130)

(26)

(9)

(1)

78.30
(130)

16.90
(28)

4.80
(8)

-

ที่ดี การมีความรู้ และการมีคุณธรรม เพื่อให้การใช้ชีวิตในชุมชน
มีความสุข
7. หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนามาใช้ร่วมกับหลักคิด
เศรษฐกิจบุญนิยมได้เป็นอย่างดี

-
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ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของสมาชิกชุมชนราชธานีอโศกเกี่ยวกับการรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ)
การรับรูห้ ลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง
มากที่สุด
7. หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนามาใช้ร่วมกับหลักคิด
78.30
เศรษฐกิจบุญนิยมได้เป็นอย่างดี
(130)
8. หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถทาให้พฤติกรรมของชาว
77.7
ชุมชนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น (เช่น กินอยู่อย่างเรียบง่าย
(129)
กินพอดีอยู่พอดี ประหยัด เสียสละ)
9. การใช้ชีวิตในชุมชนราชธานีอโศก คุณลักษณะทั้ง 3 ของหลัก 74.10
คิดเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ (123)
มีภูมิคมุ้ กันที่ดี จะทาให้การดาเนินชีวิตเป็นไปอย่างสมถะและ
พอใจในสิ่งที่ตนมีเป็น
10. การเตรียมตัวเพื่อรับมือกับการเปลีย่ นแปลงโดยไม่ประมาท 73.50
อย่างรอบคอบ มีสติ เป็นองค์ประกอบสาคัญของหลักคิด
(122)
เศรษฐกิจพอเพียง
11. การรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนามาประยุกต์ใน 71.10
การทาเศรษฐกิจชุมชนได้ทุกชุมชน
(118)
12. การรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง สามารถทาได้ผา่ นการ
68.10
ปฏิบัติงานตามฐานงานกิจกรรมต่าง ๆ (เช่น ฐานงานโรงสี ฐาน
(113)
งานโรงเต้าหู้ ฐานโรงครัว ฐานงานสื่อสาร ฐานขยะวิทยา)
13. หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถสร้างจิตสานึกในการ
66.90
ทางานเสียสละตนเองเพื่อชุมชนหรือใช้สินค้าที่ได้จากชุมชน ให้
(111)
พอดี ไม่ฟุ่มเฟือย
14. หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงช่วยในการต่อยอดความคิดเพื่อ
64.50
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
(107)
15. หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถสร้างความมั่นคงด้าน
63.9
เศรษฐกิจ (หมายถึง ทุนธรรมชาติถูกใช้อย่างเป็นระบบ
(106)
ประชาชนมีงานทา มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม) และด้านจิตใจ (มี
สุขภาพจิตทีด่ ี มีสติ เชาว์ปัญญา มีแรงบันดาลใจ ) และสร้าง
ค่านิยมของการทาเศรษฐกิจชุมชนในชุมชนราชธานีอโศกได้
16. เราสามารถรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้หลายรูบแบบ
62.70
เช่น หนังสือ อินเทอร์เน็ต ผูร้ ู้วิทยากร สมณะ สิกขมาตุ
(104)
17. การรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงทาให้การทางานในทุก
50.00
ฐานต้องมีการวางแผนและเงื่อนไขโดยปฏิบัติตามแผนการ
(83)
ทางานในแต่ละฐานอย่างเคร่งครัด
18. คนไทยโดยทั่วไปปฏิบัตติ นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
6.60
(11)

มาก
ปานกลาง
16.90
4.80
(28)
(8)
18.10
4.20
(30)
(7)

น้อย
-

ไม่เลย
-

-

-

21.10
(35)

4.80
(8)

-

-

21.10
(35)

4.80
(8)

0.60
(1)

-

22.30
(37)
22.30
(37)

6.60
(11)
9.60
(16)

-

-

-

-

22.90
(38)

9.60
(16)

0.60
(1)

-

28.30
(47)
27.7
(46)

6.60
(11)
8.40
(140)

-

0.60
(1)
-

26.50
(44)
31.90
(53)

10.20
(17)
15.70
(26)

0.60
(1)
1.8
(3)

0.60
(1)

3.60
(6)

20.50
(34)

59.0
(98)

10.20
(17)

-

-
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ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของสมาชิกชุมชนราชธานีอโศกเกี่ยวกับการรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ)
การรับรูห้ ลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง
19. คนไทยโดยทั่วไปมีความเข้าใจหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง
รวม(เฉลีย่ )

มากที่สุด
8.40
(14)
56.60
(94)

มาก
ปานกลาง
7.20
29.50
(12)
(49)
38.60
4.80
(64)
(8)

น้อย
ไม่เลย
48.80
6.0
(81)
(10)
-

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับการรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยมในระดับมากที่สุด และเมื่อแยกพิจารณา
เป็นข้อทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของสมาชิกชุมชนราชธานีอโศกเกี่ยวกับการรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยม
การรับรูห้ ลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยม
1. การพึ่งตนเองและระบบสาธารณะโภคีเป็นหลักการสาคัญ
ของแนวคิดเศรษฐกิจบุญนิยม
2. หลักคิดเศรษฐกิจบุญ นิยมคือการปฏิ บัติอย่างเสียสละและ
ละอายที่จะเอาเปรียบผู้อื่น
3. การรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจบุญ นิ ยมมีความสาคัญ ต่อการใช้
ชีวิตของชาวอโศก
4. ในสภาวะเศรษฐกิจที่ เต็ มไปด้วยความผันผวนเช่น ปัจจุบั น
การรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยมเป็นสิ่งสาคัญ
5. การรั บ รู้ ห ลั ก คิ ด เศรษฐกิ จ บุ ญ นิ ย มจะต้ อ งเข้ า ใจหลั ก
สาธารณะโภคี เพื่อให้การใช้ชีวิตในชุมชนมีความสุข
6. การรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยมมีความสาคัญอย่างมากใน
การอยู่ร่วมกันของชาวชุมชนราชธานีอโศก
7. หลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยมสามารถทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของชาวชุมชนที่ดีขึ้น (เช่น กินน้อย ใช้น้อย ทางาน
มาก ความเอื้ออาทร การเสียสละ)
8. บูรณาการ สร้างสรรค์ และปัญจภาพ (อิสรเสรีภาพ ภราดร
ภาพ สันติภาพ สมรรถภาพ และ บูรณภาพ) คือเศรษฐกิจแบบ
บุญนิยม
9. หลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยมคือการนาหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ภายใต้บริบทของชุมชนราชธานีอโศก
10. การรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยม สามารถทาได้ผ่านการปฏิบัติงาน
ตามฐานงานกิจกรรมต่าง ๆ (เช่น ฐานงานโรงสี ฐานงานโรงเต้าหู้ ฐานโรง
ครัว ฐานงานสื่อสาร ฐานขยะวิทยา)
11. หลั ก คิ ดเศรษฐกิ จบุ ญ นิ ยมสามารถสร้ างความมั่ นคงทาง
เศรษฐกิ จที่ยั่งยืน (หมายถึง ทุ นธรรมชาติถูกใช้ อย่างเป็ นระบบ
ประชาชนมีงานท า มี เทคโนโลยี ที่ เหมาะสม) และด้านจิ ตใจ (มี
สุ ขภาพจิ ตที่ ดี มี สติ เชาว์ ปั ญ ญา มี แรงบั นดาลใจ ) และสร้ าง
ค่านิยมของการทาเศรษฐกิจชุมชนในชุมชนราชธานีอโศกได้

มากที่สุด
83.70
(139)
78.30
(130)
77.70
(129)
77.10
(128)
75.30
(125)
73.50
(122)
72.90
(121)

มาก
11.40
(19)
15.10
(25)
19.30
(32)
15.10
(25)
20.50
(34)
24.70
(41)
21.10
(35)

ปานกลาง
4.80
(8)
6.60
(11)
2.40
(4)
6.0
(10)
4.20
(7)
1.20
(2)
5.40
(9)

น้อย
-

ไม่เลย
-

-

-

0.60
(1)
.60
(1)
-

-

0.60
(1)
0.60
(1)

-

72.30
(120)

22.90
(38)

4.80
(8)

-

-

69.90
(116)
69.30
(115)

21.70
(36)
22.30
(37)

7.20
(12)
7.8
(13)

0.60
(1)
0.60
(1)

0.60
(1)
-

68.70
(114)

23.50
(39)

7.80
(13)

-

-

1.20
(2)
-

-
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ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของสมาชิกชุมชนราชธานีอโศกเกี่ยวกับการรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยม (ต่อ)
การรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยม

มากที่สุด มาก

ปานกลาง น้อย

ไม่เลย

12. หลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยมสามารถสร้างจิตสานึกในการ
ทางานเสียสละตนเองเพื่อชุมชนหรือใช้สินค้าที่ได้จากชุมชน
ให้พอดี ไม่ฟุ่มเฟือย
13.การรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยมสามารถนามาประยุกต์
ในการทาเศรษฐกิจชุมชนได้
14. การบริหารของบริษั ทเอกชนต้องมีบรรษัทภิบาล ต้องมีความ
รับผิ ดชอบต่ อสั งคม ภาคประชาชนตรวจสอบได้ พึ งปฏิ บั ติ ตาม
หลักการสาคัญนี้
15. หลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยมช่วยต่อยอดความคิดเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
16. การบริหารบ้านเมืองที่ดีของรัฐบาล ของหน่วยงานต่าง ๆ ของ
รัฐบาล รัฐวิสาหกิจหรือกึ่งรัฐวิสาหกิจ ต้องมีธรรมาภิบาล โปร่งใส
ตรวจสอบได้ พึงปฏิบัติตามหลักการสาคัญนี้
17. การรับ รู้หลั กคิ ด เศรษฐกิ จบุ ญ นิย มสามารถท าได้ห ลาย
รูป แบบ เช่น หนั งสือ อิน เทอร์เน็ต ผู้รู้วิทยากร สมณะ สิ ก
ขมาตุ
18. หลั ก คั ด เศรษฐกิ จ บุ ญ นิ ย มสามารถใช้ ป ระยุ ก ต์ ในการ
ดารงชีวิตของทุกคน ทุกระดับ
19. การรับรู้หลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยมทาให้การทางานในทุก
ฐานต้อ งมี การวางแผนและเงื่อ นไขโดยปฏิ บั ติ ต ามแผนการ
ทางานในแต่ละฐานอย่างเคร่งครัด

68.70
(114)

24.70
(41)

6.60
(11)

-

-

68.10
(113)
68.10
(113)

24.70
(41)
20.50
(34)

6.00
(10)
9.60
(16)

1.20
(2)
1.20
(2)

0.60
(1)

67.50
(112)
67.50
(112)

24.10
(40)
25.30
(42)

7.80
(13)
6.0
(10)

0.60
(1)
0.60
(1)

0.60
(1)

62.00
(103)

27.70
(46)

8.40
(14)

1.80
(3)

-

57.2
(95)
55.40
(92)

18.70
(31)
29.50
(49)

14.50
(24)
14.50
(24)

7.20
(12)
0.60
(1)

2.40
(4)
-

รวม(เฉลี่ย)

66.30
(110)

29.50
(49)

4.20
(7)

-

-

ศึกษาการปฏิบัติตนในเศรษฐกิจชุมชน ตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยม
การวิจัยพบว่าสมาชิกราชธานีอโศกมีการปฏิบัติตนในเศรษฐกิจชุมชนตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงและ
เศรษฐกิ จบุ ญนิ ยมในระดั บมากที่ สุ ด และเมื่ อศึ กษาเป็ นข้อทุ กข้ ออยู่ในระดั บมากที่ สุ ด ดั งแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 การปฏิบัติตนในเศรษฐกิจชุมชน ตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิดเศรษฐกิจบุญ
นิยมของ สมาชิกชุมชนราชธานีอโศก
การปฏิบัติตนในเศรษฐกิจชุมชน

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

ไม่เลย

-

-

-

-

-

-

1. ท่านเห็นว่าการมีคุณ ธรรมจริยธรรมจะทาให้เศรษฐกิจ ชุมชนพัฒ นา
อย่างยั่งยืน

83.70

12.70

3.60

(139)

(21)

(6)

2. ท่ า นเห็ น ว่ า การมี แ ละรั ก ษาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมจะสามารถสร้ า ง
ความสุขให้กับชาวชุมชนเพิ่มมากขึ้น

80.10

14.50

5.40

(133)

(24)

(5)

3. ท่ านคิ ด ว่า เศรษฐกิ จชุ ม ชนจะก้ าวหน้ าได้ ห ากยึด หลั ก คิ ด เศรษฐกิ จ
พอเพียง

78.90

15.10

6.00

(131)

(25)

(10)

4. ท่านคิดว่าทรัพยากรธรรมชาติต้องถูกใช้อย่างเป็นระบบ อย่างยั่งยืนและ
คุ้มค่าให้มากที่สุดโดยไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

77.70

16.90

4.20

1.20

(129)

(28)

(7)

(2)

5.ท่ านเห็นด้วยว่าการนาวัตถุดิบจากธรรมชาติมาหมุนเวียนใช้ใหม่เป็นสิ่งที่ถูกต้อง
และควรมีการส่งเสริมอย่างจริงจัง

75.30

16.90

7.20

-

(125)

(28)

(12)

6. ท่านเห็นด้วยที่ชุมชนจะผลิตปัจจัยต่าง ๆ เพื่อคนในชุมชนได้ใช้ร่วมกัน
อย่างพอเพียงเสียก่อน ส่วนที่เหลือส่งขายไปสู่ภายนอก

75.30

13.30

10.20

1.20

(125)

(22)

(17)

(2)

7. ท่ านมี ความคิ ดว่ าแต่ ละชุ มชนต้ องพั ฒนาภู มิ ปั ญญาของตนเพื่ อน าไปสู่ การ
พึ่งตนเอง และเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชน

72.30

22.90

4.80

-

-

(120)

(38)

(8)

8. ท่านคิดว่าจาเป็นต้องพัฒนาวัตถุดิบที่ได้จากทรัพยากร ธรรมชาติ ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ผลผลิตจากการ
พัฒนาวัตถุดิบดังกล่าวได้มากที่สุด

71.70

18.70

8.40

0.60

0.60

(119)

(31)

(14)

(1)

(1)

9. การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน จะต้ อ งเลื อ กเทคโนโลยี ที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมและเหมาะสมกับสภาพและความต้องการของชุมชน

71.10

22.90

6.00

-

-

(118)

(38)

(10)

10. ท่านตระหนักดีว่าไม่ช้าก็เร็วทรัพยากรธรรมชาติจะลดลงและหมดไป

70.50

25.30

3.60

0.60

-

(117)

(42)

(6)

(1)

11. ท่านคิดว่าจาเป็นต้องพัฒนาวัตถุดิบที่ได้จากทรัพยากร ธรรมชาติให้
เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าสูงสุด

70.50

19.90

9.00

-

(117)

(33)

(15)

12. ท่านคิดว่าเศรษฐกิจชุมชนไม่ว่าที่ใดจะมีความเข้มแข็งและสามารถ
สร้างรายได้พอเพียงหล่อเลี้ยงคนในชุมชนได้ หากคนในชุมชนให้ความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

70.50

23.50

3.60

1.80

0.60

(117)

(39)

(6)

(3)

(1)

13. ท่านคิดว่าหากคนในชุมชนสามารถลดต้นทุน ในการผลิตและมีการใช้
สินค้าที่ชุมชนผลิตอย่างพอเพียงประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้นจะทาให้มี
ผลผลิตส่วนเกินที่มีคุณภาพเหลือขายจึงส่งขายออกนอกชุมชน จะทาให้

69.30

21.10

7.80

1.20

0.60

(115)

(35)

(13)

(2)

(1)

0.60
(1)
-

0.60
(1)
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เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นอีกทางหนึ่ง

ตารางที่ 3 การปฏิบัติตนในเศรษฐกิจชุมชน ตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยมของ
สมาชิกชุมชนราชธานีอโศก (ต่อ)
มาก
ที่สุด

การปฏิบัติตนในเศรษฐกิจชุมชน

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

ไม่เลย

-

-

-

0.60

14. ท่านคิดว่าการส่งเสริมให้คนในชุมชนใฝ่หาความรู้จนสามารถพัฒนา
เทคโนโลยีผสมผสานกับภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่สอดคล้อง
กับลักษณะของชุมชน จนชุมชนและคนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้

68.10

24.10

7.80

(113)

(40)

(13)

15. ท่านคิดว่าชุมชนอื่น ๆ ควรทาประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคม

65.70

26.50

7.20

(109)

(44)

(12)

65.10

26.50

7.20

0.60

0.60

(108)

(44)

(12)

(1)

(1)

17. ท่ านคิ ดว่ าชุ มชนอื่ น ๆ ที่ ก าลั งพั ฒ นาเศรษฐกิ จชุ มชนตามหลั กคิ ด
เศรษฐกิ จพอเพี ยงควรสร้ างสายสั มพั นธ์ กั นเป็ นเครือข่ ายเพื่ อแลกเปลี่ ยน
ความรู้ และเพิ่มความมัน่ คงให้กับชุมชนที่ตนอาศัยอยู่

63.90

26.50

7.80

1.20

0.60

(106)

(44)

(13)

(2)

(1)

18. เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นในชุมชนท่านพร้อมจะทาตามกฎของชุมชนเพื่อ
ประโยชน์ของคนส่วนมาก

63.30

5.40

0.60

-

(105)

30.70
(51)

(9)

(1)

19. ท่านยอมเสียสละสิทธิของตนเองในการเข้าถึงทรัพ ยากรในชุมชนเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม

63.30

27.10

9.60

-

-

(105)

(45)

(16)

20. ท่ านคิด ว่าชุ มชนต่าง ๆ บริห ารจัด การเศรษฐกิ จ ชุม ชน โดยคนใน
ชุมชนเอง

62.70

28.30

7.20

1.20

0.60

(104)

(47)

(12)

(2)

(1)

21. จะเป็นผลดีอย่างยิ่งหากชุมชนจะสนับสนุนให้คนในชุมชนได้รับความรู้
จากภายนอกที่ เปลี่ ยนแปลงตลอดเวลาเพื่ อ ต่ อยอดความรู้ดั งกล่ าวให้
เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชน

62.00

25.30

10.20

1.80

0.60

(103)

(42)

(17)

(3)

(1)

22. ท่ า นให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ฐานงานอื่ น ๆ (เช่ น เมื่ อ ฐานงานสื่ อ สาร
ต้องการทุนเพื่อพัฒนาสื่อของชุมชน ท่านจะเข้าไปช่วยฐานงานขยะเพื่อ
ช่วยแยกขยะขาย หรือ ช่วยฐานงานแชมพู เพื่ อ หารายได้ เพิ่ ม ขึ้น ) เมื่ อ
จาเป็นต้องผลิตสินค้ามากขึ้น

53.00

22.90

15.10

8.40

0.60

(88)

(38)

(25)

(14)

(1)

1.80

-

-

16. ท่านมีความรู้สึกยินดีและมีความสุขมากในการอยู่ในชุมชนราชธานีอโศก

รวม(เฉลี่ย) 67.50 30.70
(112)

(51)

(1)

(3)

เสนอแนะการประยุกต์ต่อธุรกิจชุมชน และต่อนโยบายสาธารณะที่ยึดหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง
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การปฏิบัติตนของชาวอโศก และเนื้อหาการจัดการของชุมชนนี้น่าจะเป็นแบบอย่างสาหรับองค์กร
ธุรกิจที่ยึดหลั กความรับ ผิดชอบต่อสังคม ทั้งในเชิงการดูแลสิ่งแวดล้อมและด้านคุณธรรม อีกทั้งส่วนที่อาจ
ประยุกต์เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สาหรับพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในฐานะนโยบายสาธารณะที่ยึดหลักพุทธ
เศรษฐศาสตร์ตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมต่อไป โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อ
นโยบายสาธารณะ ธุรกิจชุมชน และสันติอโศก ดังนี้
ข้อเสนอแนะต่อนโยบายสาธารณะ รัฐบาลควรมีอิสระในการกาหนดนโยบายสาธารณะ โดยส่งเสริม
ชุมชนที่สามารถเป็นแบบอย่างต่อการนาหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ เพื่อเป็นการเผยแพร่และส่งเสริม
หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 เพราะยิ่งมีชุมชนตัวอย่างมาก จะยิ่งทาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
โดยง่าย
ข้อเสนอแนะต่อธุรกิจชุมชน ชาวอโศกมีความเห็นว่าคนไทยโดยทั่วไปมีความเข้าใจและปฏิบัติตนตาม
หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับน้อย ซึ่งหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิดเศรษฐกิจบุญนิยมต่างก็ไม่
ปฏิเสธการขายและการมีกาไร แต่ให้ความสาคัญกับการพึ่งตนเองและไม่ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน ผู้วิจัยจึงเห็นว่า
การท าธุร กิ จ ชุมชนสามารถใช้ตัวแบบของชาวราชธานี อโศกได้ ในการขับ เคลื่ อนธุรกิจชุมชนตามหลั กคิ ด
เศรษฐกิจพอเพียง
ข้อเสนอแนะต่อสันติอโศก เพื่อเป็นการปรับปรุงพัฒนาการจัดการจนเกิดประสิทธิภาพภายใต้กรอบ
คุณธรรม ให้การปฏิบัติตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบุญนิยมขับเคลื่อนไป และแพร่กระจายความคิด
ชาวบุญนิยมควรประสานงานกับภาครัฐและองค์กรท้องถิ่นให้มากขึ้น เปิดให้เป็นที่ประชุมสัญจรขององค์กร
ภาครัฐ เช่น การประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มีระบบการจัดการที่ผสมผสานกับการจัดการ
สมัย ใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้คนภายนอกเข้าถึงแนวทางชาวอโศกมากขึ้น ทั้งการพัฒ นาระบบสารสนเทศให้
ทันสมัยโดยเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นระบบ จัดตั้งฝ่ายต้อนรับเพื่อสื่อสารแก่ผู้มาเยือน
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การศึกษารูปแบบเขตเศรษฐกิจทีเ่ หมาะสมและข้อเสนอเพือ่ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน

การศึกษารูปแบบเขตเศรษฐกิจที่เหมาะสมและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน
อริยาพร วิริยะภัคพงศ์
รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษารูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสมกับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนจังหวัดสะแก้ว 2) เพื่อศึกษาข้อเสนอเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดสระแก้ว
ให้ไปสู่ความยั่งยืน วิธีการศึกษาเป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) จากผู้ ให้ ข้ อมู ล ส าคั ญ (Key Informants) ที่ มี ส่ ว นเกี่ย วข้ องกับ เขตเศรษฐกิ จพิ เศษ
ชายแดนจังหวัดสระแก้ว ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ส่วนท้องถิ่น ประชาชนใน
พื้นที่ รวมถึงแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ด้วย ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
1. รูป แบบเขตเศรษฐกิจ พิเศษบริเวณชายแดนที่เหมาะสมกับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัด
สระแก้ว คือรูปเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการผลิต กล่าวคือ โดยพื้นฐานแล้วนั้นประชากรชาวจังหวัดสระแก้ว
ประกอบอาชีพเกษตรกร ทาเกษตรกรรมเป็น ส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกอ้อย มันสาปะหลัง เลี้ยงโคนม
และมีการค้าขายตามแนวชายแดนที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ดังนั้นเมื่อมีการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจโดยการจัดตั้งอุตสาหกรรมเพื่อการผลิต โดยมุ่งเน้นการจัดตั้งอุตสาหกรรมภายใต้
วิสัยทัศน์เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่เป็นรูปแบบองการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการ
บริห ารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่ างคุ้มค่า ผลั กดันในสถานประกอบการพัฒ นาอุตสาหกรรม สั งคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและเติบโตไปด้วยกัน จนกลายเป็นเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมในอนาคต
2. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดสระแก้วสู่ความยั่งยืน ควรแก้ไขปัญหา
เรื่องการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจาก การจัดตั้งอุตสาหกรรมจาเป็นมีแรงงานเพียงพอรองรับการผลิต ทั้ง
แรงงานที่มีฝีมือและแรงงานใช้แรงงาน ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการทางานของคนต่างด้าว ขยายเวลาเปิด-ปิด
ด่านพรมแดนและการข้ามแดน พร้อมทั้งเปิดด่านพรมแดนอีก 4 จุด ให้ สอดรับกับการคมนาคม หรือการ
ส่งออกผ่านกัมพูชา เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและความสงบ ในพื้นที่แนวชายแดนให้เกิดความมั่นคง
และถาวร เร่งพัฒนาศูนย์ One Stop Service ให้สมบูรณ์โดยเร็ว
คาสาคัญ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน/อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ/One Stop Service/จังหวัดสระแก้ว
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บทนา
เนื่องจากในปี พ.ศ. 2558 นี้ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 10 ประเทศสมาชิก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพู ชา สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม เมียนมาร์ มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย โดยมีเป้าหมาย คือ การเป็น
ตลาดและฐานการผลิตเดียวกันภายใต้การเคลื่อนย้ายสินค้า และปัจจัยการผลิตเสรี เพื่อนาไปสู่กรจัดสรร
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียน จาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องปรับตัวเองเพื่อรับมือและเตรียมความพร้อมกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังกล่าวนี้
โดยกลยุ ท ธ์ ส าคั ญ อย่ างหนึ่ งของการส่ งเสริม การค้ าและการลงทุ น เพื่ อ รองรับ AEC ก็ คื อ การพั ฒ นาเขต
เศรษฐกิ จ พิ เศษ ซึ่ ง รั ฐ บาลได้ มี น โยบายที่ จ ะจั ด ตั้ ง “เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษ” โดยภายหลั ง การประชุ ม
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ภายใต้การดาเนินงานของคณะรักษาความสงบ
แห่ งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวัน ที่ 15 กรกฎาคม 2557 ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จัน ทร์โอชา ในฐานะ
หั ว หน้ า คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ เป็ น ประธานฯ ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ ให้ ความเห็ น ชอบพื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพ
เหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรกของไทย ใน 5 พื้นที่ชายแดน เพื่อให้สามารถ
ก้าวเข้าสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นได้อย่ างสมบู รณ์ ในปี พ.ศ.2558 (ทาเนี ยบรัฐ บาล, 2557) ซึ่งได้ แก่ 1) อ.อรัญ
ประเทศ จ.สระแก้ว 2) อ.แม่สอด จ.ตาก 3) ชายแดน จ.มุกดาหาร 4) ชายแดน จ.ตราด และ 5) อ.สะเดา จ.
สงขลา การพัฒนาพื้นที่เฉพาะให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น จะนามาซึ่งการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ ทั้งการค้า
การลงทุน การจ้างแรงงาน การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความ
เหลี่ยมล้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคง
จังหวัดสระแก้วเป็น 1ใน 7 จังหวัดที่มีอาณาเขต ติดต่อกับประเทศกัมพูชา ในเขตจังหวัดบันเตีย
เมียนเจย ด้วยอาณาเขตที่ติดต่อกันยาวถึง 165 กิโลเมตร และมีตลาดมิตรภาพชายแดนไทย-กัมพูชา (ตลาด
โรงเกลือ) ที่มีขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งค้าขายสินค้ามือสองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทาให้ประชาชนตาม
แนวชายแดนมีกิจกรรมค้าขายสินค้ามาโดยตลอดนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สระแก้ว (พ.ศ.2554-2556), 2554) นอกจากนี้จังหวัด สระแก้วยังเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการเป็นประตู
เชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคอินโดจีนในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
เป็นจังหวัดที่มีที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และมีจุดแข็งในด้านโลจิ
สติกส์เป็นอย่างยิ่ง(ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ.2554-2556), 2554, 13-19) นี่จึงเป็นเหตุผลที่
ทาให้จังหวัดสระแก้วได้รับเลือกให้เป็น 1 ในเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกนี้ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ตาบล 2
อาเภอ 207,500 ไร่ (332.0 ตร.กม.) (กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสา, 2558) ประกอบด้วย ตาบลท่า
ขาม ตาบลบานด่าน และตาบลป่าไร อาเภออรัญประเทศ และตาบลผักขะ อาเภอวัฒนานคร
จากความสาคัญ ดังกล่าว ผู้ วิจัยได้มีความสนใจและมีความต้องการที่จะศึกษาถึงรูปแบบเขต
เศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสมกับจั งหวัดสระแก้ว ทั้งเรื่องการดาเนินการและรูปแบบการบริห ารงานของเขต
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เศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดสระแก้ว เนื่องจากบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้วเป็นพื้นที่ที่มีความสาคัญและ
จะสามารถสร้างรายได้จานวนมากให้แก่ประเทศ และจะทาอย่างไรให้เกิดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ไม่กระทบ
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ หรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมในพื้ นที่ และที่สาคัญ ยิ่งเพื่อใช้เป็นแนวทางและ
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ประสบความสาเร็จและเกิดความยั่งยืนในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษารูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสมกับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดสระแก้ว
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดสระแก้วให้ไปสู่ความยั่งยืน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. คาดว่าผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยนั้น จะสามารถได้นาไปเป็นแนวทาง ทางเลือก หรือข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปปรับใช้กับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วจริง
2. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อยอดในการหารูปแบบเขตเศรษฐกิจชายแดนที่เหมาะสมกับพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นในประเทศไทยได้
วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การวิจัยเอกสาร และการ
สัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth Interview) จากผู้ ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดสระแก้ว ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ส่วนท้องถิ่น
ประชาชนในพื้นที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ด้วย โดยผู้วิจัยโดยผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูล
ภาคสนามด้วยตนเอง
มีวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) แบ่งตามวิธีการเก็บ ข้อมูล ได้แก่
1.1 การสัมภาษณ์เป็นการเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
สระแก้ว หอการค้าจังหวัดสระแก้ว รวมจานวน 4 คน
1.2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาชุมชน พ่อค้า
แม่ค้าในตลาดโรงเกลือ ตัวแทนผู้อาศัยในพื้นที่ 4 ตาบล ตัวแทนแรงงานชาวกัมพูชา ในพื้นที่ กลุ่มละ 4 คน
รวมจานวน 20 คน
1.3 การสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) หน่วยงาน ราชการทั้งระดับจังหวัด อาเภอและ
ตาบลในพื้นที่ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้แก่ ที่ว่าการอาเภอแม่อรัญประเทศ
สภาเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว หอการค้าจังหวัดสระแก้ว ด่านตรวจคนเข้าเมือง
คลองลึก อ.อรัญประเทศ สานักงานสาธารณสุขอาเภออรัญประเทศ สานักงานวัฒนธรรมอาเภออรัญประเทศ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ สานักงาน ที่ดินอาเภออรัญประเทศ สานักงานตรวจคน เข้าเมือง
จังหวัดตาก รวมจานวน 45 คน
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
2.1 แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยคาถาม 5 ประเด็น ได้แก่ ความคิดเห็นต่อการจัดตั้งเป็นเขต
เศรษฐกิ จ พิ เศษชายแดนจั งหวั ดสระแก้ว ศั กยภาพและความพร้อ มของจังหวัด สระแก้ ว ในการจั ดตั้ งเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ความคาดหวังต่อการพัฒนาในพื้นที่ รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสมกับชายแดนจังหวัด
สระแก้ว และปัจจัยที่จะนาไปสู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างยั่งยืน
2.2 แบบบันทึกผลการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วยคาถาม 5 ประเด็น ได้แก่ สภาพพื้นที่ใน
ปัจจุบัน การยอมรับต่อการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษ รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสมกับชายแดนจังหวัดสระแก้ว และปัจจัยที่จะนาไปสู่การ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างยั่งยืน
2.3 แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วยคาถาม 5 ประเด็น ได้แก่ ความคิดเห็นต่อการจัดตั้งเป็นเขต
เศรษฐกิ จ พิ เศษชายแดนจั งหวั ดสระแก้ว ศั กยภาพและความพร้อ มของจังหวัด สระแก้ ว ในการจั ดตั้ งเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ความคาดหวังต่อการพัฒนาในพื้นที่ รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสมกับชายแดนจังหวัด
สระแก้ว และปัจจัยที่จะนาไปสู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างยั่งยืน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 วางแผนการดาเนินการวิจัยและขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2 ศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรมต่างๆ
3.3 จัดทาแบบการสัมภาษณ์ แบบการสนทนากลุ่มผู้แทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นา
ชุมชนและปราชญ์ชุมชน และแบบการ สัมภาษณ์จากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึ กษา องค์กรประชา
สังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการวิเคราะห์เอกสารและตรวจสอบ คุณภาพเครื่องมือโดยการพิจารณา
ความสอดคล้องและความเที่ยงตรงของ เครื่องมือตามวัตถุประสงค์
3.4 ทานัดหมายผู้ให้ข้อมูลทุกกลุ่มเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559–เมษายน พ.ศ.2560
3.5 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลและดาเนินการ วิเคราะห์ข้อมูล
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล ผู้ วิจั ย น าข้อมูล มาวิเคราะห์ เชิงเนื้อหา (Content Analysis) การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ข้อมูลที่นามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลการบรรยาย ที่ได้
จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ บันทึกเสียง และจดบันทึก จากนั้นทาการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) โดยการอ่านทาความเข้าใจข้อมูลที่ได้มา จากนั้นกาหนดประเด็นหลัก จัดหมวดหมู่ข้อมูลและตีความ
เชื่อมโยงข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาของแต่ละคนในแต่ละด้านว่ามีความละเอียด สมบูรณ์เพียงพอหรือไม่
นาไปสู่การเรียบเรียงเนื้อหา เพื่อหาข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่ได้รวบรวมมา และการวิเคราะห์โดย การจาแนก
ข้อมูล (Typological Analysis) คือ การจาแนกข้อมูลเป็นชนิดๆ ทั้งโดยวิธีใช้แนวคิดทฤษฎี คือการจาแนก
ข้อมูล เป็ น ชิด ต่างๆในเหตุ การณ์ ห นึ่ งๆ เชื่ อการกระทา ความหมาย ความสั ม พั นธ์ หรือสถานการณ์ และ
นาเสนอตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาต่อไป
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาถึงรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสมกับ จังหวัดสระแก้ว ที่รวมไปถึง
รูปแบบในการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วย นอกจากนี้ยังศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
และศักยภาพในด้านต่างๆ ของจังหวัดสระแก้วที่ขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ก้าวไปข้างหน้า ซึ่งการศึกษา
จะครอบคลุมในด้านข้อมูลพื้นฐานและบริบทของเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ด้านนโยบายของภาครัฐทั้งใน
ระดั บ ประเทศ จั งหวัด และท้ อ งถิ่น เพื่ อให้ ม าซึ่ งข้อ เสนอแนะที่ จะน าไปสู้ ก ารพั ฒ นาเขตเศรษฐกิจ พิ เศษ
ชายแดนจังหวัดสระแก้วประสบความสาเร็จ และยั่งยืนในอนาคต
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พ่อค้าแม่ค้าที่ทาการค้าขาย ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและใกล้เคียง
เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน ตลอดจนบุคลากรตัวแทนจากทุกภาคส่วน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินการใน
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
3. ขอบเขตด้านสถานที่
การวิจัยนี้ผู้วิจัยได้กาหนดพื้นที่การศึกษาวิจัยเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิ เศษ จังหวัดสระแก้ว ซึ่ง
ประกอบไปด้วยท้องที่ ตาบลบ้านด่าน ตาบลท่าข้าม และตาบลป่าไร่ อาเภออรัญประเทศ และตาบลผักขะ
อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
การวิจัยนี้ผู้วิจัยได้เริ่มดาเนินการในการวิจัยในช่วง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงเดือน เมษายน
พ.ศ. 2560 รวม ระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน ที่ใช้ในการวิจัย
ทบทวนวรรณกรรม
นิ ย าม “เขตพิ เศษ” หมายถึ ง เขตพื้ น ที่ ที่ จั ด ตั้ งขึ้ น เป็ น การเฉพาะเพื่ อ ประโยชน์ ในการส่ งเสริ ม
สนั บ สนุ น และอ านวยความสะดวก รวมทั้ งให้ สิ ท ธิพิ เศษบางประการในการด าเนิ น กิ จ กรรมต่ างๆ เช่ น
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว เป็นต้น (มีชัย ฤชุพันธุ์, 2547, น. 152 )
โดยทั่วไปเขตเศรษฐกิจพิเศษหมายถึงเขตที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการลงทุน โดยให้นักลงทุนในเขต
ได้รับสิทธิพิเศษด้านต่างๆ ที่เอื้อต่อการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นในทางภาษี และด้านอื่นๆ ที่มิใช่ภาษี รวมทั้งการ
ได้รับประโยชน์ในการประกอบธุรกิจด้านความพร้อมของปัจจัยการผลิต การบริการพื้นฐานต่างๆ เช่น ระบบ
ขนส่ง ไฟฟ้า ประปา ถนน โทรคมนาคม และอื่นๆ ตลอดจนได้รับการผ่อนปรนกฎระเบียบบางประการที่เป็น
อุป สรรคต่ อการประกอบธุร กิ จ ในเขตเศรษฐกิจ พิ เศษ การลดขั้ น ตอนในการติ ด ต่อ กั บ หน่ ว ยงานภาครัฐ
หน่วยงานราชการ เกี่ยวกับการขออนุมัติหรือขอใบอนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งทาให้เกิดความสะดวกรวดเร็วใน
การดาเนินการต่างๆ อันจะช่วยลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจได้
เขตเศรษฐกิจพิเศษมีการพัฒนาเริ่มมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม หรือ Industrial Zone ก่อน ต่อมาก็
มี Export Processing Zone หรื อ Custom Free Zone หรื อ เขตปลอดอากร (Duty Free Shops) เขต
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ท่าเรือปลอดภาษี (Duty Free Port) ซึ่งจะเน้นให้เป็นเขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกเป็นโดยให้สิทธิพิเศษ
ทางภาษีอากร รวมทั้งสิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆ ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ให้เพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษ
เฉพาะเขตพื้นที่ รวมทั้งผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆของการก่อตั้งอุตสาหกรรม และเรียกชื่อให้ชัดเจนขึ้นว่าเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้ประเทศต่างๆที่มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจะเรียกชื่อแตกต่างกันออกไป เช่น เขต
เศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) เขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก (Export Processing Zone)
คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Border Economic
Zone) ซึ่งจะขึ้นอยู่กับว่าจะให้ความสาคัญกับการประกอบกิจการประเภทใด และประเทศใดจะเน้นถ้อยคาใด
ให้เป็นแรงจูงใจนักลงทุนมากที่สุด
เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการกาหนดพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการลงทุน การทาธุรกิจ โดยเริ่มต้นจากการ
จัดตั้ง “นิ คมอุตสาหกรรม” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการรวบรวมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเข้ามา
ประกอบการในพื้นที่เดียวกัน เพื่อง่ายต่อการอานวยความสะดวก เพื่อปกป้องไม่ให้การประกอบอุตสาหกรรม
ส่งผลกระทบทางลบแก่สิ่งแวดล้อม ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่ส อง ได้มีการพัฒ นาแนวคิดเกี่ยวกับนิคม
อุตสาหกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้น เพื่อฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศ หลังช่วง
สงคราม โดยการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้มาลงทุนในพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดตั้ง “เขตอุตสาหกรรม
ส่งออก” เพื่อประโยชน์ในการระดมทุนจากนักลงทุนชาวต่างชาติได้ทางตรง (มีชัย ฤชุพันธุ์, 2547, น. 159 )
แนวคิดเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรม และเขตอุตสาหกรรมส่งออก มีข้อจากัด 2 ประการ
1. นิ ค มอุ ต สาห กรรมและเขตอุ ต สาหกรรมส่ ง ออ กจ ากั ด ประเภ ทธุ ร กิ จ ไว้ เ ฉพ าะ
“อุตสาหกรรม” “อุตสาหกรรมส่งออก” ซึ่งต้องเกี่ยวเนื่องกับสองอย่างนี้เท่านั้น
2. องค์กรที่ทาหน้าที่ในการบริหารจัดการไม่มีอานาจในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการแบบ
เบ็ดเสร็จ ทาให้การบริการล้าช้าและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ซึ่งจากข้อจากัดทั้ง 2 ข้อนี้ ทาให้เกิดการพัฒนาแนวคิด “เขตพิเศษ” ขึ้นเพื่อแก้ไขข้อจากัดที่เกิดขึ้น
1. เขตพิเศษไม่จากัดประเภทธุรกิจ นอกจากอุตสาหกรรมแล้วยังสามารถทาอย่างอื่นได้ด้วย
เช่นการเกษตร การปศุสัตว์
2. ผู้ที่พักอาศัย หรือประกอบธุรกิจ ในเขตพิเศษ ต้องได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากร
3. องค์กรผู้ที่บริหารเขตพิเศษต้องมีอานาจอานวยความสะดวก และให้บริการแก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจ และผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ในทุกเรื่อง เพื่อให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว
ดังนั้ น ประเภทของธุรกิจที่สามารถลงทุนประกอบกิจการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจนั้นจึงมิได้กาหนด
เฉพาะการลงทุนในภาคอุ ตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการลงทุนในด้านอื่นๆ อย่างกว่างขวาง อาทิ
เช่น ด้านการเกษตร พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว การบริการ เป็นต้น ซึ่งเป็นการเปิดกว้างสาหรับนักลงทุนใน
การเอกประเภทกิจการที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิ จ โดยการดึงดูด
นักลงทุนต่างชาติ ให้เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้าน
เศรษฐกิจกับต่างประเทศ
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ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง เขตที่ให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจ พิ เศษ รวมถึงการให้ อานาจเฉพาะ และการผ่ อนปรนกฎระเบียบบางประการ เช่น กฎระเบี ยบ
เกี่ย วกับ การเคลื่ อนย้ายเงิน ทุน และการใช้แรงงานต่างด้าว เพื่ ออานวยความสะดวกแก่การดาเนินงานให้
ครอบคลุมกว้างขวางตั้งแต่การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม การจัดตั้งพื้นที่การเกษตรขนาดใหญ่ การจัดตั้งเขต
การค้าเสรี เขตการท่องเที่ยว ไปตลอดจนถึงกิจการอื่นๆ
ประเทศต่างๆ จึงให้ความสาคัญ กับการกาหนดแผนและวางกลยุทธ์การพัฒ นาออกมาในแนวทาง
ต่างๆ ตามความเหมาะสมและความพร้อมของประเทศตนเอง และแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจของหลายๆประเทศ
คือการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้น เพราะต่างเห็นถึงความสาคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษในหลายประการ เช่น
1) เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการลงทุนต่างชาติและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ
เนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิเศษมีมาตรการที่เป็นการเอื้อประโยชน์และอานวยความสะดวกให้แก่นัก
ลงทุน โดยการให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนเป็นพิเศษมากกว่าการลงทุนในเขตอื่นที่มิใช่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ดังนั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงมีความสาคัญในฐานะเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุนอีกทางหนึ่ง
เพราะนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติ หรือคนของประเทศย่อมจะตัดสินใจเลือกลงทุนในเขตเศรษฐกิจเพื่อ
สร้างโอกาสทากาไรได้มากกว่า นอกจากนี้ยังเป็นการดึงดูดนักลงทุนของประเทศตนเองไม่ให้ย้ายการลงทุนไป
ประเทศอื่นด้วย
2) เป็นการสร้างโอกาสการจ้างงาน
ผลจากการลงทุนทั้งจากต่างชาติแบะการลงทุนในประเทศย่อมก่อให้เกิดการจ้างแรงงานจานวนมาก
เพราะการจัดตั้งอุตสาหกรรมย่อมต้องการแรงงานสร้างผลผลิต โอกาสการจ้างงานจึงสูงมากขึ้นตามจานวน
อุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นการสร้างอาชีพหรือวิชาชีพของคนในชาติย่อมหมายถึงการสร้างรายได้ ขจัดปัญหา
การว่างงานหรือความยากจนและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น เท่ากับเป็นการพัฒ นาและแก้ไข
ปัญหาสังคมได้อีกทางหนึ่ง ขณะเดียวกันการจ้ างงานมากขึ้นก็ทาให้รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้ อัน
เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วย
3) เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโยลี
จากการเคลื่อนย้ายการลงทุนเข้ามาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สิ่งที่ตามมาก็คือการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากนักลงทุนต่างชาติด้วยการนาเข้าเทคโนโลยีทันสมัยในกระบวนการผลิต หรือการประกอบธุรกิจของนัก
ลงทุน รวมทั้งการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีฝีมือมีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในวิทยาการใหม่ๆ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการต่างๆ
4) สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การส่งเสริมการลงทุนต่างชาติและการเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศเท่ากับ
เป็นการเปิดประเทศเข้าสู่ระบบการค้าเสรี การเข้ามาของบุคลากรและวิชาชีพ ทุน วัตถุดิบ และแรงงานจาก
ประเทศต่างๆ จึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของนักลงทุนและประเทศที่เปิดให้ลงทุนไปในตัว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศนั้นได้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้น ก็ย่อมต้องมีการประชาสัมพันธ์นโยบายการ
ลงทุ น ไปยั งประเทศต่ า งๆ ท าให้ ต้ อ งมี ก ารเจรจาระหว่ า งรั ฐ ต่ อ รั ฐ ต่ อ หลายรั ฐ เพิ่ ม มากขึ้ น การติ ด ต่ อ
ประสานงานและร่วมมือในด้านต่างๆก็จะเกิดขึ้นตามมาด้วย
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5) ส่งเสริมการส่งออกและสร้างศักยภาพการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ
ส่งเริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเท่ากับเป็นการส่งเสริมให้เพิ่มการผลิตสินค้าหรือการบริการ
มากขึ้น และเป็นการลดอุปสรรคหรือข้อกีดกันทางการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ เมื่อสินค้าและบริการ
เพี ย งพอ รั ฐ ก็ ส ามารถผลั ก ดั น ให้ มี ก ารส่ ง ออกสิ น ค้ า ดั ง กล่ า วออกสู่ ต ลาดโลกได้ ซึ่ ง เมื่ อ นั ก ลงทุ น หรื อ
ผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับสิทธิประโยชน์และสิ่งอานวยความสะดวกในการผลิต สินค้าหรือ
บริการนั้นๆ ก็จะมีคุณภาพที่ดีกว่าและราคาที่สู้กับตลาดของประเทศอื่นๆ ได้ ส่งผลให้เกิดความพร้อมในการ
แข่งขันด้านเศรษฐกิจกับนานาชาติในการค้าระดับโลกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อระบบการค้าเสรีแพร่ขยาย
ไปทั่วโลกโดยผลของการก่อตั้งองค์การการค้าโลก และทั่วภูมิภาคในกลุ่มเออเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็ น ประเทศกาลั งพั ฒ นา และแต่ล ะประเทศเริ่มมีแนวคิดในการพัฒ นาขีดความสามารถการแข่งขันอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการจัดทายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยเน้นเรื่องการส่งเสริมการลงทุน
และการส่ออกสินค้าและบริการ
6) เป็นการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคหรือท้องถิ่น
ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น ส่วนใหญ่จะต้องมีการศึกษาพื้นที่ที่สมควรจัดตั้ งขึ้น และเมื่อมีการ
กาหนดเขตพื้นที่แล้ว ก็ย่อมต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนน ไฟฟ้า ประปา รวมทั้งระบบโทรคมนาคม ล้วนแต่ทาให้เขตพื้นที่นั้นเจริญและ
มีการพัฒนายิ่งกว่าที่เป็นอยู่เดิม
เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศต่างๆ
ปัจจุบัน นานาประเทศต่างเร่งผลักดันให้เกิดการค้าการลงทุนภายในประเทศของตน ด้วยการสร้าง
มาตรการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการลงทุน และหนึ่งในมาตรการนั้นๆ ก็คือการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นใน
ประเทศของตน โดยเรียกชื่อต่างๆ กัน แต่โดยรวมก็มีเป้าหมายอย่างเดียวกัน คือการให้สิทธิพิเศษแก่นักลงทุน
ภายในเขตที่กาหนด ทั้งในด้านที่เป็นภาษีและมิใช่ภาษี รวมทั้งการอานวยความสะดวกต่างๆด้วย
ประเทศที่น่าสนใจศึกษา ได้แก่ จีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน จอร์แดน รัฐดูไบ
(สหรัฐอาหรับอามิเรตส์) สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐยูเครน และโปรแลนด์
สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประเทศแรกที่พัฒนาและประยุกต์ใช้แนวคิดเขตพิเศษ โดยจัดตั้งเขต
พิ เศษ ขึ้ น เมื่ อ ค.ศ. 1979 และประสบความส าเร็ จ ในการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ของประเทศเป็ น อย่ า งมาก
โดยเฉพาะ เขตพิเศษเสิ่นเจิ้น โดย Gross Output Value ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนที่เกิดขึ้นจาการลงทุนในเขต
พิเศษเสิ่นเจิ้นนี้ ทาให้หลายประเทศจึงนาแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้กับประเทศของตน เช่น จอร์แดน รัฐดูไบ เป็น
ต้น แต่ก็ใช่ว่าจะประสบความสาเร็จแบบนี้ทุกประเทศ บางประเทศก็นาไปประยุกต์ใช้ก็ล้มเหลว เช่นฟิลิปปินส์
รัสเซีย เป็นต้น
เมื่อศึกษาลักษณะของเขตพิเศษที่ประสบความสาเร็จแล้วนั้น ทาให้พบว่ามีลักษณะร่วมกัน 6 ประการ
ดังนี้
1. ไม่มีการจากัดประเภทขอกิจกรรมในเขตพิเศษแต่เน้นที่ความเหมาะสม
2. องค์การบริหารจัดการมีอิสระในการทางาน สามารถบริการ คน เงิน และมีอานาจอนุมัติ
โดยไม่ต้องขออนุญาตหน่วยงานอื่น ทาให้เกิดความรวดเร็ว
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3. องค์การบริหารจัดการเป็นผู้หาสาธารณูปโภคอันจาเป็นเพ่อการบริการแก่ผู้ประกอบการและ
พักอาศัย
4. มีการให้สิทธิพิเศษทั้งด้านที่ใช่ภาษี และไม่ใช่ภาษี
5. มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ
6. มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี
ส่วนในส่วนที่ไม่ประสบความสาเร็จ มีลักษณะร่วมกัน 4 ประการ
1. องค์กรบริหารไม่มีความเป็นอิสระในการทางาน ทาให้เกิดความล่าช้า
2. สถานการณ์การเมือภายในและภายนอกประเทศมีความผันผวนสูง
3. ประชาชนในพื้นที่ไม่มีส่วนร่วม
4. ขาดการประชาสัมพันธ์
ตัวอย่างเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ประสบความสาเร็จ : สาธารณรัฐประชนจีน
นโยบายรัฐบาลจีนนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 อันเป็นปีที่ผู้นาเติ้งเสี่ยวผิงเริ่มการปฎิรูปเศรษฐกิจของ
ประเทศเป็นต้นมา ได้เปิดแระเทศให้มีการค้าการลงทุนมากขึ้น อันเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากนโยบาย
เดิมที่ใช้รูปแบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ตลอดมานาน และใช้นโยบายปิดประเทศซึ่งยึดหลักการพัฒนา
ประเทศแบบพึ่งต้นเอง ซึ่งทาให้ประชาชนไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนตัว แต่ให้เป็นกรรมสิทธิ์ส่วนร่วม ในที่ดินที่
อยู่เขตนอกเมือง สาหรับที่ดินในเมืองให้เป็นของรัฐ
ปัจจุบันประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่า8เท่าของการเติบโตใน
ปี พ.ศ. 2521 มี อัต ราการเติ บ โตระยะยาวอยู่ ที่ 9 % ซึ่ งเป็ น อั ตราเติ บ โตที่ รวดเร็ว ที่ สุ ด ในโลกช่ ว งเวลาที่
มากกว่ าสองทศวรรษ และเพื่ อ พั ฒ นาจี น ให้ ทั ด เที ย มกั บ ประเทศตะวัน ตก จะมุ่ ง พั ฒ นาด้ านการเกษตร
อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการทหาร จึงทาให้ จีนต้องปรับตัวขนานใหญ่และให้ความสาคัญ
กับการลงทุนต่างชาติ เพื่อการได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ และเพื่อประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในส่วนของนโยบายส่งเสริมการลงทุน จีนได้ประกาศใช้กฎหมายหลายฉบับ ที่สาคัญคือกฎหมาย
ร่วมทุน เพื่อให้ลงทุนต่างชาติสามารถร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการชาวจีนและรัฐบาลจีนได้
ช่วงเริ่มต้นของการปฏิรูประบบเศรษฐกิจจีนได้จัดทาแผนปฏิรูปเศรษฐกิจขึ้นเพื่อเป็นแนวทางใน
หารผลักดันให้นโยบายสี่ทันสมัยประสบผลสาเร็จ สาระสาคัญประการหนึ่งของแผนดังกล่าวคือ การถ่ายโอน
อานาจด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลกลางให้แกรัฐบาลท้อ งถิ่น และทาให้ในที่สุดมีการเสนอให้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบการส่งเสริมการลงทุนและการดาเนินการ โดยให้รัฐบาลกลางมอบอานาจในการ
จัดตั้งและกากับดูแลเขตเศรษฐกิจพิเศษแก่รัฐบาลท้องถิ่น
กล่ า วได้ ว่ า เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษของจี น เป็ น เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษต้ น แบบของหลายประเทศ
ประเทศจีนมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 แห่ง ได้แก่ เซี่ยเหมิน ซัวเถา เซินเจิ้น จูไห่ และไห่หนาน ซึ่งเป็น
การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่แถบชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสาคัญอย่างฮ่องกง
หรือ ไต้หวัน เป็นต้น
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ยกตัวอย่าง เซินเจิ้น
เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของจีน ที่ใช้เป็นกรณีศึกษานโยบาย
เปิ ดประเทศของจีน ตามระบบกลไกตลาดในยุคแรกที่จีนเริ่มเปิดประเทศ จากเมืองหมู่บ้านชาวประมงที่มี
ประชากรเพียง 30,000 คน และมีพื้นที่ประมาณ 2,000 ตารางกิโลเมตร สามารถพัฒนามาเป็นเมืองที่ทันสมัย
ก้าวหน้าอยู่ในระดับต้นๆ ของเอเชีย และสร้างรายได้ให้แก่รัฐบาลกลางกว่า 200,000 ล้านหยวนต่อปี
1) ความเป็นมาและวัตถุประสงค์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น
เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้ น เป็ นพื้ นที่ห นึ่งที่รัฐบาลเล็งเห็ นความส าคัญ ในฐานะเมืองท่า ที่ใกล้ กับ
ฮ่องกง โดยมีบ ทบาทเป็ น “เขตเศรษฐกิจ พิ เศษที่ มี ความก้าวหน้ าทางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ ตั้งอยู่บ น
ชายแดนของประเทศจี น อัน มีร ากฐานการพั ฒ นามาจากการผสมผสานและพั ฒ นาของเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม” ซึ่งเน้นการประกอบอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (High-tech Industry) และกิจกรรมที่ใช้
เครื่ องจั กรเป็ น หลั ก (Capital Intensive Activities) ในระยะแรก เขตเศรษฐกิจพิ เศษเซิ นเจิ้น บริห ารโดย
“คณะกรรมการมณฑลกวางตุ้งเพื่อการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ” ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกที่มาจาก
การแต่งตั้ง ก่อนจะโอนถ่ายอานาจให้แก่เทศบาลเมืองเซิ นเจิ้น โดยรัฐบาลท้องถิ่นของเซินเจิ้นเข้ามามีบทบาท
สาคัญในการวางแผนการพัฒนาทุกๆ 5 ปี ซึ่งแผนการพัฒนาครอบคลุมการพัฒ นาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการประกอบอุตสาหกรรมและการลงทุน
เขตเศรษฐกิจพิเศษได้มีบทบาทสาคัญอย่ างมากในการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศจีนจากการเปิด
ประเทศสู่การพัฒนาจากการผลิตสินค้าทุกอย่างโดยรัฐบาลกลางแบบเศรษฐกิจตามแผน (Plan Economy)
เป็นแนวทางของระบบตลาดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นคือเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรก
ของประเทศจีนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ เป็นแม่แบบในการพัฒ นาพื้นที่ส่ วนอื่นของประเทศ โดยเฉพาะการทาให้คน
1,300 ล้านคนเห็นพ้องต้องกันนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เซินเจิ้นสามารถทาให้คน 1,300 ล้านคนเห็นพ้องกันได้
เดิมเมืองเซินเจิ้นนั้นประกอบด้วย 6 เขต มีพื้นที่ประมาณ 2,000 ตร.กม. ในปี พ.ศ. 2523 รัฐบาลจีน
ได้มีการทดลองระบบเศรษฐกิจแบบตลาด โดยตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นขึ้น ซึ่งกาหนดให้ 4 เขตของเมือง
เซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษได้แก่ หลัวหู ฝูเถียน หนานซานและเหยียนเถียน มีพื้นที่ประมาณ 400 ตร.กม.
และอีก 2 เขตได้แก่ เป่าอัน และหลงกั่งอยู่นอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จากการพัฒนาจากหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ในมณฑลกวางตุ้งที่มีประชากรเพียง 30,000 คนเมื่อปี
1980 มีพื้น ที่ป ระมาณ 2,000 ตารางกิโลเมตร (จังหวัดระยองมีเนื้ อที่ 3,552 ตารางกิโลเมตร หรือจังหวัด
ขอนแก่น ที่ มีเนื้ อที่ 10,855,991 ตารางกิโลเมตร) สู่ เมืองศูนย์ก ลางทางการเงินและการอุตสาหกรรมด้ว ย
นโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีโดยรัฐบาลกลาง อีกทั้งลาดับขั้นตอนการพัฒนาที่น่าสนใจและอาจมีประโยชน์ต่อ
การใช้ประกอบการออกแบบนโยบายการพัฒนาประเทศของเราได้
การพัฒนาเมืองเซินเจิ้นนั้นได้แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของความแตกต่างระหว่าง “เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (Special Economic Zone)” และ “เขตอุตสาหกรรม (Industrial/High-tech Park)” โดยเฉพาะเขต
เศรษฐกิจพิเศษนั้ น จั ดเป็ น เขตเศรษฐกิจ น าร่องส าหรับการใช้นโยบายการปฏิรูประบบเศรษฐกิจอย่างเต็ม
รูป แบบที่ส ามารถเป็ น แบบอย่ างสาหรับ การพั ฒ นาพื้ นที่อื่น ส่ ว นเขตอุตสาหกรรมคือส่ วนประกอบหนึ่ งที่
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สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเขตอุตสาหกรรมจะเน้นฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก อีกทั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษในจีนนั้นต้องได้รับการอนุมัติโดยรัฐบาลกลาง แต่เขตอุตสาหกรรมสามารถได้รับการอนุมัติจาก
มณฑลหรือรัฐบาลท้องถิ่น โดยในปี พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา ประเทศจีนมีเขตอุตสาหกรรมกว่า 1,500 แห่งแต่มี
เขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่เพียง 5 แห่งเท่านั้น
อีกทั้ งในปั จ จุ บั น มีไม่กี่ป ระเทศที่มี เขตเศรษฐกิจพิ เศษซึ่งส่ ว นใหญ่ จะมี เพี ยงเขตอุตสาหกรรม ซึ่ ง
นโยบายรัฐบาลส่วนมากจะคาดหวังให้เขตอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่ก็ไม่สามารถ
ก่อให้เกิดการพัฒ นาการเติบโตของเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นการให้ความสาคัญกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อที่จะนาไปสู่การพัฒนาการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสู่ความสาเร็จในพื้นทื่อื่น จึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ใน
ขณะเดียวกันการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ นอกจากจะเป็นการชักจูงคนหนุ่มสาวที่มีฝีมือจากต่างประเทศให้
มาทางานในประเทศแล้ว ยังดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) เพื่อนาการ
พัฒนาหมู่บ้านชายทะเลสู่ศูนย์กลางทางการเงินและการลงทุน อีกทั้งยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความ
ยากจนของประชาชนลงได้ โดยเฉพาะการเป็นเมืองตัวอย่างสาหรับการอยู่ร่วมกันระหว่างเขตอุตสาหกรรมและ
เขตชนบท ที่สามารถสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนนาไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน
โครงสร้างคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ

โดยแนวทางการปฏิ รู ป ระบบการบริห ารของเซิน เจิ้น คื อ การลดแผนกและโครงสร้างต่างๆ เพิ่ ม
บุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2) ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตอุตสาหกรรม
เขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นเป็นเขตที่มีระดับการบริหารเขตแบบพิเศษและสามารถขยายจากเขตเป็นเมือง
หรือทั้งมณฑลให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ เช่น Shenzhen, Zhuhai, Xiamen, Shantou และ Hainan เป็น
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ต้น ในทางตรงกันข้ามเขตอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม Hi-tech นั้น ส่วนมากจะเป็นส่วนหนึ่งของเมือง
หรือมณฑลและไม่มีโครงสร้างการบริหารนโยบายที่แยกออกมาต่างหาก
เขตเศรษฐกิจพิเศษส่วนมากจะครอบคลุมพื้นที่ที่มากกว่าเขตอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น เขตเศรษฐกิจ
พิเศษเซินเจิ้นมีเนื้อที่ประมาณ 400 ตารางกิโลเมตร เขตเศรษฐกิจพิเศษไห่หนานมีเนื้อที่ ประมาณ 33,920
ตารางกิโลเมตร เป็นต้น ในขณะที่เขตอุตสาหกรรมมีพื้นที่ประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศจีนเป็นโครงการนาร่องการปฏิรูประบบเศรษฐกิจที่สามารถ
แข่งขันได้ในระดับโลก และสามารถนาประสบการณ์การพัฒนาและปฏิรูปในเขตเศรษฐกิจพิเศษไปใช้กับเขต
เศรษฐกิ จ พิ เศษอื่ น ของจี น ได้ และเนื่ องจากเป็ น การน าร่องโดยรัฐ บาลกลาง ดั งนั้ น หน่ ว ยงานบริห ารเขต
เศรษฐกิจพิเศษจึงมีความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ
เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนที่ตั้งขึ้นริมชายฝั่งทะเล ง่ายต่อการเข้าถึงท่าเรือและระบบการขนส่งอื่นๆ
โดยเฉพาะพื้นที่ที่ใกล้กับเมืองที่มีความเป็นสากล “Internationalized Cities” ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ
และประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นที่ใกล้กับเกาะฮ่องกง เมือง Xiamen ที่ใกล้กับไต้หวัน
เขตเศรษฐกิจพิเศษไห่หนานที่ใกล้กับประเทศเวียดนาม เป็นต้น ในทางตรงกันข้ามเขตอุตสาหกรรมในประเทศ
จีนมีอยู่ทั้งบริเวณติดทะเลและส่วนในของประเทศ
เขตเศรษฐกิจพิเศษได้นโยบายสิทธิพิเศษ เช่น ทางด้านภาษี ทางด้านพิธีการศุลกากร การเคลื่อนย้าย
เงินทุนและการนากาไรมาลงทุนเพิ่มจากนักลงทุนต่างประเทศ การนาเข้าและส่งออก การเงิน และระบบการ
ขนส่ง ซึ่งนโยบายเหล่านี้อาจจะใช้ได้กับเขตอุตสาหกรรมแต่ส่วนใหญ่แล้วจะถูกใช้ภายหลังจากการนาร่องใช้ใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษก่อน
3) รูปแบบและกิจกรรมของเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น
เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษเซิน เจิ้ น เป็ น เขตเศรษฐกิ จพิ เศษ ประเภท Special Economic Zones โดย
ภายในพื้นที่เซินเจิ้นสามารถตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษรูปแบบอื่นๆ อยู่ภายในได้ เช่น มีการตั้ง Free Trade Zone
หรือ Export Processing Zone ซึ่งเป็ นเขตฯ ขนาดเล็ กให้อยู่ภายใน Special Economic Zones โดยเขต
เศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นมีการตั้ง FTZ ของฝูเจี้ยน เป็นต้น
4) ทาเลที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น
เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นตั้งอยู่บริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของจีน อยู่ติดกับฮ่องกงในบริเวณที่ แม่ํา
น้
ไข่มุกไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 พื้นที่บริเวณนี้ได้ถูกพัฒนาเป็นโครงการสามเหลี่ยมปากแม่ น้า
ไข่มุก (Pan Pearl River Delta: PPRD) เพื่อรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ และได้มีการลงนามในความตก
ลงการเป็ น หุ้ น ส่ ว นทางเศรษฐกิจ ระหว่างจี น ฮ่องกง และมาเก๊า (CEPA–Closer Economic Partnership
Agreement) ภ ายใต้ โ ครงการ PPRD นี้ มี ก ารจั ด ตั้ ง เขตเศรษ ฐกิ จ Economic Super Zone ขึ้ น ซึ่ ง
ประกอบด้วย มณฑล 9 แห่ง ตอนใต้ของจีนรวมกับฮ่องกงและมาเก๊า หรือเรียกกันว่า “ความร่วมมือ 9 + 2”
ที่แสดงหาประโยชน์จากการใช้พื้นที่ทางเศรษฐกิจร่วมกัน
5) การพัฒนาเมืองเซินเจิ้นหลังจากก่อตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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2523-2528 สร้างเมืองเซิน เจิ้ น ให้ เป็น เขตการแปรรูปเพื่อการส่ งออกของจีน ซึ่งส่ ว นใหญ่ นั ก
ลงทุนในช่วงแรก จะเป็นนักลงทุนจากประเทศฮ่องกง ไต้หวัน และจากแถบประเทศเอเชีย
2528-2530 เริ่มพัฒ นาจากการพัฒ นาช่วงที่ 1 ที่เน้นบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญเข้ามาที่
เมืองเซินเจิ้นจานวนมาก และพัฒนาจากอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการแปรรูปมาสู่ อุตสาหกรรมบริการ และ
การออกแบบมากขึ้น
2530-2535 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเซินเจิ้นมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในพื้นที่
2535-ปัจจุบัน การพัฒ นาเซินเจิ้นจากเมืองเศรษฐกิจแบบธรรมดาสู่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทาง
ภาคใต้ของประเทศจีน ที่มีความโดดเด่นทางด้านอุตสาหกรรมไฮเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยในปี
2550 อุตสาหกรรมโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นสัดส่วนทั้งหมดประมาณ 50% ของ
อุตสาหกรรมทั้งหมดในเมืองเซินเจิ้น
6) ปัจจัยสู่ความสาเร็จของเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น
ปัจจัยแรกและสาคัญที่สุด คือ รัฐบาลกลางจีนได้ให้สิทธิในการออกนโยบายพิเศษสาหรับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเมืองเซิน เจิ้ น ที่ช่วยให้ ส ามารถริ เริ่มการสร้างสภาพแวดล้ อมที่เพิ่มศักยภาพในการแข่ง ขันของเมือง
โดยเฉพาะการดึงดูดเงินลงทุนสาหรับการค้าการลงทุนจากต่างประเทศ ส่งผลให้ตั้งแต่ปี 2523 - 2550 เซินเจิ้น
ได้รับการเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นปีละมากกว่า 10% ทุกปี และมีมูลค่าการส่งออกในปี 2550 กว่า 168.49 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ และยอดนาเข้ากว่า 119.04 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
1) เซินเจิ้นเป็นเมืองแรกในการนาร่องการปฏิรูปในรูปแบบต่างๆ เช่น การนาระบบภาษีนิติ
บุคคลที่แตกต่างกันมาใช้สาหรับผู้ประกอบการต่างประเทศ และผู้ประกอบการจีน กล่าวคือบริษัทต่างประเทศ
จะเสียภาษีในอัตราเพียง 15% ในขณะที่ผู้ประกอบการจีนเสียภาษีถึง 33% (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 อัตราภาษีนิติ
บุคคลของจีนได้ปรับเป็น 25% เท่ากัน สาหรับผู้ประกอบการทั้งจีนและจากต่างประเทศ แต่ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมไฮเทคโนโลยีและบริษัทขนาดเล็กในเมืองจะได้รับสิทธิพิเศษเช่นเดิม)
2) เซินเจิ้นเปรียบเหมือนบ้านสาหรับชาวจีนจากมณฑลอื่นๆ ชาวต่างประเทศ เป็นเมืองที่มี
ผู้อพยจากต่างประเทศรวมถึงชาวจีนโพ้นทะเลทั่วโลกพักอาศัยอยู่ ซึ่งประชากรจากต่างถิ่นนี้คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ 80% ของจานวนประชากรทั้งหมดในเมืองเซินเจิ้น เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและดึงดูดบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถจากทั่วโลกด้วยการให้ สัญชาติจีน ปัจจุบันเมืองเซินเจิ้นมีประชากรที่มีอายุต่ากว่า 16 ปี
อยู่ประมาณ 21% อายุระหว่าง 17-24 ปี มีประมาณ 13% ผู้มีอายุระหว่าง 25-44 ปี มีประมาณ 49% และผู้
มีอายุมากกว่า 60 ปี มีประมาณ 6% ของประชากรทั้งหมด
3) เซิน เจิ้ น สามารถสร้างสภาพแวดล้ อมทางการเงินเพื่ อ สร้างความมั่ นใจส าหรับสถาบั น
การเงิน จากต่างประเทศ รวมถึงการลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของสถาบัน การเงิน อีกทั้งยังเพิ่ ม
ศักยภาพทางการแข่งขัน
4) โครงสร้างพื้นฐานในเมืองเซินเจิ้นที่พร้อมรองรับการพัฒนา โดยท่าเรือเมืองเซินเจิ้นจัดเป็น
ท่ าเรื อ อั น ดั บ 4 ในการเป็ น เมื องท่ าที่ ส าคั ญ ของโลก สนามบิ น เซิ น เจิ้น ที่ จั ดอยู่ ในอั น ดั บ 4 ของสนามบิ น
ภายในประเทศจี น ที่ มี ผู้ โดยสารทั้ งปี พ.ศ. 2550 มากถึ ง 20 ล้ านคน รวมถึ งความพร้อมของถนน ระบบ
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โทรคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา ที่สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับการขนส่งใน
ระบบต่างๆ สาหรับการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของเมือง
5) เซินเจิ้นมีทาเลที่มีศักยภาพ เช่น มีสถานที่ตั้งติดทะเลบริเวณจีนตอนใต้และอยู่ตรงข้าม
เกาะฮ่องกง ซึ่งจะได้รับ ประโยชน์ จากการพัฒ นาของเกาะฮ่องกงอีกด้วย ซึ่งการลงทุนจากต่างประเทศใน
ช่วงแรกจะมาจากเกาะฮ่องกงเป็นส่วนใหญ่
6) การบริห ารงานโดยรัฐบาลของเซินเจิ้นที่เป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพ มีการพัฒ นาและ
ปฏิรูปการดาเนินงานอยู่เสมอ เพื่อจะสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการให้เป็น “One Stop Service” สาหรับ
ผู้ประกอบการต่างๆ ในเมืองเซินเจิ้น เน้นความโปร่งใสของการบริหารงาน เช่น แผนพัฒนาเมืองเซินเจิ้ นที่ต้อง
ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลกลาง ควบคู่กับการเพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิผลในกระบวนการการตัดสินใจ
ของรัฐบาลท้องถิ่น ในประเด็นต่างๆ รวมถึงกระบวนการทาธุรกิจในเซินเจิ้นที่ไม่ซับซ้อนและปรับเปลี่ยนได้
ตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว กระบวนการขั้นตอนการขออนุมัติอยู่ภายใต้การสอบทานและตรวจสอบเพื่อให้เป็น
มิตรต่อการดาเนินธุรกิจ (Business-friendly)
7) ความยืดหยุ่นของกฎหมายแรงงาน
8) มีการเชื่อมโยงอย่างแนบแน่นระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษกับเศรษฐกิจในประเทศ
9) มีการจูงใจทางนโยบายทางการคลังในเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเฉพาะที่สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของธุรกิจ อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษได้
7) นโยบายที่สนับสนุนศักยภาพในการแข่งขันของเมืองเซินเจิ้น
1. การอนุญาตให้ลงทุนในกิจการที่ถือหุ้น 100% จากนักลงทุนจากต่างประเทศ
2. สามารถให้นักลงทุนเข้าถึงทุนทางที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานได้ด้วยการให้เช่า 99 ปี
3. การอนุญาตให้บริษัทต่างชาติสามารถส่งกาไรกลับประเทศได้
4. ส่งเสริมนโยบายการนาเข้าและส่งออก
ซึ่งการพัฒนาในช่วง 10 ปี แรกนั้น เงินทุนจากต่างประเทศที่ไหลเข้าจะเน้นการลงทุนไปที่ธุรกิจที่ใช้
แรงงานและมีการดาเนินงานที่มีขนาดเล็ก ส่งผลให้ช่วงที่สองระหว่างปี 1993-2000 ของการพัฒนาเมืองเซิน
เจิ้นเป็นการพัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมโดยรัฐบาลเมืองเซินเจิ้นใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การเป็นระบบ
เศรษฐกิจจาก “Headquarter” ด้วยการเชิญชวนบริษัทข้ามชาติย้ายบริษัทแม่ให้มาอยู่ในเซินเจิ้น โดยใช้การ
จูงใจ กลยุทธและวิธีการต่างๆ เช่น
1. การออกแบบระบบการบริหารและดาเนินนโยบายสาหรับการดาเนินธุรกิจที่ให้ความมั่นใจแก่
Headquarter จากต่างประเทศ ทั้งมาตรการที่สนับสนุนการดาเนินงานของบริษัทข้ามชาติและพัฒนาระบบ
การบริหารและบริการภาครัฐที่เป็นพิเศษสาหรับบริษัทที่เลือกจะตั้ง Headquarter ที่เมืองเซินเจิ้น เป็นต้น
2. การรวมเขตอุ ต สาหกรรม (Industrial Parks) ต่ างๆ กว่า 100 แห่ งที่ อ ยู่ในเขตเศรษฐกิ จ
พิเศษเมืองเซินเจิ้น (ซึ่งกว่า 90 % อยู่นอกตัวเมืองเซินเจิ้น) เข้าไว้ด้วยกัน
3. การส่งเสริมการรวมกลุ่ม Clusters ของธุรกิจเพื่อให้เกิด Economies of Scale ตัวอย่างการ
รวมกลุ่ม Cluster ในเมืองเซินเจิ้น เช่น อุตสาหกรรม Garments, รถจักรยาน เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
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4. เมื่ อ 3 ปี ที่ ผ่ า นมาเซิ น เจิ้ น มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพของอุ ต สาหกรรม โดยรัฐ บาลท้ อ งถิ่ น มี
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจการนากลับมาใช้ใหม่ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการประหยั ดทรัพยากร โดย
เมื่อ วัน ที่ 16 มีน าคม 2549 เซิ น เจิ้ น ได้ ผ่ านกฏระเบี ยบเพื่ อส่ งเสริม การน ากลั บ มาใช้ ใหม่ ที่ มีม ากกว่า 10
นโยบายสาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เมื่อปี พ.ศ. 2549 รัฐบาลเมืองเซินเจิ้นได้ออกยุ ทธศาสตร์การส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อพัฒนา
เซินเจิ้นให้เป็นเมืองแห่งนวัตกรรม (National Innovation City) ของประเทศจีน ด้วยการลงทุนกับการวิจัย
และพัฒ นากว่า 4% ของ GDP เมืองเซิน เจิ้นและมีเป้าหมายที่จะมีการเติบโตของผลิ ตภัณ ฑ์ที่มีเทคโนโลยี
ระดับสูงปีละไม่ต่ากว่า 20% ในอนาคตอันใกล้
8) จุดเด่นของเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น
เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นมีข้อได้เปรียบหรือจุดเด่น ดังนี้
(1) มีทาเลที่ตั้งเหมาะสม กล่าวคือ เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นใกล้กับประเทศฮ่องกง ซึ่งเป็นเมืองท่า
และมีการค้าส่งสินค้าที่มีต้นทุนทางโลจิสติกส์ต่า รวมถึงเป็นแหล่งตลาดสินค้า
(2) มีอานาจตัดสิ น ใจแบบเบ็ ดเสร็จในการบริหารและจัดการ เนื่องจากรัฐบาลเมืองเซินเจิ้นเป็น
ผู้ออกแบบนโยบายการส่งเสริมการลงทุน การบริหารจัดการและการออกกฎหมาย
9) สิทธิประโยชน์และศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จของเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น
สิทธิประโยชน์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นกาหนดโดยรัฐบาลเมืองเซินเจิ้น ได้แก่
(1) สิทธิประโยชน์ที่ส่งเสริมชาวต่างชาติให้ เข้ามาลงทุนในประเทศ โดยให้ความสาคัญกับการลด
ต้น ทุ น ทางการค้าเช่น การยกเว้น อากรการนาเข้าสิ นค้า และการลดต้นทุนการดาเนินธุรกิจ โดยกิจการที่
ประกอบการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในระยะเริ่มแรก เช่น 2-5 ปี
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้ามาทาธุรกิจภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่วนในระยะต่อจากนั้นเป็นการ
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจากปกติ 30% เหลือ 10-15% ตามระยะเวลาที่กาหนด
(2) การอานวยความสะดวกทางธุรกิจโดยภาครัฐให้สิทธิในการโอนกาไรข้ามประเทศและให้สิทธิ์
ชาวต่างชาติในการเช่าที่ดินระยะยาว และ
(3) สามารถแก้กฎหมายท้องถิ่นเพื่อให้สิทธิประโยชน์ในพื้นที่มีความจูงใจในการดึงดูดนักลงทุนมาก
ขึ้น เช่นในปี 1987 ปรับแก้กฎหมายให้นักลงทุนสามารถออกสิทธิ์การใช้ที่ดิน (Land Right) ได้ด้วยการขอ
อนุ ญ าตใช้ที่ดิน (Land Permit) จากหน่ วยงานในท้ องถิ่น ที่กากับ ดูแล ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจในการ
ดาเนินงานของนักลงทุน เป็นต้น
เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นมีรัฐบาลเมืองเซินเจิ้นเป็นผู้ให้บริการ One Stop Services ซึ่งรูปแบบการ
ให้บริการ (Model) ของเซินเจิ้นมีความแตกต่างจากที่อื่นเนื่องจากรัฐบาลเมืองมีอานาจในการบริการจัดการ
และปกครองเมืองด้วยตนเอง ทาให้ One Stop Services ที่ให้บริการโดยหน่วยงานภาครัฐนั้นอยู่ภายใต้ความ
ดูแลของรัฐบาลเมืองเซินเจิ้นทั้งหมด อีกทั้งมีการให้บริการสาธารณะอื่นๆที่นอกเหนือจากการให้บริการด้าน
ธุรกิจ อย่าง One Stop Services ของทั่วไป เช่น ให้ บริการจดทะเบียนสมรส บริการขอใบขับขี่ บริการทา
พาสปอร์ต ซึ่งเป็นบริการสาธารณะสาหรับประชาชนทั้งที่เป็นนักธุรกิจและไม่ใช่นักธุรกิจที่อยู่ภายในเมือ งเซิน
เจิ้นทั้งหมด
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เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย
“เขตเศรษฐกิจพิเศษ” เป็นแนวทางการพัฒนาที่มีการศึกษากันมานานในประเทศไทยโดยมี
แนวความคิดในการพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อให้มีการกระจายการพัฒนาไปสู่พื้นที่
ต่างๆโดยใช้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายเป็นตัวนาในการพัฒนาอันเป็นการนามาซึ่งการลงทุน
และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เฉพาะและพื้นที่ใกล้เคียงคาว่า “เขตเศรษฐกิจพิเศษ”
จึงหมายถึงพื้นที่แห่งหนึ่งแห่งใดที่ได้รับการกาหนดและพัฒนาขึ้นมาภายใต้กฎหมายและการบริหารกิจการ
ในลักษณะเฉพาะโดยภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะมีการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะรองรับการลงทุนจากต่างประเทศเช่นการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
การอานวยความสะดวกในการดาเนินกิจการและบริการขั้นพื้นฐาน
ตามแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ พิเศษให้เป็นรูปธรรมเริ่มมีทิศทางการ
พัฒนาที่ชัดเจนขึ้นเมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาบริหารประเทศโดยคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ได้มีคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 72/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษซึ่งในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งมี
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานที่ประชุมได้ให้
ความเห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5
พื้นที่ชายแดนเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ได้อย่างสมบูรณ์ได้แก่
1. อาเภอแม่สอดจังหวัดตาก (ติดกับประเทศเมียนมาร์)
2. อาเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว (ติดกับประเทศกัมพูชา)
3. พื้นที่ชายแดนจังหวัดตราด (ติดกับประเทศกัมพูชา)
4. พื้นที่ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร (ติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
5. อาเภอสะเดาจังหวัดสงขลา (ด่านสะเดาด่านปาดังเบซาร์) (ติดกับประเทศมาเลเซีย)
โดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้เห็ นชอบหลั กเกณฑ์และวิธีการ
สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ งเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษ 4 เรื่องได้ แก่ 1) สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ส าหรับ การลงทุ น 2) การ
ให้บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ 3) มาตรการสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าวและ 4) การพัฒ นาโครงสร้าง
พื้นฐานและด่านศุลกากรในพื้นที่เพื่อให้สามารถรองรับกิจกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้ได้กาหนดแผนการดาเนินงานและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนิน การประกอบกับ ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.) ทาการ
ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 พื้นที่ในเรื่องความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและความมั่นคง
ความพึงพอใจของภาคส่วนต่างๆ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อการปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้อง
มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเพื่อนามาใช้ประกอบในการพัฒนาและจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ปั จ จั ย ที่ท าให้ ป ระสบความส าเร็จในการดาเนิ นการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจาเป็น ต้องผ่ าน
การศึกษาการวางยุทธศาสตร์การพัฒ นารวมไปถึงการพิจารณาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่ง
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กุญแจสาคัญเพื่อให้การดาเนินการสอดคล้องไปกับกฎระเบียบไม่ว่าจะเป็นการนากฎหมายที่มีมาบังคับใช้ให้
เกิดประสิทธิภาพหรือการลดอุปสรรคทางด้านกฎหมายแต่ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่าในการพัฒนานั้นแม้จะนามาซึ่ง
โอกาสอันเป็นผลดีต่อภาคเศรษฐกิจแต่ในทางกลับกันก็นามาซึ่งผลกระทบในหลายมิติโดยเฉพาะผลกระทบ
ทางด้านสังคมที่จาต้องพิจารณาควบคู่ไปกับการพัฒนาด้วย ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีการศึกษาและวางแผนการ
ดาเนินการไม่ว่าจะเป็นการศึกษารูปแบบเขตเศรษฐกิจในต่างประเทศการศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นรวมถึง
การสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนในการพัฒนาพื้นที่ และการเตรียมความพร้อมใน
การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ที่กาลังจะมาถึง
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดสระแก้ว
ที่ตั้งและอาณาเขต
ประชากร
จังหวัดสระแก้วมีป ระชากรทั้งสิ้น 550,937 คนเป็นชาย 276,825 คนหญิง 274,112 คนอาเภอที่มี
ประชากรมากได้แก่อาเภอเมืองสระแก้ววัฒ นานครและอรัญประเทศตามลาดับ (ข้อมูลณวันที่ 31 ธันวาคม
2556) ประชากรในจังหวัดสระแก้วส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งการปลูกพืช
และเลี้ยงสัตว์
วิสัยทัศน์จังหวัดสระแก้ว 4 ปี (พ.ศ. 2561–2564)
เมืองชายแดนแห่ งความสุ ข ก้าวสู่ ยุคเกษตรปลอดภัย ร่วมใจเที่ ยวเชิงนิเวศและแหล่ งอารยธรรม
โบราณรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
พันธกิจ (Mission)
1. ปฏิบั ติภ ารกิจตามที่กฎหมายกาหนดให้ บรรลุ ผลตามหลักการบริห ารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่ อ
ประโยชน์สุขของประชาชน
2. พั ฒ นาการเกษตรให้ มี ป ระสิ ทธิภ าพ เป็นแหล่ งผลิ ตสิ นค้าการเกษตร โดยการเพิ่ มผลผลิ ตทาง
การเกษตร การแปรรูปการพัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
3. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ปลอดภัย อานวยความสะดวก และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่
4. พัฒ นาด้านเศรษฐกิจ การค้า สังคม และสิ่ งแวดล้อม ในการรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว
5. รักษาความมั่นคงและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในพื้นที่ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
6. ปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ. 2561–2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถ
ปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ในวาระครบรอบ 62 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์

45

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนเป็นคนดี มีสุขภาพดี รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมดี
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียึดดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ประชาชนได้รับการบริการที่ดี และมีความพึงพอใจในการบริการ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการด ารงชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชน การประพฤติตนตามหลักศาสนา
3. มีอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดี รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
4. ส่งเสริมอาชีพ รายได้ การมีงานทาและมีสวัสดิการ
5. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
7. ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ
8. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดาริ
9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการบริหารและให้บริการประชาชน
ตัวชี้วัด คือ ร้อยละที่ลดลงต่อปีของจานวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ.
กาหนด (ร้อยละ 50)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพ
มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล
2. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
กลยุทธ์
1. พัฒ นาแหล่งน้ า และระบบชลประทาน ตลอดจนฟื้นฟู และปรับปรุงดินให้มีความอุดม
สมบูรณ์เพิ่มขึ้น
2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
3. พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล
4. สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร โดยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการ
ปรับปรุงคุณภาพ ชนิด และราคาของสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
5. ยกระดับ มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่
เกษตรกรเพื่อปรับปรุงปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การจัดหาพันธุ์พืชและสัตว์ที่ดี
เพื่อลดการใช้สารเคมี
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6. ส่งเสริมระบบการปลูกพืช ปศุสัตว์และประมงที่ปลอดภัย เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ และ
เกษตรผสมผสาน
7. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเกษตรปลอดภัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง GAP (ร้อยละ 60)
ประเด็ น ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้น ฟูแหล่ งท่องเที่ยว ให้ มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอานวยความ
สะดวก เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ
2. เป็ น แหล่ งการเรี ย นรู้ เชิ งประวัติ ศ าสตร์ที่ เชื่ อ มโยงอารยธรรมโบราณ แลการอนุ รัก ษ์
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสะดวก สะอาด และปลอดภัย รวมทั้งเพิ่มทางเลือกในการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
กลยุทธ์
1. พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะในราคาที่เหมาะสม ยุติธรรมให้กับนักท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวและสร้างเครือข่าย
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
3. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้วยการฟื้นฟูและจัดระเบียบให้คงสภาพการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลาย โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว
5. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
6. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
7. พั ฒ นากิ จ กรรมและรู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วให้ ห ลากหลาย เพื่ อ เพิ่ ม ทางเลื อ กในการ
ท่องเที่ยวโดยเฉพาะการแพทย์แผนไทยและการเชื่อมโยงกับอารยธรรมโบราณ
ตัวชี้วัด คือ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นต่อปีของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน
พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. สร้ า งบรรยากาศการค้ า การลงทุ น และการประกอบกิ จ การ ในเขตเศรษฐกิ จ พิ เศษ
สระแก้ว
2. พัฒ นาโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ให้ เป็ น
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
กลยุทธ์
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1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการลงทุน การจราจร และการขนส่งสินค้าในการเป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วทั้งการก่อสร้างและขยายช่องทางถนนและระบบรางเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง
และประเทศเพื่อนบ้าน
2. ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการค้า การลงทุน และชักจูงให้ผู้ประกอบการ นักลงทุนมา
ดาเนินกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
3. อานวยความสะดวกด้านการค้าชายแดน พิธีการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง การสร้าง
คลั งสิ น ค้าและการอนุ ญาตให้ ใช้แรงงานต่างด้าว โดยดาเนินการให้ ได้มาตรฐานเป็นสากล มีประสิ ทธิภ าพ
ประหยัด รวดเร็ว มีคุณภาพ ลดขั้นตอน และทันเวลา
4. พั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพและการศึ ก ษา ผลิ ต และพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานของ
บุคลากรให้ตรงตามตลาดแรงงาน
5. เตรียมการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในการดารงชีวิต การประกอบอาชีพ การอยู่อาศัย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จะเกิดในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
6. พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ผั งเมื อ ง การค้ า การลงทุ น แรงงาน
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วรวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service: OSS)
7. เตรี ย มการรองรั บ การตั้ ง นิ ค มอุ ต สาหกรรมในเขตเศรษฐกิ จ พิ เศษสระแก้ ว ให้ เป็ น
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ตัวชี้วัด คือ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นต่อปีของมูลค่าการค้าชายแดน (ร้อยละ 3)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชน และพื้นที่ตามแนวชายแดน และเขตเศรษฐกิจ
พิเศษให้เกิดความปลอดภัยและมั่นคง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. สร้างความมั่นคงปลอดภัยและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนและ
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
2. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในพื้นที่ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน
ตั วชี้วัด คือจานวนการแก้ไขปั ญ หาด้ านความมั่นคงจากภั ยคุกคามต่างๆ อย่างน้อย 2 เรื่องจาก 14 เรื่อง
(จานวน 2 เรื่อง)
จุดยืนการพัฒนา (Positioning)
(1) ด้านการเกษตร “การเป็นเมืองแห่งพืชพลังงาน”
(2) ด้านการค้าชายแดน “เมืองส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าการลงทุน”
(3) ด้านการท่องเที่ยว “การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒนธรรมขอม”
การค้าชายแดนก่อนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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1. มูลค่าการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา
การค้าระหว่างประเทศไทย–กัมพูชาในปี พ.ศ. 2556 (ม.ค.–ธ.ค.) มีมูลค่าการค้ารวม 139,563.38
ล้านบาทมูลค่าการส่งออก 128,643.33 ล้านบาทมูล ค่าการนาเข้า 10,920.05 ล้ านบาทไทยเกินดุล การค้า
117,723.28 ล้านบาท
สาหรับการค้าชายแดนระหว่างไทย–กัมพูชาด้านจังหวัดสระแก้วในปี พ.ศ. 2556 (ม.ค.–ธ.ค.) มีมูลค่า
การค้ารวม 61,704.75 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 47.97 ของมูลค่าการค้าไทย-กัมพูชาทั้งหมด) มูลค่าส่งออก
52.469.28 ล้านบาทมูลค่านาเข้า 9,235.47 ล้านบาทไทยเกินดุลการค้า 43,233.81 ล้านบาท

แหล่งที่มา: สานักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว, 2559.
รายการสินค้าส่งออก–นาเข้าชายแดนไทย-กัมพูชาด้านจังหวัดสระแก้วเดือนมกราคม–สิงหาคม 2557
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แหล่งที่มา: สานักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว, 2559.
2. ด่านการค้าชายแดนไทย–กัมพูชา
ด่านการค้าชายแดนไทย–กัมพูชาด้านจังหวัดสระแก้วมีทั้งหมด 4 จุดดังนี้
1) จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก–ปอยเปตอยู่ระหว่างอาเภออรัญประเทศกับอาเภอโอวโจรวจังหวัด
บันเตียเมียนเจยเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00–22.00 น. (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการกาหนดเวลา
เปิดจุดผ่านแดนถาวรไทย–กัมพูชาด้านจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดสระแก้วและจังหวัดสุรินทร์) ลงวันที่
27 ธันวาคม 2557
2) จุ ดผ่ อนปรนการค้าบ้ านเขาดิน –บ้านกิโล 13 อยู่ระหว่างอาเภอคลองหาดกับ อาเภอสาเภาลู น
จังหวัดพระตะบองเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00–20.00 น.
3) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรือ –มาลัยอยู่ระหว่างอาเภออรัญประเทศกับอาเภอมาลัยจังหวัด
บันเตียเมียนเจยเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00–20.00 น.
4) จุ ดผ่ อนปรนการค้าบ้ านตาพระยา–บึ งตากวนอยู่ระหว่างอาเภอตาพระยากับอาเภอทมอพวก
จังหวัดบันเตียเมียนเจยเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00–20.00 น.
ปัจจุบันการค้าบริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้าน
คลองลึก (บริเวณตลาดโรงเกลือ) มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีมูลค่าการค้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทาให้จุดผ่าน
แดนดังกล่าวเกิดความหนาแน่นและไม่มีความสะดวกเนื่องจากมีผู้ใช้บริการเป็นจานวนมากอีกทั้งยังเกิดการ
ติดขัดของการจราจรบริเวณด่านพรมแดนจากรถที่มาขนส่งสินค้ารวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาซื้อสินค้าที่ตลาดโรง
เกลือดังนั้นประเทศไทยและประเทศกัมพูชาจึงมีความเห็นร่วมกันว่าควรดาเนินการเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่ง
ใหม่ภายใต้แนวคิด “แยกคนและสินค้า” ออกจากกันเพื่อแก้ไขความแออัดของจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก
และขยายพื้นที่การค้าการลงทุนบริเวณชายแดนโดยเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ณ บ้านหนองเอี่ยน
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ตาบลท่าข้ามอาเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งตรงกับบริเวณบ้านสตึงบทตาบลปอยเปตอาเภอโอวโจรว
จังหวัดบันเตียเมียนเจยประเทศกัมพูชาเพื่อรองรับการส่งออกและการนาเข้าสินค้าระหว่างประเทศ
ส่วนด่านบ้านคลองลึกเป็นด่ านสาหรับนักท่องเที่ยวและการค้าชายแดนของคนในพื้นที่ จังหวัด
สระแก้วจึงได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2556 ดาเนินโครงการสารวจและออกแบบโครงข่ายทางหลวงเชื่ อมโยง
จุดผ่านแดนที่บ้านหนองเอี่ยน–สตึงบทโดยมีพื้นที่ตั้งโครงการอยู่บริเวณทางหลวงหมายเลข 33 โดยเลี่ยงผ่าน
อาเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 3366 ไปบรรจบกับสะพานข้ามคลองพรหม
โหดซึ่งเชื่อมระหว่างบ้านหนองเอี่ยนตาบลท่าข้ามอาเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วกับจุดสิ้นสุดโครงการ
บริเวณบ้านสตึงบทตาบลปอยเปตอาเภอโอวโจรวจังหวัดบันเตียเมียนเจยประเทศกัมพูชาระยะเวลาศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2557
3. การขนส่งสินค้าผ่านแดน
3.1 ฝั่งไทยหรือจังหวัดสระแก้วมีความพร้อมรองรับการขนส่งสินค้าดังนี้
ทางถนน : ผ่านด่านถาวรบ้ านคลองลึก -ปอยเปตเข้าสู่เส้นทางหมายเลข 5 ไปยังกรุงพนมเปญของ
กัมพูชาเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าข้ามแดนเกือบทั้งหมดของจังหวัดสระแก้วและอยู่ระหว่างสารวจและออกแบบ
โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงจุดผ่านแดนที่บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบทอีก 1 ช่องทางดังรายละเอียดตามที่กล่าว
ข้างต้น
ทางรถไฟ : ขณะนี้มีโครงการเชื่อมต่อทางรถไฟสายกรุงเทพฯ–อรัญประเทศกับทางรถไฟสายปอยเปตพนมเปญโดยฝั่งไทยได้ปรับปรุงสะพานทางรถไฟให้สามารถรองรับน้าหนักได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 16 ตันเป็น 21
ตันคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2558 นี้เพื่อรอให้กัมพูชาก่อสร้างมาเชื่อมต่อกันซึ่งกัมพูชาได้มีการวาง
ระบบรางจากจังหวัดบันเตียเมียนเจยมาถึงปอยเปตเรียบร้อยแล้ว
ทางอากาศ : มีสนามบินของกองทัพอากาศ (ฝูงบิน 206 วัฒนานคร) ที่พร้อมจะพัฒนาเป็นสนามบิน
พาณิชย์ได้ในอนาคตโดยปรับปรุงหอบังคับการบินซ่อมแซมรันเวย์และแท็กซี่เวย์รวมทั้งสร้างอาคารผู้โดยสาร
3.2 ความร่วมมือด้านคมนาคมระหว่างไทย –กัมพูชา
การปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในกัมพูชา
รัฐบาลไทยได้ให้ความช่วยเหลือกัมพูชาแบบให้เปล่าและในรูปแบบเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมดังนี้
(1) โครงการก่อสร้างเส้นทางสาย 48 (เกาะกง -สะแรอัมเปิล)
คณะรั ฐ มนตรีมีม ติเมื่ อวัน ที่ 26 พฤษภาคม 2546 ให้ ค วามช่ว ยเหลื อแบบให้ เปล่ าในการ
ก่อสร้างสะพาน 4 แห่งบนถนนสาย 48 วงเงิน 288.3 ล้านบาทและอนุมัติเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนสาหรับการ
ก่อสร้างถนนวงเงิน 867 ล้ านบาทและได้มี พิธีเปิ ดสะพานข้ามแม่น้ า ทางหลวงหมายเลข 48 เมื่อวัน ที่ 14
พฤษภาคม 2551
(2) การพัฒนาถนนสาย 67 (ช่องสะงา–อันลองเวง–เสียมราฐ)
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 อนุมัติวงเงินกู้ให้แก่กัมพูชา 1,300 ล้านบาท
เพื่อก่อสร้างช่วงอันลองเวง–เสียมราฐและได้มีพิธีเปิดถนนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2552
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(3) การพัฒนาถนนสาย 68 (ช่องจอม–กรอลันห์)
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 อนุมัติวงเงินกู้ 1,400 ล้านบาท (เงินกู้เงื่อนไข
ผ่อนปรน) และมอบหมายให้สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
(สพพ.) พิจารณารายละเอียดเงื่อนไขเงินกู้และวิธีการให้เงินกู้ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 กัมพูชา
มีห นังสือขอยกเลิกสัญญาเงินกู้ 1,400 ล้านบาทและเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2552 นายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้มี
หนังสือตอบปฏิเสธไม่ขอรับเงินกู้ดังกล่าวจากไทยและจะใช้ทรัพยากรทางการเงินของตนเองในการสร้างถนน
ดังกล่าว (แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2554)
(4) โครงการก่อสร้างสะพานบริเวณจุดผ่านแดนแห่งใหม่ (บ้านหนองเอี่ยน -สตึงบท)
ในการประชุมทวิภาคระหว่างไทย-กัมพูชาเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ณเมืองเสียมราฐ
กัมพูชานายกรัฐมนตรีกัมพูชาขอให้ไทยสนับสนุนค่าก่อสร้างสะพานบริเวณจุดผ่านแดนแห่งใหม่ (บ้านหนอง
เอี่ย น–สตึงบท) ซึ่งนายกรั ฐ มนตรี ไทยได้ม อบหมายให้ กระทรวงคมนาคมพิ จ ารณาคาขอของฝ่ ายกั มพู ช า
ดังกล่าวต่อมากระทรวงคมนาคมได้มอบหมายกรมทางหลวงดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมไทย-กัมพูชา
(ฝ่ายไทย) เพื่อพิจารณากาหนดจุ ดที่ตั้งและออกแบบสะพานร่วมกับฝ่ายกัมพูชาโดยกรมทางหลวงได้ว่าจ้าง
บริษัททรี่ปรึกษาดาเนินการสารวจและออกแบบรายละเอียดโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงจุดผ่านแดนที่บ้าน
หนองเอี่ยน–สตึงบทระยะเวลาดาเนินการ 1 ปีกาหนดจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2557 อนึ่งบริษัทที่ปรึกษา
ของไทยได้ประสานงานบริษัทที่ปรึกษาของฝ่ายกัมพูชา (ว่าจ้างโดยสพพ.) เพื่อให้การกาหนดจุดการออกแบบ
ผังด่านและอาคารสอดรับ กันซึ่งขณะนี้ฝ่ายกัมพูชาอยู่ในขั้นตอนพิจารณาร่างผังของที่ปรึกษาการเชื่อมโยง
เส้นทางรถไฟระหว่างไทย–กัมพูชา
ฝ่ายกัมพูชาได้รับความช่วยเหลือจาก ADB ในการปรับปรุงเส้นทางรถไฟระหว่างศรีโสภณ–
ปอยเปตกาหนดแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2556 และได้ขอให้ไทยสร้างเส้นทางเชื่อมระหว่างคลองลึก –อรัญประเทศ
ระยะทาง 6 กิโลเมตรเพื่อเชื่อมต่อกับกัมพูชารวมทั้งเสนอให้สร้างสะพานรถไฟเชื่อมระหว่างไทย -กัมพูชาใน
บริเวณดังกล่าวซึ่งมีอยู่หนึ่งสะพานโดยออกค่าใช้จ่ายฝ่ายละครึ่งหนึ่งต่อมากัมพูชาขอให้ฝ่ายไทยรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดทั้งนี้ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 17 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ผู้นาอาเซียนได้
ให้การรับรองแผนแม่บทว่าด้วยการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity:
MPAC) แผนแม่บทดังกล่าวได้กาหนดให้ ประเทศไทยก่อสร้างเส้นทางรถไฟช่วงขาดระหว่างอรัญประเทศ –
คลองลึกระยะทาง 6 กิโลเมตรให้ แล้ วเสร็จในปี พ.ศ. 2557 และให้ กัมพูช าก่อสร้างเส้ นทางรถไฟช่วงขาด
ระหว่างปอยเปต–ศรีโสภณให้แล้วเสร็จในปี 2556
ในการประชุมหารือระดับรัฐมนตรีด้านคมนาคมไทย-กัมพูชาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556
ณเมืองปากเซแขวงจาปาสักสปป.ลาวฝ่ายกัมพูชาขอให้ฝ่ายไทยสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมระหว่างคลองลึก –อรัญ
ประเทศระยะทาง 6 กิโลเมตรเพื่อเชื่อมต่อกับกัมพูชาเนื่องจากการปรับปรุงเส้นทางรถไฟในกัมพูชาใกล้เสร็จ
สมบูรณ์ แล้วรวมทั้ งการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าในการก่อสร้างสะพานรถไฟระหว่างไทย–
กัมพูชาในส่วนของกัมพูชาเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ภายในปี พ.ศ. 2556
การรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับอนุมัติงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2556 ผูกพัน 3 ปีสาหรับ
งานเสริมความมั่นคงโครงสร้างทางระหว่ างสถานีชุมทางคลองสิบเก้า 2 สุดสะพานคลองลึกวงเงินงบประมาณ
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822 ล้านบาทซึ่งงบประมาณดังกล่าวครอบคลุมค่าก่อสร้างเส้นทางรถไฟช่วงสถานีอรัญประเทศ -คลองลึก (ฝั่ง
ไทยได้ปรับปรุงสะพานทางรถไฟให้สามารถรองรับน้าหนักได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 16 ตันเป็น 21 ตันคาดว่าจะแล้ว
เสร็จในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558) (ข้อมูล ความร่วมมือด้านคมนาคมระหว่างไทย–กัมพูชาจากสานักความ
ร่วมมือระหว่างประเทศสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม, กันยายน 2557)
4. ความตกลงการขนส่งข้ามแดน
ไทยและกัมพูชาได้ลงนามร่วมกันในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่ง
ข้ามพรมแดนในอนุ ภูมิ ภ าคลุ่ มแม่น้ าโขงที่ จุด ผ่านแดนอรัญ ประเทศ-ปอยเปตเมื่อวัน ที่ 4 กรกฎาคม2548
ณนครคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนและบันทึกว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสิทธิจราจรระหว่ างประเทศที่จุดผ่าน
แดนอรัญประเทศ–ปอยเปตเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2551 ณกรุงเวียนจันทน์สปป.ลาวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออา
นวยความสะดวกให้ประเทศไทยและกัมพูชาสามารถขนส่งสินค้าและผู้โดยสารได้อย่างเป็นระบบซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ ต่อการส่ งเสริมการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสอง
ประเทศเพิ่มขึ้น
ตามโครงการ SEC–GMS ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาทาข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ
ได้แก่เส้นทางกรุงเทพฯ–กบินทร์บุรี–สระแก้ว–อรัญประเทศและในการแลกเปลี่ยนสิทธิจราจรระหว่างไทย–
กัมพูชาเส้นทางกรุงเทพฯ–แหลมฉบัง–พนมสารคาม–บินทร์บุรี–สระแก้ว–อรัญประเทศ–ปอยเปต–ศรีโสภณ–
เปอสาต–พนมเปญ–นากหลวง–บาเวตโดยใช้จุดผ่านแดนเพียงจุดเดียวคือจุดผ่านแดนอรัญประเทศ-ปอยเปต
ซึ่งในระยะทางเริ่มต้นของการดาเนินการกาหนดให้ใช้โควตารถ 40 คัน (กัมพูชา 30 คันสาหรับรถโดยสารและ
10 คันสาหรับการขนส่งส่วนไทย 10 คันสาหรับรถโดยสารและ 30 คันสาหรับการขนส่ง) และปัจจุบันได้มีการ
เปิดเดินรถโดยสารระหว่างประเทศจานวน 2 เส้นทางคือ
1. เส้นทางกรุงเทพฯ (หมอชิต)–เสียมราฐวันละ 1 เที่ยว
2. เส้นทางกรุงเทพฯ (หมอชิต)–พนมเปญวันละ 1 เที่ยว
สาหรั บ การขนส่ งสิ น ค้ าได้ มี ก ารทดลองเดิ น รถบรรทุ ก แต่ ยั งไม่ ได้ มี ก ารดาเนิ น การตามข้ อ ตกลง
แลกเปลี่ยนอย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควรโดยฝ่ายไทยมีการนารถไปส่งสินค้าตามคลังสินค้าชายแดนลึกประมาณ
3–5 กิโลเมตรและฝ่ายกัมพูชาได้มีข้อเรียกร้องขอให้ฝ่ายไทยเปิดให้รถขนส่งสินค้ากัมพูชาเข้ามาส่งสินค้าฝั่งไทย
ได้เช่นเดียวกับที่กัมพูชาอนุญาตให้รถขนส่งสินค้าไทยเข้าไปส่งสินค้าที่คลังสินค้าในกัมพูชา (ข้อมูลจำกกำร
ประชุมคณะทำงำนเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมเข้ำใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้ำนประจำปีงบประมำณ
2557 ระหว่ำงจังหวัดสระแก้วกับจังหวัดบันเตียเมียนเจยเมื่อวันที่ 4 กันยำยน 2557 ณห้องประชุมศำลำกลำง
จังหวัดบันเตียเมียนเจย)
ผลการศึกษา
1. รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนที่เหมาะสมกับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดสระแก้ว
คือรูปเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการผลิต กล่าวคือ เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนจะสามารถแบ่งออกได้เป็น
2 ประเภทหลัก ได้แก่
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1) เขต เศรษฐกิจพิเศษที่เน้นกิจกรรมการผลิต ซึ่งโดยมากจะเป็นเขตการแปรรูปเพื่อการ
ส่งออก (EPZ)
2) เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจกรรมการบริการ หากนาพื้นที่ที่อยู่ในโครงการนาร่องของทาง
กนพ. มาแบ่งประเภทตามความเหมาะสม
สาหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการผลิตนั้น การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนจะมีขึ้นเพื่อ
อาศัยการดึงดูดแรงงานต่างด้าวในประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทางานเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมดังกล่าว และในขณะเดียวกัน การจัดให้มีเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อ การผลิตบริเวณ
ชายแดนจะช่วยชะลอปัญหาที่เกิดเนื่องจากแรงงานต่างด้าวทะลักเข้ามาบริเวณตอนในของประเทศมากเกินไป
นอกจากนี้อาจรวมถึงการอาศัยประโยชน์จากวัตถุดิบในการผลิตจากประเทศเพื่อนบ้าน หรือประโยชน์จาก
ขยายตลาดในประเทศเพื่อนบ้าน และยังสามารถใช้ประโยชน์ในการเชื่อมโยงฐานการผลิตไปยังเขตเศรษฐกิจ
พิเศษหรือนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน
เนื่องจากพื้นที่มีความเหมาะสมในการจัดตั้ งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากมีชายแดนติดกับประเทศ
กัมพูชา ง่ายต่อการส่งออกนาหรือเข้าสินค้า จังหวัดสระแก้วตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทยอยู่ห่างจาก
กรุ ง เทพมหานครประมาณ 237 กิ โ ลเมตรมี เนื้ อ ที่ ป ระมาณ 7,195.436 ตารางกิ โ ลเมตรหรื อ ประมาณ
4,496,962 ไร' มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้
- ทิศเหนือติดต่อกับอาเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมาและอาเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์
- ทิศใต้ติดต่อกับอาเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี
- ทิศตะวันออกติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา (ระยะทางยาว 165 กิโลเมตร)
- ทิศตะวันตกติดต่อกับอาเภอกบินทร์บุ รีอาเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีและอาเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ดังนั้นทาให้จังหวัดสระแก้วเหมาะกับการจัดตั้งให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนนาร่อง และด้วยเหตุ
นี้เอง การที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ กลยุทธ์หนึ่งคือการ ตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาทาธุรกิจในประเทศ ซึ่ง ในด้านการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม มีความชัดเจนแล้ว มี
การประชาสัมพันธ์การให้สิทธิประโยชน์ การเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้ามาตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
และสร้างโรงงานอุตสาหกรรม 9 ประเภท ซึ่งเป็นเรื่องของการนิคมอุต สาหกรรมโดยตรง ตั้งอยู่ในพื้นที่กว่า
600 ไร่ ที่ตาบลป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว อยู่ในระยะปรับพื้นที่แล้ว มีการออกแบบแบ่งโซนที่จะให้มี
อุตสาหกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องเชื่อมโยงกันใน 9 อุตสาหกรรม ประกอบด้วย
1) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง
2) อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
3) อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน
4) อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ
5) อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรและชิ้นส่วน
6) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
7) กิจการโลจิสติกส์
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8) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
9) กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
ซึ่งทั้งหมดล้วนมุ่งเน้ นเพื่อการผลิตเป็นหลัก ที่ควบคู่ไปกับการบริการ นอกจากนั้นแล้วยัง
มุ่งเน้นให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอีกด้วย กล่าวคือ เมื่อเกิดเป็นนิคมอุตสาหกรรมจะต้องไม่กระทบกับการ
ดารงชีวิต ไม่เปลี่ ย นวิถีชีวิต การดารงชีวิต หรือ ทาให้ เกิดปั ญ หาต่างๆ ขึ้น ในภายหลั ง การพั ฒ นาโรงงาน
อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
อุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ (Eco Industry) คือการพั ฒ นาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของพื้ นที่ให้
เจริญเติบโตไปพร้อมกับความเจริญของชุมชนและการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างสมดุล เป็นการพัฒนาอย่าง
ยั่งยื น โดยความร่ วมมือกัน ของผู้ มีส่ว นได้ส่ วนเสี ยทุกฝ่ าย ทั้งภาครัฐ ผู้ ประกอบการ องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น ภาคประชาชนในพื้นที่และนักวิชาการ
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) หมายถึง เมืองที่มีการเจริญเติบโตโดยมี
อุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลัก และมีความสมดุลกับการพัฒนาทางสังคม และความเป็นอยู่ของ
ประชาชน โดยมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระดับต่า ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในส่วนของการบริหารจัดการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวั ดสระแก้ว ควรมีการ
จัดตั้งคณะทางานที่มีอิสระในการตัดสินใจ ร่างกฎหมาย เป็นอิสระจากท้องถิ่น และให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามา
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ด้วย เนื่องจาก จากการศึกษาพบว่า ที่ในขณะนี้เกิดความล่าช้า
ในการดาเนินงาน เนื่องจาก การบริหารจัดการ ยังมีภาคส่วน ที่ทางานคาบเกี่ยวกัน เนื่องจากคณะทางานนี้
เป็นการจัดตั้งจากส่วนกลาง และมีหน่วยงานราชการหลายส่วน รับผิดชอบ เช่น การจัดตั้ง นิคมอุตสาหรรมใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นหน้าที่ของการนิคมแห่งประเทศไทยดูแล ที่ดิน กรมธนารักษ์ควบคุมดูแล จึงอยาก
เสนอให้มีการจัดตั้งคณะทางานเฉพาะในการกากับดูแลเขตเศรษฐกิจพิเศษ เหมือนเช่นการปกครองเมืองพัทยา
หรือกรุงเทพมหานครเป็นต้น ที่มีอิสระในการทางานของตนเอง
2. เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดสระแก้วสู่ความยั่งยืน จาเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหา
ในด้านต่างๆ ซึ่งจากการวิจัยพบว่า
2.1 ด้านผังเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว ยังไม่มีผังเมืองรวมเฉพาะ โดยปัจจุบันมีการใช้
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตาบลบ้านใหม่หนองไทร ตาบลป่าไร่ ตาบลอรัญประเทศ ตาบลฟากห้ วย และตาบล
ท่าข้าม อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2557 ซึ่งประกาศดังกล่าวมีข้อจากัดในการตั้งโรงงานหรือ
การมาลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว อย่างไรก็ตามขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองกาลัง
อยู่ ร ะหว่างการจั ดท าร่างผั งเมื องรวมของเขตพั ฒ นาเศรษฐกิจพิ เศษสระแก้ว ซึ่งคาดว่าต้อ งใช้ระยะเวลา
พอสมควร
2.2 ด้านการคมนาคมขนส่ง ยังขาดการเชื่อมโยงระหว่างโครงข่ายคมนาคมทางบกของกรมทาง
หลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) บริเวณที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรม (บ้านป่าไร่) ไปยังด่านพรมแดนบ้าน
คลองลึก และด่านพรมแดนบ้านหนองเอี่ยนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังมีประเด็นความร่วมมือด้านการ
ขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างไทย-กัมพูชา ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันเรื่องจานวนใบอนุญาตฯ จากเดิมกาหนดไว้
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40 ฉบับซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคเอกชน (ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้เพิ่มใบอนุญาตฯ เป็น 150
ฉบั บ แต่ ยั ง อยู่ ร ะหว่ า งการด าเนิ น การเพื่ อ แก้ ไขบั น ทึ ก ความเข้ า ใจ) นอกจากนี้ ก ารสร้ า งรางรถไฟใน
ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช ายั งไม่ แ ล้ ว เสร็ จ และยังขาดการเชื่อ มโยงระหว่ างบ้ านด่ านคลองลึ ก -ปอยเปต เป็ น
ระยะทาง 6 กิโลเมตร รวมทั้งพิธีการผ่านแดนยังไม่มีความชัดเจน ทั้งทางด้านระเบียบขั้นตอน การขนส่งสินค้า
และการเปลี่ยนขบวน ซึ่งในขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการยกร่างข้อตกลงเกี่ยวกับการเดินรถไฟร่วมกันระหว่างสอง
ประเทศ ซึ่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้ให้สัมปทานภาคเอกชนเดินรถไฟของประเทศกัมพูชา จึงยังไม่มีความ
ชัดเจนด้านการเดินรถไฟร่วมกัน
2.3 ด้านการลงทุน พบว่านักลงทุนยังไม่สนใจมาลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจสระแก้วมาก
นัก เนื่องจากยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนในสายตานักลงทุน ที่สาคัญคือราคาที่ดินเพิ่มขึ้นสูงอย่างมาก รวมทั้ง
ความพร้อมของโครงสร้างพื้น ฐาน สาธารณู ปโภคสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น การปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม ถนน สะพาน ด่านชายแดน ระบบสาธารณูปโภค และการกาจัดของเสีย ก็ยังพัฒ นาไม่แล้วเสร็จ
นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มกิจการที่ได้รับการส่งเสริมนั้นยังพบปัญหาอุปสรรคต่างๆ เช่น ในกลุ่มกิจการแปรรูป
สิ น ค้าเกษตร ยั งขาดเทคโนโลยี การแปรรู ปสิ น ค้าและความเชื่อมโยงกับ อุตสาหกรรมต่อเนื่ อง ทั้ ง วัตถุดิ บ
อาหาร เครื่องดื่ม พลังงานทดแทน ส่วนในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ แม้จะมีแรงงานค่าจ้างราคาถูกจากกัมพูชา
แต่จานวนแรงงานก็มีไม่มากนัก เนื่องจากแรงงานในภาคนี้ส่วนใหญ่อยู่ที่กรุงพนมเปญ และกัมพูชายังคงได้สิทธิ
พิเศษ GSP จากยุโรปและอเมริกา ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสาคัญของนักลงทุนที่ลงทุนในกัมพูชา ในกลุ่มกิจการ
สินค้าอุปโภคบริโภค มีข้อจากัดเรื่องตลาดรองรับโดยเฉพาะกาลังซื้อส่วนใหญ่ของกัมพูชาอยู่ที่กรุงพนมเปญซึ่ง
อยู่ใกล้กับโฮจิมินห์ที่เป็นเมืองเศรษฐกิจสาคัญของเวียดนามมากกว่า ประกอบกับการคมนาคมระหว่างด่าน
อรัญประเทศกับพนมเปญยังไม่สะดวกและมีต้นทุนสูง ทาให้การผลิตและจาหน่ายน่าจะเกิดภายในประเทศไทย
มากกว่า
2.4 แรงงานต่างด้าว เนื่องจากกฎหมายที่มีไม่มีความชัดเจน และไม่มีการบังคับใช้ที่เข้มงวด ทา
ให้เกิดปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายลักลอบเข้าเมืองมีจานวนเยอะมาก ดังนั้นถ้าต้องการให้เขตเศรษฐกิจ
พิเศษเกิดความยั่งยืนจาเป็นต้องแก้ไขปัญหาในด้านนี้โดยด่วน โดยการปรับปรุงกฎหมาย และมีการทาความ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ซึ่งในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีการสร้างนิคม
อุตสาหกรรมขึ้นในพื้น ที่ทาให้เกิดความต้องการแรงงานต่างด้าวในจานวนมาก ควรมีการจัดตั้งศูนย์บริการ
เบ็ ดเสร็จ ในเรื่องแรงงานต่างด้าวขึ้น เพื่อประชาสั มพันธ์ และนาเข้าแรงงานอย่างถูกกฎหมาย เพื่อความ
ปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศด้วย
2.5 ด้านการสาธารณสุข การเตรียมการ ด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เกิด
ความยั่งยืนในอนาคต จึงอยากเสนอว่า ควรให้ความสาคัญกับประเด็นต่อไปนี้
1. การควบคุมสิ่งที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ)
1) โรคติดต่อ มีข้อตกลงการเฝ้าระวังโรค เร่งด่วนระหว่างประเทศ 5 โรค คือ–พิษ
สุ นั ข บ้ า –ไข้ ห วั ด นก–คอตี บ –โรคมื อ เท้ าปาก–SARS ก าลั งจะเสนอเปลี่ ย นเป็ น ZIKA การตั้ งด่ านควบคุ ม
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โรคติดต่อข้ามแดน และคณะกรรมการควบคุมโรคทุกช่องทาง–ด่านคลองลึก มีความพร้อมแล้ว –ด่านหนอง
เอี่ยน ยังไม่พร้อม–ด่านบ้านเขาดิน ยังไม่พร้อม
2) ดูแลด้านคุ้มครองผู้บริโภค–อาหาร–ผลิตภัณฑ์สุขภาพ–เครื่องสาอาง
3) โรคไม่ติดต่อ สิ่งแวดล้อม : 1) ปัญหาการจัดการขยะ อุบัติเหตุและการตอบโต้ 2)
ภาวะฉุกเฉิน ปัจจุบันมีการซ้อมแผนกรณีอุบัติเหตุปกติแต่ยังไม่มีการ ซ้อมแผนกรณีสารเคมี 3) อาชีวอนามัย :
เตรียมจัดตั้งคลินิกในโรงพยาบาลวัฒนานครและโรงพยาบาลอรัญประเทศ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพใน
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 6 แห่ง
2. การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างและระบบบริการ
1) โครงสร้ า ง: โรงพยาบาลวั ฒ นานครและโรงพยาบาลอรั ญ ประเทศ และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 6 แห่ง ขอรับการสนับสนุนพื้นที่ 5 ไร่ จาก
ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย บริเวณนิคม อุตสาหกรรมป่าไร่ เพื่อลดความแออัดของแรงงาน
ที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลอรัญประเทศและโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตาบลป่าไร่ และจัดตั้งศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จโดยรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาไว้ที่เดียวกัน ให้บริการ ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตรวจสุขภาพ
ขายบัตรประกันสุขภาพ และ Premium Service
2) ปั ญ หาส าคั ญ ที่ ว างแผนด าเนิ น การแก้ ไขในอนาคต คื อ การส่ งต่ อ ผู้ ป่ ว ยกลั บ
ประเทศ (กรณี พ้น ขีด อัน ตราย ผู้ป่ วยต้องการกลับ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ไม่มีห ลักประกันสุขภาพ) ไม่
สามารถส่งกลับได้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาถึงการก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศว่าเป็นอย่างไร เพื่อทาผลที่ได้จากการวิจัยไป
พัฒนาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจอื่นๆ ต่อไป
2. ควรศึกษาถึงปัญหาและผลกระทบ รวมทั้งแนวทางแก้ไขของการก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยตรงเพื่อนาผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจในเกิดความ
ยั่งยืนต่อไป
3. ควรทาการศึกษาเปรียบเทียบเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดสระแก้วกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนอื่นๆ เพื่อนาผลการวิจัย มาเป็นข้อมูลในการก็ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นๆ ต่อไป
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ที่ปรึกษาข้ามชาติ แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
การศึกษาความแตกต่างของช่างวัยต่อความผูกพันองค์กร : กรณีศึกษาของพนักงานในบริษัทที่ปรึกษา
ข้ามชาติ แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
(The comparison on the effects of generation differences on organization
commitment: A case study of an international consulting firm in Bangkok)

การศึกษาความแตกต่างของช่างวัยต่อความผูกพันองค์กร : กรณีศึกษาของพนักงานในบริษทั

ธานินทร์ สุวงศ์วาร Ph.D
(ที่ปรึกษาบริษัท PwC)
บทคัดย่อ
การวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา ความแตกต่างของช่วงอายุพนักงานขององค์กร (Gen X, Y Baby
Boomers) ต่อความผูกพันต่อองค์กร (Organization Commitment) โดยเป็นกรณีศึกษาของพนักงานใน
บริษัทที่ปรึกษาข้ามชาติ แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ พนักงานของบริษัทฯ
300 คนจาก 4 กลุ่มธุรกิจคือ 1) กลุ่มผู้ตรวจสอบบัญชีรวมทั้งตรวจสอบภายใน 2) กลุ่มกฎหมายและภาษี 3)
กลุ่มให้การปรึกษาเพื่อการพัฒนาองค์กรและเทคโนโลยี 4) กลุ่มสนับสนุน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณ (Quantitative) ใช้แบบสอบถาม การสารวจความผูกพันต่อองค์กร (Organization Commitment)
ของ Allen and Meyer (1990) ซึ่งได้พัฒนาแล้วและใช้อย่างแพร่หลายโดยจะศึกษาทั้ง 3 ด้านของ
แบบทดสอบคือ 1) ผูกพันด้านความรู้สึก (Affective Commitment) ที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติ 2) ความผูกพัน
ต่อเนื่องหรือความผูกพันด้านการอยู่กับองค์กร (Continuous Commitment) ซึ่งเกี่ยวข้องกับต้นทุนด้านเวลา
ที่ทางานกับองค์กร และ 3) ผูกพันที่สืบเนื่องจากบรรทัดฐาน (Normative Commitment) แบบทดสอบได้
ผ่านการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นภายใน (Cronbach) การเก็บขอมูลโดยใช้ e-mail และ จากการแจก
แบบสอบถามในห้องเรียน“Convenient Sampling” นอกจากนี้ผู้วิจัยยังใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
(Qualitative) โดยการทาการอภิปรายกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
จากการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า One-way ANOVA พบว่า ช่วงอายุพนักงานขององค์กรที่ต่างกัน
(Gen X, Y Baby Boobers) มีความผูกพันต่อองค์กรต่างกัน Post Hoc Analysis ด้วยวิธีการของ Scheffe
พบว่าพนักงานทั้ง 3 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกันด้านความผูกพันด้านความรู้สึก (Affective Commitment)
พนักงานกลุ่ม Gen Baby Boomers มีความผูกพันกับองค์สูงกว่าพนักงานกลุ่ม Gen Y อย่างมีนัยสาคัญทั่ง
ด้าน 2 องค์ประกอบ คือ 1) ความผูกพันด้านความต่อเนื่อง (Continuance Commitment) และ 2) ความ
ผูกพันด้านบรรทัดฐานทางสังคม (Normative Commitment) พนักงานกลุ่ม Gen X แตกต่างกับ พนักงาน
กลุ่ม Gen Y ทางด้านผูกพันด้านความต่อเนื่อง (Continuance Commitment)
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บทนา
ปัจจุบันการทางานในองค์กรมีพนักงานหลายเจนเนอเรชั่นทางานร่วมกันเริ่มจากกลุ่ม “Gen Baby
Boomers” คือกลุ่มพนักงานที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือระหว่างปี ค.ศ. 1946-1965 มีอยู่ประมาณ
17% ของประชากรโลก ซึ่งกาลังจะเกษียณในอีกไม่เกิน 10 ปีข้องหน้า กลุ่มที่สองคือกลุ่ม "Gen X" หรือผู้ที่
เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1966-1980 มีสัดส่วนประมาณ 19% เป็นกลุ่มที่จะเป็นผู้บริหารองค์กรระดับสูงต่อจาก
“Baby Boomers” และกลุ่มที่กาลังเติบโตจะเป็นกลุ่มใหญ่ขององค์กรคือ “Gen Y” คือกลุ่มที่เกิดระหว่างปี
ค.ศ. 1981-2000 มีสัดส่วนประมาณ 32% แต่ถ้าศึกษาในกลุ่ มวัยทางาน บริษัท PwC ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษา
เผยผลการศึกษา จานวนคนวัยทางานยุค Generation Y หรือ Millennials จะมีสัดส่วนถึง 80% ของแรงงาน
ทั้งหมดในอีก 3 ปี ข้างหน้า ครองสัดส่วนการเป็นผู้บริหารแทนคนยุค Baby Boomers ภาคธุรกิจต้องเร่งปรับ
กลยุทธ์การทางานแบบเก่า หรือ ‘Top-down Approach’ เพื่อลดช่องว่างความแตกต่าง รวมทั้งรักษาคนรุ่น
ใหม่ที่เป็น Talent ให้อยู่กับองค์กร หรือไม่ให้สมองไหลออกไปยังต่างประเทศ (Thai PBS, 2556) สิ่งที่ท้าทาย
สาหรับในการบริหารคือแต่ละกลุ่มมีทั้งลักษณะเด่น ค่านิยม ทัศนคติ พฤติกรรมการทางาน การทุ่มเทในการ
ทางานและความคาดหวังต่างกันและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) ต่างกันอย่างมาก การ
ใช้นโยบายและกลยุทธ์การบริหารแบบเดียวกันหมด “One Size Fits All” จึงมักไม่ได้ผล ในขณะที่คน “Gen
Baby Boomers” จะเป็นกลุ่มที่ทุ่มเทในการทางาน มีความผูกพันกั บองค์กร และมีวินัยสูง (Live to Work)
ซึ่งกลุ่มคน “Gen X”กลับให้ความสาคัญกับความอิสระในการทางาน (Independent) ความสมดุลของชีวิต
การงานและชีวิตส่วนตัว (Work Life Balance) ส่วนกลุ่ม “Gen Y” เป็นกลุ่มที่มีความสามารถใช้เทคโนโลยีได้
ดีมีความสามารถในการสืบหาข้อมูลอย่างไม่มีข้อจากัดแยกไม่ออกระหว่างชีวิตการทางานกับชีวิตส่วนตัวกาลัง
จะเติบโตเป็นกาลังหลักและอนาคตขององค์กร มีความต้องการที่แตกต่างออกไปคือภาวะบูรณาการของชีวิต
และการทางาน (Work-Life Integration) (Valcour & Batt, 2003) บ่อยครั้งจึงเกิดความขัดแย้งทางค่านิยม
ในการทางานขณะที่ “Gen Baby Boomers” มองว่าการทางานจะต้องเกิดขึ้นที่ทางานตามกาหนดเวลาของ
องค์กรมีมุมมองต่อคน “Gey Y” ว่า ไม่ค่อยมีความอดทน ไม่มีความทุ่มเทและความผูกพันกับองค์กร พร้อมจะ
ลาออกได้ทุกเวลา ไม่มีสัมมาคารวะ ใช้เวลากับสื่อ “Social Medias” เป็นเวลานาน นานวันเข้าก็อาจบ่มเพาะ
เป็นความไม่พอใจและนาไปสู่ ความขัดแย้งหรืออาจกลายเป็นปัญหาการทางานร่วมกันในที่สุด (รัชฎา อสิสนธิ
สกุล, 2553)
สิ่ งท้ า ทายที่ เป็ น ประเด็ น ร่ ว มคื อ ท าอย่ า งไรให้ พ นั ก งานมี ค วามผู ก พั น กั บ องค์ ก ร Organization
Commitment) และทุ่ ม เทในการท างาน (Job Involvement) ไม่ว่าจะเป็ น พนั ก งานในเจนเนอเรชั่ น ไหน
หลายองค์กรใช่ดัชนีความผูกพันกับองค์กร (Employee Engagement Index) เป็นตัวชี้วัดความสามารถของ
ผู้บริหาร ตัวแปรสาคัญที่ส่งผลให้องค์กรต้องชะงักนั่นคือ "ความผูกพัน" หรือ "Engagement" ในองค์กรที่เริ่ม
ลดลงมีอัตราการลาออก (Turnover Rate) สู งขึ้นจนมีแนวโน้ มว่าจะส่ งผลกระทบทางลบต่อองค์กรทาให้
กระบวนการทางานอย่างมีประสิทธิภาพอาจลดลงมีต้นทุนการสรรหาและพัฒนาคนที่มากขึ้น และอาจจะทาให้
องค์กรมีค วามเสี่ ย งด้านการบริห าร (Operational Risk) เพราะขาดผู้ สื บทอดตาแหน่ ง (Successor) ของ
ตาแหน่งที่สาคัญ "ปรียกร มิมะพันธุ์" กรรมการผู้จัดการ เดล คาร์เนกี (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นสถาบันพัฒ นา
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ศักยภาพผู้นาระดับโลก กล่าวกับ ประชาชาติธุรกิจ (2556) ไว้ว่า ปัญหาสาคัญที่องค์กรควรหันมาให้ความใส่ใจ
มากที่ สุ ด คื อ ปั ญ หาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพนั ก งานและองค์ ก รโดยเฉพาะพนั ก งานกลุ่ มคนรุ่ น ใหม่ อ ย่ า ง
โดยเฉพาะ “Gen Y” เนื่ องจากคนกลุ่ ม นี้ มั กให้ ค วามส าคัญ กับ อิส ระและชี วิต ส่ ว นตัว มีค วามสามารถทาง
เทคโนโลยี ต้อ งการความท้าทายในชีวิตและ การได้ ทางานที่ ท้าท้ายมากกว่าการอดทนท างานในสภาวะ
แวดล้อมที่ไม่ต้องการซึ้งยากแก่การสร้างความผูกพันของพนักงานและองค์ กรในปัจจุบันเป็นไปได้ยากขึ้น จาก
ผลวิจัยล่าสุดของเดล คาร์เนกี พบว่า 71% ของพนักงานโดยเฉลี่ยทั่วโลกไม่มีความผูกพันกับองค์กร และจะ
ตัดสินใจเปลี่ยนงานใหม่ทันทีเมื่อองค์กรยื่นข้อเสนอค่าตอบแทนที่มากกว่าเพียงแค่ 5% ในขณะที่มีเพียง 29%
เท่านั้นที่มีความผูกพันต่อองค์กร แต่มีโอกาสกาลังคิดจะเปลี่ยนงาน เมื่อที่อื่นยื่นข้อเสนอค่าตอบแทนที่มากกว่า
20% ขึ้นไป นอกจากนี้ยังระบุว่าหากพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับสูงแล้ว จะสามารถสร้าง
ผลผลิ ต ที่ ม ากกว่ าองค์ ก รที่ พ นั ก งานมี ค วามผู ก พั น ในระดั บ ต่ าถึ ง 202% ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ผลส ารวจจาก
สถาบันวิจัยแรงงานและการจ้างงานแห่งสหรัฐอเมริกาที่ระบุว่า การเกิดอัตราการเปลี่ยนงานจะทาให้องค์กรมี
ค่าใช้จ่ายสู งขึ้น ทั้งค่าใช้จ่ายในการสรรหาและอบรมพนักงานใหม่เพื่อทดแทนพนักงานในตาแหน่งเดิมถึง
150% ของเงินเดือนที่จ่าย และส่งผลต่อผลิตผลขององค์กรเป็นอย่างมาก แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือแม้แทบทุก
องค์กรทราบดีถึงความสาคัญของการสร้างความผูกพันกับองค์กรแต่กลับมีเพียง 25% เท่านั้นที่มีการวางแผน
พัฒ นาการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก (ประชาชาติธุรกิจ ,
2556)
ประเด็นปั ญหาเจนเนอเรชั่น (Generational Differences) ได้มีการศึกษาวิจัยในและต่างประเทศ
จานวนมากเพื่ออธิบายและทาความเข้าใจความแตกต่างและปัจจัยที่ทาให้เกิดความแตกต่าง กลุ่มหรือรุ่นของ
คนที่เกิดในช่วง เวลาหรือปีเกิดใกล้เคียงกันจะเติบโตและประสบเหตุการณ์ต่างๆ เทคโนโลยี สภาวะเศรษฐกิจ
ที่คล้ายคลึงกันและเหตุการณ์เหล่านั้นอาจนาไปสู่การเกิดค่านิยมร่วมของแต่ละกลุ่ม หัวข้อที่น่าสนใจยิ่งคือ
พนักงานแต่ละ Generations มีระดับความผูกพันกับองค์กรแตกต่างกันหรือไม่ ถ้าต่างจะต่างด้วยปัจจัยอะไร
ทาไม “Gen Y” จึงพร้อมจะลาออกมากกว่า “Gen X” และ “Baby Boomers” องค์กรควรเตรียมพัฒ นา
“Gen X” และ “Gen Y” เพื่อจะขึ้นมาเป็นผู้นาในอนาคตอย่างไร จะมีแนวทางในการสร้างความผูกพันกับ
องค์กรอย่างไร เพราะเรื่องนี้คือกุญแจสาคัญที่จะทาให้องค์กรมีความพร้อมที่จะแข่งขันและก้าวไปข้างหน้า
อย่างยั่งยืน
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. ลักษณะทางพฤติกรรมของพนักงานทั้ง 3 กลุม่
นักวิจัยได้แบ่ งพนักงานออกเป็ น 3 กลุ่มตามช่วงอายุเพื่อสะดวกในการจัดการบริหารองค์กรซึ่งใน
ปัจจุบันจะประกอบด้วยพนักงาน 3 เจเนอเรชันหลัก ได้แก่ 1) Baby Boomers, คือผู้ที่เกิดช่วงปี ค.ศ. 1946
- 1964 หรือ ปี พ.ศ. 2498-2507 2) เจเนอเรชันเอ็กซ์ (Generation X) คือผู้ที่เกิดช่วงปี ค.ศ. 1965 - 1980
หรือเกิดปี พ.ศ. 2507 - 2523 และ 3) เจเนอเรชันวาย (Generation Y)คือผู้ที่เกิดช่วงปี ค.ศ. 1981-2000
เกิด พ.ศ. 2524 -2543 (Wikipedia) กลุ่มพนักงานแต่ละช่วงอายุมีจุดอ่อนจุดแข็งต่างกัน ปัญหาของผู้บริหาร
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ในองค์กรจึงอยู่ที่การรู้จักจุดแข็งของแต่ละกลุ่มวัย การเปิดมุมมองใหม่ ๆ สามารถนามาปรับใช้รวมถึงการ
ยอมรับความต่างและอยู่ร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์ และนาเสนอแนวคิดในในเรื่องการบริหารพนักงานกลุ่มต่าง
ๆ ให้อยู่ร่วมกัน และเพิ่มประสิทธิภาพในงานอย่างสูงสุด (Inclusion)
นักวิจัยและนักวิชาการกล่าวถึงพฤติกรรมการทางานของ “Gen Baby Boomers” ว่ามีความมุ่งมั่น
และทุ่มเทอย่างมาก ให้กับการทางาน เคารพในกฎระเบียบ ให้ความสาคัญกับสายการบังคับบัญชา อานาจ
หน้าที่ กระบวนการในการ ทางาน ชอบการทางานที่มั่นคงและไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง (Raths, 1999; Glass,
2007) ซึ่งหากพิจารณาถึงสภาพสังคมของประเทศอเมริกา ในยุคนั้นจะเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มี
การเกิดของประชากรสูงเพราะทุกประเทศต้องการพื้นเศรษฐกิจและเร่งเพิ่มประชากรเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน
เมื่อเข้าสู่การทางานจึงทาให้“Gen Baby Boomers” การแข่งขันในการทางานสูง ต่อมาในยุคของ “Gen X”
ที่เกิดและเติบ โตในช่วงที่โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการดาเนินชีวิตการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็วการสื่อสารด้วยระบบ “Analog” กาลังจะล้าสมัยระบบ “Digital” กาลังได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
จึงทาให้ “Gen X” สามารถยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเป็นตัวของตัวเองและความเชื่อมั่น
ในตนเองมากกว่า “Gen Baby Boomers” (Zemke, Raines, & Filipczak, 2000) ชอบทางานอย่างอิสระ
ไม่ให้ความสาคัญกับสายการบังคับบัญชา ชอบความสมดุลทั้งชีวิตส่วนตัวและเรื่องงาน กลุ่ มคน “Gen X” ให้
ความสาคัญกับ ชีวิตส่วนตัวนอกเหนื อจากเรื่องงาน เช่น การพักผ่อน ครอบครัว หรือความสนใจอื่น ๆ ที่มี
ความสาคัญพอ ๆ กับงาน มีความพยายามที่จะปรับปรุงทักษะการทางานและมุ่งมั่นที่จะมีโอกาสเติบโตใน
หน้าที่การงาน (Tulgan, 1996; Karp, Fuller, & Sirias, 2002) นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่า “Gen X” จะเปิดรับ
และเข้าใจความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยี รวมถึงมีความกระตือรือร้นที่จะ
เปิ ดรับข้อมูลใหม่ ๆ และน ามาใช้ในชีวิตประจาวัน (Tulgan, 1996; Zemke et al., 2000) มากกว่ากลุ่ ม
“Baby Boomers”
ส่วนยุคของ “Gen Y คนกลุ่มนี้เกิดในยุคที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วจึงมีวิถี
ชีวิตที่ต่างจากคนรุ่นก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัด ลักษณะสาคัญของ “Gen Y” ได้แก่ มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง
เชี่ย วชาญด้านเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบความท้าทาย และต้องการประสบความสาเร็จอย่าง
รวดเร็ว (รัชฎา อสิสนธิสกุล , 2548ก; เสาวคนธ์ วิทวัสโอฬาร, 2550; Zemke et al., 2000) เป็นกลุ่มที่มีการ
เติบโตสูง กาลังจะเป็นประชากรหลัก ขององค์กร และมีพฤติกรรมการนิยมบริโภคเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่มี
กาลังซื้อและมีการศึกษาที่สูงขึ้นและเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี
จะมี ลั กษณะคล้ ายคลึ งกั บ “Gen X” คือ “Gen Y” มี ความเป็ น ตัว ของตั ว เองและความเชื่ อมั่ น ในตนเอง
(Zemke et al., 2000) “Gen Y” มี ก ารศึ ก ษาที่ สู งขึ้ น และมี ค วามเป็ น ปั จ เจกบุ ค คลมากกว่ า “Gen X”
(Tulgan, 1996) “Gen Y” ชอบการทางานเป็นทีมและการทางานร่วมกัน (Zemke et al., 2000) สามารถ
ปรับตัวได้ดี พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของงานที่ดีขึ้น แต่ลักษณะเช่นนี้กลับถูกคน “Gen Baby
Boomers” มองว่า ไม่ค่อยมีความอดทนไม่ทุ่มเทให้กับการทางานพนักงานกลุ่ม “Gen Y” มักจะถูกกล่าวถึง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การไม่เคารพกฎระเบียบ การไม่มีความอดทน ในการทางาน และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคือ การไม่มีความผูกพันต่อองค์กร (รัชฎา อสิสนธิสกุล , 2548ข; เสาวคนธ์ วิทวัสโอฬาร, 2550) ซึ่งมัก
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พบว่าคนกลุ่มนี้พร้อมจะลาออกจากองค์กรทั้งที่ยังมีอายุงานไม่ถึง 1 ปี (รัชฎา อสิสนธิสกุล, 2548ข) พฤติกรรม
ดังกล่าวนามาซึ่งคาถามที่ว่า เหตุใดพนักงาน “Gen Y” ไม่มีความผูกพันกับองค์กรเลยหรือซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Carnegie (1984) ที่ระบุ ว่าพนักงานพร้อมจะตัดสิ นใจเปลี่ ยนงานใหม่ทัน ทีเมื่อองค์กรยื่น
ข้อเสนอค่าตอบแทนที่มากกว่าเพียงแค่ 5%
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบลักษณะเด่นของแต่ละช่วงอายุ
Baby boomer
Gen X
Gen Y
อนุรักษ์นิยมกึ่งสมัยใหม่ มี
ให้ความสาคัญแก่สิ่งที่ทาได้จริง
เติบโตในยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟู
ชีวิตเพื่อการทางาน เคารพ
(Pragmatic), มีความคิด
สามารถติดต่อเวลาใดก็ได้
กฎเกณฑ์ กติกา สู้งาน อดทน สร้างสรรค์ (Creative), มีความ
อุปสรรคด้านเวลาและสถานที่
ทางานหนักเพื่อสร้างเนื้อสร้าง เป็นตัวของตัวเองสูง (Strongly
ไม่มีอิทธิพลต่อคนรุ่นนี้ มี
ตัว รับรู้ว่าต้องใช้เวลานานจึง Independent), พึง่ ตนเองได้
ความเต็มใจทางาน และ
จะประสบความสาเร็จ ทุ่มเท (Self-Reliant) มีความต้องการ
เรียนรู้ มีความเชื่อมั่นใน
กับการทางานและองค์กรมาก เป็นเจ้าของกิจการโดยสายเลือด ตนเอง มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความ
มีความจงรักภักดีต่อองค์กรสูง (Entrepreneur by Nature) และ คาดหวังสูงเชื่อมั่นในตนเอง
จะไม่เปลี่ยนงานบ่อย สร้าง
ทางานเสมือนเป็นผู้รับจ้างอิสระ และมั่นใจในความสามารถที่
ความเชื่อมั่นจาก
ให้ความสาคัญกับเวลาส่วนตัวและ จะประสบความสาเร็จด้วย
ประสบการณ์ ทางานเป็นขั้น ครอบครัว มีความเชื่อมั่น และ
ตนเอง มีแรงจูงใจด้าน
เป็นตอนตามลาดับ
ช่างสงสัย (Independent
ภาพลักษณ์ตรงไปตรงมาไม่
(Hierarchy) ถูกครอบครัวสั่ง Contractor) มีจริยธรรม มีความ เคยหยุดค้นหางานตามอุดม
สอนมาให้เป็นคนประหยัด อด ภักดีต่อองค์กร ตราบใดที่
คติ ไม่คิดว่าการเปลี่ยนแปลง
ออม จึงมีการใช้จ่ายอย่าง
ความสัมพันธ์เป็นไปในลักษณะ
งานบ่อยเป็นเรื่องผิด พอใจ
รอบคอบ และระมัดระวัง
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนทางาน กับการเปลี่ยนแปลง เป็นคน
เคร่งครัดในขนบธรรมเนียม แบบภาพรวม (Holistic
รุ่นแรกที่ยอมรับการใช้
ประเพณี
Approach) ต้องการความมั่นคง เทคโนโลยีอย่างเต็มใจ ให้
ด้านการเงิน และเสถียรภาพด้าน ความสนใจอย่างมากต่อเงิน
อารมณ์ต้องการที่จะทางานใน
ชอบงานที่น่าตื่นเต้น ท้าทาย
สภาพแวดล้อมที่มั่นคง มีระบบ มี มีค่านิยมต่ออิสรภาพและชีวิต
หลักการ มีเป้าหมาย และแนวทาง ที่สะดวกสบายแต่ไม่อดทน
การทางานที่ชัดเจน
แหล่งที่มา: โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, 2551; รัชฎา อสิสนธิสกุล และ อ้อยอุมา รุ่งเรือง, 2548, น. 15;
กังสาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์, 2547; เสาวคนธ์ วิทวัสโอฬาร, 2550, น. 22-25.
กานต์พิชชา เก่งการช่าง, 2556.
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2. ความผูกพันกับองค์กร
ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร (Organizational Commitment) เป็ น อี ก ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ เ ชื่ อ ว่ า การเพิ่ ม
ความสัมพันธ์ ที่เชื่อมโยงพนักงานกับองค์กรเข้าไว้ด้วยกันอย่างแนบแน่น พนักงานจะผูก พัน รักและทุ่มเทใน
การทางานจึงตัดสินใจที่จะอยู่ร่วมกับองค์กรต่อไป (Mathieu & Zajac, 1990; ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์, 2551;
Somers, 1995; Tett & Meyer, 1993) Buchanan II (1974, pp. 533-546) กล่ า วว่ า ความผู ก พั น เป็ น
ทัศนคติที่ส าคัญ อย่างยิ่ งสาหรับ องค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์ กรแบบใดเพราะความผู กพั นเป็นตัวเชื่อมระหว่าง
ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์กับจุดมุ่งหมายขององค์กรทาให้พนักงานมี ความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรและเป็นผู้มี
ส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสาเร็จขององค์กร จึงมีงานวิจัยที่พยายามศึกษาถึงหลายปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
และส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรเช่น ตาแหน่งงาน ลักษณะงาน การรับรู้ความสามารถของตนเอง และความ
พึง พอใจในงาน ความสอดคล้องของค่านิยม (Value Congruence) ซึ่งเป็นความเข้ากันได้ระหว่างค่านิยม
ส่วนบุคคลของพนักงานกับค่านิยมองค์กร แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร เป็นต้น (Mathieu & Zajac,
1990) ภรณี กี ร์ ติ บุ ต ร (2529, น. 97) สรุ ป ผลของความรู้ สึ ก ผู ก พั น จะน าไปสู่ ผ ลที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ความมี
ประสิทธิผลขององค์กรดังนี้
1. พนักงานซึ่งมีความรู้สึกผูกพันอย่างแท้จริงต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรมีแนวโน้มที่จะมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมขององค์กรอยู่ในระดับสูง
2. พนักงานซึ่งมีความรู้สึกผูกพันอย่างสูงมักมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงอยู่กับองค์กรต่อไป
เพื่อทางานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายซึ่งตนเองเลื่อมใสศรัทธา
3. โดยเหตุที่บุคคลมีความผูกพันต่อองค์กรและเลื่อมใสศรัทธาในเป้าหมายขององค์กรบุคคลซึ่งมีความ
ผูกพันดังกล่าวมักมีความผูกพันอย่างมากต่องานเพราะเห็นว่างานคือหนทางที่ตนจะสามารถทาประโยชน์ให้กับ
องค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้สาเร็จ
4. บุคคลซึ่งมีความรู้สึกผูกพันสูงจะเต็มใจที่จะใช้ความพยายามมากพอสมควรในการทางานให้กับ
องค์กรทาให้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีกว่าคนอื่น
Baron, (1986, pp. 165, อ้างถึงใน เนตรนภา นันทพรวิญญู, 2551, น. 18) ได้ยืนยันผลเชิงบวกของ
ความผูกพันต่อองค์กรดังนี้
1. ความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูงทาให้อัตราการขาดงานการลาออกน้อยลง
2. ความผู กพั น ต่ อ องค์ ก รในระดับ สู งมี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ ความพึ งพอใจในการท างานและผลการ
ปฏิบัติงานกล่าวคือความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูงทาให้พนักงานมีความพยายามที่จะทางานเพื่อประโยชน์
ขององค์กรและส่งผลให้มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงด้วย
3. ความพึงพอใจในการทางานระดับสูงเป็นผลมาจากความผูกพันต่อองค์กร
Hewitt Associates (2004) ได้อธิบายว่า พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรนั้นจะแสดงพฤติกรรม
ออกมา 3 พฤติกรรม ซึ่ง ได้วัดถึงความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ตามภาพประกอบ ซึ่ง สามารถอธิบาย
องค์ประกอบแต่ละตัวได้ ดังนี้
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1. Say คือ การพูดเกี่ยวกับองค์กรในทางบวกต่อผู้ร่วมงานและมีแนวโน้มไปสู่การพูดกับลูกค้าของ
องค์กรในทางบวก
2. Stay คือ ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นสมาชิกขององค์กร
3. Strive คือ การใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถและทาตามหน้าที่ให้ดีที่สุดมีความเป็นไปได้
ที่จะช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อความสาเร็จทางธุรกิจขององค์กร ซึ่งต่อปัจจุบันได้ถูกนาไปใช้วัดความผูกพันใน
องค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศอย่างแพร่หลาย
Allen and Meyer (1990) และ Dunham (1994, p. 370, อ้ า งอิ ง ใน เนตรนภา นั น ทพรวิ ญ ญู ,
2551) ได้ศึกษาและรวบรวมแนวคิดที่หลากหลาย และสรุปความผูกพันต่อองค์กรออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. ความผูกพันเชิงความรู้สึก (Affective Commitment) หมายถึงความยึดมั่นของบุคคลว่าตนเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กร มีความสุขที่ได้อยู่ในองค์กร และทุ่มเท การทางานด้วยความเต็มใจทีแนวคิดว่าหากสมาชิก
ขององค์การมีความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจก็จะเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี บุคคลจึงอยู่ในองค์กรเพราะ
ต้องการอยู่ (Want to Stay)
2. ความผูกพันเชิงผลตอบแทน (Continuance Commitment) เป็นความรู้สึกของบุคคลที่จะสูญเสีย
ผลประโยชน์ที่เคยได้รับหากต้องออกจากองค์กรหรือไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าเพราะมีต้นทุนในการที่จะเปลี่ยน
งานใหม่ พื้นฐานของความผู กพัน คือทฤษฎี Side-bet ของ Becker (1974) มีสาระสาคัญว่าการลงทุนเป็น
สาเหตุที่ทาให้บุคคลเกิดความรู้สึกผูกพัน การที่คนคนหนึ่งเข้ามาทางานเป็นสมาชิกขององค์การนานเท่าไหร่ก็
เหมือนเขาลงทุนอยู่ในองค์การมากขึ้นเท่านั้น ความผูกพันก็จะทวีตามระยะเวลา ทฤษฎีนี้ยังอธิบายว่าบางคน
สามารถทนอยู่กับ องค์การได้ทั้งที่ไม่สนุ กกันงาน ส่วนมากจะเกิดกับพนังงานที่มีอายุงานสู งหรือรอเกษียณ
บุคคลจึงอยู่ในองค์กรเพราะจาเป็นต้องอยู่ (Need to Stay)
3. ความผูกพันเชิงบรรทัดฐาน (Normative Commitment) เป็นความรู้สึกของบุคคลที่รับผิดชอบต่อ
หน้ าที่ รวมถึงการสานึ กในบุ ญ คุณ ของผู้ บั งคับบัญ ชาและองค์กร ความจงรักภักดีต่อองค์การเพราะนั่นคือ
ความถูกต้องเหมาะสมที่จะทาเป็นหน้าที่หรือพันธะผูกพันที่สมาชิกจะต้องมีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในองค์การ
รวมทั้งค่านิยมทางสังคมเช่นการรับราชการเป็นงานที่ดีและควรแสวงหา บุคคลจึงอยู่ในองค์กรต่อไปเพราะคิด
ว่าควรอยู่ (Ought to Stay)
จากแนวคิ ดของนั กวิจั ย ข้างต้น แม้น นักวิช าการจะมีความเห็ นและใช้คาศัพ ท์ที่ แตกต่างกันแต่ พ อ
อนุมานเป็นข้อสรุปร่วมได้ว่าความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรหมายถึงสภาวะทางทัศนคติในเชิงบวกของ
บุคคลต่อองค์กรส่งผลให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะทางานด้วยความตั้งใจ กระตือรือร้น (Passionate) ในงานของตน
มีความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยพนักงานอาจจะแสดงออกเชิงบวกในลักษณะของการพูด การคิด และการ
แสดงออกทางพฤติกรรมต่อองค์กร
ปัจจัยด้านความแตกต่างช่วงอายุที่ส่งผลต่อความผูกพันในงาน
มี ก ารศึ ก ษาพฤติ ก รรมในองค์ ก รของพนั ก งานแต่ ล ะช่ ว งอายุ (Gen Y, X Baby Boomers) อย่ า ง
กว้างขวางแต่การศึกษาที่ มีผ ลต่อความผู กพั นในองค์กรยังมีจากัด และยังเป็นที่ ถกเถียงในกลุ่ มนั กวิจัยใน
ปั จ จุ บั น มี ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ ความผู ก พั น องค์ ก รหลายปั จจั ย ในต่ างประเทศ Kadir, Salim, and
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Kamarudin (2010) ได้ ศึกษาปั จจัย ที่มีผลต่อความผูกพันองค์กร พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กร
สู งสุ ด คื อ ความมุ่ งมั่ น ทุ ม เทในงาน (Job Involvement) 28.8% รองลงมาคื อ การสนั บ สนุ น ขององค์ ก ร
(Organizational Support) 23.9% ถัดมาคือความพึ่งพอใจในการทางาน (Job Satisfaction) 9.4% ต่อมา
Nguyen, Mai, and Nguyen (2014) ยืนยันว่าความพึ่งพอใจในการทางาน (Job Satisfaction) เป็นตัวกลาง
สาคัญที่จะสร้างความผูกพันองค์กร ประมินทร์ เนาวกาญจน์ (2553) พบว่า อายุ ความมีอิสระในการทางาน
ความก้าวหน้าและความสาเร็จในการงาน การมีส่วนร่วมตัดสินในการทางาน ความสัมพันธ์กับผู้ บังคับบัญชา
และการได้ พั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถ เงิ น เดื อนและสวั ส ดิ ก ารต่ าง ๆ สภาพแวดล้ อ มในการท างานมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันในงาน ชนิดา เล็บครุฑ (2554) พบว่าผลกระทบของคุณภาพชีวิตในการทางานมี
ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การทุกด้านของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สายธาร ทองอร่าม (2550) ศึกษาความผูกพันต่อองค์กร ปัจจัยที่มี ความสัมพันธ์ในทิศทางเชิงบวกกับความ
ผูกพันในองค์กร ได้แก่ การใช้ความรู้ในการทางาน ลักษณะการทางานเป็นทีม ความก้าวหน้าในงาน ความ
เข้าใจในกระบวนการของงาน ความมีอิสระ ในการทางาน การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และความสัมพันธ์
กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ (2557) ศึกษาการสร้างความผูกพันของพนักงานโดย
แนวคิดองค์การแห่งความสุ ขในกลุ่มคน Gen-Y เพื่อระบุถึงแนวทางในการสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อ
องค์การ โดยเฉพาะในกลุ่มบุ คลากรรุ่น ใหม่ที่ถูก เรียกว่า Gen-Y ซึ่งเป็นประเด็นที่สร้างความท้าทายให้กับ
ผู้บริหารองค์การทั้ง ภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากบุคลากรกลุ่มที่มีพฤติกรรมที่แตกต่ างไปจากคน
ในรุ่นก่อน ๆ และนาเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นองค์การแห่งความสุข
กับความผูกพันต่อองค์กร พบว่าผู้บริหารจะต้องปรับเปลี่ยนแนวทางในการสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อ
องค์การ โดยแนวทางที่กาลังได้รับ
ในขณะที่ ชนนิกานต์ บุ ญ เพ็ง และณั ฐพันธ์ บัววราภรณ์ (2558) รายงานว่า กลุ่ มพนักงานรุ่นเก่า
(Baby Boomer) มีระดับความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับสูงเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ความผูกพันด้านการคงอยู่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน และน้อยที่สุดคือ
ความผูกพันด้านจิตใจ ส่วนในกลุ่มพนักงานรุ่นใหม่ (Generation Y) มีระดับความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมทุก
ด้านในระดับสูงเช่นกันแต่พบว่า ความผูกพันด้านบรรทัดฐานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ความผูกพันด้าน
จิตใจ และน้อยที่สุดคือ ความผูกพันด้านการคงอยู่ ปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์กรของกลุ่มพนักงานรุ่นเก่า (Baby Boomer) ปัจจัยด้านลักษณะงานมีความสัมพันธ์ในระดับ
ค่อนข้างสูงต่อกลุ่มพนักงานรุ่นใหม่ (Generation Y) ในขณะที่ Mahoney (2015) ก็ยืนยันว่ากลุ่ม Gen Y มี
ความผู กพัน น้อยกว่า Gen X ทางด้านความผูกพันด้านจิตใจ (Affective Commitment) และความผู กพัน
ด้านการทางานต่อเนื่อง (Continuance Commitment) แต่อีกด้านหนึ่งของงานวิจัย Kelly (2005) แย้งว่า
ความแตกต่างของช่วงวัย (Gen Y, X Baby Boomers) ไม่ส่งผลต่อความผูกพันกับองค์กร

การประชุมวิชาการระดับชาติ ในวาระครบรอบ 62 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์

66

จะเห็นได้ว่ามีหลายปัจจัยที่ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ผลของการศึกษาก็ยังเปิดกว้างให้ศึกษา
ลั กษณะความสั ม พั น ธ์ข องตั วแปรใหม่ ที่ อาจจะเกิด ขึ้น ในอนาคต การศึ กษาครั้งนี้มุ่ งเน้ น ที่ จะศึกษาความ
แตกต่างของช่วงวัย (Gen Y, X Baby Boomers) ว่าจะมีความแตกต่างกันหรือไม่
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึกษาเปรียบเทียบความความผูกพันกับองค์กร (Organization Commitment) ของพนักงานทั้ง 3
กลุ่มเจนเนเรชั่นที่ทางานอยู่ในบริษัทที่ปรึกษาข้ามชาติแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยจะมุ่งศึกษาใน 3 มิติ
ของความผูกพันในองค์กรตามโครงสร้างของ (Allen & Mayer, 1990)
1. ความผูกพันด้านความรู้สึก (Affective Commitment)
2. ความผูกพันด้านการอยู่ต่อเนื่อง (Continuance Commitment) เป็น
3. ความผูกพันเชิงบรรทัดฐาน (Normative Commitment)
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ พนักงานบริษัทที่ปรึกษาข้ามชาติ ที่มีอายุ
อยู่ในช่วง 21–60 ปีประชากรทั้งหมด 1280 คน กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการคานวณของ
Yamane (1973) ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อมั่ น 95% ความคลาดเคลื่ อนเท่ ากั บ 0.05 จากได้ ขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่า ง
จ านวน 296 คน เพื่ อ ให้ ไ ด้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งครองคลุ่ ม ทั้ ง 3 กลุ่ ม ช่ ว งอายุ ผู้ วิ จั ย จึ ง ใช่ Quota Sampling
Technique โดนแบ่งตามสัดส่วนประชากรดังนี้
ตารางที่ 2 กลุ่มประชากรทั้งหมดแยกตามหน่วยงาน ระดับตาแหน่ง
Assurance TAX and Consulting and Central Practice
Legal
Technology
support support
Associate- Senior 620
82
100
63
64
Managers
85
39
30
26
7
Senior Manager
38
20
13
17
3
Director / Partners 42
16
10
5
Total
785
157
153
111
74
ตารางที่ 3 กลุ่มประชากรทั้งหมดแยกช่วงกลุ่มอายุและจานวนกลุ่มตัวอย่างตาม Quota Sampling
ช่วงกลุ่มอายุ
จากประชากร คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ จานวนตัวอย่าง
ตามQuota
sample
Gen Y
925
52.6
172
Gen X
620
35.2
115
Gen Baby boomers 215
12.2
40
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การเก็บข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีส่ง email และ วิธี Convenient Sampling โดยเก็บจากกลุ่มเป้าหมาย
ที่มาอบรมหลักสูตรต่างที่บริษัทจัดให้ช่วงเดือน มิถุนายน 2559–กุมภาพันธ์ 2560 ได้จานวนทั้งสิ้น 307 แยก
แบบสอบถามที่ใช่ไม่ได้ กรอกไม่ครบ 7 ชุด คงเหลือที่ใช้ในการวิเคราะห์ 300 ชุดแบบสอบถาม
สมมติฐานการวิจัย
1. กลุ่มช่วงอายุที่ต่างกันจะมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ทั้ง 3 ด้าน
1.1. ความผูกพันด้านความรู้สึก (Affective Commitment)
1.2. ความผูกพันด้านการอยู่ต่อเนื่อง (Continuance Commitment)
1.3. ความผูกพันเชิงบรรทัดฐาน (Normative Commitment)
ค่าสถิติทีใช้ทดสอบ คือ ค่าสถิติ F-test ในการวิเคราะห์ข้อมูลต้องดูตาราง Test of Homogeneity
of Variances ก่อนทาการวิเคราะห์ถ้าค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน จะใช้สถิติทดสอบ F-test ในตาราง
ANOVA ในการทดสอบ ค่าเฉลี่ย แต่ถ้าพบว่าค่าความแปรปรวนมีความแตกต่างกัน จะใช้สถิติทดสอบ
Scheffe ในการทดสอบค่าเฉลี่ยโดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยผู้วิจัยได้แปลจาก เป็นแบบสอบถาม 1 ชุด ประกอบด้วย ได้แก่ 1) ข้อมูลส่วน
บุคคล 2) ด้านความผูกพันต่อองค์กรซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อยคือ (1) ความผูกพันด้านความรู้สึก (Affective
Commitment) (2) ความผูกพันด้านการอยู่ต่อเนื่อง (Continuance Commitment) และ (3) ความผูกพัน
เชิงบรรทัดฐาน (Normative Commitment) เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงมาจาก อริสา สารอง
(2553) ซึ่งได้นาเอาทฤษฎีความพึงพอใจในงานของ Meyer and Allen (1991) มาสร้างแบบสอบถามขึ้นโดย
มาตรวัดที่ใช้ในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยเริ่มจากระดับ 1 หมายถึง ไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง ถึงระดับ 5
หมายถึง พึงพอใจอย่างยิ่ง วิเคราะห์ค่าความเที่ยง (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา ของครอ
นบาค (Cronbach ’s Alpha Coefficient) พบว่ามีความเที่ยงเท่ากับ 0.92, 0.97 และ 0.95 ตามลาดับการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการวิจัย
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความผูกพันต่อองค์การ จาแนกตามกลุ่มอายุ
กลุ่มอายุ
Gen Y
Gen X
Gen Baby boomer

Affective
3.12
3.32
3.38

SD
.70
.55
.40

ค่าเฉลี่ย (Mean)
Continuance SD
2.80
.64
3.22
.58
3.52
.50

Normative
2.90
3.34
3.40

SD
.65
.60
.50
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ผลการการวิเคราะห์ ความผู กพัน กับ องค์กรด้าน ความรู้สึ ก (Affective Commitment) ไม่พบว่าทั้ง 3
กลุ่ม มีความแตกต่างกัน ผู้วิจัยได้จัดการสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) โดยใช้โครงสร้างคาถามคล้ายกับ
แบบสอบถามเช่น “ความภาคภูมใจที่เป็น ส่วนหนึ่งขององค์กร” “รู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานคือคนในครองครัว
องค์กรเปรียบเสมือนบ้าน” “พร้อมจะทุมเทโดยไม่มีข้อกังวลสงสัย” เพื่อให้พนักงานทุกกลุ่มแสดงความเห็นเชิง
ลึกอย่ างเปิ ดเผยและเป็ น ความเห็ น ที่แท้จริ งพบว่า พบประเด็น ร่วมที่ท าให้ ทั้ งสามกลุ่ มไม่แตกต่างกันด้าน
ความรู้สึกคือ
1. พนักงานมีความภาคภูมใจที่ได้ทางานแห่งนี้เพราะมีชื่อเสียงระดับโลก (One of Big Four) เวลา
แนะนาตัวเองมักจะได้รับการตอบรับเชิงชื่นชม
2. ลักษณะงานของการทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาส่วนใหญ่จะเป็นงานโครงการ (Project Based) ทาให้
พนักงานทุกคนต้องทางานเป็นทีมและต้องช่วยเหลือกัน
3. พนักงานรู้สึกรักงานที่ทาเพราะเป็นงานโครงการ (Project Based) ทาให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ใหม่
ตลอดเวลา งานท้าทาย ไม่น่าเบื่อ
ผลการการวิเคราะห์ความผูกพันกับองค์กรด้าน ความต่อเนื่อง (Continuance Commitment)
พบว่าทั้ง 3 กลุ่ม มีความแตกต่างกัน (F=11.8, Sig at .05) จาก การทา Post Hoc Analysis ด้วยวิธีการของ
Scheffe พบว่า กลุ่ม “Gen Baby Boom” (Mean = 3.52) แตกต่างกับ “Gen Y” (Mean = 2.80) และยัง
พบความแตกต่างระหว่าง “Gen X” (Mean = 3.22) กับ “Gen y” อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 ผู้วิจัยได้
จัดการสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) แยกกกลุ่ม โดยใช้โครงสร้างคาถามคล้ายกับแบบสอบถามเช่น “ท่าน
จะมีชีวิตลาบากถ้าต้องออกจากองค์กรนี้” “องค์กรนี้ตอบสนองสิ่งที่ท่านต้องการอย่างเพียงพอ มีสวัสดิการ
และเงินเดือนที่เหมาะสม”
เพื่อให้พนักงานทุกกลุ่มแสดงความเห็นเชิงลึกอย่างเปิดเผยและเป็นความเห็นที่
แท้จริงพบว่า
1. พนักงานทั้ง 3 กลุ่มมีความพึงพอใจในสวัสดิการและเงินเดือนที่ได้รับ
2. ประเด็นที่จะทาให้คิดออกจากงานคือปริมาณงานที่หนักและมีกาหนดเวลาที่ชัดเจนและมีความเสี่ยง
สูงเช่นงาน ตรวจสอบบัญชี (Auditing) งานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) กฎหมายและภาษี
(TAX and Legal) งานที่เกี่ยวกับการควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition)
3. กลุ่ม Baby Boomer ส่วนใหญ่อายุเกิน 50 ปี ต่างให้ความเห็นว่ารายได้และสวัสดิการค่อนค้างดี การ
ไปเริ่มงานใหม่จะหายากที่ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่า
4. กลุ่ม Gen Y ที่มีความพร้อมจะออกเพราะอาชีพที่ทาเป็นที่ต้องการของตลาด หางานที่เบาง่าย มี
ความลงตัวด้านชีวิตงานและส่วนตัวมากขึ้น (Work Life Balance) บางส่วนต้องการหางานที่มีเวลา
มากขึ้นเพื่อโอกาสไปเรียนต่อ
ผลการการวิเคราะห์ความผูกพันกับองค์กรด้าน บรรทัดฐาน (Normative Commitment) พบว่าทั้ง
3 กลุ่ม มีความแตกต่างกัน (F=14.3, Sig at .05) จาก การทา Post Hoc Analysis ด้วยวิธีการของ Scheffe
พบว่า กลุ่ม “Gen Baby Boom” (Mean = 3.4) แตกต่างกับ “Gen Y” (Mean = 2.90) ไม่พบความ
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แตกต่างระหว่าง “Gen X” กับ “Gen Y” ผู้วิจัยได้จัดการสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) แยกกกลุ่ม โดยใช้
โครงสร้างคาถามคล้ายกับแบบสอบถามเช่น “ท่านไม่ออกจากองค์กรนี้เพราะความผูกพันกับเพื่อนร่วมงาน”
“รู้สึกผิดถ้าจะออกจากองค์กรนี้ในขณะที่องค์กรมีปัญหาหรือช่วงที่มีงานมาก” เพื่อให้พนักงานทุกกลุ่มแสดง
ความเห็นเชิงลึกอย่างเปิดเผยและเป็นความเห็นที่แท้จริงพบว่า
1. Gen Y พร้อมที่จะออกโดยไม่รู้สึกผิดและบางคนมีความรู้สึกเงินเดือนไม่คุ้มกับความหนักของงานที่
ต้องใช้ความสามารถเฉพาะด้านที่เรียนมาด้วยความยากลาบากเช่น การบัญชี (Accounting) “IT
Security”
2. การเปลี่ยนงานเป็นเรื่องปกติสาหรับพนักงานกลุ่ม Gen Y เพื่อนๆก็ทากัน
3. มีความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหัวหน้าจากการประเมินผล ความสัมพันธ์กับหัวหน้าไม่ดีจึงมี
รู้สึกผิดถ้าจะลาออก
การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
จากการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า One-way ANOVA พบว่า ช่วงอายุพนักงานขององค์กรที่ต่างกัน
(Gen X, Y Baby Boobers) มีความผูกพันต่อองค์กรต่างกัน Post Hoc Analysis ด้วยวิธีการของ Scheffe
พบว่าพนักงานทั้ง 3 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกันด้านความผูกพันด้านความรู้สึก (Affective Commitment)
พนักงานกลุ่ม Gen Baby Boomers มีความผูกพันกับองค์สูงกว่าพนักงานกลุ่ม Gen Y อย่างมีนัยสาคัญทั่ง
ด้าน 2 องค์ประกอบ คือ 1) ความผูกพันด้านความต่ อเนื่อง (Continuance Commitment) และ 2) ความ
ผูกพันด้านบรรทัดฐานทางสังคม (Normative Commitment) พนักงานกลุ่ม Gen X แตกต่างกับ พนักงาน
กลุ่ม Gen Y ทางด้านผูกพันด้านความต่อเนื่อง (Continuance Commitment)
มีข้อสรุปเหตุผลที่ ”Gen Y” ไม่มีความสัมพันธ์ด้านความผู กพันด้านความต่อเนื่อง (Continuance
Commitment) และ ความผูกพันด้านบรรทัดฐานทางสังคม (Normative Commitment) ดังนี้
1. อาจจะมาจากหลายสาเหตุเช่นเป็น เป็นตัวของตัวเองสูง มีความคิดอ่าน มีทัศนคติเป้าหมาย รวมถึง
รูปแบบการใช้ชีวิตที่เป็นแบบฉบับของตัวเองแต่มีความอดทนต่า
ทั้งร่างกายและจิตใจจะไวต่อ
ความรู้สึกว่าตนองได้รับความยุติธรรม (Fair) หรือไม่ หรือมีความสัมพันธ์กับหัวหน้างานอย่างไร
2. “Gen Y” ชอบท้าทายกฎระเบียบ ไม่นิยมกฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกาใด ๆ มักตั้งคาถามและต้องการ
ความยืดหยุ่นเสมอ ยิ่งมีการควบคุมที่เข้มงวด ก็จะยิ่งกระตุ้นให้มีการฝ่าฝืนหรือแหกกฎมากขึ้นเท่านั้น
นอกจากกฎระเบียบแล้ว “Gen Y”ไม่นิยมปฏิบัติตามวัฒนธรรม ประเพณี หรือแนวปฏิบัติเดิม ๆ ซึง่
อาจจะทาให้เกิดความขัดแย้งกับหัวหน้างานที่เป็น Gen Baby Boom หรือ Gen
3. มีความทะเยอทะยานสูง เป้าหมายทางอาชีพจะชัดเจนและสูงลิ่ว อยากมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดสู่
เป้าหมายด้วยระยะเวลาอันสั้นและพร้อมที่จะมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึง มีความจงรักภักดีต่อวิชาชีพไม่ใช่
จงรักภักดีต่อองค์กร หากองค์กรไม่ตอบโจทย์เรื่องความก้าวหน้า ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนงาน นี้คงเป็นอีก
สาเหตุหนึ่งที่ทาให้ Gen Y มีความผูกพันด้านความต่อเนื่อง (ContinuanceCcommitment) ต่า
4. อีกประการหนึ่งที่ทาให้ Gen Y มีความผูกพันด้านความต่อเนื่อง (Continuance Commitment)
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ต่าคือเป็นวัยที่ คุ้นเคยกับเทคโนโลยี ชอบการเปลี่ยนแปลง มีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง แม้ว่าไม่
สามารถนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแต่ก็กล้าเสี่ยง อยากลอง รู้สึกตื่นเต้นเร้าใจที่จะเปลี่ยนไปสู่สิ่งใหม่ อยากมี
ส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงขององค์กร หากทาอะไรหลายอย่างซ้า ๆ กันเหมือนเดิมก็จะยิ่งรู้สึกเบื่อ
หน่ายเป็นอย่างยิ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ไทยพีบี เอส (2556, อ้างถึงใน ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส: PwC) ถูก
จัดทาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง PwC มหาวิทยาลัย Southern California และ The London Business
School ผ่านการสารวจพนักงานในกลุ่ม Gen Y และ Generation อื่น ๆ กว่า 44,000 คน จากเครือข่าย
PwC ใน 18 ประเทศทั่วโลก การสารวจดังกล่าวใช้เวลา 2 ปีในการจัดทา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทาความ
เข้าใจถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพนักงานในองค์กร ลักษณะนิสัย (Stereotype) ทัศนคติ และ
แรงจูงใจของคนทางานในแต่ละรุ่น รวมทั้งศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้พนักงานในองค์กรสามารถทางาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดเผยโดยคุณ วิไลพร ทวีลาภพันทอง (2556) หุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษา เผย
ผลการศึกษาพบว่า
• จานวนคนวัยทางาน Generation Y หรือ Millennials ของบริษัทจะมีสัดส่วนถึงร้อยละ 80 ของ
แรงงานทั้งหมดในอีก 3 ปีข้างหน้า ขึ้นแท่นการเป็นผู้บริหารแทนคนยุค Baby Boomers สะท้อนให้
เห็นถึงเทรนด์ทั่วโลก ภาคธุรกิจต้องเร่งปรับกลยุทธ์การทางานแบบเก่า หรือ ‘Top-down
Approach’ เพื่อลดช่องว่างความแตกต่าง รวมทั้งรักษาคนรุ่นใหม่ที่เป็น Talent ให้อยู่กับองค์กร
หรือไม่ให้สมองไหลออกไปยังต่างประเทศ
• Gen Y เติบโตมาในยุค ดิจิตัล ที่เต็มไปด้วยการสื่อสารผ่านอีเมล์ เทคโนโลยีบนมือถือ อินเทอร์เน็ต
และ สื่อออนไลน์ (Facebook, Skypes, Facetime, Twitter และอื่น ๆ อีกมาก) มีความเชื่อมั่นใน
ความคิดเห็นของตนเองสูง มีสไตล์การใช้ชีวิตอย่างสมดุล (Work/life Blance)
• Gen Y จะเป็นตัวแปรสาคัญที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร มีส่วนร่วมในการ
กาหนดทิศทางบ.แทนคนรุ่นเก่า
• Gen Y ร้อยละ 70 มองเรื่อง การสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานกับชีวิตส่วนตัว มากกว่า
ค่าตอบแทน
• Gen Y กว่าร้อยละ 60 ต้องการความยืดหยุ่นในการทางานแบบ Anytime, Anywhere, Any
Device ชอบเทคโนโลยี
• Gen Y ให้ความสาคัญกับเรื่อง การสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานกับชีวิตส่วนตัว
(Work/Life Balance) มากกว่าคนรุ่นอื่น ๆ โดยร้อยละ 71 ของคน Gen Y มองว่าค่าตอบแทนหรือ
การเลื่อนตาแหน่งเป็น Priority รองเปรียบเทียบกับคนรุ่นอื่น (Non Millennials) ที่ร้อยละ 63
• ในขณะเดียวกัน พนักงานในกลุ่ม Gen Y กว่าร้อยละ 60 ต้องการความยืดหยุ่นในการทางาน
(Greater Flexibility) เช่น สามารถเลือกหรือปรับเปลี่ยนเวลาเข้าทางานได้ หรือทางานจากที่บ้าน
หรือที่อื่น ๆ และเชื่อว่าการได้มาซึ่งความสามารถในการผลิต (Productivity) ไม่ได้วัดกันที่จานวน
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ชั่วโมงที่ใช้ทางาน แต่อยู่ที่ผลงานที่ได้มากกว่า (Results/Goals Achieved Over Time InIvested)
ซึ่งแตกต่างกับคนรุ่นเก่าที่ถูกปลูกผังและเคยชินกับการทางานหนักที่ทางาน เพื่อให้ได้มาซึ่งตาแหน่ง
และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
• พนักงานในกลุ่ม Gen Y ร้อยละ 41 ต้องการที่จะได้รับความยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน และผู้บริหาร
อย่างน้อยเป็นประจาทุกเดือน ในขณะที่คนรุ่นเก่ามักไม่ชินกับการแสดงออกความคิดเห็น หรือมักทา
งานตามคาสั่งอย่างเดียวและไม่ได้รับ Feedback จนกว่าจะถึงรอบ Performance Review Cycles
(ร้อยละ 30)
• ผลสารวจยังระบุว่าคน Gen Y ยังมองหาโอกาสในการทางานในต่างประเทศหรือ Opportunity
Oversea (ร้อยละ 37) ผิดกับคนรุ่นเก่า (ร้อยละ 28) ที่มักไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง หรือย้ายถิ่นฐาน
ห่างจากครอบครัว
Tulgan (2009) เจ้าของบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแห่งสหรัฐอเมริกาได้เขียน
หนังสือ เรื่อง Not Everyone Gets a Trophy เพื่อบอกเล่าถึงพฤติกรรมของคน Gen Y เพื่อจะทาให้เกิดการ
ยอมรับและเข้าใจพวกคน “Gen Y”มากที่สุด ดังนั้นสิ่งที่ผู้บริหารควรทาคือ เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของคน
“Gen Y” เพื่อจะสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Organization Commitment) และเพิ่มความทุ่มเทในงานให้
มากขึ้น (Job Involvement) ผู้บริหารควรคานึงถึงประเด็นต่อไปนี้
1. การยืดหยุ่นเรื่องสถานที่ทางาน เช่น การปล่อยให้นั่งทางาน ตามใจชอบ เปิดเพลงเบา ๆ เข้าทางาน
สายได้ ทางานทางอินเทอร์เน็ต หรือ ทางานอยู่ที่บ้านได้ โดยผลงานยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิม
2. การเติมความรู้ให้พนักงานอย่างสม่าเสมอ สิ่งที่คน “Gen Y” กังวลมากที่สุดคือ ความล้าสมัย
บริษัทจึงต้องเตรียมหัวข้อฝึกอบรมเอาไว้ เพื่อเน้นย้าให้เพื่อนร่วมงานให้มีการถ่ายทอดวิชาให้
3. การเข้าถึงตัวผู้บริหารระดับสูงหรือคนที่มีอานาจในการแก้ปัญหาได้ เพราะคน “Gen Y”ต้องการ
คาตอบจากคนที่แก้ปัญหาได้จริงและมีความรวดเร็ว
4. การให้อานาจในการทางาน เพราะว่าคน “Gen Y” เชื่อว่าความสาเร็จ แบบขั้นบันไดจะนาไปสู่
ความสาเร็จที่สูงกว่า และไม่แคร์เลยว่าขั้นบันไดนั้นจะมีความสูงขนาดไหน แต่เขาต้องการให้ผู้บริหารองค์กรได้
เห็นว่า เขาได้ทางานนั้นอย่างจริงจังตลอดเวลา ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่มีอยู่ต้องให้อานาจแก่เขา
อย่างเต็มที่ เพื่อที่จะให้พวกเขาได้ ดาเนินการทางาน ควบคุมผลงานให้ออกมา
5. การแก้ปัญหาและการปรับตัว ปัญหาของคน “Gen Y”มักพบในสถานที่ทางานคือ การปฏิสัมพันธ์
กับคนในองค์กรไม่ค่อยดีไม่สนใจลาดับขั้นหรือการบังคับบัญชา การทางานจะใช้ ความเป็นเพื่อนในการทางาน
หัวหน้าจึงควรสอนวิธีการปรับตัวและวิธีการเอาตัวรอดในที่ทางานให้พวกเขา โดยเริ่มต้นตั้งแต่การพิจารณา
บทบาทและหน้าที่ของตนเอง การทางานร่วมกับผู้อื่น การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยเปิดให้มีการประชุมย่อย
เพื่อสอนงานให้เรื่องเหล่านี้จากผู้มีประสบการณ์อย่างแท้จริง
6. การบริหารตัวเอง ความเชื่อที่ดูเหมือนว่าใช่ ว่าคน “Gen Y” ไม่เคารพ ผู้อาวุโสกว่า ได้รับการเลี้ยง
ดูมาดี ดูแลอย่างใกล้ชิดจากพ่อและแม่ ผู้ปกครอง และครู ต่างให้ความชื่นชมและเห็นความสาคัญ ของพวกเขา
มาก ผู้บริหารรุ่นเก่าไม่ควรมองข้ามเรื่องนี้ ด้วยเพียงเหตุผล เพียงว่าพวกเขาผ่านโลกมาน้อยไม่มีประสบการณ์
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คน “Gen Y” ชอบ ผนวกสไตล์ของตัวเอง เข้าชีวิตการทางานและมักมีปัญหาด้านการบริหารเวลาทูลแกน จึง
สรุปว่า ของขวัญที่ดีที่สุด ที่หัวหน้างานจะให้ได้คือ การสอนให้เขารู้จักแยกแยะสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็น
ประโยชน์ออกจากกัน อีกทั้งสอนวิธีกาจัดการใช้เวลาอย่างไร้ประโยชน์ออกไป เช่น การประเมินตนเอง การ
วางแผนและการทาเช็คลิสต์
7. การเป็นผู้นาที่เข้มแข็ง ลูกน้อง “Gen Y” ต้องการทางานอยู่ ภายใต้หัวหน้างานที่ มีความโปร่งใส
ไม่ควรบ่นลูกน้องว่าทาไมไม่ทาในสิ่งที่ควรทา ควรบอกไปตรง ๆ เลยว่าเราต้องการอะไรจากเขาบ้าง ความ
เด็ดขาด เมื่อออกกฎใด ๆ มาแล้ว ต้องรักษากฎอย่างเคร่งครัด ไม่ลาเอียง และจาไว้อย่างหนึ่งว่า การเชิญ
พนักงานที่ไม่เอาไหนออก 1 คน จะทาให้พนักงานที่เหลืออยู่ขยันมากขึ้นทันตาเห็นโฟกัสที่วิธีการแก้ปัญหา
ไม่ใช่ที่ตัวปัญหา
8. การเปลี่ยนงานบ่อย คน “Gen Y” มักจะโดนต่อว่าอยู่บ่อยครั้งว่า เป็นคนเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ ไม่สู้งาน
หนักชอบแต่งานเบา ๆ แต่หารู้ไม่ว่าพวกเขาจะลาออกก็ต่อเมื่อรู้สึกว่า ทางานแล้วไม่มีความสุข หรือทางาน
หนักมากไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นดังนั้นผู้บริหารระดับสูง ไม่ควรปล่อย ให้พนักงานที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง
หลุดออกจากองค์กรไป โดยองค์กรควรหาวิธีเก็บพนักงานกลุ่มนี้ไว้ด้วยการหาช่องทางหรือโอกาสใหม่ ๆ ใน
การทางานเพื่อดึงดูดคนพวกนี้ไว้ เป็นการเพิ่มผลประโยชน์แก่องค์กรและยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่
พนักงานในองค์กรอีกด้วย
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รูปแบบและแนวทางพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ: กรณีจังหวัดสงขลา

รูปแบบและแนวทางพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ:
กรณีจังหวัดสงขลา3
อุดม ทุมโฆสิต4
ปกรณ์ ปรียากร5
เขมวัฒน์ ขวัญข้าว6
ณัฐวุฒิ ชีวพิทักษ์ผล4
บทคัดย่อ
ยุ ทธศาสตร์ช าติเป็ น แนวคิด ใหม่ในการพั ฒ นาประเทศในระยะยาว (20 ปี ) กาหนดไว้ใน
มาตรา 65 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้
ถูกตั้งข้อสงสัยว่า ควรจะมีรูปแบบยุทธศาสตร์จังหวัดอย่างไร จึงจะได้รับการยอมรับจากประชาชน
และรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในอนาคตด้วย ดังนั้น เพื่อแสวงหาคาตอบในข้อสงสัยดังกล่าว การ
วิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหารูปแบบยุทธศาสตร์จังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
สอดคล้องกับปั ญ หาและความต้องการในอนาคตของประชาชนในจังหวัดควบคู่กันไปด้วย โดยใช้
กระบวนวิจัยหลายรูปแบบประกอบกัน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบของยุทธศาสตร์จังหวัดที่ประชาชน
ส่วนใหญ่ในจังหวัดต้องการ คือ รูปแบบที่ (1) มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว (2) มียุทธศาสตร์และยุทธวิธีที่สนองตอบกลุ่มอาชีพต่างๆ
ที่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร (3) เนื้อหายุทธศาสตร์ครอบคลุม 8 ด้าน คือ ด้านคน ด้าน
เศรษฐกิจ ด้ านสั งคม ด้านสิ่ งแวดล้ อ ม ด้านการพั ฒ นาเมือ ง ด้านเทคโนโลยีแ ละนวัตกรรม ด้ าน
ความสามารถในการแข่งขัน และด้านพลังพัฒนาประชารัฐ

คาสาคัญ: ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด วิสัยทัศน์ การมีส่วนร่วมของประชาชน

เป็นส่วนหนึ่งในโครงการศึกษาออกแบบวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระยะยาว: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา 2559. ซึ่ง
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Abstract
Section 65 of the Constitution of Thailand B.E. 2560 initiates National Strategy as a
goal for the long term sustainable development of the country (20 years) with a view to
serving as a framework for coherent and integrated planning at all levels. The suspicion
about this new concept is that which type of Provincial Strategy framework would be
acceptable by both local people and future elected governments. The major objective of
the research is, therefore, to seek for the appropriate pattern of Provincial Strategy that
match up with both the National Strategy as well as problems and future demands of
provincial people. By using several types of research methodology, this research found that
the demands on patterns of Provincial Strategy are the followings; (1) It comes up with clear
visions which absolutely response to both short and long terms demands of local people;
( 2) It contains strategy and tactics that enable to cope with critical demands of all
professional groups in general and the agricultural ones in particular (3) The contents of
strategy should cover 8 significant areas i.e. human capital, economy, social, environment,
urban development, technology and innovation, competitive competencies, and public
private partnership empowerment.
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1. ความนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 ได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติและ มาตรา
275 ได้บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีจัดทากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ขึ้น
ภายใน 120 วันนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญดังกล่าวมีผลบังคับใช้ และกาหนดให้การดาเนินการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ให้ เสร็จสิ้น ภายใน 1 ปี นับ ตั้งแต่กฎหมายดังกล่าวบังคับใช้ ซึ่งขณะนี้ พ.ร.บ. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ไปแล้ว คาดว่าภายในปี พ.ศ. 2561 วิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์ชาติจะได้รับการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ถัดจากนี้ยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์
กระทรวงจะได้รับการประกาศใช้ตามมา
เป้าหมายสาคัญของการมียุทธศาสตร์ชาติ ก็เพื่อให้ ประเทศมีทิศทางวิสัยทัศน์และแผนการพัฒ นา
ระยะยาวที่ชัดเจน คาดว่ายุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกจะเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2560 - 2579 โดยจะครอบคลุมการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ทุกจังหวัด และให้ความเป็นอิสระแต่ละจังหวัดจัดทายุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับตน เพื่อบรรจุไว้
เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว
แต่ โดยที่ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ได้ ก าหนดกรอบทิ ศ ทางวิ สั ย ทั ศ น์ และกรอบยุ ท ธศาสตร์เอาไว้ด้ ว ยแล้ ว
กล่าวคือ ได้กาหนดกรอบวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเพื่อให้กรอบวิสัยทัศน์ดังกล่าวบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จึง
จาเป็นต้องมีกรอบยุทธศาสตร์รองรับ 6 กรอบยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้ างความสามารถในการแข่ งขัน 3) ยุท ธศาสตร์ด้ านการพั ฒ นาและเสริมสร้างศัก ยภาพคน 4)
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า การมีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ชาติเป็นเรื่องที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
และการพัฒนาประเทศที่ดีจาเป็นต้องมียุทธศาสตร์ระดับจังหวัดรองรับด้วย โดยต้องมีการ บูรณาการทั้งใน
ระดับทิศทางของชาติและทิศทางของประชาชนในพื้นที่ทุกจังหวัดให้กลมกลืนกัน ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ริเริ่ม
ทาการวิจัยเรื่องนี้ขึ้น โดยได้เลือกพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่วิจัย ทั้งนี้ เพื่อแสวงหารูปแบบและแนวทางการ
พั ฒ นาของยุ ท ธศาสตร์ จั งหวั ด ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาตามยุ ท ธศาสตร์ช าติ ค วบคู่ ไปกับ ความ
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่ด้วย ดังกล่าวมาแล้ว
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อแสวงหารูปแบบการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ชาติและยังต้องสามารถสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการในอนาคตของประชาชนในจังหวัดควบคู่กันไป
3. การทบทวนวรรณกรรม ระดมความเห็นผู้เชี่ยวชาญ และกรอบแนวคิด
เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดที่สอดคล้องกับสถานการณ์และเงื่อนไขดังกล่าวมา คณะผู้วิจัยจึงได้ทบทวน
วรรณกรรมร่วมไปกับการประมวลความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในระดับจังหวัดเพื่อสร้างกรอบแนวคิดเบื้องต้น
ดังต่อไปนี้
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3.1 กรอบข้อกาหนดในการจัดทายุทธศาสตร์จังหวัด
3.1.1 แนวคิดยุทธศาสตร์ชาติและการบริหารการพัฒนาประเทศโดยใช้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ หมายถึง กรอบวิสัยทัศน์และวิธีการเชิงยุทธศาสตร์ที่ชาติหนึ่งชาติใด ได้คัดสรรและ
ตัดสิ น ใจเลื อก เพื่ อใช้เป็ น กรอบแนวทางในการพัฒ นาประเทศทั้งในระยะสั้ น และระยะยาว ลั กษณะของ
ยุทธศาสตร์ที่ดี อย่างน้อยควรมีองค์ประกอบสาคัญ ดังต่อไปนี้ 1) มีเป้าหมายเชิงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ท้าทาย
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการในการพัฒนา และเป็นไปได้ทั้งปัจจุบันและอนาคต 2) มีหลั กวิธีการที่ดี
ซึ่งเรี ย กว่า ยุ ท ธศาสตร์ แ ละยุ ท ธวิ ธีที่ ส ามารถท าให้ ส ามารถบรรลุ เป้ าหมายได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง 3)
เป้าหมายและวิธีการข้างต้นจะต้องมีความเป็นไปได้ และต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง (Reality) ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ รวมทั้งมีความสามารถในการปรับตัวเพื่ อให้ สอดคล้ องกับสภาวะเชิงโอกาสและภัย
คุกคามที่มิอาจคาดหมายได้ตลอดเวลา 4) สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
พื้น ที่ต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและเสมอภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญ หาและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 5) สามารถเพิ่มพลังความสามารถของชาติและประชาชนในการแข่งขันกับคู่แข่งใน
ลักษณะต่างๆ อันหลากหลายได้ 6) เป็นเครื่องมือในการบูรณาการพลังในภาคส่วนต่างๆ ให้ขับเคลื่อนไปสู่
เป้าหมายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเทศที่ประสบความสาเร็จในการพัฒนาสูง ส่วนใหญ่จะมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเครื่องมือสาคัญ เช่น
ประเทศแถบยุ โรป ญี่ ปุ่ น สิ งคโปร์ มาเลเซีย ประเทศเหล่ านี้ ได้ จัด ทายุท ธศาสตร์ช าติม านานแล้ ว และใช้
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเครื่องมือหลักในการบริหารการพัฒนาประเทศ ซึ่งพบว่า ล้วนแล้วแต่ได้รับความสาเร็จเป็น
อย่ างดี เพราะยุ ท ธศาสตร์ช าติทาให้ เห็ น ทิ ศทางร่ว มกัน ในการพัฒ นาในอนาคตมีค วามชัดเจนยิ่งขึ้น และ
ก่อให้เกิดการพัฒนาภาคส่วนต่างๆ ให้ประสานสอดคล้องกันได้อย่างกลมกลืน
ส าหรั บ ประเทศไทย เรามี แ ผนพั ฒ นาประเทศมาช้ า นานซึ่ งจั ด ท าขึ้ น โดยส่ ว นกลาง แต่ ยั งไม่ มี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวช่วยชี้แนะทิศทาง ทาให้การพัฒนาประเทศกวัดแกว่งไปมาตามกระแสการเมืองและ
กระแสอิทธิพลภายนอก นโยบายและโครงการต่างๆ จึงขาดความต่อเนื่อง การบริหารการพัฒนาประเทศโอน
เอนผันแปรไปตามปัญหาเฉพาะหน้า ทาให้การพัฒนาประเทศที่ผ่านมาไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร
3.1.2 การพัฒนายุทธศาสตร์ในสังคมประชาธิปไตย: ทาอย่างไรจึงจะยั่งยืน
โดยธรรมชาติของสังคมประชาธิปไตยจะมีลักษณะเป็นสังคมที่มีพลวัตทางการเมืองการปกครองสูง
ทิศทางนโยบายการพัฒนาประเทศมีลักษณะแปรผันไปตามกระแสแนวคิดและผลประโยชน์ทางการเมืองของ
พรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นรัฐบาล ดังนั้นการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวจึงจาเป็ นต้อง
ยกระดั บ ให้ เป็ น วาระของชาติ ที่ ได้ รั บ การยอมรับ และมีค วามยื ด หยุ่น สู ง รวมทั้ งหลั ก ยึ ดที่ ดี ป ระกอบกั น
ลักษณะที่จาเป็นดังกล่าวจึงจะสามารถตอบโต้กระแสพลวัตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทาให้การพัฒนาระยะ
ยาวเป็นไปได้อย่างมีเสถียรภาพอีกด้วย
โดยที่สังคมประชาธิปไตยเป็นสัง คมที่ตั้งอยู่บนฐานความต้องการของประชาชน ทิศทางนโยบายทาง
การเมืองของพรรคการเมืองต่างๆ ล้วนแล้วแต่มุ่งตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นหลัก
ดังนั้น “การจัดทายุทธศาสตร์ชาติในสังคมประชาธิปไตย จึงต้องยึดหลักความต้องการของประชาชนในแต่ละ
พื้นที่เป็นเสาเอกของยุทธศาสตร์” นั่นหมายความว่า ยุทธศาสตร์ชาติต้องมียุทธศาสตร์จังหวัดของแต่ละจังหวัด
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ที่ ส ามารถตอบสนองต่ อ ปั ญ หาและความต้ อ งการที่ เป็ น จริ งของประชาชนในแต่ ล ะจั ง หวั ด ให้ ม ากที่ สุ ด
ยุทธศาสตร์จึงจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและพรรคการเมืองควบคู่กันไป นี่คือ โจทย์ข้อแรกที่ควรยึด
มั่นในการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์ชาติต้องการความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพสูงกับคู่แข่งอัน
หลากหลาย และยากที่จะประมาณสถานการณ์การล่วงหน้าได้อย่างครบถ้วน ว่าคู่แข่งแต่ละชาติจะพลิกแพลง
ไปในทิศทางใด ดังนั้น โจทย์ข้อที่สองของยุทธศำสตร์ชำติก็คือ “ต้องสามารถสรรหาเป้าหมายและทางเลือกที่
ชาญฉลาดสูงสุด และนามาใช้เป็นยุทธศาสตร์ ” การจะให้ ได้มาซึ่งเป้าหมายและทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ
ดังกล่าว จาเป็น ต้องอาศัยผู้รู้และองค์ความรู้อันหลากหลายในพื้นที่แต่ละจังหวัดมาประกอบในการพัฒ นา
ยุทธศาสตร์ ดังนั้นการจัดทายุทธศาสตร์ชาติจึงควรเปิดกว้างให้ผู้รู้และผู้มีส่วนได้เสียในระดับพื้นที่เข้ามามีส่วน
ร่วมได้อย่างเต็มที่ และต้องสร้างจิตสานึกหรือเพาะบ่มเจตจานงให้เกิดแก่ผู้มีส่วนได้เสียว่า “ยุทธศาสตร์ชาติ
เป็นส่วนหนึ่งของอนาคตของพวกเขา”
โจทย์ประกำรที่สำม ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเรื่องของอนาคตที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ทั้งด้านโอกาส
และภัยคุกคาม ดังนั้นความจาเป็นต้องเข้าใจสถานการณ์ในอนาคตและหายุทธวิธีในการควบคุมอนาคตให้ได้
ดังนั้นการจัดทายุทธศาสตร์ชาติจึงจาเป็นต้องวิเคราะห์และพยากรณ์อนาคตให้ถูกต้อง ความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบวิธีในการพยากรณ์อนาคต จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งในการจัดทายุทธศาสตร์ ถ้าการพยากรณ์อนาคต
ถูกต้อง ยุทธศาสตร์ก็จะมีโอกาสถูกต้องสูงตามไปด้วย แต่หากการพยากรณ์อนาคตผิดพลาด ยุทธศาสตร์ก็
จาเป็นต้องปรับตัว ดังนั้นการวิเคราะห์และการเฝ้าระวังพลวัตของอนาคตรวมทั้งความสามารถในการปรับตัว
จึงมีความสาคัญต่อยุทธศาสตร์
3.1.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์จังหวัด เป็นส่วนย่อยของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งยึดพื้นที่เป็นตัวตั้งในการพัฒนา (Area-based
Approach) ดังนั้นยุทธศาสตร์จังหวัดจึงจาเป็นต้องได้รับการจัดทาหรือพัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์
ชาติและปัญ หาความต้องการของประชาชนในแต่ล ะจังหวัดควบคู่กันไป การจัดทายุทธศาสตร์จังหวัด จึง
จาเป็นต้องวิเคราะห์และศึกษาข้อเท็จจริงในระดับจังหวัดให้ถี่ถ้วน และนาผลการศึกษานั้นมาเป็นฐานในการ
กาหนดเป็นวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์จังหวัดที่จะจัดทาออกมา
จากที่กล่ าวมา สรุปได้ว่ากรอบแนวทางหรือข้อกาหนดในการจัดทายุทธศาสตร์จังหวัด จึงพึงยึดถือ
กรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ โดยนากรอบแนวทางมาศึกษาประยุกต์ใช้ในระดับจังหวัด และเพิ่มเติมประเด็น
สาคัญของจังหวัดเข้าไปให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
ระดับจังหวัด และพลังการสนับสนุนของประชาชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ดังแผนภาพที่ 1
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ข้อกำหนดด้ำนควำม
สอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ชำติ
ข้อกำหนดด้ำน

ข้อกำหนดด้ำน

กรอบข้อกำหนด

ปัญหำ/ควำม

รูปแบบกับ

ต้องกำรของ

ยุทธศำสตร์ชำติ

ประชำชนในอนำคต

ควำมสำมำรถในกำร
ตอบโต้ควำมผันแปร
ของอนำคต

และปัจจุบัน

ข้อกำหนดด้ำนกำรสนับสนุนของ
ประชำชนในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์

ภาพที่ 1 กรอบแนวทางยุทธศาสตร์จังหวัดที่ดี
3.2 รูปแบบและวิธีการจัดทายุทธศาสตร์จังหวัด
เนื่องจากรูปแบบและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดและรูปแบบยุทธศาสตร์ชาติ จะต้องเป็น
รูป แบบที่ เชื่ อมโยงต่อ เนื่ องกั น ดังกล่ าวมาแล้ ว ดังนั้ น โครงสร้างของรูปแบบยุท ธศาสตร์จังหวัด จึงควรล้ อ
โครงสร้างรูปแบบยุทธศาสตร์ชาติ กล่าวคือ ต้องประกอบขึ้นด้วยอย่างน้อย 3 ส่วน เช่นเดียวกับยุทธศาสตร์
ชาติ กล่าวคือ 1) วิสัยทัศน์ระยะยาว 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา และ 3) การดาเนินการตามขั้นตอนที่ควรจะ
เป็นสาหรับวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ยุทธศาสตร์ชาติกาหนดไว้ 20 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนของชาติ วิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงควรเป็นวิสัยทัศน์ของพื้นที่ในระดับจังหวัดด้วย ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ เป้าหมายก็ควรนาวิสัยทัศน์ของชาติมาพิจารณาควบคู่ไปกับสภาพความเป็นจริงใน
พื้นที่ แล้วจึงสังเคราะห์ขึ้นเป็นยุทธศาสตร์จังหวัด ในขั้นตอนนี้จาเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ต่างๆ เพื่อพิจารณาปัญหา ความต้องการในอนาคตและทางเลือกที่เหมาะสม
ขั้ น ตอนต่ อ ไปคื อ การพิ จ ารณาการด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามยุ ท ธศาสตร์ ซึ่ ง มี ขั้ น ตอนดั ง นี้ (1)
จาเป็นต้องกาหนดขั้นตอนการพัฒนา (Phasing) โดยแบ่งระยะเวลาออกเป็นช่วงๆ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ของชาติ คือ 5 ปี (2) ต้องพิจารณากระบวนการขับเคลื่อน โดยจัดให้มีกลไกและกระบวนการขับเคลื่ อนที่
สามารถบูรณาการภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย
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3.3 กรอบรูปแบบและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ
จากการทบทวนวรรณกรรมและการประมวลความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถสรุปขึ้นเป็นกรอบ
รูปแบบและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด ดังนี้
3.3.1 กรอบรูปแบบยุทธศาสตร์จังหวัด
กรอบรู ป แบบยุ ท ธศาสตร์ จั งหวั ด ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และต้ อ งยึ ด ถื อ ปั ญ หาของ
ประชาชนในพื้นที่เป็นกรอบเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนา โดยโครงสร้างรูปแบบต้องประกอบด้วย 3 ส่วน
ที่สัมพั น ธ์กัน คื อ (1) วิสัย ทัศน์ จั งหวัดอัน เป็นเป้าหมายระยะยาว 20 ปี (2) กรอบยุทธศาสตร์จังหวัด อัน
หมายถึง ทางเลือกการพัฒนาจังหวัดระยะยาวที่คัดสรรแล้วว่ามีความเหมาะสมกับพื้นที่และสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ และ (3) มีกรอบแนวทางนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่ชั ดเจนเป็นไปได้ ดัง
ภาพที่ 2
วิสัยทัศน์
ของจังหวัด

ระยะเวลา 20 ปี
ยุทธศำสตร์
ของจังหวัด

แนวทำงนำยุทธศำสตร์ไปสู่
กำรปฏิบัติของจังหวัด

ภาพที่ 2 กรอบรูปแบบยุทธศาสตร์จังหวัด
3.3.2 กรอบแนวทางพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด
สาหรับกรอบแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด คณะผู้วิจัยได้สรุปของเป็น 2 กรอบย่อยดังนี้ (1)
กรอบเงื่อนไขที่ต้องยึดถือในการพัฒนายุทธศาสตร์ (2) กรอบวิธีการจัดทายุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม
และขั้นตอนต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กรอบแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด แบ่งกิจกรรมและขั้นตอนการพัฒนายุทธศาสตร์เป็น 2
ส่วน โดยเริ่มจาก ส่วนแรก คือ กำรกำหนดกรอบเงื่อนไขกำรพัฒนำยุทธศำสตร์จั งหวัด โดยใช้เงื่อนไขในการ
พัฒนาทั้งของระดับชาติและระดับจังหวัดที่มาประกอบการพิจารณา ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ชาติ (2) ปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน (3) เงื่อนไขและสถานการณ์ภ ายนอกและภายใน (4) จุดแข็งและจุดอ่อนของ
จังหวัด และ (5) โอกาสและภาวะคุกคามในอนาคต ส่วนที่สอง คือ กรอบแนวทำงกำรจัดทำยุทธศำสตร์ อัน
ได้ แ ก่ (1) การศึ ก ษาและส ารวจปั ญ หาและความต้ อ งการในอนาคต (2) สั ม ภาษณ์ วิ เคราะห์ เจาะลึ ก ถึ ง
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สถานะปัจจุบันและพลวัตในอนาคต (3) การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (4) การสัมภาษณ์ระดม
สมองผู้นาและผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ในพื้น ที่ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมต่างๆ ในพื้นที่ (5) การยกร่างและ
ตัดสินร่วมกันของประชาคม
ทั้งนี้ กรอบแนวทางพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดสามารถสรุปได้ดังภาพที่ 3

(2) ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในแต่ละพื้นที่
(4) การค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อน
ของจังหวัดภายใต้สภาวะพลวัต
(1) ศึกษา/สารวจปัญหาและ
ความต้องการในอนาคต

(1) กรอบทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ

กรอบเงื่อนไขการพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัด
แนวทางการจัดทา
ยุทธศาสตร์

(2) สัมภาษณ์วิเคราะห์เจาะลึก
สถานะปัจจุบันและพลวัตอนาคต
(3) การมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง

(3) เงื่อนไขและสถานการณ์
ภายนอกและภายในภายใต้
สภาวะพลวัต
(5) โอกาสและภาวะ
คุกคามในอนาคต
ภายใต้สภาวะพลวัต
(5) การยกร่างและการ
ตัดสินใจร่วมของประชาคม
(4) การสัมภาษณ์ระดมสมอง
ผู้นาและผู้ทรงคุณวุฒิใน
พื้นที่

ภาพที่ 3 กรอบแนวทางและขั้นตอนการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด
4. กระบวนการวิจัย
สาหรับกระบวนการศึกษาวิจัย เพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์จังหวัดตามกรอบแนวทางที่กล่าวมา คณะผู้วิจัย
ได้ใช้ระเบียบวิธีหลายวิธีประกอบกันเป็น 12 ขั้นตอน สรุปได้ดังภาพที่ 4
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1) ทบทวนวรรณกรรมและสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
สร้างแนวคิดการวิจยั : ครอบคุลมถึง
• สารสนเทศและสถานการณ์ในอดีต & ปัจจุบัน
• ประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนา
• แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต
2) ศึกษาปัญหาและสถานการณ์ของ
ประชาชนเป็นรายพืน้ ที่โดยทอด
แบบสอบถามแบบกระจายสุ่ม
รอบที่ 1 จานวน 3,000 ชุด

3) สัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม
ระดับอาเภอครอบคลุมทุกอาเภอ
เพื่อทราบปัญหาและความต้องการ
ในอนาคตเป็นรายพื้นที่

4) ตรวจสอบยืนยันปัญหาและความ
ต้องการโดยทอดแบบสอบถาม
แบบกระจายสุ่ม รอบที่ 2 จานวน
1,000 ชุด
5) ยกร่างปัญหาและความต้องการ
ในอนาคตที่ปรารถนา
6) วิเคราะห์ศักยภาพ
(SWOT)

6) วิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคต

6) วิเคราะห์ตาแหน่งเป้าหมายที่
เหมาะสม (Positioning Analysis)

7) พัฒนาทางเลือกยุทธศาสตร์โดยสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ (18 หน่วยงาน)
ครอบคลุมถึง: ภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น นักวิชาการ ผู้นาชุมชน และผู้นากลุ่ม
อาชีพ
8) ออกแบบวิสยั ทัศน์และกรอบยุทธศาสตร์เบื้องต้น
9) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นาร่วมสัมมนาวิสัยทัศน์และกรอบยุทธศาสตร์
เบื้องต้น
10) กาหนดวิสัยทัศน์และกรอบยุทธศาสตร์
11) สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของกรอบยุทธศาสตร์
12) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นาร่วมสัมมนารอบสุดท้าย 100 ท่าน เพื่อตัดสินใจ

สรุปและรายงานผล

ภาพที่ 4 กระบวนการวิจัย
จากภาพที่ 4 กระบวนการวิจั ย เริ่ม ต้นจาก ขั้นตอนที่แรก: กำรทบทวนวรรณกรรม และแสวงหำ
ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน (1) การทบทวนวรรณกรรมควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
แสวงหากรอบแนวทางทั้ งด้ านการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์แ ละสถานการณ์ ในพื้ น ที่ อั น ได้ แ ก่ สารสนเทศและ
สถานการณ์ต่างๆ ในอดีตและปัจจุบัน ประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนา และแนวโน้มสถานการณ์ใน
อนาคตของจังหวัด (2) ศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชนในเบื้องต้น โดยการทอดแบบสอบถาม
แบบกระจายสุ่ ม ทั้ งจั ง หวั ด รอบที่ 1 จ านวน 3,000 ชุ ด (3) น าผลจากทบทวนวรรณกรรมและผลจาก
แบบสอบถามมาสรุปประเด็นสาคัญรายพื้นที่ (อาเภอ) แล้วนามาประกอบการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มใน
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ระดับ อาเภอครอบคลุ มทุกอาเภอ (4) น าผลจากสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มมาสร้างแบบสอบถามรอบที่ 2
จานวน 1,000 ชุด เพื่อสรุปเป็นกรอบปัญหาและความต้องการในระยะยาว (20 ปี) โดยทอดแบบสอบถามไป
ยังส่ วนราชการและสถานประกอบการภาคเอกชนที่ สาคัญ (5) นาผลจากแบบสอบถามและผลสั มภาษณ์
สนทนากลุ่มมา ยกร่างปัญหาและความต้องการในปัจจุบันและอนาคตที่ปรารถนา
ขั้น ที่สอง: กำรวิเครำะห์ ศักยภำพ อนำคต และกำหนดตำแหน่งวิสัยทัศน์ เข้าสู่กระบวนการค้นหา
ศักยภาพของจังหวัด โดย (6) วิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ
(SWOT Analysis) วิ เคราะห์ ส ถานการณ์ ในอนาคต (Foresight Analysis) รวมไปถึ ง วิ เคราะห์ ต าแหน่ ง
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์เป้าหมายที่เหมาะสมกับจังหวัด (Positioning Analysis)
ขั้ น ที่ ส ำม: กำรยกร่ ำ งทำงเลื อ กและเลื อ กยุ ท ธศำสตร์ เข้ า สู่ ก ระบวนการก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละ
ยุทธศาสตร์จังหวัด (7) นาผลจากการวิเคราะห์มาออกแบบการวิสัยทัศน์และทางเลือกยุทธศาสตร์แล้วจึงไปขอ
ความเห็นโดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัด ทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น นักวิชาการ ผู้นาชุมชน และผู้นา
กลุ่มอาชีพ จานวน 39 หน่วยงาน (8) น าผลการศึกษาทั้งหมดมาออกแบบวิสัยทัศน์และกรอบยุทธศาสตร์
เบื้องต้น (9) นากรอบวิสัยทัศน์และกรอบยุทธศาสตร์ที่ออกแบบไว้มานาเนินการสัมมนาร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาคส่วนต่างๆ เพื่อระดมสมองเพิ่มเติม/ปรับปรุงวิสัยทัศน์และกรอบยุทธศาสตร์ให้รัดกุมยิ่งขึ้น (10) ยกร่าง
วิสัยทัศน์และกรอบยุทธศาสตร์จังหวัด (11) นาเสนอและสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้
ของกรอบวิสัยทัศน์และกรอบยุทธศาสตร์
ขั้นตอนที่สี่: กำรตัดสินใจเลือกครั้งสุดท้ำยและรำยงำนผล ซึ่งดำเนินกำรโดย (12) สัมมนาผู้นาภาค
ส่วนต่างๆ ของจังหวัดเพื่ อให้ ความเห็ น และหามติร่วมรอบสุ ดท้าย จากนั้นจึงนาไปสู่ ขั้นตอนการสรุปและ
รายงานผล
5. ผลการวิจัย
จากผลการศึกษา พบว่า รูปแบบยุทธศาสตร์จังหวัดต้องมีรูปแบบที่มีองค์ประกอบที่พึงประสงค์ 3
ประการ คือ (1) มีกรอบเงื่อนไขยุทธศาสตร์จังหวัดที่เหมาะสม (2) มีกรอบกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ที่
เหมาะสม (3) มีกรอบการดาเนินยุทธศาสตร์หรือการนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสม ซึ่งคุณลักษณะ
ทั้ง 3 ประการนี้ มีสาระสาคัญดังนี้
5.1 กรอบเงื่อนไขยุทธศาสตร์จังหวัด
ผลการศึกษา พบว่า เพื่อให้ยุทธศาสตร์จังหวัดมีความเป็นไปได้ มีความจาเป็นที่คานึงถึงเงื่อนไขสาคัญ
4 ประการ ดังภาพที่ 5
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1. ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

3. ต้องสามารถสนองความ
2. ต้องสามารถแก้ไข
ปัญหาของประชาชนใน

ความเป็นไปได้

ต้องการในอนาคตของ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

4. ต้องสามารถตอบโต้และปรับตัวต่อภาวะคุกคามจากปัจจัยภายใน
และภายนอกภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 5 เงื่อนไขที่ต้องนามาพิจารณาในการพัฒนารูปแบบยุทธศาสตร์จังหวัด
จากภาพที่ 5 เพื่อให้มั่นใจว่ายุทธศาสตร์มีความเป็นไปได้ การพัฒนารูปแบบของยุทธศาสตร์จังหวัด
ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขอย่างน้อย 4 ประการ คือ 1) ต้อ งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 2) ต้องสามารถแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในปั จจุบัน ได้อย่างมีป ระสิทธิภ าพ 3) ต้องสามารถสนองความต้องการในอนาคตของ
ประชาชนได้อย่ างมีประสิทธิภ าพ 4) ต้องสามารถตอบโต้และปรับตัวเมื่อเผชิญต่อภาวะคุกคามจากปัจจัย
ภายในและภายนอกภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดอธิบายดังต่อไปนี้
5.1.1 ยุทธศาสตร์จังหวัดต้องสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติมีเป้าหมายสาคัญเพื่อให้ประเทศมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และกรอบยุทธศาสตร์ระยะยาว
ที่ชัด เจน รั ฐบาลได้ กาหนดกรอบ วิสั ย ทั ศน์ ช าติเอาไว้ว่า “ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คง มั่ งคั่ง ยั่งยืน เป็ น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในด้านกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
รัฐบาลได้กาหนดกรอบแนวทางเอาไว้ว่า "เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ข้างต้น ได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะยาว (20 ปี) ประกอบด้ว ย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ ด้านความ
มั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒ นาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ"
ดั งนั้ น ยุ ท ธศาสตร์ จั งหวัด จะต้ องน าเอากรอบวิสั ย ทั ศ น์ แ ละกรอบยุ ท ศาสตร์ช าติ ม าประยุก ต์ ให้
เหมาะสมกับยุทธศาสตร์จังหวัด ซึ่งผลการวิจัยนี้สรุปได้ตรงกันว่า กรอบวิสัยทัศ น์และกรอบยุทธศาสตร์จังหวัด
จาเป็นต้องยึดโครงสร้างกรอบวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของชาติเป็นหลัก
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5.1.2 กรอบความสามารถในการแก้ปัญหาและสาเหตุแห่งปัญหาของประชาชนในพื้นที่
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้วิจัยจึงจาเป็นต้องทาการศึกษา
ปัญหา สาเหตุ ตลอดจนความต้องการของประชาชน ซึ่งผลการศึกษามีข้อค้นพบดังนี้
1) สถานะแห่งปัญหาของสงขลาในปัจจุบัน
ปัญหาที่ 1 ด้านความยากจน เหลื่อมล้า หนี้สิน และรายได้ตกต่า ในปี พ.ศ. 2557 พบว่า มี
ประชาชน 90,400 คน หรือร้อยละ 5.94 ยังมีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจน (2,922 บาท/คน/เดือน) โดย
ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมมีรายได้น้อยกว่าครัวเรือนนอกภาคเกษตรประมาณ 2 เท่า และในปี พ.ศ. 2556
ชาวสงขลามีหนี้สินครัวเรือนเฉลี่ยทั้งจังหวัด 161,526 บาท/ครัวเรือน/ปี สูงเป็นอันดับ 36 ของประเทศ
ปัญ หาที่ 2 ด้านอาชญากรรมและความรุนแรง จากปัญ หาด้านเศรษฐกิจตกต่าที่กล่าวมา
ข้างต้น ส่งผลให้ปัญหาด้านสังคมทวีความรุนแรงขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2558 ปัญหาด้านอาชญากรรมและความ
รุนแรงของสงขลา มีสถิตสูงเป็นอันดับที่ 69 ของประเทศ (เรียงจากรับแจ้งคดีน้อยไปมาก) โดยมีแนวโน้มคดี
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับจากปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2–3 ปีที่ผ่านมา คดียาเสพ
ติดมีจานวนคดีสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ปั ญ หาที่ 3 ด้านคุณ ภาพชีวิตของชาวสงขลาตกต่า ปัญ หาพื้น ฐานที่คาดคิดไม่ถึงของชาว
สงขลาประการหนึ่ง คือ คุณภาพชีวิตชาวสงขลาเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ของประเทศ พบว่าอยู่ใน
เกณฑ์ต่ามาก โดยพบว่า ปัจจุบันเกณฑ์คุณภาพชีวิตของประเทศวัดโดย “ดัชนีความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)” ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 5 กลุ่ม 30 ตัวชี้วัด การวัดโดยวิธีนี้ในปี พ.ศ. 2557 ปรากฏว่า จังหวัดสงขลามีสถานะ
คุณภาพชีวิต (เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ทั้งประเทศ) อยู่ในอันดับที่ 60 ซึ่งแสดงว่า “เกณฑ์คุณภาพชีวิต
อยู่ในอันดับท้ายๆ ของประเทศ”
ปั ญ หาที่ 4 ด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม จากการขยายตั ว และพั ฒ นาของเมื อ งที่ ผ่ านมาโดยละเลย
ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อม ทาให้เกิด ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเด่นชัด อาทิ ปริมาณขยะมูลฝอยใน
ปี พ.ศ. 2558 มีทั้งสิ้น 1,613 ตัน/วัน สามารถกาจัดอย่างถูกวิธี 681 ตัน/วัน และยังคงมีขยะตกค้างอยู่ถึง
932 ตัน/วัน ด้านความเสื่อมโทรมของทะเลสาบสงขลานับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น มีทั้งน้าเน่าเสีย รุก
ล้าทะเลสาบ รวมไปถึงปัญหาด้านชายฝั่งอ่าวไทยที่ปรากฏการกัดเซาะชายฝั่งเกิดขึ้นอย่างน่าวิตก โดยเฉพาะ
บริเวณหาดชลาทัศน์ และสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มว่า ในอนาคตจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
หากไม่รีบเร่งแก้ไข
2) สาเหตุแห่งปัญหา
ปัญหาทุกปัญหาย่อมมีสาเหตุ หลักการแก้ปัญหาจึงมุ่งไปที่สาเหตุของปัญหาดังกล่าว การ
วิจัยนี้จึงให้ความสาคัญแก่การวิเคราะห์ค้นหา ทั้งปัญหาและสาเหตุควบคู่กันไป ผลการวิจัยนี้พบว่า สาเหตุของ
ปัญหาดังกล่าว คือ
(1) การพัฒ นาที่ผ่ านมามิได้มุ่งสนองปัญ หาและความต้องการของสงขลา แต่มุ่งสนอง
นโยบายของส่วนกลางเป็นหลัก
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(2) รูปแบบการทางานในพื้นที่จังหวัดสงขลาปัจจุบัน นอกจากจะเป็นรูปแบบที่ทางานตาม
คาสั่งส่วนกลางแล้ว ยังเป็นรูปแบบที่ต่างคนต่างทาด้วย ไม่มีการบูรณาการเพื่อสนองปัญหาและเป้าหมายใน
ภาพรวมของประชาชนและพื้นที่ ทาให้การทางานไม่เป็นระบบ แยกส่วน ขาดตอน และขาดเอกภาพ เหมือน
วงดนตรีที่ต่างคนต่างบรรเลง ไม่สอดประสานเป็นเพลงเดียวกัน ผลก็คือ “ไร้ประสิทธิภาพ”
(3) การพัฒ นาที่ผ่านมามิได้ให้ความสาคัญในการพัฒ นาคนเพื่อสนองความจาเป็นของ
พื้นที่ การผลิตกาลังคนไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้กาลังคน คนดีมีความสามารถสูงไม่นิยมทางานในพื้นที่
เพราะขาดความก้าวหน้า
(4) ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมามักเน้นทุ่มเททรัพยากรพัฒนาไปที่จุดศูนย์กลาง
ธุรกิจมากกว่าเขตรอบนอก ทาให้ความเจริญเติบโตกระจุกตัวอยู่ในเมือง ส่วนภาคชนบทและภาคเกษตร ซึ่ง
เป็นพื้นที่ของคนส่วนใหญ่ ได้รับการพัฒนาน้อยมากและมีความเสี่ยงในการประกอบอาชีพสูง เพราะตลาดไม่ได้
รับการพัฒนา ผลก็คือ ความมั่งคั่งหลั่งไหลไปกระจุกตัวในเมือง ส่วนภาคชนบทและภาคเกษตรมีรายได้น้อย
และมีหนี้สินสูง นาไปสู่ความเหลื่อมล้า ยากจน คุณภาพชีวิตไม่ดี
(5) รากฐานทางสังคมอ่อนแอ มีความรุนแรง เฉื่อยชาต่อคุณธรรมจริยธรรม ไร้ภูมิปัญญา
และด้วยความสามารถในการเผชิญหน้ ากับภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งในระดับโครงสร้าง
และด้านกระบวนการทางสังคม สถาบันหลักทางสังคม คือ บ้าน วัดและโรงเรียนขาดเจตนารมณ์ร่วมในการ
สร้างสังคมให้เข้มแข็ง สถาบันครอบครัวส่วนใหญ่อ่อนแอ เพราะหัวหน้าครอบครัวต้องกังวลกับการทามาหา
เลี้ยงชีพและหนี้สิน ในขณะที่ภาวะคุกคามจากวัตถุนิยมรุนแรงเข้มข้นมาก ทาให้เยาวชนส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับ
ความเสี่ ยงกับการเสพติดทางวัตถุ และการฟุ้งกระจายของสื่ อสังคมที่ล่อแหลมต่อศีลธรรมจรรยาอันดีงาม
ระบบราชการ ระบบการเมือง ซึ่งเป็ น พลังหลักในการขับเคลื่ อนการพัฒ นา ไม่ได้รับความไว้วางใจในด้าน
ความสามารถและความซื่อสัตย์สุจริต การแข่งขันทางการเมืองนาไปสู่ความขัดแย้งมากกว่าสร้างสรรค์
(6) รัฐและสังคมยังไม่ให้ความสาคัญต่อการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ ทาให้การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมยังด้อยคุณภาพ แนวโน้มปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมเพิ่มทวีขึ้นอย่างรวดเร็ว
(7) ขาดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมือง ทาให้การขยายของเมืองเป็นไปอย่างไร้ระเบียบ หาก
ไม่แก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหายุ่งยากมากในอนาคตคุณภาพชีวิตในเมืองจะตกต่าลงเรื่อยๆ
(8) ขาดการเตรียมการเพื่อเผชิญภาวะท้าทายในอนาคต ไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับอนาคต
ไม่มีการวางแผน ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านมีความตื่นตัวในอนาคตมาก มีการวางแผนและเตรียมยุทธศาสตร์
อนาคตไว้อย่างรัดกุม
5.1.3 ความต้องการประชาชนในอนาคต
จากผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยการสารวจ สัมภาษณ์และ
สัมมนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังกล่าวมาแล้ว พบว่า วิสัยทัศน์ระยะยาวของสงขลาที่ชาวสงขลาต้องการ นอกจาก
จะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานในปัจจุบันให้หมดไปแล้ว ชาวสงขลายังต้องพัฒนาตนเองให้เป็นจังหวัดชั้นนาของ
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ประเทศและของภูมิภาคในอนาคต โดยต้องมีลาดับการพัฒนาอย่างน้อยให้อยู่ใน 5 อันดั บแรกของประเทศ
และเมืองสงขลาในอนาคตต้องเป็นเมืองศูนย์กลางเมืองหนึ่งของอาเซียนอีกด้วย ชาวสงขลาเห็นด้วยอีกว่า
วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์สงขลาระยะยาวจาเป็นต้องยึดมั่นในมีความสอดคล้องกับเป้าหมายของชาติ โดย
เป้าหมายวิสัยทัศน์สงขลาต้องยึดเป้าหมาย “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เช่นเดียวกับวิสัยทัศน์ชาติ จึงได้
กาหนดให้เป้าหมายระยะ 20 ปี ของสงขลาเอาไว้ว่า ต้องมีอัตรำกำรพัฒนำให้ขึ้นไปอยู่ใน 5 อันดับแรกของ
ประเทศ จึงเป็นที่มาของวิสัยทัศน์
“มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนอยู่ใน 5 อันดับแรกของประเทศ คุณภำพชีวิตดีเลิศ
สังคมสัน ติสุข เศรษฐกิจโตอย่ำงกระจำย และสงขลำต้องมีศักยภำพกำรพัฒ นำสู่
อนำคตสูงเลิศ”
โดยมีเป้าหมายใน 3 มิติที่ให้ความสาคัญสูงสุด ดังนี้
1) มิติด้ำนคุณภำพชีวิตของประชำชนชำวสงขลำ ภายในปี พ.ศ. 2580 ชาวสงขลาจะต้องมี
คุณภาพชีวิตดีเยี่ยม เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่ นๆ โดยระดับการพัฒนาต้องไม่ต่ากว่า อันดับ 5 ของประเทศ
สภาพในปัจจุบัน จากรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย พบว่า คุณภาพชีวิตของชาวสงขลามีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์
ทั้งสิ้นร้อยละ 19.40 โดยมีระดับการพัฒนาอยู่ในอันดับ 60 อันเป็นอันดับท้ายๆ ของประเทศ ดังนั้นทาให้เห็น
ว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสงขลาที่ผ่านมา ยังมีปัญหาที่จาเป็นต้องแก้ไขมากพอสมควร
เนื่องจากคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นยอดปรารถนาของประชาชนชาวสงขลา ดังนั้นในอนาคตจึง
จาเป็นต้องให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อเป้าหมายนี้ โดยให้กาหนดเป็นเป้าหมายวิสัยทัศน์เอาไว้ว่า
“ชำวสงขลำจะต้องมีคุณภำพชีวิตดีเยี่ยม เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ และต้อง
อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีคุณภำพชีวิตดีเยี่ยมไม่ต่ำกว่ำ อันดับ 5 ของประเทศ ภำยในปี
2580”
2) มิติด้ำนสังคม ปัจจุบันจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีปัญหาทางสังคมสูงมากจังหวัดหนึ่ง
จากสถิติ ปี พ.ศ. 2558 พบว่า สงขลามีอัตราการเกิดคดีอาชญากรรมสูง (เรียงจากน้อยไปมาก) อยู่ในอันดับ
69 ของประเทศ กล่าวคือ มีจานวนคดีอาชญากรรมเกิดขึ้นในพื้นที่มากถึง 13,052 คดี (ในปี พ.ศ. 2558)
เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่พึงปรารถนาในอนาคต สงขลาจาเป็นต้องลดสถิติการเกิดอาชญากรรม ให้จานวนคดี
อาชญากรรมเกิดขึ้นในพื้นที่ลดลงจากเดิมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเป้าหมายวิสัยทัศน์ของสงขลา 2580 จึงกาหนด
ไว้ว่า
“สั งคมสงขลำในอนำคตจะต้ อ งเป็ น สั งคมที่ มี ค วำมมั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่งยื น ในด้ำ น
“สันติสุข” ปรำศจำกควำมรุนแรง อำชญำกรรม ยำเสพติด และอบำยมุขต่ำงๆ โดย
อัตรำควำมรุนแรงของดัชนีดังกล่ำวอยู่ในระดับต่ำสุด 5 อันดับแรกของประเทศ”
3) มิติด้ำนเศรษฐกิจ ปัจจุบันชาวสงขลามีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีเพียง 144,209 บาท โดยอยู่
ในอัน ดับ ที่ 23 ของประเทศ และสถิติความเหลื่ อมล้ า (ดัช นีจีนี) ของสงขลาเท่ากับ ร้อยละ 35.72 และมี
จานวนประชากรมีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจน ณ ปี พ.ศ. 2557 จานวนทั้งสิ้น 95,400 คน
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เพื่อเป็ นการแก้ไขปัญหาความยากจน เหลื่อมล้า หนี้สินครัวเรือน และความทุกข์ยากทาง
รายได้ของสงขลาไปพร้อมกัน เศรษฐกิจสงขลาในอนาคตต้องพัฒนาโดยมีเป้าหมาย
“ต้องเจริญเติบโตและกระจำยรำยได้ไปพร้อมกัน โดยมุ่ งเป้ำหมำยครัวเรือนภำค
เกษตรซึ่งเป็นครัวเรือนที่มีรำยได้และหนี้สินสูง โดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้
ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชนอันเป็นเศรษฐกิจของครัวเรือนรำยได้น้อยใน
เขตชนบท"
5.1.4 การเผชิญหน้ากับภาวะคุกคามและความเปลี่ยนแปลงจากภายนอก
เนื่องจากสังคมในอนาคตเป็นสังคมโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันสูง หากจังหวัดไร้ซึ่งสมรรถนะในการ
แข่งขัน ก็จะทาให้เศรษฐกิจและสังคมโดยทั่วไปประสบกับความลาบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขัน และ
การอยู่ ร่ว มกัน กับ ประเทศเพื่ อนบ้ านเรือนเคียงในกลุ่ มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่ ในอนาคตจะ
แข่ งขั น และพึ่ งพากั น ใกล้ ม ากขึ้ น อย่ างหลี ก เลี่ ย งไม่ ได้ จึงจาเป็ น อย่ างยิ่ งยวดที่ จ ะต้ อ งเตรีย มความพร้อ ม
เผชิญหน้ากับภาวะคุกคามและความเปลี่ยนแปลงจากภายนอก
ปัจจุบั นสงขลายังมิได้เตรียมความพร้อมทางด้านนี้ให้เพียงพอ ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านได้เตรียม
ความพร้อม โดยมีแผนระยะยาวรองรับมานานแล้ว ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาท สงขลาจึงควรเร่งรัดพัฒ นา
สมรรถนะตนเองให้พร้อม ทั้งในมิติที่จาเป็นต้องแข่งขัน และมิติที่จาเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือ โดยกาหนด
วิสัยทัศน์เอาไว้ว่า
“ภำยในปี พ.ศ. 2580 สงขลำต้องเป็นเมืองศูนย์กลำงของอำเซียนเมืองหนึ่ง ที่ มีขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง มีรำกฐำนทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยี พร้อมในกำรเป็นเมืองศูนย์กลำงได้อย่ำงเต็มภำคภูมิ”
5.2 กรอบกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์
เพื่ อ ให้ ได้ ยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาและสามารถขั บ เคลื่ อ นให้ บ รรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ดั งกล่ า วข้ า งต้ น
คณะผู้วิจัยและผู้ร่วมสัมมนาต่างเห็น ตรงกันเป็นฉันทามติว่า ตัวแบบอริยสัจ 4 มีความเหมาะสมที่สุดดังนี้
คณะผู้วิจัยได้นากรอบการศึกษาวิเคราะห์ของตัวแบบอริยสัจ 4 มาเป็นแนวทางการศึกษา โดยเริ่มต้นจาก การ
ค้นหาปัญหาและสาเหตุแห่งปัญหาทั้งปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมทั้งศึกษาทิศทางความปรารถนาที่
ประชาชนต้องการในอนาคต แล้วจึงมาศึกษาวิธีการแก้ปัญหา และวิธีการสนองความต้องการในอนาคตไป
พร้อมกัน แนวคิดและวิธีการศึกษาดังกล่าว ดังกระบวนการต่อไปนี้
1) กำรศึกษำเพื่อค้นหำปัญหำหลักที่เผชิญหน้ำในปัจจุบัน (ทุกข์) ทาโดยคณะผู้วิจัยได้ทาการ
ส ารวจปั ญ หาและความต้อ งการของประชาชนในปั จจุบั น ควบคู่ไปกั บ สั มภาษณ์ เชิ งลึ กผู้ ท รงคุณ วุฒิ ของ
หน่วยงานหลักของจังหวัดสงขลาทั้งในระดับอาเภอและจังหวัด รวมทั้งทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับจังหวัดสงขลา แล้วนามาทาการสัมมนาร่วมกัน เพื่อหาข้อยุติว่า ปั ญหาหลักและลาดับความสาคัญ
เร่งด่วนของปัญหาที่ประชาชนชาวสงขลาเผชิญอยู่ในปัจจุบัน มีอะไรบ้างและควรจะแก้ไขอย่างไร
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2) กำรศึกษำสำเหตุแห่งปัญหำ (สมุทัย) เพื่อให้การแก้ปัญหาตรงกับข้อมูลเชิงประจักษ์และ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ คณะผู้วิจัยได้ศึกษาถึงสาเหตุแห่งปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยทา
การวิจัย เชิงส ารวจและสั มภาษณ์ เชิงลึ กผู้ ป ระกอบอาชีพและผู้ ทรงคุณ วุฒิ ด้านต่างๆ และนาผลมาท าการ
สัมมนาร่วม เพื่อให้เกิดข้อยุติถึงสาเหตุแห่งปัญหาที่ถูกต้อง
3) กำรศึกษำควำมปรำรถนำในอนำคต: วิสัยทัศน์สงขลำปี พ.ศ. 2580 (นิโรธ) ทาการศึกษา
โดยนาวิสัยทัศน์ระยะยาวของชาติ (มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน) มาศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในอนาคต
โดยทาการทบทวนสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปด้วย แล้วกาหนดกรอบวิสัยทัศน์ที่เห็นว่าเหมาะสมขึ้นมาให้
ชัดเจน จากนั้นนาผลการศึกษาทั้งหมดมาทาการสัมมนา ร่วมกับผู้ ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาจังหวัดสงขลาด้าน
ต่างๆ ผลสรุปจากการสัมมนาจะได้กรอบวิสัยทัศน์สงขลาในระยะ 20 ปี ดังได้กล่าวมาแล้วมนหัวข้อ 3 ที่ผ่าน
มา
4) ยุทธศำสตร์สงขลำ 2580 (มรรค) จัดทายุทธศาสตร์และยุทธวิธีที่สาคัญต่อการเดินไปยัง
วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ โดยเริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์และระดมสมองของผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อ
ค้นหาสาเหตุแห่งปัญหาที่แท้จริงของประชาชนชาวสงขลา แล้วกาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุขึ้น
โดยคานึงถึงศักยภาพของสงขลาและกรอบแนวทางในการพัฒนาของชาติเป็นหลัก อาทิเช่น ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ความต้องการของประชาชน
และแนวโน้มในอนาคต เป็นอาทิ การตัดสินใจเลือกยุทธศาสตร์ในขั้นตอนนี้ทาโดยการสัมมนาระดมสมองถึง 3
รอบ ผลก็คือ ได้ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของชาวสงขลา 8 ยุทธศาสตร์ ดังภาพที่ 6

(8) รวมพลังพัฒนา
แบบประชารัฐ

(1) ด้านคน:
สงขลาถิ่นคนดี
มีความสามารถสูง
มีความสามารถสูง

(2) ด้านเศรษฐกิจ:
สู่เศรษฐกิจสัมมา: พัฒนา
จากฐานราก

วิสย
ั ทัศน์
(7) ด้านการแข่งขัน:
การพัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขัน

(6) ด้านพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม:
เร่งรัดพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เหมาะสมกับการพัฒนาสงขลา

มีความมั่นคง มัง่ คั่ง และยั่งยืนอยู่ใน 5
อันดับแรกของประเทศ
คุณภาพชีวิตดีเลิศ
สังคมสันติสขุ
เศรษฐกิจโตอย่างกระจาย

5) ยกร่างปัญหาและความ
ต้องการ ในอนาคตที่
ปรารถนา

ภาพที่ 6 วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์สงขลา 2580

(3) ด้านสังคม:

สู่สังคม 4 ฐาน

(4) ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม:
ดุลยภาพทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
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5) กำรสรุปภำพรวมกรอบกรอบวิธีกำรกำรพัฒนำยุทธศำสตร์จังหวัด
จากที่กล่าวมาสามารถสรุป กรอบวิธีการการพัฒนายุทธศาสตร์ตามตัวแบบอริยสัจ 4 ได้ดัง
ภาพที่ 7 กรอบกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ ในหน้าถัดไป
1) ปัญหาหลักที่

เผชิญหน้าใน
ปัจจุบัน
(ทุกข์)

• ควำมปรำรถนำในอนำคต (ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ของสงขลำในระยะยำว 20 ปี)
• พินิจความปรารถนาและวิสัยทัศน์ที่เป็นไปได้ในอนาคต
(Foresight Analysis and Desirable Vision)

วิเคราะห์เค้นหาสาเหตุแห่งปัญหาที่ถูกต้อง
(Causal Analysis)

2) สาเหตุแห่ง
ปัญหา
(สมุทัย)

กรอบแนวทำงหลักในกำรพัฒนำ
• เศรษฐกิจพอเพียง
• ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12
• เจตนารมณ์ของประชาชน
• ปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อพลวัตแห่งอนาคต

3) ความปรารถนาในอนาคต
: วิสัยทัศน์สงขลา 2580
(นิโรธ)
การนายุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติ (Implementation
Guidelines)

4) ยุทธศาสตร์สงขลา
2580
(มรรค)

ภาพที่ 7 กรอบวิธีการการพัฒนายุทธศาสตร์
5.3 กรอบการนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
กรอบการนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติเป็นแนวทางกว้างๆ เพื่ออธิบายในแนวทางการนายุทธศาสตร์ไป
ปฏิบัติให้เกิดผล (Implementing Process) ซึ่งผลจากการสัมมนาในรอบสุดท้าย ผลเข้าร่ วมสัมมนามีฉันทา
มติตรงกันว่า การนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติต้องคานึงถึง 1) ขั้นตอนยุทธศาสตร์ 2) การถ่ายทอดวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ โดยมีวาระสาคัญดังต่อไปนี้
1) ขั้นตอนยุทธศาสตร์ (Strategic Phasing)
ชาวสงขลาตระหนั กดีว่าทั้งวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ดังกล่าว ถูกกาหนดขึ้นเป็นแนวทาง
กว้างๆ ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งในอนาคตอาจมีสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้น และมีผลกระทบอีก
มาก ดังนั้น การทบทวนและปรับปรุงพัฒนาทั้งวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์จึง
เป็นความจาเป็นที่ต้องทาอย่างสม่าเสมออย่า งน้อย 5 ปีต่อครั้ง หรือมากกว่านั้นตามความจาเป็น ทั้งนี้
เพื่อความเหมาะสมในการปรับ ปรุงเพิ่มเติม และจัดทารายละเอียดในการดาเนินการให้ สอดคล้องกับ
สถานการณ์ จึงควรจัดแบ่งระยะแผนเป็น 4 ระยะ ดังแผนภาพที่ 8
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ภาพที่ 8 กรอบการนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
ระยะที่ 1 ขั้นวำงรำกฐำน (Precondition for Takeoff) หมายถึง การร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาส่วนใหญ่อยู่ระหว่างก่อร่างสร้างตัว โดยพยายามแก้ไขปัญหาเดิมๆ ที่คั่งค้าง และขจัด
เงื่อนไขต่างๆ ที่ฉุดรั้งการพัฒนาไม่ให้ก้าวไปข้างหน้า เช่น ปัญหาความยากไร้ ความเสมอภาคในการเข้าถึงการ
บริการ เป็นต้น ความสาคัญอีกประการหนึ่งของขั้นตอนนี้ คือ การวางรากฐานสาหรับการพัฒนาในอนาคต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรากฐานพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ควรมีการวางรากฐานด้านสารสนเทศดิจิตอล
รากฐานกาลังคน และการวิจัยเพื่อพัฒนาอนาคต จุดที่ควรเน้นเป็นพิเศษในขั้นตอนนี้ คือ วางระบบการจัดการ
ให้ถูกต้อง (Management Driven) และมีประสิทธิภาพ
ระยะที่ 2 ขั้นโผบิน (Takeoff) หมายถึง ขั้นตอนที่กิจกรรมการพัฒ นาส่วนใหญ่สามารถให้
ผลผลิตเข้าสู่ตลาดการแข่งขันได้อย่างมั่นใจแล้วพอสมควร แต่ตลาดและความนิยมของผู้บริโภคยังไม่สมบูรณ์
เต็มที่ ดังนั้นขั้นตอนนี้ต้องการการบริหารการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง ต้นทุนในการผลิตรวมทั้งคุณภาพสินค้า
สามารถแข่ งขั น ได้ ฉะนั้ น หั ว ใจส าคั ญ ของการขั้ น ตอนนี้ คื อ การผลิ ต และการประกอบการของหน่ ว ย
ประกอบการ ที่ต้องพัฒนาความสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง มีต้นทุนต่าและมีความรวดเร็ ว
ว่องไวในการแข่งขัน (Efficiency Driven)
ระยะที่ 3 ขั้นบินไกล (Driving with High Capacity) หมายถึง เป็นขั้นที่มีความสมบูรณ์ทาง
การตลาดพอสมควร กล่าวคือ สามารถส่งผลิตภัณฑ์ไปแข่งขันในตลาดสากลได้อย่างเข้มแข็ง โดยสามารถทาให้
ลูกค้าให้ความน่าเชื่อถือสูง ทาให้มูลค่ าผลตอบแทนมีปริมาณสูง ขั้นตอนนี้จะมีคู่แข่งรายใหญ่เข้ามามาก ทาให้
การแข่งขันสูงมากจึงมีความจาเป็นต้องมีนวัตกรรมทางการตลาด และลูกค้ารองรับสูง เช่น การทา Branding,
Differentiation ทางการตลาด เป็ นต้น ขั้น ตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ให้ ผ ลผลิต และมูล ค่าตอบแทนสู ง และ
ความสาเร็จของขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นกับความเข้มแข็งทางการตลาด (Market Driven)
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ระยะที่ 4 ขั้นสู่เป้ำหมำย (Toward to Accomplishment) หมายถึง เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่มี
คู่แข่งเข้ามาท้าทายมาก ถ้ายังไม่มีการปรับปรุง และมีนวัตกรรมที่เพียงพอ ก็อาจจะเพลี่ยงพล้าในการแข่งขันได้
ดังนั้น การแข่งขันจะเข้มข้นมากขึ้น ความจาเป็นในการลงทุนเพื่อพัฒ นานวัตกรรมขั้นสูงใหม่ๆ เข้ามา เพื่อ
รักษาตลาดและลูกค้าจะต้องสูงตามไปด้วย มูลค่าผลตอบแทนอาจชะลอตัวลงได้ จึงต้องอาศัยนวัตกรรมที่
สามารถสร้างความโดดเด่น (Disruptive Technology) หรือแตกต่างเหนือคู่แข่ง (Innovative Driven)
2) แนวทางการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์จังหวัดไปสู่การปฏิบัติ
เป็ น กระบวนการเปลี่ยนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ ไปสู่ การปฏิบัติ เพื่อบรรลุ
ผลลัพธ์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยแปลงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ออกมาเป็น แผนระยะต่างๆ ถัดจากนั้นจึงแปลง
แผนไปสู่กิจกรรมและโครงการ โดยแผนในระยะต่างๆ ประกอบด้วยแผนดังต่อไปนี้
(1) แผนที่ใช้เพื่อกำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์และยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ
- แผนระยะปานกลาง (Mid-Term Plan) หรือแผนระยะ 10 ปี เนื่องจากแผนระยะยาว
เป็นแผนที่แสดงแนวทางกว้างๆ ดังนั้นเพื่ อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น ควรมีการจัดทาแผนระยะปานกลางขึ้น
โดยนาเป้าหมายและยุทธศาสตร์ระยะยาว มาเพิ่มเติมรายละเอียดให้ชัดเจนและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ และ
มีความเป็นไปได้
- แผนยุทธวิธี (Tactical Plan) หรือแผนระยะ 5 ปี ควรนาแผนระยะ 10 ปี มาจัดทาแผน
ยุ ท ธวิ ธี โดยน าเป้ าหมายยุ ท ธศาสตร์ และยุ ท ธวิ ธี ข องแผนระยะปานกลาง (Mid-Term Plan) มาจั ด ท า
รายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้เห็นภาพในระยะ 5 ปี ชัดเจนยิ่งขึ้น
- แผนสู่การปฏิบัติ (Implementing Plan) แผนระยะ 1 - 2 ปี หรือแผน 3 ปี นาแผน
ระยะ 5 ปี มาจัดทาแผนสู่การปฏิบัติ โดยจัดทาโครงการสาคัญของแต่ละหน่วยงาน ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
และยุทธวิธีของแผนระยะ 5 ปี (Tactical Plan) และควรบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน ให้
สอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน
(2) กระบวนกำรประเมินผลแผน ในการวัดผลการปฏิบัติงานและประเมินผลสาเร็จของ
แผน ควรประเมินแผนต่า งๆ ดังนี้ 1) แผนสู่การปฏิบัติควรประเมินผลทุกปี 2) แผนยุทธวิธี ควรประเมินก่อน
สิ้นสุดระยะเวลาดาเนินงาน 1 ปี 3) แผนระยะกลาง ควรประเมินก่อนสิ้นสุดระยะเวลาดาเนินงาน 1 ปี
(3) กำรปรับปรุงแผน เพื่อให้แผนต่างๆ มีความยืดหยุ่นทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา แผนต่างๆ ควรปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์นั้น โดยพิจารณาถึง ผลการประเมินแผนที่ผ่านมา
และบริบทหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ผลการศึกษาแนวทางถ่ายทอดยุทธศาสตร์จังหวัดไปสู่การปฏิบัติมี
วงจรดังภาพที่ 9
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วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
จังหวัดระยะยาว (20 ปี)

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
จังหวัดระยะกลาง (10 ปี)

แผนประเมินและปรับปรุง
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แผนยุทธวิธี
(ระบุสาระสาคัญยุทธวิธี) (5 ปี)

แผนสู่การปฏิบตั ิรายยุทธวิธี
(1 - 2 ปี)

(1 - 2 ปี)

ภาพที่ 9 วงจรถ่ายทอดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์จังหวัดไปสู่การปฏิบัติ
6. อภิปรายผล
ความพยายามของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการนายุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาประเทศ ถือว่าเป็นนวัตกรรมในการบริหารราชการแผ่นดิน และมีความท้าทายอย่างยิ่งประการ
หนึ่ง ว่าแนวคิดนี้จะประสบความสาเร็จหรือไม่เพียงใด ทั้งนี้เพราะสังคมไทยเป็นสังคมประชาธิปไตย ที่มีพลวัต
ทางการเมืองสูงมาก กรอบแนวทางยุทธศาสตร์ที่กาหนดขึ้นโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อันเป็น
กรอบที่เกิดขึ้น จากการรวมศูนย์ อานาจเบ็ ดเสร็จ โดยได้กาหนดรูปแบบ เงื่อนไข และกรอบบัง คับเอาไว้ใน
รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติเอาไว้หลายประการ โดยฝ่ายการเมือง
และภาคประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมแต่ป ระการใด จึงเป็นที่น่าสนใจว่า ในอนาคต เมื่อมีการเลือกตั้งและได้
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง รัฐบาลที่เข้ามาใหม่ภายใต้ธงประชาธิป ไตยจะยอมรับกรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้
เพียงใด และหากไม่ย อมรับ ปั ญหาใดจะตามมา ยุทธศาสตร์จะกลายเป็นอีกประเด็นหนึ่งในการเพิ่มความ
ขัดแย้งของชาติในอนาคตหรือไม่
ในทัศนะของคณะผู้วิจัย มีความเห็นว่า การพัฒนาโดยมียุทธศาสตร์ชาติรองรับการพัฒนาประเทศใน
ระยะยาวเป็นเรื่องจาเป็น ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องศึกษาและวางทิศทางการพัฒนาในอนาคตโดยมี
ยุทธศาสตร์ช าติรองรับ อย่ างจริงจัง ประเด็นสาคัญจึงมิใช่ ควรมียุทธศาสตร์ช าติห รือไม่ แต่ประเด็นที่ควร
ร่วมกันคิดพิจารณา คือ รูปแบบและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติที่ได้รับการยอมรับร่วมกั นจากทุกฝ่าย
และสอดคล้องกับสังคมประชาธิปไตย รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนควรเป็นอย่างไร หาก
ยุทธศาสตร์ชาติที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กาหนดขึ้นโดยอานาจรวมศูนย์แบบเบ็ดเสร็จ มิได้ตั้งอยู่
บนฐานการยอมรับของประชาชน คณะผู้วิจัยเชื่อว่า แนวคิดการใช้ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาประเทศก็
คงล้มเหลว ถึงแม้ว่าจะได้กาหนดเงื่อนไขผูกมัดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญหลายประการแล้วก็ตาม
จากผลการวิจัยปรากฏชัดเจนว่า ยุทธศาสตร์ชาติที่ดีควรมียุทธศาสตร์เชิงพื้นที่หรือยุทธศาสตร์จังหวัด
รองรับ และยุทธศาสตร์จังหวัดจาเป็นต้องตั้งอยู่ เป็นฐานรากความต้องการของประชาชนเป็นสาคัญ รัฐต้อง
พยายามทาให้เกิดการยอมรับจากประชาชนในวงกว้าง ทั้งนี้เพราะ หากประชาชนทุกจังหวัดมีความหวงแหน
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ยุทธศาสตร์ของเขา เชื่อว่า การพัฒนาโดยใช้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยผ่านทางยุทธศาสตร์จังหวัดต่างๆ จะประสบ
ความสาเร็จ
เนื่ องจากประเทศไทยมิเคยมียุ ทธศาสตร์จังหวัดในลักษณะนี้มาก่อน ดังนั้นการวิจัยนี้ มุ่งแสวงหา
รู ป แบบและแนวทางการพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์จั งหวัด ที่ ส อดคล้ อ งกั บ เงื่อ นไขในยุ ท ธศาสตร์ช าติ และต้ อ ง
สอดคล้ องกับ ปั ญ หาความต้องการของประชาชนในพื้ น ที่ด้ วย ซึ่งผลการวิจัยในกรณี จังหวัดสงขลาพบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ ทั้งระดับผู้นาและประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ขานรับการมียุทธศาสตร์ชาติ หากยุทธศาสตร์
ชาตินั้นมุ่งแก้ปัญหาและสนองความต้องการของเขาได้
7. สรุป
จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการมียุทธศาสตร์ชาติ โดยคาดหวังว่ายุทธศาสตร์
ชาติจะช่วยสนองตอบต่อความต้องการในอนาคตของเขาได้ดีกว่าแนวทางการพัฒนาที่ผ่านมา
รูปแบบการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดจาเป็นต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ และความ
ต้องการของประชาชนในระยะยาว โดยต้อ งก าหนดสาระให้ ชั ดเจนอย่างน้ อ ย 3 ประการ คื อ (1) กรอบ
วิสัยทัศน์ระยะยาว (2) กรอบยุทธศาสตร์เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3)
กรอบการดาเนินงานเพื่อนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยจาแนกแยกย่อยวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ออกเป็น
ขั้นตอนให้ชัดเจน
สาหรับรูปแบบในการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด จาเป็นต้องยึดถือ ประกำรแรก คือ กรอบเงื่อนไขใน
การพัฒนายุทธศาสตร์ โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ปัญหาและความต้องการของประชาชน
ในพื้น ที่ เงื่อนไขสถานการณ์ ภ ายในและภายนอก ตลอดจนจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม ทั้ ง
ปัจจุบันและอนาคต ประกำรที่สอง คือ คานึงถึงแนวทางการจัดทาโดยยึดถือ การมีส่ วนร่วมจากประชาคม
อย่างกว้างขวาง ตลอดจนคานึงถึงหลักวิชาการจัดทายุทธศาสตร์และบูรณาการภาคส่วนต่างๆ เข้ามาเป็นระบบ
เดียวกัน
ผลการวิ จั ย นี้ ได้ ต อบวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิจั ย ที่ ตั้ งไว้ คื อ ได้ ค้ น พบรูป แบบและแนวทางการพั ฒ นา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อนึ่ง การวิจัยนี้ยังได้ค้นพบผลที่ไม่ได้คาดหมายมาก่อน คือ
ยุทธศาสตร์ชาติในสังคมประชาธิปไตย จาเป็นต้องให้ความสาคัญต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
แต่ละพื้นที่เป็นสาคัญ มิฉะนั้นแล้วยุทธศาสตร์นั้นยากยิ่งที่จะได้รับการยอมรับจากภาคการเมืองในอนาคต
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ประเทศไทยควรปรับตัวอย่างไรเพือ่ รับมือกับนวัตกรรมในอุตสาหกรรมรถยนต์

ประเทศไทยควรปรับตัวอย่างไรเพื่อรับมือกับนวัตกรรมในอุตสาหกรรมรถยนต์
รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์
1. นวัตกรรมในอุตสาหกรรมรถยนต์
อุตสาหกรรมรถยนต์ของโลกกาลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านครั้งสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
นวัตกรรมของรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไร้คนขับ นวัตกรรมทั้งสองนี้จะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และการดาเนินชีวิตของคน
ในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้านั้นผลในด้านบวกจะได้แก่ 1) ารประหยัดพลังงาน 2) การลดมลพิษในเมือง
3) การลดมลพิษโดยรวมของโลก และ 4) การลดโอกาสเกิดปัญหาโลกร้อน ส่วนผลในด้านลบคือการสร้าง
ปัญหาการปรับตัวในอุตสาหกรรมรถยนต์สาหรับผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการผลิตและประกอบเครื่องยนต์และระบบ
ส่งกาลังจากเครื่องยนต์ การปรับตัวของอุตสาหกรรมน้ามันและสถานีจ่ายน้ามัน
สาหรับรถยนต์ไร้คนขับจะส่งผลให้อาชีพขับรถยนต์หดตัวลงและอาจหมดสิ้นไปในที่สุด ส่วนผู้ขับขี่
รถยนต์ส่วนตัวจะสะดวกสบายขึ้นไม่ต้องเครียดกับปัญหารถติดและสามารถใช้เวลาที่ต้องขับรถไปทาประโยชน์
อย่างอื่นแทน อุบัติเหตุบนท้องถนนจะลดลงและการเดินทางจะรวดเร็วขึ้น ถนนจะว่างขึ้น ทาให้ความจาเป็นใน
การสร้างถนนลดลงและอาจปรับพื้นที่ถนนส่วนที่ว่างลงเพื่อประโยชน์อื่นๆตามความเหมาะสม อาชีพที่จะถูก
กระทบ นอกจากอาชีพขับรถแล้ว ยังมีอาชีพที่เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์และตารวจจราจร
ความก้าวหน้าของรถยนต์ไร้คนขับซึ่งควบคู่กับระบบสื่อสาร ทาให้คาดกันว่าคนส่วนใหญ่จะเลือกใช้
บริการแบบแท็กซี่อูเบอร์ (ซึ่งเตรียมจะให้บริการรถไร้คนขับโดยมีรถแบบต่างๆ ให้ผู้โดยสารเลือกตามรสนิยม)
แทนการมีรถส่วนตัว รถไร้คนขับนั้นสามารถทางานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในขณะที่รถส่วนตัวนั้นใช้งานโดย
เฉลี่ยวันละไม่กี่ชั่วโมง ดังนั้นยิ่งมีคนใช้รถส่วนตัวน้อยลงเท่าใด ความจาเป็นในการจัดที่จอดรถก็ยิ่งลดลง
ปัญหาในการจอดรถในที่ห้ามจอดหรือไม่ควรจอดก็ลดลง บ้านก็ไม่ต้องเสียพื้นที่สาหรับจอดรถ ร้านค้าและ
สานักงานต่างๆก็อาจไม่จาเป็นต้องจัดที่จอดรถหรือถ้าต้องมีก็จะน้อยลงมาก ที่สาคัญคือเมื่อรถแต่ละคันถูกใช้
งานเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ในภาพรวมจานวนรถก็จะลดลง ซึ่งหมายความว่าอุตสาหกรรมรถยนต์จะมีตลาดแคบ
ลง
รถยนต์ไฟฟ้า (EV) กับรถยนต์เครื่องสันดาปภายใน (ICEV)7 เคยแข่งขันกันมารอบหนึ่งแล้วเมื่อร้อย
กว่าปีก่อน (คศ. 1900-1920) โดยที่รถ EV มีข้อได้เปรียบเกือบทุกด้าน แต่ก็พ่ายแพ้แก่ ICEV ไปด้วยข้อ
เสียเปรียบอย่างเดียวคือ ข้อจากัดของแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ที่จะใช้ขับเคลื่อนรถยนต์ให้มีพิสัยไกลมากพอ8 (เช่นให้ได้ระยะทางเกิน 100 กิโลเมตร)
จะต้องมีขนาดใหญ่ น้าหนักมากและราคาสูงมาก ดังนั้น EV ในยุคนั้นจึงเหมาะที่จะขับขี่ในระยะสั้นๆ ในเมือง
7 EV

= Electric Vehicles
ICEV = Internal Combustion Engine Vehicles

8

พิสัยในที่นี้หมายถึงระยะทางที่รถจะไปได้ต่อการชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งครั้ง
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ถ้าจะวิ่งข้ามเมืองก็จะติดปัญหาในการหาที่ชาร์จประจุ ส่วนข้อจากัดหลายๆ อย่างของ ICEV นั้นได้รับการ
แก้ไขและพัฒนามาเรื่อยๆ เช่นการประดิษฐ์ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยไฟฟ้า แทนที่จะต้องใช้มือโยกอย่าง
ทุลักทุเล การพัฒนาเครื่องยนต์และระบบการผลิตแบบ Mass Production ของ Ford ซึ่งทาให้ ICEV ราคา
ถูกกว่า EV มาก ขณะเดียวกันสหรัฐและหลายประเทศในยุโรปก็มีการสร้างทางหลวงเชื่อมเมืองต่างๆ ทั่ว
ประเทศ ทาให้ผู้ใช้รถยนต์นิยมเดินทางระหว่างเมืองมากขึ้น พิสัยและราคาแบตเตอรี่ จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ทา
ให้ ICEV มีชัยชนะเหนือ EV อย่างเด็ดขาดตั้งแต่ทศวรรษ 1920 เป็นต้นมา
ICEV ครองตลาดรถยนต์ทั่วโลกตลอดร้อยปีที่ผ่านมา ในปีคศ.2016 มีรถยนต์ทั่วโลกประมาณหนึ่ง
พันสองร้อยล้านคัน ในจานวนนี้เป็นรถยนต์ที่ออกใหม่ในปีดังกล่าวประมาณ 94 ล้านคัน รถยนต์เป็น
อุตสาหกรรมหลักในหลายๆ ประเทศ และเป็นสัญลักษณ์ของความสาเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศเหล่านี้ แต่ ICEV ก็มีข้อด้อยที่สาคัญคือมีประสิทธิภาพของการใช้พลังงานต่า กล่าวคือประมาณร้อยละ
80 ของพลังงานที่ใส่เข้าไปจะสูญเสียในรูปของความร้อน (Heat Loss)9 ซึ่งหมายความว่า ICEV มี
ประสิทธิภาพของการใช้พลังงานเพียงร้อยล่ะ 20 เท่านั้น (ค่าเฉลี่ยโดยประมาณ) แม้จะมีความพยายามพัฒนา
ประสิทธิภาพเช่นการพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลและการใช้ระบบ Atkinson Cycle แทน Otto Cycle ก็เพิ่ม
ประสิทธิภาพได้ไม่มากนัก
ความตื่นตัวต่อปัญหามลพิษในทศวรรษ 1960 การเกิดวิกฤตการณ์น้ามันในปี คศ.1973 และ 1979
ตามมาด้วยความตระหนักในปัญหาโลกร้อนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยมาตั้งแต่ทศวรรษ 1990 ทาให้จุดอ่อนของ ICEV
เด่นชัดมากขึ้น ปัญหามลพิษนามาสู่การออกกฎหมาย Clean Air Act ในสหรัฐในปี คศ.1963 วิกฤตการณ์
น้ามัน นามาสู่การแสวงหาพลังงานทางเลือก ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนการใช้น้ามันในอุตสาหกรรมลดลงจากร้อยละ
19.9 ในปี คศ.1973 เหลือเพียงร้อยละ 8.5 ในปี คศ. 201210 แต่การใช้น้ามันเพื่อการคมนาคมกลับเพิ่มขึ้น
จาก 1,022 ล้านตันในปีคศ.1973 เป็น 2,326 ล้านตันในปี คศ.2012 โดยมีสัดส่วนเพิ่มจากร้อยละ 45.4 เป็น
ร้อยละ 63.7 ในช่วงดังกล่าว การลดการพึ่งพาน้ามันในยานยนต์ทุกชนิดจึงเป็นเป้าหมายสาคัญในการ
แก้ปัญหาวิกฤตการณ์น้ามัน
Clean Air Act ฉบับแก้ไขในปีคศ.1990 บวกกับมาตรการลดไอเสียรถยนต์ให้เป็นศูนย์ (Zero
Emission Vehicle Mandate : ZEV) ในรัฐ California เป็นแรงผลักดันสาคัญให้อุตสาหกรรมรถยนต์หันมา
พัฒนารถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเริ่มในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ซึ่งได้แก่
1.BEV (Battery Electric Vehicles) คือรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว โดยมี
ส่วนประกอบสาคัญได้แก่ แบตเตอรี่ Converter มอเตอร์ชุดควบคุม ระบบส่งกาลัง และ Regenerative
Breaking ส่วนประกอบต่างๆ ของ BEV มีความซับซ้อนน้อยกว่า ICEV มาก และมีโอกาสสึกหรอน้อยกว่า
ดังนั้นนอกจากประหยัดพลังงานแล้วยังประหยัดค่าบารุงรักษาด้วย แต่ปัญหาใหญ่ก็ยังเป็นเช่นเดียวกันกับเมื่อ
ร้อยปีก่อนคือ แบตเตอรี่ใหญ่ หนัก และราคาแพง
ตัวอย่างเช่น GM EV รุ่น 1 ซึ่งออกสู่ตลาดในปีคศ.1996 ใช้แบตเตอรี่ Lead Acid ความจุ 16.5
9

Heat loss 80% นี้ประกอบด้วย 38% สูญเสียไปกับความร้อนที่ปล่อยไปกับไอเสีย 36% สูญเสียไปกับระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์และ 6% สูญเสียไปกับความเสียดทาน
ในระบบส่งกาลัง
10 Breakdown of Oil Consumption by Sector, 2015, Global Petrol Prices.com, Article 39
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kWh พิสัยระหว่าง 70 ถึง 100 ไมล์ มีน้าหนัก 533 กิโลกรัม (เทียบกับน้าหนักรถทั้งคันพร้อมคนขับคือ 1,400
กิโลกรัม) จะเห็นได้ว่าแบตเตอรี่นี้ใหญ่มาก แต่ก็ยังมีพิสัยไม่เพียงพอสาหรับการขับรถระยะทางไกล สาหรับรถ
ค่ายอื่นๆ ที่ออกมาแข่งในช่วงนี้ได้แก่ Toyota Rav4 EV ใช้แบตเตอรี่ NiMH (Nickel Metal Hydride) ซึ่งมี
ค่าความหนาแน่นพลังงานสูงกว่า Lead acid พิสัย Rav4 EV อยู่ที่ประมาณ 120 ไมล์
Nissan Altra ใช้แบตเตอรี่ Li-ion (Lithium-ion) ซึ่งมีความหนาแน่นพลังงานสูงสุดเทียบกับทุกแบบ
ที่มีอยู่ พิสัยของ Altra ประมาณ 140 ไมล์ Honda EV Plus ใช้แบตเตอรี่ NiMH เช่นเดียวกับ Toyota พิสัย
ประมาณ 100 ไมล์
แม้จะมีข้อมูลไม่ครบถ้วน แต่ก็คาดคะเนได้ว่ารถที่กล่าวถึงข้างต้นนั้น ใช้แบตเตอรี่ที่มีความจุราว 16
kWh หรือสูงกว่า น้าหนักแบตเตอรี่เกือบครึ่งตัน (เทียบกับ ICEV ที่มีรูปทรงและขนาดเดียวกันจะมีน้าหนัก
ราว 1 ตันเศษ นั่นคือแบตเตอรี่ทาให้น้าหนักรถเพิ่มขึ้นเกือบ 50% แต่มีพิสัยจากัดอยู่ระหว่าง 70 ถึง 140 ไมล์
รถเหล่านี้จึงได้รับความนิยมในวงจากัด ภายใน 4-5 ปี รถเหล่านี้ก็ถูกเรียกคืนเกือบหมด (เกือบทั้งหมดไม่ได้
ขายแต่ทาสัญญาเช่าไม่เกิน 3 ปี)
2. HEV (Hybrid Electric Vehicles) เป็นรถที่รวมระบบไฟฟ้าและเครื่องสันดาปภายในไว้ในคัน
เดียวกัน เพื่อลดต้นทุนแบตเตอรี่และเพิ่มพิสัยให้เท่ากับ ICEV การรวม 2 ระบบทาให้ต้นทุนสูงกว่า ICEV แต่
ต่ากว่า BEV เมื่อขับในระยะทางสั้น (ไม่ได้เดินทางระหว่างเมือง) ก็ใช้ระบบไฟฟ้าซึ่งประหยัดค่าพลังงาน HEV
จึงได้รับความนิยมสูงกว่า BEV (เพราะราคาถูกกว่า) มี 2 ค่ายที่ได้รับความนิยมมากได้แก่ค่าย Toyota และ
Honda ค่าย Honda ส่งรุ่น Insight มาขายในสหรัฐได้ก่อนคือในปี คศ.1999 ส่วน Toyota ส่งรุ่น Prius
มายังสหรัฐในปีต่อมา ทั้ง 2 ค่ายผลิตรถหลายรุ่นหลายแบบและเป็น 2 ค่ายที่ได้รับความนิยมในกลุ่มรถ HEV
สูงสุดเป็นอันดับ 1 และ 2 แต่ค่าย Toyota ได้รับความนิยมสูงกว่าในขณะที่ความนิยมรถ HEV ในค่าย
Honda ลดลงจนต้องหยุดการผลิต Honda Insight ไปในปีคศ. 2014
หัวใจสาคัญของนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้าคือ แบตเตอรี่ ซึ่งจะต้องพัฒนาใน 2 ด้านได้แก่
1. ความหนาแน่นของพลังงาน (Energy Density)11 เพื่อลดขนาดและน้าหนักของแบตเตอรี่ ชนิด
ของแบตเตอรี่ที่ใช้กันมานานคือ Lead Aid มีความหนาแน่นของพลังงานประมาณ 40 Wh/Kg พัฒนาการ
ต่อมาคือกลุ่ม Nickel มีตัวที่เด่นคือ NiMH (Nickel Metal Hybrid) มีความหนาแน่นพลังงานประมาณ 90
Wh/Kg พัฒนาการล่าสุดคือกลุ่ม Lithium-ion มีความหนาแน่นของพลังงานประมาณ 100-265 Wh/Kg
ปัจจุบันนิยมใช้ Li-ion ในโทรศัพท์มือถือเพราะนอกจากมีความหนาแน่นพลังงานสูงกว่ากลุ่ม Ni แล้ว ยังไม่
ต้องพะวงกับปัญหา Memory Effect ด้วย ในกรณีของรถยนต์ ICEV แบตเตอรี่ที่ใช้สตาร์ทเครื่องยนต์
โดยทั่วไปยังคงเป็นกลุ่ม Lead Acid แต่แบตเตอรี่ที่ใช้ในการขับเคลื่อน EV เวลานี้ทุกค่ายหันมาใช้ Li-ion ซึ่ง
ต่อไปเราจะเรียกว่า LIB (Lithium-ion Battery) จากตัวเลขความหนาแน่นของพลังงานข้างต้น หาก
เปรียบเทียบกับ Gasolene แล้วจะดูน่าตกใจ เพราะความหนาแน่นของพลังงานของ Gasolene นั้นสูงถึง
12000 Wh/Kg หมายความว่า Gasolene 1 กิโลกรัมให้พลังงานได้เท่ากับ LIB ขนาด 12 KWh แต่ LIB ขนาด
12 kWh นั้นจะมีน้าหนักประมาณ 100 กิโลกรัม รถ Nissan Leaf ที่ใช้แบตเตอรี่ขนาด 24 kWh มีพิสัย
Energy density มีหน่วยเป็ น Wh/L (หน่วยพลังงานต่อปริ มาตร)หากต้องการวัดเป็ นหน่วยพลังงานต่อน้ าหนักจะเรี ยกว่า Specific energy หรื อใน
ภาษาไทยว่าพลังงานจาเพาะ แต่โดยทัว่ ไปกลับนิยมเรี ยก Energy density ในการวัดเป็ นหน่วยพลังงานต่อน้ าหนัก เช่น Wh/kg ในที่น้ ีจึงใช้ตามความนิยม
11

การประชุมวิชาการระดับชาติ ในวาระครบรอบ 62 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์

103

ประมาณ 84 ไมล์ (134 กม.) ถ้า ICEV มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานเท่ากับ EV น้ามัน 1 ลิตรก็จะขับเคลื่อน
รถได้ราว 50 กิโลเมตร (คิดที่ความหนาแน่น 0.75 kg/L) ดังนั้นเมื่อมองในมุมกลับ หากใช้พลังงานเท่ากัน EV
ขับเคลื่อนได้ 50 กิโลเมตร ส่วน ICEV ขับเคลื่อนได้ 20 กิโลเมตร ก็หมายความว่า EV มีประสิทธิภาพในการใช้
พลังงานสูงเป็น 2.5 เท่าของ ICEV (อัตราการใช้พลังงานของ Leaf = 112 MPG = 48.1 กม./ลิตร)
หากเราคานวณ Energy Density ตามตัวเลขที่มีการเปิดเผย จะพอเห็นแนวโน้มของพัฒนาการความ
หนาแน่นพลังงานของแบตเตอรี่ตามที่มีการใช้จริงดังนี้
ช่วงปี 1997–2000 GM EV1 ใช้แบตเตอรี่ Lead Acid ขนาด 16.5 kWh น้าหนัก 533 กก. เท่ากับ 31 Wh/Kg
ช่วงปี 2011 GM ผลิต Chevy Volt รุ่นแรกใช้แบตเตอรี่ขนาด 16 kWh น้าหนัก 197 กก. เท่ากับ 81.2 Wh/Kg
ช่วงปี 2008-2012 Tesla ผลิตรุ่น Roadster ใช้แบตเตอรี่ LIB ขนาด 53 kWh น้าหนัก 450 กก. เท่ากับ 117.8
Wh/Kg
ช่วงปี 2012 Tesla ผลิตรุ่น S ใช้แบตเตอรี่ LIB ขนาด 85 kWh น้าหนัก 540 กก. เท่ากับ 157.4 Wh/Kg
ค่าที่คานวณข้างต้นไม่น่าจะเป็นค่าความหนาแน่นพลังงานที่แท้จริง เพราะน้าหนักแบตเตอรี่ที่อ้างถึง
นั้นเป็น Battery Pack ซึ่งเป็นการเอา Battery Cell (ลักษณะเดียวกับถ่านไฟฉาย) จานวนหลายพันชิ้นมา
จัดเรียงในกล่องบรรจุและต่อวงจรตามที่ออกแบบ จึงมีน้าหนักของอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งตัวกล่องบรรจุรวมอยู่
ด้วย ค่าความหนาแน่นจริงจึงต้องสูงกว่าที่คานวณไว้ แต่การคานวณในรูปของ Battery Pack ทาให้เรา
สามารถประเมินน้าหนักคร่าวๆ ของชุดแบตเตอรี่ขนาดอื่นๆที่ใช้เทคโนโลยีในระดับใกล้เคียงกันได้ เช่น สาหรับ
รถรุ่นต่างๆ ที่ผลิตในช่วงเวลาใกล้เคียงกับ Tesla Model S ถ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด 30 kWh ก็คงจะมีน้าหนัก
ราว 30000/157.4 = 190 กิโลกรัมเป็นต้น
ปัจจุบันผู้ผลิต BEV มีแนวโน้มที่จะผลิตรถให้มีพิสัยไม่ต่ากว่า 200 ไมล์ ขนาดของแบตเตอรี่ที่จะให้
พิสัยขนาดนี้น่าจะไม่ต่ากว่า 60 kWh และน้าหนักก็คงใกล้เคียง 380 กิโลกรัมขึ้นไป การพัฒนาให้น้าหนัก
แบตเตอรี่ลดลงจึงเป็นเรื่องสาคัญที่มีการวิจัยพัฒนากันอย่างเข้มข้น แต่มีความก้าวหน้าค่อนข้างช้า การพัฒนา
ในด้านของการลดต้นทุนเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มชัดเจนกว่า
2. ต้นทุนของแบตเตอรี่
แม้จะมีการเปิดเผยต้นทุนของแบตเตอรี่อยู่บ้างแต่ก็ยังมีลักษณะกากวม ที่มีการพูดถึงกันมากที่สุดก็คือ
การเปิดเผยของ GM ในปีคศ. 2016 ว่าได้สั่งซื้อแบตเตอรี่จากบริษัท LG Chem เพื่อใช้ในการผลิตรถรุ่น
Chevy Bolt ในราคา 145 ดอลล่าร์ต่อ kWh ข้อมูลนี้ไม่ชัดเจนว่าเป็นราคาของ Battery Pack หรือ Battery
Cell
แต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ต่ากว่าความคาดหมายหากเทียบกับที่มีการประมาณกันมาก่อนหน้านั้น
ตัวอย่างเช่น
American Council for Energy Efficient Economy: ACEEE (2013) รายงานไว้ในการศึกษาในปีค
ศ. 2013 ว่า ในช่วงปีคศ.2007-2012 ต้นทุนแบตเตอรี่ได้ลดลงจากประมาณ 1,300 ดอลล่าร์ต่อ kWh เหลือ
ประมาณ 500 ดอลล่าร์ต่อ kWh
ในปีคศ.2015 U.S. Department of Energy ได้ประมาณต้นทุนแบตเตอรี่ว่าได้ลดลงจากประมาณ
1,000 ดอลล่าร์ต่อ kWh ในปีคศ.2010 เหลือประมาณ 268 ดอลล่าร์ต่อ kWh ในปีคศ. 2015
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เราจะถือว่าข้อมูลเหล่านี้มาจากบุคคลและองค์กรที่เชื่อถือได้ แม้จะไม่ค่อยแม่นยาชัดเจนนัก แต่ก็สรุป
ได้ว่า
1. ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ต้นทุนแบตเตอรี่ได้ลดลงอย่างรวดเร็ว
2. ต้นทุนแบตเตอรี่ของผู้ผลิตชั้นนาในปัจจุบันน่าจะไม่เกิน 200 ดอลล่าร์ต่อ kWh
จุดที่ผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารออยู่คือระดับต้นทุนที่ 100 ดอลล่าร์ต่อ kWh ซึ่งถือว่าเป็นจุดหักเหที่สาคัญ
(inflection point)
Inflection Point หมายถึงจุดที่ผู้ผลิตจะตั้งราคารถ EV ในระดับที่แข่งขันกับ ICEV ได้โดยที่ผู้ผลิตได้
กาไรพอสมควร เมื่อผ่านจุดนี้ไป (โดยต้นทุนแบตเตอรี่ยังคงมีแนวโน้มลดลงต่อไป) EV จะแข่งขันได้ดีกว่า ICEV
หากเห็นแนวโน้มนี้ชัดเจน ผู้ผลิตแต่ละรายก็จะหันมาทุ่มเทให้กับการพัฒนาการผลิต EV มากขึ้น ขณะนี้จึงมี
ข่าวค่ายรถยนต์ต่างๆ หันมาแข่งขันกันเพื่อเตรียมเสนอ EV สู่ตลาดกันอย่างคึกคัก Volvo ถึงกับประกาศว่า
ตั้งแต่ปี คศ. 2019 เป็นต้นไป Volvo จะเลิกการผลิต ICEV โดยมุ่งผลิตแต่ EV เท่านั้น
2.แนวโน้มการแข่งขันในตลาดโลก
จากข้อมูลที่แสดงแนวโน้มการลดลงของต้นทุนแบตเตอรี่และการเพิ่มขึ้นของความหนาแน่นพลังงาน
ของแบตเตอรี่ ทาให้คาดกันว่า Iflection Point อยู่ไม่ไกลนัก ส่วนใหญ่จะคาดหมายกันว่าจะอยู่ในช่วงปี คศ.
2020-2025 จากจุดนั้นเป็นต้นไป ผู้ผลิต ICEV จะเสียเปรียบในการแข่งขันกับ EV ดังนั้นค่ายรถยนต์ต่างๆ จึง
ต้องหาทางปรับตัวกันล่วงหน้า
หากย้อนหลังไป 20 ปี คือช่วงปลายทศวรรษ 1990 ซึ่งค่ายรถยนต์หลายค่ายเริ่มผลิตรถ EV สู่ตลาด
เพื่อตอบสนองมาตรการ ZEV ของรัฐ California แต่เลิกกันไปหมด และหันมากดดันให้มีการผ่อนคลาย
มาตรการดังกล่าวด้วยเหตุผลว่าไม่คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ ความหวังที่จะให้มีการพัฒนา EV เพื่อการประหยัด
พลังงานแก้ปัญหามลพิษในเมืองลดมลภาวะของโลกโดยรวมและป้องกันปัญหาโลกร้อนก็ริบหรี่ลง แต่ไม่ถึงกับ
หมดไปเพราะยังมีผู้ผลิตบางรายยังมุ่งพัฒนาต่อไปและมีผู้ผลิตรายใหม่พยายามบุกตลาดเข้ามาแทนที่ เป็นเรื่อง
ที่น่าสนใจว่าเหตุใดค่ายรถยนต์ใหญ่ไม่พยายามพัฒนา EV ต่ออย่างจริงจังและผู้ผลิตรายใหม่โดยเฉพาะ Tesla
บุกเบิกจนสาเร็จได้อย่างไร
ค่ายรถยนต์ใหญ่ของสหรัฐนั้นมีภาระต่อผู้ถือหุ้นและคนงาน ทางด้านผู้ถือหุ้นก็จะกดดันให้แสดงผล
ประกอบการประจาปีออกมาดี ในยุคที่ต้องเผชิญการแข่งขันอย่างรุนแรงและค่ายญี่ปุ่นเด่นขึ้นมาในทศวรรษ
1980 ก็มีการวิเคราะห์กันว่า ญี่ปุ่นเข้มแข็งเพราะผู้บริหารของญี่ปุ่นเน้นผลประกอบการในระยะยาวจึงมุ่งสร้าง
รากฐานที่แข็งแกร่ง ส่วนผู้บริหารของสหรัฐเน้นผลประกอบการระยะสั้น เพื่อให้ตัวเลขผลประกอบการ
ประจาปีออกมาเป็นที่พอใจของผู้ถือหุ้น เมื่อตัวเลขผลประกอบการประจาปีออกมาดี CEO ก็จะได้รับ
ผลตอบแทนสูงจนเป็นข่าวประจาปีเสมอว่า CEO บริษัทไหนได้รับผลตอบแทนเป็นอันดับต้นๆของโลก ส่วน
ภาระต่อคนงานนั้น โรงงานประกอบรถยนต์ในสหรัฐนอกจากต้องจ่ายค่าจ้างคนงานสูงกว่าอุตสาหกรรมทั่วไป
แล้ว ยังมีภาระผูกพันในการจ่ายบานาญให้แก่คนงานที่เกษียณ ภาระนี้สูงมากจนเป็นที่มาของคาว่า Legacy
Cost ซึ่งหมายความว่าเป็นภาระที่ผู้บริหารรุ่นก่อนทิ้งไว้ให้แก่ผู้บริหารในปัจจุบัน คาว่า Legacy Cost นี้อาจ
ตีความหมายให้กว้างขึ้นโดยรวมถึงภาระอื่นๆ ที่เกิดขึ้นมาแต่เดิมนอกเหนือจากภาระผูกพันต่อคนงานด้วย เช่น
ภาระต้นทุนเดิมที่มากับเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ล้าสมัย หากตลาด ICEV ถูกแทนที่ด้วย BEV เครือ่ งจักร
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เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญต่างๆ ที่เคยสะสมมาในการผลิต ICEV ในส่วนที่ไม่ต้องใช้กับ BEV ก็จะด้อย
คุณค่าลงไป และกลายเป็นภาระที่ต้องแบกไว้ต่อไปสาหรับส่วนที่ยังผูกพันอยู่ เหตุผลเหล่านี้บวกกับภาระการ
ขาดทุนในการผลิต BEV ในระยะแรกที่เทคโนโลยียังไม่พร้อมโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านแบตเตอรี่จึงน่าจะเป็น
สาเหตุหลักของการยกเลิกโครงการผลิต BEV ในช่วงต้นทศวรรษ 2000
เมื่อค่ายรถยนต์ใหญ่ไม่เดินหน้าในการผลิต BEV ก็เป็นโอกาสที่ผู้ผลิตรายใหม่ที่ไม่มี legacy cost หรือ
มีน้อยจะก้าวเข้ามาแทนที่
แต่อุปสรรคของผู้ผลิตรายใหม่ก็คือขาดความรู้ที่จะต้องสะสมอย่างเพียงพอใน
กระบวนการผลิตรถยนต์ที่มีความซับซ้อนและชิ้นส่วนต่างๆ มากมาย และเงินทุนจานวนมากที่จะรองรับ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการวิจัยและพัฒนารวมไปถึงต้นทุนการผลิตที่สูงกว่ารายรับที่จะได้ในช่วงที่ยังทายอดขายได้
ไม่ถึงจุดคุ้มทุน ผู้ผลิตรายใหม่ที่ทาได้สาเร็จ และทาให้อุตสาหกรรมรถยนต์เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คือ
Tesla
Tesla Motors ก่อตั้งขึ้นในปีคศ.2003 ในช่วงที่การเรียกคืนและทาลายรถ GM EV1 ก่อให้เกิดกระแส
วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางท่ามกลางความขัดแย้งระหว่าง GM กับผู้สนับสนุน BEV เป้าหมายของ Tesla
คือการผลิต Roadster ซึ่งเป็นรถสปอร์ตที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์โดยใช้แบตเตอรี่แบบ LIB ให้มี
พิสัยมากกว่า 200 ไมล์ การผลิต Roadster มีอุปสรรคมากมาย ในด้านเทคโนโลยีการผลิต Tesla ใช้ตัวรถของ
Lotus Elise ซึ่งเป็นรถสปอร์ตแบบ Roadster ของอังกฤษ ตัดส่วนที่เป็นระบบ ICEV ออกแล้วเติมส่วนที่เป็น
ระบบ BEV เข้าไปแทน (ซึ่งต้องออกแบบการจัดวางชิ้นส่วนต่างๆให้เหมาะสม) การผลิตด้วยวิธีนี้ทาให้จานวน
การผลิต Tesla Roadster มีจานวนจากัดเท่าที่ Lotus จะจัดให้ได้ ยอดการผลิตของ Tesla Roadster จึงมี
จานวนเพียง 2450 คัน ช่วงที่ผลิต Roadster นี้คือ คศ.2008-2012 ซึง่ Tesla ขาดทุนโดยตลอด เช่นในปี คศ.
2008 ขาดทุน 82.2 ล้านดอลล่าร์ ปีคศ.2009 ขาดทุน 55.7 ล้านดอลล่าร์ (เทียบกับตอนที่ GM ผลิตรุ่น EV1
มีการประมาณต้นทุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตรถจานวน 1117 คัน ว่าสูงถึง 1 พันล้านดอลล่าร์) อย่างไรก็
ตาม Tesla ก็สามารถฝ่าฟันวิกฤตทางการเงินและอุปสรรคอื่นๆ มาได้จนถึงปัจจุบันบริษัทมีมูลค่าตลาด
(Market Cap) สูงประมาณ 5 หมื่นล้านดอลล่าร์ (จากข้อมูลในช่วง 10 วันแรกของเดือน ก.ค. 2017) ซึ่งสูง
กว่า Ford ทั้งๆที่ Ford มียอดขายรถยนต์มากกว่า Tesla เกือบร้อยเท่า ข้อมูลนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของ
นักลงทุนที่มีต่ออนาคตของ Tesla และมีนัยถึงความเชื่อมั่นต่ออนาคตของ BEV ในภาพรวมด้วย ข้อมูลจาก
การวิเคราะห์ PE Patio ของ Nasdaq.com ทาให้เราทราบว่า Tesla ขาดทุนในปีที่แล้ว (2016) และจะ
ขาดทุนต่อไปในปีนี้และปีหน้า (ค่า PE ยังติดลบอยู่)
Tesla ทาได้อย่างไรบริษัทจึงขาดทุนต่อเนื่องมาสิบกว่าปีแต่ก็โตเอาโตเอาแบบก้าวกระโดดจนมีมูลค่า
ตลาดสูงกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Ford ที่ยิ่งใหญ่มาร้อยกว่าปี
ในขณะที่ต้นทุนรถ BEV ยังสูงมาก โดยเฉพาะเมื่อต้องการให้มีพิสัยไม่น้อยกว่า 200 ไมล์ ดังนั้น Tesla
จึงต้องมุ่งตลาดของผู้มีกาลังซื้อสูง โดยเน้นจุดเด่นของ BEV ในด้านกาลังของรถโดยเฉพาะอัตราเร่ง รถรุ่นแรก
ของ Tesla จึงเป็นแบบ Roadster (เป็นทั้งชื่อรุ่นและชื่อชนิดของรถ) Roadster มีอัตราเร่งที่สามารถทา
ความเร็วจาก 0 ถึง 100 กม./ชม. ในเวลาน้อยกว่า 4 วินาที ซึ่งเป็นสิ่งที่ ICEV ทาไม่ได้ เมื่อบวกกับคุณสมบัติ
อื่นๆแล้ว การตั้งราคาขายประมาณ 128,000 ดอลล่าร์ก็หาลูกค้าได้ไม่ยาก ข้อจากัดจึงอยู่ที่กาลังการผลิต
เท่านั้น สมรรถนะของ Roadster สร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าจึงเป็นตัวปูทางให้แก่ตลาดที่กว้างขึ้นของ BEV คือ
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Tesla Model S ซึ่งมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 69,000 ดอลล่าร์ขึ้นไปและ Tesla Models X ซึ่งมีราคาตั้งแต่
80,000 ดอลล่าร์ขึ้นไป Tesla S เริ่มออกสู่ตลาดในช่วงกลางปี คศ.2012 และสามารถทายอดขายสูงสุดในกลุ่ม
PEV (BEV+PHEV) ได้ในปีคศ.2015 และ 2016 และมียอดขายสะสม ณ สิ้นปีคศ.2016 เป็นอันดับ 2 ของโลก
(รองจาก Nissan Leaf ซึ่งออกสู่ตลาดก่อน Model S 2 ปี) ความนิยมใน Model S และ Model X นาไปสู่
การเปิดตลาดที่ใหญ่ขึ้นไปอีกคือ รถสาหรับผู้มีรายได้ต่าลงมาด้วยการนาเสนอ Tesla Model 3 โดยตั้งราคา
เริ่มต้นที่ 35,000 ดอลล่าร์ หลังจากเปิดให้จองล่วงหน้าภายในอาทิตย์เดียว มียอดสั่งจองสูงถึง 325,000คัน
หลังจากนั้น Tesla ก็ไม่ประกาศจานวนผู้จองอีกเพราะเกรงว่าตัวเลขที่เปิดเผยตลอดเวลาจะส่งผลที่ไม่พึง
ปรารถนา ผู้จองต้องวางมัดจาล่วงหน้า 1,000 ดอลล่าร์และการส่งมอบเพิ่งจะเริ่มต้นในเดือนกรกฎาคม 2017
พัฒนาการของรถยนต์ไฟฟ้าในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาไม่ได้มีแต่ Tesla ที่มีบทเด่นในการผลักดันให้มีการ
พัฒนามาถึงจุดนี้ Nissan เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญต่อพัฒนาการของ BEV เริ่มตั้งแต่การเป็นบริษัท
แรกที่เห็นศักยภาพของ LIB และนามาใช้กับรถรุ่น Nissan Altra ในปี 1997 ในขณะที่ GM เลือก lead-acid
และ Toyota เลือก NiMH แม้จะเลิกการผลิต Nissan Altra ไปในช่วงเวลาเดียวกับค่ายอื่นๆที่เลิกการผลิต
BEV แต่ Nissan ก็ยังผลักดัน BEV ออกมาอีกครั้งหนึ่งในปีคศ.2010 และทาให้ Nissan Leaf เป็นรถในกลุ่ม
BEV ที่ได้รับความนิยมสูงสุดโดยมียอดขายสะสมสูงสุดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมียอดขายสะสมถึงสิ้นปี
คศ.2016 ประมาณ 250,000 คัน ณ ตอนนี้ Nissan Leaf ใช้แบตตเตอรี่ 2 ขนาด ได้แก่ขนาด 24 kWh ซึ่งให้
พิสัย 84 ไมล์และขนาด 30 kWh ให้พิสัย 107 ไมล์
ตลาดรถ BEV ในปีนี้จึงอาจแยกได้เป็น 2 กลุ่มได้แก่กลุ่มที่ใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่กว่า 50 kWh และ
ให้พิสัยเกิน 200 ไมล์ ซึ่งแข่งขันกันอยู่ 2 ค่ายได้แก่ค่าย GM ซึ่งผลิต Chevy Bolt ณ ราคาเริ่มต้นที่ 37,500
ดอลล่าร์ และ Tesla ซึ่งมีให้เลือก 3 รุ่น รุ่นที่แข่งกับ Chevy Bolt โดยตรงคือ Model 3 ซึ่งมีราคาเริ่มต้นที่
35,000 ดอลล่าร์ แม้ราคาของ Tesla Model 3 จะเริ่มต้นต่ากว่า แต่คาดกันว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะยินดีจ่าย
เพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ Option ต่างๆ ตามรสนิยมของตน ราคาเฉลี่ยที่ซื้อขายกันจริงจึงคาดว่าจะสูงกว่า 40,000
ดอลล่าร์และอาจสูงถึง 50,000 ดอลล่าร์ก็ได้
สาหรับกลุ่มที่ 2 คือ BEV ที่ใช้แบตเตอรี่เล็กลงส่วนใหญ่จะใช้แบตเตอรี่ขนาดประมาณ 30 kWh ลงมา
หรือสูงกว่า 30 kWh เพียงเล็กน้อย และมีพิสัยอยู่ในช่วงสูงหรือต่ากว่า 100 ไมล์ไม่มาก ราคาก็จะอยู่ในราว
30,000 ดอลล่าร์ลงมา รถในกลุ่มนี้ได้แก่ Ford Focus EV, Hyundai Loniq, Kia Soul EV และ
Volkswagen e-Golf เป็นต้น
น้าหนักของ Battery Pack ของ BEV นั้นหนักมาก เช่นถ้าใช้ขนาดประมาณ 60 kWh ขึ้นไป ก็จะมี
น้าหนักราวครึ่งตัน ขนาดประมาณ 30 kWh ก็จะมีน้าหนักราว 200-300 กิโลกรัม และราคาสูงมาก ทาให้
ราคารถสูงกว่า ICEV ที่มีขนาดและคุณสมบัติใกล้เคียงกัน (ยกเว้นประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน) ประมาณ
50% ขึ้นไป (ณ ต้นทุนปัจจุบัน) ดังนั้นผู้ผลิตบางค่ายจึงหันมาเน้นการพัฒนารถแบบไฮบริด (HEV) ซึ่งสามารถ
ขับเคลื่อนได้ 2 ระบบ ในด้านต้นทุน HEV จะมีต้นทุนต่ากว่า BEV เพราะใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็กลง แม้จะมี
ต้นทุนเพิ่มขึ้นในการเพิ่มระบบเครื่องยนต์แต่ต้นทุนส่วนเพิ่มนี้ยังน้อยกว่าต้นทุนที่แตกต่างกันของขนาด
แบตเตอรี่ และเมื่อเปรียบเทียบกับ ICEV การเพิ่มระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทาให้ต้นทุนสูงกว่า แต่ถ้าขับใน
เมือง HEV จะประหยัดเชื้อเพลิงได้ดี การขับๆ หยุดๆ ในเมืองทาให้ ICEV สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยใช่เหตุ แต่
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HEV (และ BEV) จะมีระบบ Regenerative Breaking ซึ่งจะดึงพลังงานจากการหยุดหรือชะลอรถมาแปลงเป็น
พลังงานไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่ และสามารถประหยัดพลังงานจากการใช้ระบบไฟฟ้ามาช่วยในการขับเคลื่อน
ด้วย (ใช้กาลังหมุนของมอเตอร์ร่วมกับกาลังจากเครื่องยนต์) ค่ายที่พัฒนา HEV ได้เป็นผลสาเร็จมากที่สุดคือ
Toyota ซึ่งสามารถครองส่วนแบ่งตลาด HEV ได้ถึง 70% โดยมียอดขายสะสมถึงสิ้นปีคศ.2016 เกิน 10 ล้าน
คันเล็กน้อย เครื่องยนต์ของ HEV ที่ใช้ลูกสูบแบบ Atkinson Cycle ก็มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูงกว่า
ICEV ทัว่ ไปที่ใช้แบบ Otto cycle สาหรับคู่แข่งสาคัญของ Toyota คือค่าย Honda ซึ่งผลิตรุ่น Insight มา
แข่งกับรุ่น Prius ของ Toyota โดยตรง และสามารถทายอดขายสะสมได้มากเป็นอันดับสอง Honda Insight
มีจุดเด่น 2 ข้อได้แก่การสิ้นเปลืองน้ามันน้อยกว่า Prius และการมีระบบเบรคแบบอัตโนมัติ แต่จุดเด่น 2 ข้อนี้
ก็ทาให้เกิดจุดด้อยตามมาคือเพื่อประหยัดพลังงาน Honda พยายามทาให้รถมีน้าหนักเบาโดยมีตัวถังบาง ผล
ตามมาที่คาดไม่ถึงคือเมื่อขับด้วยความเร็วสูงเสียงจากภายนอกจะเล็ดลอดเข้ามาสร้างความราคาญ ระบบเบรค
อัตโนมัติถ้าพัฒนาให้สมบูรณ์ได้ก็จะอานวยความสะดวกในการขับขี่และเป็นแบบอย่างแก่รถยี่ห้ออื่นๆ
แต่
Honda ยังพัฒนาได้ไม่สมบูรณ์เมื่อเกิดความขัดข้องก็กลายเป็นปัญหาแก่ผู้ใช้รถ ยอดขายของ Honda Insight
จึงลดลงจนต้องหยุดผลิตไปในปี คศ.2014
ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา HEV ประสบความสาเร็จในเชิงพาณิชย์สูงกว่า BEV โดยมียอดขายสะสมถึงสิ้นปี
2016 สูงกว่า BEV เกิน 10 เท่า (BEV ประมาณ 1.2 ล้านคัน ในขณะที่ HEV ประมาณ 14 ล้านคัน) แต่ในเชิง
สวัสดิการสังคม HEV มีข้อจากัดคือยังต้องใช้น้ามันเชื้อเพลิง12 เป็นพลังงานหลักทั้งในด้านการขับเคลื่อนรถ
และในการชาร์จประจุแบตเตอรี่ นโยบายสนับสนุนการใช้รถไฟฟ้าจึงเน้นการใช้ไฟฟ้าที่ได้จากโครงข่ายระบบ
ไฟฟ้า (Grid) และพยายามลดการใช้เครื่องยนต์สาหรับการขับขี่ในเมือง แต่ในขณะที่ต้นทุนแบตเตอรี่ยังสูงมาก
จนทาให้การใช้ BEV ไม่แพร่หลายเท่าที่ควร ทางเลือกอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ใกล้วัตถุประสงค์ข้างต้นคือการ
พัฒนารถยนต์ไฟฟ้าอีกแบบหนึ่งคือ PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicles)
PHEV ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นได้ 2 อย่างคือ 1.มีปลั๊กให้สามารถชาร์จไฟจาก grid ได้ 2.ใช้
มอเตอร์เป็นตัวหลักในการขับเคลื่อน ส่วนเครื่องยนต์ทาหน้าที่เป็นตัวเสริม (กลับกันกับ HEV ซึ่งใช้เครื่องยนต์
เป็นตัวหลักและมอเตอร์เป็นตัวเสริม ดังนั้นแบตเตอรี่ของ PHEV จึงควรใหญ่กว่าแบตเตอรี่ของ HEV แต่เล็ก
กว่า BEV) ในด้านของนโยบายส่งเสริมจึงนิยมจัด PHEV กับ BEV เป็นกลุ่มเดียวกัน เรียกว่า Plug-in Electric
Vehicles (PEV = PHEV+BEV)
ในสหรัฐอเมริกา PHEV ที่เป็นตัวเด่นคือ Chevy Volt ของค่าย GM เริ่มออกสู่ตลาดในกลางปีคศ.
2010 ใช้แบตเตอรี่ขนาด 16 kWh พิสัย 36 ไมล์ และต่อมาพัฒนาเป็นขนาด 18.4 kWh พิสัย 53 ไมล์ (85
กม.) วงจรแบบอนุกรม ดังนั้นเมื่อวิ่งทางไกลเครื่องยนต์จะชาร์จไฟให้แบตเตอรี่ส่งพลังงานไฟฟ้าให้แก่มอเตอร์
คู่แข่งสาคัญของ Chevy Volt คือ Toyota Prius Prime ใช้แบตเตอรี่ขนาด 5.2 kWh พิสัย 25 ไมล์ สาหรับ
ค่าย Ford จะมีรุ่น Ford C Max Energi และ Ford Fusion Energi แต่ทั้ง 2 รุ่นนี้ยังแยกย่อยออกเป็นทั้ง
แบบ HEV, PHEV และ BEV
โดยหลักการแล้ว PHEV จะวิง่ ด้วยไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่ชาร์จจาก Grid สาหรับการขับขี่ในเมือง จึงไม่
มีการปล่อยไอเสียเมื่อวิ่งในเมือง จะใช้เครื่องยนต์เมื่อต้องวิ่งทางไกลระหว่างเมือง จึงไม่ต้องกังวลเรื่องพิสัย
12

ข้อจากัดนี้เทียบกับเป้าหมายหลักคือ ต้องการให้ประหยัดพลังงานมากที่สุด ปล่อย Co2 น้อยที่สุด และลดการปล่อยไอเสี ยจากเครื่ องยนต์ในเมืองให้เหลือน้อยที่สุด
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เหมือน BEV ที่มีพิสัยจากัด (ต่ากว่า 200 ไมล์) และไม่ปล่อยมลพิษเมื่อวิ่งในเมือง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรม
ของผู้ใช้รถว่าจะมีพฤติกรรมสอดคล้องกับหลักการนี้หรือไม่ แรงจูงใจให้ผู้ใช้รถหมั่นชาร์จไฟจาก grid คือ
สามารถประหยัดค่าพลังงานจาก Grid เมื่อเทียบกับจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์
การวิเคราะห์การแข่งขันในตลาดโลกของรถทั้ง 3 แบบนี้เน้นตลาดหลักในสหรัฐ ยุโรป และญี่ปุ่น โดย
เน้น ค่ายรถสาคัญที่มีบทบาทสูงในการพัฒ นารถในกลุ่มนี้ได้แก่ Tesla GM Nissan และ Toyota และไม่ได้
กล่ าวถึงค่ายรถในยุโรปเนื่องจากค่ายสาคัญ ในยุโรปยังไม่มีบทบาทเด่นในด้านนี้ แต่ทุกค่ายก็มีส่ วนในการ
แข่งขันที่จะทวียิ่งขึ้นในอนาคต แต่อีกประเทศหนึ่งที่น่าจับตามองเป็นพิเศษคือจีน อุตสาหกรรมรถยนต์ใน
ตลาดโลกของจีนยังมีบทบาทไม่เด่น เพราะยังไม่ได้เป็นผู้นาทางเทคโนโลยี แต่ปัจจุบันจีนเป็นตลาดรถยนต์ที่
ใหญ่ ที่ สุ ดในโลก ที่ต้ องแยกวิเคราะห์ ต่างหากเพราะที่ ผ่ านมาจีนพยายามปกป้อ งอุต สาหกรรมรถยนต์ ใน
ประเทศให้มีโอกาสเติบโตและพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันประเทศผู้นาในด้านนี้ ผลของการปกป้องทาให้จีนเป็น
ประเทศที่ผลิตรถยนต์ได้มากที่สุดในโลก นอกจากนี้รัฐบาลจีนยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนารถยนต์ในกลุ่ม NEV (New
Energy Vehicles) ซึ่งในสาระสาคัญเเล้วก็คือ PEV นั่นเอง ทั้งนี้เพราะจีนมีปัญหามลพิษค่อนข้างรุนเเรง ถูก
สั งคมโลกเพ่ งเล็ งว่ าปล่ อ ย CO2 มากที่ สุ ด ในโลก เเละต้ อ งพึ่ งพาเเหล่ งพลั งงาน (โดยเฉพาะน้ ามั น ) จาก
ต่างประเทศ การพัฒนา EV ให้สาเร็จจึงมีความสาคัญต่อจีนมากเป็นพิเศษ
จุดเด่นของการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของจีนคือการมุ่งเน้นไปที่ BEV มากกว่า PHEV ดังจะ
เห็นได้จากสัดส่วนการผลิตระหว่างรถยนต์ 2 ชนิดนี้ ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 77:23 ในขณะที่สัดส่วนของ
ประเทศอื่นๆ รวมกันเฉลี่ยประมาณ 50:50
เนื่องจากต้นทุนการผลิต BEV ในปัจจุบันสูงกว่า PHEV เหตุผลในการเลือก BEV จึงขึ้นอยู่กับ
1. การให้ความสาคัญต่อปัญหามลพิษจากท่อไอเสีย
2. ราคาค่าไฟฟ้าเทียบกับราคาน้ามัน
3. ระยะทางที่ใช้รถเฉลี่ยต่อวัน
4. ความเเตกต่างของต้นทุนเเบตเตอรี่ต่อต้นทุนในการเพิ่มระบบเครื่องยนต์
5. ความสะดวกในการชาร์จไฟ
ต้นทุนการผลิต BEV ของจีนในปัจจุบันอาจสูงกว่า PHEV ไม่มากเท่าผู้ผลิตในประเทศอื่นเนื่องจาก
เทคโนโลยีในการผลิตเเบตเตอรี่เเละระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าของจีนอาจไม่เป็นรองค่ายรถยนต์ชั้นนาของโลก
หรือเป็นรองน้อยกว่าเทคโนโลยีในด้านระบบเครื่องยนต์ ผู้ผลิตของจีนอาจต้องใช้เวลาอีกนานในการพัฒนา
เทคโนโลยีของระบบเครื่องยนต์ให้ทันค่ายรถชั้นนาของโลก การพัฒนา ICEV อาจสูญเปล่าหากเป็นไปตามที่
คาดคะเนกันว่าในอนาคต ICEV จะถูกเเทนที่ด้วย BEV การหันมาทุ่มเทให้กับการพัฒนา BEV ของจีนในช่วงที่
ผ่านมาทาให้จีนมีโอกาสสูงที่จะเป็นคู่เเข่งสาคัญในตลาดรถยนต์ของโลกในช่วงต่อไป
รถบัสเป็นรถที่ถูกใช้งานเกือบทั้งวัน (18 ชั่วโมงต่อวันในกรณีของประเทศไทย) และปล่อยไอเสียใน
เมืองมาก จึงมีพัฒนาการของรถบัสมาเป็นลาดับ เริ่มจากการใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่มีการควบคุมระดับไอเสียให้
ต่าตามมาตรฐานที่กาหนด ต่อด้วยการเปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาดกว่า พัฒนาการขั้น
ต่อมาคือการใช้ HEV ซึ่งมีระบบ Re-generative Braking ที่สามารถดึงพลังงานจากการหยุดรถมาใช้ทาให้การ
ใช้พลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีไอเสียลดลง
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ประเทศจีนเห็นโอกาสในการพัฒนารถบัสให้เป็น BEV (e-Bus) จึงทุ่มเทในด้านนี้มากจนกลายเป็นผู้นา
ของโลกในการผลิต e-Bus ในปัจจุบัน ในช่วงปี คศ. 2011 ถึง 2013 จีนผลิต e-bus ในเเต่ละปีเท่ากับ 1,136
คัน 1,904 คัน และ 1,672 คัน ตามลาดับ หลังจากนั้นการผลิตก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเป็น 12,760 คันใน
ปี 2014 94,260คันในปี 2015 และ 115,700 คันในปี 2016 ตลาดรถบัสจึงเป็นเเรงหนุนสาคัญในการพัฒนา
BEV ของประเทศจีน
ตามข้อมูลในปี คศ.2014 ผู้ผลิตแบตเตอรี่แบบ Li-ion (LIB) รายใหญ่ของโลกอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
(Panasonic และ Sony) เเละเกาหลีใต้ (LG Chem และ Samsung) ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดรวมกันราว 80% เรา
จึงได้เห็น Tesla ใช้เเบตเตอรี่จาก Panasonic เเละ GM ใช้เเบตเตอรี่จาก LG Chem แต่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ผู้ผลิตเเบตเตอรี่ของจีนก็ขยับขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆ ของโลกอย่างรวดเร็ว (BYD, Tianjin-Lishen และ CATL)
เเบตเตอรี่เป็นต้นทุนหลักของ BEV เเละเเบตเตอรี่ที่กาลังเเข่งขันกันอยู่คือกลุ่ม LIB ซึ่งมีเเร่ Lithium เป็น
องค์ประกอบหลัก การครอบครองเเหล่งเเร่ Lithium และระบบ Logistics จากแหล่งเเร่สู่โรงงานเเบตเตอรี่สู่
โรงงานประกอบรถยนต์จึงเป็นเรื่องสาคัญ เเหล่งเเร่ Lithium ที่สาคัญในปัจจุบันได้เเก่ ในประเทศชิลี (7.5
ล้านตัน) อาร์เจนติน่า (2.0 ล้านคัน) ออสเตรเลีย (1.6 ล้านตัน) และจีน (3.2 ล้านตัน) ในด้านนี้จีนนับว่า
ได้เปรียบตรงที่ระบบ Logistics จากเหมือง Lithium สู่โรงงานเเบตเตอรี่ สู่โรงงานประกอบรถยนต์อยู่ใน
ประเทศเดียวกัน
การวิเคราะห์ศักยภาพในการเเข่งขันข้างต้นนี้ชี้ให้เห็นว่าประเทศสาคัญที่จะมีบทบาทต่อพัฒนาการ
ของรถยนต์ไฟฟ้าได้เเก่สหรัฐ ญี่ปุ่น เเละจีน จากอดีตถึงปัจจุบันญี่ปุ่นมีบทบาทสาคัญที่สุดต่อพัฒนาการของ
อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย เเต่ในอนาคตบทบาทของจีนจะมีเเนวโน้มเพิ่มขึ้น ไทยจะรับมืออย่างไรกับ
การเเข่งขันของญี่ปุ่นเเละจีนในอุตสาหกรรมรถยนต์ในภูมิภาคนี้
3.พัฒนาการของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย
ในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ ไทยมีประชากรมากเป็นอันดับที่ 4 รองจากอินโดนีเซีย เวียตนาม เเละ
ฟิลิปปินส์ GDP สูงเป็นอันดับที่ 2 รองจากอินโดนีเซีย เเละรายได้ต่อคนสูงเป็นอันดับที่ 4 รองจากสิงค์โปร์
บรูไน เเละมาเลเซีย เเต่ไทยสามารถผลิตรถยนต์ได้มากเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน โดยมียอดการผลิตมากกว่า 2
ล้านคันต่อปี
อย่างไรก็ตามความสามารถในการผลิตรถยนต์ของไทยอาศัยการพึ่งพาเทคโนโลยีเเละทุนจาก
ประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ในกลุ่มอาเซียน พัฒนาการของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยจึง
เป็นผลจากความเข้ากันได้ของนโยบายด้านนี้ของไทยกับผลประโยชน์ของกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ของญี่ปุ่น
การกีดกันการนาเข้ารถยนต์สาเร็จรูปเเละการให้สิทธิประโยชน์เเก่การผลิตในประเทศดึงดูดให้มีการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ตั้งเเต่ปี คศ.1961 เริ่มจาก Nissan เเละตามด้วยบริษัทอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นค่ายรถยนต์ญี่ปุ่น เหตุที่เป็นญี่ปุ่นเพราะในช่วงนั้นตลาดรถยนต์ในประเทศไทยมีขนาดเล็ก ไม่ดึงดูดความ
สนใจของผู้ผลิตชั้นนาในสหรัฐเเละยุโรป ส่วนรถยนต์ญี่ปุ่นนั้นยังอยู่ในระยะเพิ่งเริ่มเจริญเติบโต คนญี่ปุ่นยังมี
รายได้ไม่มาก รัฐบาลญี่ปุ่นจึงมีนโยบายส่งเสริมรถยนต์ขนาดเล็ก ราคาต่ากว่ารถยุโรปเเละอเมริกา รถราคาถูก
นี้นอกจากเหมาะสมกับกาลังทรัพย์ของคนญี่ปุ่นในเวลานั้นเเล้ว ยังเหมาะกับการเจาะตลาดของประเทศในกลุ่ม
อาเซียนมากกว่ารถยุโรปเเละอเมริกาด้วย ค่ายรถญี่ปุ่นจึงสนใจลงทุนประกอบรถยนต์ภายใต้นโยบายส่งเสริม
การลงทุนที่มีการกีดกันการน าเข้ารถยนต์สาเร็จรูปอย่างประเทศไทยเเละบางประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วย
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เมื่อรายได้ต่อคนของญี่ปุ่นสูงขึ้น ขนาดรถยนต์ของญี่ปุ่นก็ใหญ่ขึ้นตาม จากขนาดต่ากว่า 1000 cc. ก็ขยับขึ้น
เป็นขนาดสูงกว่า 1000 cc. แต่ก็ยังจัดว่าเป็นรถยนต์ขนาดเล็กเมื่อเทียบกับค่ายรถยนต์ของตะวันตก เมื่อเกิด
วิกฤตการณ์น้ามันในปี คศ.1973 รถญี่ปุ่นก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั่วโลกเพราะมีขนาดเล็กกินน้ามันน้อย ค่าย
รถยนต์ ข องญี่ ปุ่ น จึ งมี ส่ ว นเเบ่ งในตลาดโลกสู งขึ้น มากในช่ ว งทศวรรษ 1970 ขณะเดีย วกั น ประเทศไทยก็
เรียกร้องให้มีการเพิ่มการผลิตชิ้นส่วนในประเทศมากขึ้น มีการกาหนด Local Content เพิ่มขึ้นตามลาดับ เเต่
อย่างไรก็ตาม ไทยก็มีการขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่นตลอดมาเเละมีเเนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ มีการชุมนุมประท้วง
ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นพร้อมกันหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนในปีคศ.1972 เเต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งการขาดดุลที่
สูงขึ้นเรื่อยๆ ได้
ผลจากวิกฤตการณ์น้ามันครั้งที่ 2 ในปลายปีคศ.1979 และตามด้วยภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุน
เเรงในสหรัฐในปี คศ.1980 และ 1981/82 บวกกับนโยบายการเงินที่เข้มงวดของสหรัฐในเวลานั้นก่อให้เกิด
ภาวะเศรษฐกิจชะงักกันไปทั่วโลก หลายประเทศเกิดปัญหาวิกฤตหนี้ (Debt Crisis) สถานการณ์ดังกล่าวทาให้
เศรษฐกิจไทยมีปัญหารุมเร้าหลายด้านพร้อมๆ กันในช่วงปี คศ.1980-1985 ปัญหาหลักๆ ได้เเก่อัตราเงินเฟ้อ
สูง อัตราการว่างงานสูง เเละขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสูง ในข้อสุดท้ายนี้รัฐบาลไทยต้องเจรจากับญี่ปุ่นโดยเฉพาะ
เป็นเวลาหลายปีต่อเนื่องกัน
การตัดสินใจลดค่าเงินบาทในปลายปี คศ.1984 ตามด้วยการเเข็งค่าของเงินเยนหลังจากข้อตกลง
Plaza Agreement มีส่วนสาคัญให้ญี่ปุ่นโยกย้ายฐานผลิตมาสู่ประเทศไทยมากขึ้น การลงทุนในอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนรถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนพร้อมกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงมากถึงระดับร้อยละ10 ขึ้นไปทุกปี
ในช่วงปี คศ.1987–1990 ตลาดรถยนต์ในประเทศก็ขยายตัวสูงขึ้นมากในช่วงดังกล่าว
ความสาเร็จทางเศรษฐกิจในช่วงปี คศ.1987-1990 ทาให้ไทยตัดสินใจเปิดเสรีทางการเงินโดยเริ่มตั้ง
เเต่ปี คศ.1990 ส่งผลให้มีเงินทุนไหลเข้ามากขึ้น ในช่วงนั้นญี่ปุ่นได้พัฒนาระบบการผลิตเเบบ Just in Time
จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก เมื่อย้ายฐานการผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์มาสู่ประเทศไทย โรงงานประกอบรถยนต์
เเละผลิตชิ้นส่วนจึงพยายามจับกลุ่มกันเป็น Cluster โดยส่วนใหญ่จะกระจุกตัวในกทม.เเละจังหวัดใกล้เคียง
โดยเฉพาะตาเเหน่งที่จะสะดวกต่อการขนส่งสู่ท่าเรือเเหลมฉบัง ภาวะเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูอย่างต่อเนื่องจากการ
เปิดเสรีทางการเงินนั้น ส่งผลให้ไทยมีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเเละสะสมในรูปของหนี้
ต่างประเทสที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุดที่นักเก็งกาไรเห็นโอกาส จึงมีการโจมตีค่าเงินบาทอย่างรุนเเรงในปี คศ.
1996 ต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี 1997 ซึ่งธนาคารเเห่งประเทศไทยออกมาประกาศเปลี่ยนระบบอัตรเเลกเปลี่ยน
มาเป็นระบบลอยตัวในวันที่ 2 กรกฎาคม คศ.1997 (พ.ศ. 2540) เศรษฐกิจไทยจึงเข้าสู่ภาวะวิกฤตอย่างรุนเเรง
ส่งผลลุกลามสู่ประเทศเพื่อนบ้านด้วย ผลของวิกฤตครั้งนี้ต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยจะเห็นได้จาก
ยอดจาหน่ายรถยนต์ในประเทศที่ลดลงจากระดับ 589,126 คันใน ปีคศ.1996 เหลือเพียง 144,065 คันใน ปี
ค.ศ.199813 ผู้ผลิตจึงพยายามปรับตัวโดยมุ่งสู่ตลาดส่งออกมากขึ้น โดยเริ่มตั้งเเต่ปี คศ.1997 ยอดส่งออก
เพิ่มขึ้นจาก 14,020 คันในปีคศ.1996 เป็น 42,218 คันในปี คศ.1997 และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเวลาต่อมา
ผลของวิกฤตเเละการปรับตัวอาจสรุปได้จากตัวเลขยอดการผลิต ซึ่งลดลงจาก 547,312 คันในปีคศ.1996 สู่
13 สักริ นทร์ นิยมศิลป์ 2006, อุตสาหกรรมรถยนต์ใทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจสูย่ คุ ทุนนิยมข้ ามชาติ
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ระดับ 158,130 คันในปี คศ.1998 แล้วค่อยๆ ไต่ขึ้นไปจนสูงกว่าระดับสูงสุดเดิมในปีคศ.2002 ด้วยจานวน
584,951 คัน ยอดจาหน่ายในประเทศผ่านระดับสูงสดเดิมในปี คศ.2004 ด้วยจานวน 626,026 คัน
ความสาเร็จในการปรับตัวหลังวิกฤตเป็นผลจากความพยายามของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรถยนต์ บวก
กับปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญได้เเก่การผ่อนคลายข้อจากัดด้านสัดส่วนการลงทุนจากต่างประเทศเเละการอ่อน
ของค่าเงินบาท ในช่วงดังกล่าวจึงมีการกล่าวขวัญถึงโอกาสที่ไทยจะเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในภูมิภาค
โดยเรียกกว่า Detroit of Asia อย่างไรก็ตาม หลังจากปี คศ.2006 เศรษฐกิจไทยก็มีการเติบโตค่อนข้างจะ
เชื่องช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน ความโดดเด่นของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยจึงมีเเนวโน้มลดลง
อินโดนีเซียมีประชากรเเละขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในอาเซียนเเละในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาก็มีอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าไทย จึงมีเเนวโน้มสูงที่จะมีพัฒนาการในอุตสาหกรรมรถยนต์นาหน้าประเทศ
ไทย จากข้อมูลปีล่าสุด ยอดผลิตเเละยอดขายรถยนต์นั่งของอินโดนีเซียสูงกว่าไทยเเล้ว เเต่ไทยมีจุดเด่นที่เป็น
ศูนย์กลางการผลิตรถปิคอัพในภูมิภาค ในทางภูมิศาสตร์ไทยมีศักยภาพสูงในการเป็นศูนย์กลางการผลิตป้อน
ตลาดในคาบสมุทนอินโดจีน เเต่ในอนาคตเวียตนามก็มีโอกาสสูงที่จะขยับขึ้นมาเป็นคู่เเข่งสาคัญในภูมิภาคด้วย
พัฒนาการของอุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยในอนาคตจะขึ้นอยู่กับการกาหนดยุทธศาสตร์ทั้งในด้าน
การเเข่งขันเเละความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศนอกกลุ่มอาเซียนที่มีบทบาทสูงตลอดมาคือญี่ปุ่น
เเต่เเนวโน้มในอนาคตจีนจะมีบทบาทสาคัญมากขึ้นเรื่อยๆ
เนื่องจากมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่าญี่ปุ่นเเละมี
ศักยภาพในการเติบโตสูงกว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมรถยนต์ของจีนยังล้าหลังกว่าญี่ปุ่น เเต่เราก็ได้
เห็นพัฒนาการทางเทคโนโลยีของจีนในหลายๆ ด้านที่กาลังขยับขึ้นสู่ระดับเเนวหน้าของโลก นวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมทั้งในด้าน BEV เเละรถไร้คนขับจีนก็มีพัฒนาการที่รวดเร็วมากเเละมีความเป็นไปได้สูงที่จะมี
อิทธิพลต่อกลุ่มประเทศอาเซียนไม่น้อยกว่าญี่ปุ่นในอนาคตอันใกล้
การกาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยจึงต้องพิจารณาความร่วมมือกับจีนควบคู่ไปกับความร่วมมือกับญี่ปุ่นด้วย เเละใน
ขณะเดียวกันก็ต้องพิจารณาความร่วมมือกับสมาชิกกลุ่มอาเซียนในการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคมให้บรรลุ
เป้าหมายตลาดเดียวกันของอาเซียนเเละเพิ่มพลังในการต่อรองกับญี่ปุ่นเเละจีนในการพัฒนาเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมของอาเซียนด้วย
4. นโยบาย
อุตสาหกรรมรถยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มักจะได้รับการคุ้มครองในรูปแบบต่างๆ สาหรับประเทศที่มี
เทคโนโลยี ก้ า วหน้ า การคุ้ ม ครองนั้ น อาจมี เป้ า หมายเพื่ อ ใช้ ต ลาดในประเทศเป็ น ฐานในการพั ฒ นาขี ด
ความสามารถทางเทคโนโลยีให้คงความสามารถในการแข่งขันต่อไปหรือเพื่อคุ้มครองแรงงานในอุตสาหกรรมนี้
หรือเพื่อความมั่นคงของประเทศ ส่วนประเทศที่มีเทคโนโลยีล้าหลังกว่าก็จะตั้งความหวังว่าจะสามารถใช้การ
คุ้มครองนี้พัฒนาระดับเทคโนโลยีให้สามารถพึ่งตนเองได้ต่อไปในอนาคต ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มหลังนี้ ผลของ
การคุ้มครองทาให้ผู้บริโภคต้องแบกภาระต้นทุนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการนาเข้าโดยเสรี ในแง่นี้อาจถือได้ว่าไม่
เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ในอีกด้านหนึ่ง การใช้รถยนต์ก่อให้เกิดมลภาวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมลภาวะในเมือง ซึ่ง
เป็นสาเหตุสาคัญของโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ นอกจากนี้ยังมีส่วนสาคัญต่อการเกิดภาวะโลกร้อน ในแง่นี้
ผู้บ ริ โภคควรต้องรับ ภาระในการก่อมลภาวะนี้ การเก็บ ภาษีจากผู้ก่อมลภาวะเป็นแนวทางแก้ปัญ หาแบบ
“Pigovian Tax”
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วิธีแก้ปัญหาอีกแนวทางหนึ่งคือมาตรการ ZEV เช่นการส่งเสริมให้มีการใช้ BEV แทน ICEV ความ
เหมาะสมของแนวทางนี้ขึ้นอยู่กับระดับความแตกต่างของต้นทุนระหว่าง BEV กับ ICEV เทียบกับการตีมูลค่า
ของสิ่งแวดล้อม การกาหนดมาตรการ ZEV ของรัฐ California เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นความซับซ้อนของ
ปัญหาและปมความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ในขณะที่ฝ่ายหนึ่งตีมูลค่าของสิ่งแวดล้อมสูงจึงผลักดันให้มีการออก
กฎหมายนี้ อีกฝ่ายหนึ่งก็มองว่าต้นทุนของ BEV สูงเกินไป แม้จะมองได้ว่าการออกมาตรการ ZEV ในครั้งนั้น
เร็วเกินไป แต่ก็ก่อให้เกิดการพัฒนา BEV จนมาถึงจุดที่เกือบทุกประเทศมองเห็นศักยภาพที่ BEV จะมาแทนที่
ICEV อย่างชัดเจน
ประเทศที่นาหน้ามาก่อนเพื่อนในแง่ของการส่งเสริมการใช้ BEV คือประเทศนอร์เวย์ ซึ่งทาให้นอร์เวย์
เป็นประเทศที่มีอัตราการใช้ PEV (BEV+PHEV) สูงที่สุดในโลก โดยมียอดขาย PEV ในปี คศ. 2016 สูงถึง
29.1% ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมด ทั้งนี้รัฐบาลนอร์เวย์มีเป้าหมายที่จะให้รถยนต์ในประเทศเป็น PEV
ทั้งหมดภายในปี คศ.2025 มาตรการที่รัฐบาลนอร์เวย์เอามาใช้ได้แก่
1. ยกเว้นภาษี Purchasing Tax สาหรับ PEV (ในขณะที่ ICEV ต้องเสียภาษีนี้สูงเกือบเท่าราคารถ)
2. ยกเว้นภาษี VAT (25% สาหรับสินค้าทั่วไป)
3. จัดระบบเครือข่ายที่ชาร์จไฟให้แก่ PEV อย่างทั่วถึงและให้ชาร์จไฟได้ฟรี
4. จัดที่จอดรถสาธารณะให้แก่ PEV โดยเฉพาะ และไม่คิดค่าจอดรถ
5. ให้สิทธิ PEV วิ่งใน Bus Lane ได้
6. ให้ใช้เรือ Ferry ได้โดยไม่เก็บค่าบรรทุก
มาตรการเหล่านี้แสดงถึงการที่รัฐบาลนอร์เวย์ให้ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อมสูงอย่างยิ่ง แม้นอร์เวย์จะมี
แหล่งน้ามันใหญ่ในทะเลเหนือและแหล่งถ่านหินขนาดใหญ่ในประเทศ แต่การผลิตกระแสไฟฟ้าของนอร์เวย์ก็
ใช้พลังน้าสูงถึง 98% พลังงานไฟฟ้าของนอร์เวย์จึงเป็นพลังงานที่สะอาด
สาหรับประเทศอื่นๆ อาจมีข้อจากัดมากกว่านอร์เวย์และให้ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า แต่ก็
สามารถศึกษาแนวทางของนอร์เวย์เป็ น ตัว อย่างเพื่อปรับใช้ตามความเหมาะสม หลายๆ ประเทศมีการให้
สิ่งจูงใจในรูปของการลดภาษีในรูปแบบต่างๆ และการให้สิทธิพิเศษบางประการแก่ผู้ใช้ PEV รวมทั้งการจัด
สถานี ช าร์ จ ไฟให้ เพี ย งพอ ในกรณี ข องประเทศไทย อาจพิ จ ารณาให้ มี ก ารยกเว้ น ภาษี น าเข้ า และภาษี
สรรพสามิต และสร้างเครือข่ายสถานีชาร์จไฟให้สะดวกและเพียงพอ แต่ก็อาจถูกต่อต้านจากอุตสาหกรรม
รถยนต์ในประเทศ ดังนั้นจึงอาจต้องพิจารณาประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นหลักในการกาหนดนโยบายดังต่อไปนี้
1. จะให้ความสาคัญแก่การบริโภคมากน้อยเพียงไร เมื่อเทียบกับการผลิต หรือกล่าวให้เป็นรูปธรรม
ชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือ ถ้ายกเว้นภาษี BEV ทั้งหมดจะเหมาะสมหรือไม่
2. หากจะพัฒนาการผลิต PEV ในประเทศ จาเป็นต้องมีการคุ้มครองมากน้อยเพียงใด
3. การผลิต ICEV ที่มีอยู่แล้วจะให้มีพัฒนาการอย่างไรต่อไป
ประเด็นหลักที่น่าจะพิจารณาก่อนคือการให้ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อม ในประเด็นนี้ถือได้ว่าประเทศ
นอร์เวย์ให้ความสาคัญสูงสุด เริ่มจากการผลิตกระแสไฟฟ้าก็ใช้แหล่งพลังงานที่สะอาด การสนับสนุนการใช้
PEV ก็ให้สิ่งจูงใจอย่างเต็มที่ นโยบายของรัฐบาลนอร์เวย์ถือได้ว่าปลอดจากการส่งเสริมผู้ผลิตในประเทศ
รถยนต์ที่ใช้ในประเทศนอร์เวย์เกือบทั้งหมดเป็นรถยนต์นาเข้า จีนมีมาตรการหลายอย่างที่มุ่งส่งเสริมการใช้
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PEV เช่นเดียวกับนอร์เวย์เนื่องจากประเทศจีนมีปัญหาด้านมลพิษสูงมาก แต่ในขณะเดียวกันจีนก็ตั้งเป้าหมาย
ที่จะเป็นผู้นาในการผลิต NEV ด้วย (ขอใช้คาว่า NEV แทน PEV ในกรณีของจีนเพื่อให้สอดคล้องกับเอกสาร
ของจีน) นโยบายของจีนจะมีการกาหนดเป้าหมายไว้ชัดเจนได้แก่ เป้าหมายที่จะให้มี NEV ในประเทศครบ 5
แสนคันในปี ค.ศ. 2015 (แต่ทาได้เพียง 4.4 แสนคัน ณ. สิ้นปี ค.ศ. 2015 แม้จะต่ากว่าเป้าก็ถือได้ว่าใกล้เคียง)
เป้าหมายต่อไปของจีนคือจะให้มี NEV ในประเทศครบ 5 ล้านคันในปี ค.ศ. 2020 ซึ่งหมายความว่าอัตราเพิ่ม
เฉลี่ยของยอดขายสะสมต่อปีของจีนจะเท่ากับร้อยละ 60 เฉพาะในปี ค.ศ. 2016 ยอดขายสะสมของจีนเพิ่มขึ้น
ราว 110% (จากราว 4.4 แสนคันเป็น 9.5 แสนคัน)14 อาจถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่แสดงศักยภาพของจีนที่จะ
บรรลุเป้าหมายที่กาหนดได้
หากจีนสามารถบรรลุเป้าหมายข้างต้นได้ก็น่าจะเป็นผู้นาในการผลิต NEV ของโลก และจีนก็คงจะ
พยายามส่งออก NEV แข่งขันไปทั่วโลก ตลาดอาเซียนคงจะถูกจีนหมายตาไว้ ขณะเดียวกันญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
ก็คงต้องพยายามแข่งขันในตลาดอาเซียนเช่นกัน ไทยและประเทศอื่นๆในอาเซียนคงจะต้องเลือกระหว่าง
1. เปิดตลาดให้มีการนาเข้า PEV โดยเสรีเพื่อส่งเสริมการใช้รถที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. หาทางเชื่อมโยงการผลิต PEV ร่วมกับประเทศที่เป็นผู้นาทางเทคโนโลยีในทานองเดียวกับที่ร่วมมือ
กับญี่ปุ่นในปัจจุบัน
3. พยายามพัฒนาการผลิต PEV ด้วยตนเอง
แต่ละทางเลือกจะมีความเหมาะสมเพียงไรเป็นเรื่องที่จะต้องมีการศึกษาประเมินผลดีผลเสียและความ
เป็นไปได้อย่างละเอียดต่อไป บททดสอบอันแรกก็คือโครงการจัดซื้อรถเมล์ไฟฟ้าของขสมก. ซึ่งขณะนี้มี
ประเด็นเฉพาะหน้าคือการจัดซื้อครั้งนี้ (200 คันแรก) จะมีการยกเว้นภาษีให้แก่รถนาเข้าหรือไม่ หากไม่ยกเว้น
ภาษีราคาจัดซื้อก็จะสูงและเป็นภาระแก่ขสมก. ซึ่งปัจจุบันมีภาระหนี้สูงมากอยู่แล้ว
อีกประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงกันก็คือจะใช้โอกาสนี้ส่งเสริมให้มีการผลิตรถเมล์ไฟฟ้าในประเทศหรือไม่
ถ้าเลือกแนวทางนี้ก็คงต้องไม่มีการยกเว้นภาษีให้แก่รถนาเข้า แต่มีการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีให้กับผู้ผลิตใน
ประเทศ บวกกับมาตรการส่งเสริมอื่นๆ ผลของการจัดซื้อครั้งนี้จะเป็นบทเรียนที่สาคัญสาหรับการกาหนด
นโยบายและมาตรการในระยะต่อไป
สาหรับในขั้นนี้ถือได้ว่าโครงการจัดซื้อรถเมล์ไฟฟ้าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เนื่องจากรถเมล์มีการใช้งานสูง
(วันละ 18 ชั่วโมง) การประหยัดค่าพลังงานทาให้มีโอกาสคุ้มทุนสูง แต่น่าเสียดายว่าโครงการนี้ไม่ได้ทาการ
วิเคราะห์ Life Cycle Cost Analysis (LCCA) จึงยังไม่สามารถประเมินความคุ้มทุนได้ แต่หากจะเริ่มวิเคราะห์
ในเวลานี้ก็ควรทา และจะเป็นประโยชน์แก่การจัดซื้อครั้งต่อๆ ไปเนื่องจากยังมีรถเมล์อีกจานวนมากที่จะต้อง
หารถใหม่มาทดแทน
รถอีกประเภทหนึ่งที่น่าจะส่งเสริมให้มีการใช้ BEV แทน ICEV ในลาดับต้นๆได้แก่ รถบรรทุกที่มี
จานวนชั่วโมงใช้งานในแต่ละวันสูง ทั้งรถเมล์และรถบรรทุก นอกจากจะมีโอกาสคุ้มทุนสูงกว่ารถยนต์ส่วน
บุคคลแล้วยังเป็นกลุ่มรถที่มีปัญหาในการก่อมลพิษมากด้วย
14 ยอดขายสะสมของ NEV ที่เป็ น passenger cars ในปี คศ. 2016 เท่ากับ 632,371 คัน ที่เป็ น light duty vehicles เท่ากับ
645,708 คัน และที่รวม heavy duty vehicles ด้ วยเท่ากับ 951,647 คัน
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ประเด็นนโยบายที่จะตามมามีอีกมากมายและเกี่ยวพันโยงใยกันอย่างกว้างขวาง การกาหนดนโยบาย
และมาตรการจาเป็นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน เป้าหมายที่ชัดเจนจาเป็นต้องมีการวาดภาพอนาคต (Scenarios)
ที่แม่นยา เราอาจจะเริ่มต้นที่เรื่องที่จะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตก่อนคือเรื่องของรถยนต์อัตโนมัติ(ไร้คนขับ)
บทความนี้มีข้อมูลด้านรถยนต์อัตโนมัติน้อยกว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนื่องจากหาข้อมูลเปรียบเทียบกันได้ยาก
เรา
ทราบแต่เพียงว่ามีพัฒนาการก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆและมีการทดลองใช้ในสถานที่และสถานการณ์ต่างๆ เป็น
ระยะๆ รายที่มีการเปิดเผยค่อนข้างมากได้แก่ Tesla และ Google ในขณะที่ค่ายรถยนต์ชั้นนาก็มีการพัฒนา
แข่งกันโดยไม่ค่อยเปิดเผยข้อมูลต่อกัน กรณีของ Tesla นั้นเปิดเผยออกมาเป็นระยะเพราะต้องการให้ผู้ซื้อรถ
ของ Tesla เห็นโอกาสที่จะใช้รถ Tesla ที่ซื้อมาสร้างรายได้เพิ่มเติมด้วยการให้บริการรับส่งคนด้วยระบบ
อัตโนมัติที่มากับ BEV ซึ่งจะทาให้เกิดความคุ้มค่ามากขึ้น Tesla คาดว่าจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีของรถ
อัตโนมัติได้สมบูรณ์ในปี คศ. 2020 แต่ก็ต้องใช้เวลาอีกหลายปีในการแก้ไขปัญหาที่ยังคาดไม่ถึง และการ
ปรับปรุงกฎหมายจราจรให้เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ
ในช่วงแรกของการใช้รถยนต์อัตโนมัติจะมีปัญหาและอุปสรรคมากมายโดยเฉพาะในช่วงที่รถบนท้อง
ถนนส่วนใหญ่ยังเป็นแบบเดิมและคนส่วนใหญ่ยังต้องการใช้รถที่ตนเป็นเจ้าของอยู่ กฎจราจรที่เหมาะกับรถที่
ขับโดยมนุษย์กับกฎจราจรที่เหมาะกับรถอัตโนมัติก็จะไม่สอดคล้องกัน เมื่อรถยนต์อัตโนมัติแพร่หลายมากขึ้น
คนบางกลุ่มก็จะมีชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้น ส่วนคนที่มีอาชีพขับรถก็จะถูกแย่งงานไป ปัญหาขัดแย้งต่างๆ
จะต้องมีการศึกษาแนวทางแก้ไขไว้ล่วงหน้า ซึ่งจาเป็นต้องวาดภาพอนาคตไว้ล่วงหน้าเช่น ใน 5 ปีข้างหน้าจะมี
สัดส่วนของ PEV เท่าไร จะมีสัดส่วนของรถอัตโนมัติเท่าไร อีก 10 ปีข้างหน้าภาพจะเปลี่ยนไปอย่างไร และ
เป้าหมายที่เราอยากจะเห็นคืออะไร เช่นมลพิษในเมืองจะลดลงเท่าไหร่ (กรณี PEV) สถิติอุบัติเหตุจะลดลงได้
เท่าใด (กรณีรถอัตโนมัติ) อาชีพอะไรที่จะถูกกระทบและควรเตรียมการปรับตัวอย่างไร ฯลฯ
หากใน 5 ปีข้างหน้า เทคโนโลยีได้พัฒนามาถึงจุดที่ราคา BEV และ ICEV แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย
หลายประเทศอาจเริ่มเห็นว่า ICEV เป็นพาหนะที่ไม่พึงปรารถนาอีกต่อไป เพราะต้นทุนที่ประหยัดได้ไม่คุ้มกับ
ปัญหามลพิษและการสิ้นเปลืองพลังงาน ณ.จุดนั้นประเทศไทยจะมีนโยบายอย่างไรต่อการส่งเสริมการใช้ BEV
และการปรับโครงสร้างการผลิตรถยนต์ในประเทศ จะให้การคุ้มครองการผลิต ICEV ในประเทศต่อไปหรือไม่
สิ่งที่ได้ลงทุนไปแล้วทั้งทุนทางกายภาพ ทุนทางเทคโนโลยีและทักษะหลายส่วนจะกลายเป็น Legacy Costs
ต่อไปในอนาคต ขณะเดียวกันไทยจะมีศักยภาพในการผลิต BEV แค่ไหน จะปรับตัวสู่ Supply Chain ของ
ภูมิภาคและของโลกได้มากน้อยเพียงไร จะจัดเตรียมโครงข่ายการชาร์จไฟสาหรับ PEV ได้สมบูรณ์เพียงไร
โครงสร้างการผลิตกระแสไฟฟ้าจะพัฒนาไปในทิศทางใด ปริมาณกระแสไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงไร จะมี
วิธีบริหาร Load Profile ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร โรงกลั่นน้ามันและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงกลั่น
จะต้องปรับตัวอย่างไร
พัฒนาการของรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์อัตโนมัติจะให้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและการดาเนินชีวิตของ
คนไทยในอนาคตได้มากน้อยเพียงไร
ขึ้นอยู่กับการกาหนดเป้าหมายระยะยาวและการดาเนินนโยบายและ
มาตรการที่จะต้องเตรียมการในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ซึ่งเต็มไปด้วยข้อขัดแย้งและปัญหาการจัดการที่ซับซ้อน
การศึกษาเตรียมการในเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่จาเป็นและต้องหาคาตอบที่เหมาะสมให้ทันเวลา
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ทัศนทัศนคติของประชาชนชาวไทยต่อร่างพรบ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ: กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี
(Thai’s Attitude toward the draft of Biological Safety Act:
Case study of Chanthaburi province)
ณัฐฐา วินิจนัยภาค, Ph.D.*
กุลชยา เต็มชวาลา, DPA.**
บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีต่อร่าง
พรบ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอทิศทางในการกาหนดนโยบายพัฒนาเกษตรกรรม
ในประเทศไทย
การศึ ก ษานี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ งเอกสาร (Documentary Research) โดยใช้ วิ ธี ก ารวิเคราะห์ เนื้ อ หา
(Content Analysis) ที่เป็ น การศึกษาข้อมูล เบื้องต้นเกี่ยวกับ Genetically Modified Organisms (GMOs)
แนวคิดเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพทั้งในระดับนานาชาติและในประเทศไทย ลาดับสถานการณ์ของ GMOs
ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยควบคู่กับบริบทของสถานการณ์โลก ประโยชน์และข้อจากัดของ GMOs กระแสการ
ยอมรับและการต่อต้านของ GMOs รวมถึงได้นาเสนอเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ
ท้ายที่สุดได้เสนอแนะทิศทางในการกาหนดนโยบาย
จากผลการศึกษา นามาซึ่งข้อเสนอแนะดังนี้ ความรู้และความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ GMOs ยังไม่มี
ความชัดเจนสาหรับประชาชนชาวไทย องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ GMOs หรือประเด็นที่เชื่อมโยงกับ
ผลกระทบที่เกิดจาก GMOs ยังมีอยู่น้อยมากสาหรับประเทศไทย ซึ่ งควรมีการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อใช้
ในการวิเคราะห์ในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรสร้างองค์ความรู้และเปิดโอกาสให้ประชาชนในทุกระดับเข้ามีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการกาหนดนโยบายสาหรับร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย
ทางชีวภาพ โดยทิศทางในการกาหนดนโยบายควรศึกษาอย่างละเอียด รอบคอบ และรอบด้าน ในทุกระดับ
เพื่อความชัดเจนของนโยบาย ควรกาหนดพื้นที่ หรือขอบเขตที่อนุญาตการเกษตร GMOs โดยปราศจากการ
แทรกแซงจากบริษัทหรือหน่วยงานอื่นภายนอกประเทศ รวมทั้งควรมีหน่วยงานที่ทาการศึกษาถึงผลกระทบที่
อาจจะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ค วามปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ เพื่ อ ให้ ค าแนะน าแก่
นายกรัฐมนตรี โดยควรระบุบทบาท อานาจหน้าที่ พันธกิจของหน่วยงานที่ตั้งขึ้นที่มีความเป็นกลางโดยขึ้นตรง
ต่อนายกรัฐมนตรี ตลอดจนควรมีการศึกษาถึงทิศทางและตาแหน่งทางการค้าในเชิงพานิชย์ของประเทศไทยใน
ประชาคมโลกว่าควรจะเน้นทางด้าน GMOs หรือเกษตรอินทรีย์
คาสาคัญ: GMOs, ความปลอดภัยทางชีวภาพ, เกษตรอินทรีย์
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ABSTRACT
The study is part of the study of the attitude measurement of the
formulation of the Biological Safety Act toward the people in Chanthaburi province
that aimed to introduce the basic information of the study for the direction of the
guild line of the formulation of agriculture policy in Thailand.
This documentary research and content analysis was made to analyze the
data. The study reviewed fundamental about GMOs, concept of biological safety in
international and Thailand perspective, the GMOs’ situation sequence of Thailand
and abroad, the benefit and loss of GMOs, the acceptance and anti GMOs, also draft
of Thailand Biological Safety Act. This lead to the recommendation of the direction
of survey research for the policy formulation in the future as follow;
Thai’s GMOs knowledge and understanding fundamental is low. Also, GMOs
concerning issue is limited. The comparison among information for analysis should be
indicate. KM and participation among Thai’s people should be perform. The direction
of the policy formation should be clear and accurate in every aspect. Suitable zoning
or boundary of accept or reject for Biological Safety Act should be clear within the
country, without the intervene from any company or other department outbound.
Including the specific agency who authorized for the study of the impact of the
enforcement of the Biological Safety Act which should direct report to Prime
Minister. Moreover, there should study of the direction and positioning of Thailand in
the world community as GMOs or Organic.
Key words: GMOs, Biological Safety Act, Organic Agriculture, Thailand
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บทนา
ประเทศไทยเป็ น ประเทศเกษตรกรรมอยู่ในพื้ นที่ ซึ่งมีความเหมาะสมทั้ งทางด้านภู มิประเทศและ
ภูมิอากาศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติก่อให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย
สาหรับการบริโภคทั้งภายในประเทศและส่งออกไปจาหน่ายต่างประเทศเป็นจานวนมาก
ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีความพยายามในการกล่าวถึงการนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาปรับใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชผลทางการเกษตร ซึ่ง เทคโนโลยีเทคนิคการตัดต่อยีน (Gene) หรือพันธุ
วิศวกรรม (Genetic Engineering) หรือ GMOs เป็นหนึ่งในประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งทั้งจาก
กลุ่มที่ให้การสนับสนุน (ผู้จัดการออนไลน์ , 2558; คมชัดลึก, 2558) และกลุ่มที่คัดค้านแนวความคิด ดังกล่าว
(ประพิมพ์ฝัน เชียงกูล, 2558; สมชาย รัตนชื่อสกุล, 2558; มูลนิธิชีววิถี, 2558ข)
อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าพืชและสัตว์ที่มีการปรับปรุงพันธุ์นั้นส่งผลดีหรือผลเสียอย่างไร
ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากรายงานของ The International Assessment of Agricultural Knowledge, Science
and Technology for Development (IAASTD) ในปีพ.ศ. 2552 ซึ่งทาการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว
โดยนักวิทยาศาสตร์กว่าสี่ร้อยคนใช้ระยะเวลาในการศึกษายาวนานกว่า 4 ปี ภายใต้การสนับสนุนจากองค์การ
ระหว่างประเทศ อาทิ FAO, UNEP และธนาคารโลก ตลอดจนรัฐบาลหลายประเทศที่สนับสนุนและยอมรับผล
การศึกษา ซึ่งได้สรุปไว้ว่าผลกระทบของ GMOs ยังเป็นที่เข้าใจน้อยมาก ยังมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอและยังคงมี
ความขัดแย้งกัน ดังนั้นระบบกฎหมายที่จะนามาปรับใช้จึงควรต้องใช้หลักป้องกันและปลอดภัยไว้ก่อน (ประ
พิมพ์ฝัน เชียงกูล, 2558)
หน้าที่สาคัญประการหนึ่งของรัฐบาล คือ การที่ต้องจัดสรรทรัพยากรของประเทศเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในฐานะพลเมืองของประเทศ และประชาชนเองก็มีความต้องการที่จะได้รับสิ น ค้า
สาธารณะ (Public Goods) และบริการสาธารณะ (Service Goods) อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด (เพ็ญวิพัชร์ มนัสณราวิช และเฉลิม เกิดโมลี, 2555)
นโยบายสาธารณะจึ งตองมี ก ารตั ด สิ น ใจโดยการตั ด สิ น ใจนั้ น ต้ อ งผานการศึ ก ษา วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูลอย่างเพียงพอและรอบด้านกอนจึงจะสามารถกาหนดเป็นนโยบายได้
การกาหนดนโยบายที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทั้ งจากกลุ่มคนสนับสนุนและกลุ่มคนที่คัดค้าน พร้อม
ทั้งทราบความต้องการและทัศนคติของประชาชนในประเทศ ย่อมทาให้นโยบายที่กาหนดนั้นสามารถนาไปสู่
การปฏิบัติงานได้ง่าย รวมทั้งมีทิศทางที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ สามารถนานโยบายนั้นไปปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์มาก
ที่สุด
อย่างไรก็ตามเนื่องจากประเด็นดังกล่าวนี้มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับหลายภาคส่วน จึงควรที่จะ
มีการสารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับความคิดเห็นก่อนที่จะมีการกาหนดนโยบายออกมาใช้
บังคับ ผู้วิจัยจึงใช้จังหวัดจันทบุรีเป็นหน่วยในการวิเคราะห์สาหรับการศึกษาครั้งนี้เพื่อทดสอบทัศนคติของ
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ประชาชนในจังหวัดที่มีต่อการกาหนดนโยบายดังกล่าว ก่อนที่จะทาการขยายผลไปศึกษาจังหวัดอื่นๆ ต่อไปใน
อนาคต
ดังนั้นแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องของ GMOs หรือความปลอดภัยทางชีวภาพเป็นแนวคิดและประเด็น
ที่ ใหม่ ส าหรั บ ประเทศไทยที่ ค วรศึ ก ษา วิเคราะห์ และพิ จ ารณาอย่ า งละเอี ย ด รอบคอบ ก่ อ นที่ จ ะเข้ า สู่
กระบวนการกาหนดนโยบายเพื่อนามาประกาศใช้ระดับประเทศต่อไป
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ GMOs
Genetically Modified Organisms (GMOs) บางแห่ ง ก็ เรี ย ก Living Modified Organism (LMO)
หรื อ ที่ ส มั ย ก่ อ นเรี ย กว่ า Transgenic organisms หมายถึ ง สถานภาพของสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ได้ รั บ การดั ด แปลง
พันธุกรรม (Gene) เป็นผลผลิตจากกระบวนการใช้เทคโนโลยีเทคนิคการตัดต่อยีน (Gene) หรือพันธุวิศวกรรม
(Genetic Engineering) ในพื ช สั ต ว์ หรื อ แบคที เรี ย หรื อ จุ ลิ น ทรี ย์ เพื่ อ ให้ มี คุ ณ สมบั ติ หรื อ คุ ณ ลั ก ษณะ
เฉพาะเจาะจงตามที่ต้องการ เช่น มีความต้านทานต่อแมลงศัตรูพืช คงทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรือมี
การเพิ่มขึ้นของจานวนสารโภชนาการหรือชีวโมเลกุลบางชนิด เช่น วิตามิน โปรตีน ไขมัน เป็นต้น
โดยเกิดจากการตัดต่อและปลูกถ่ายยีน (Ggene) ของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง มาใส่เข้าไปในยีน (Ggene)
ของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง หรือชนิดเดียวกัน และยีน (Ggene) ที่ถูกถ่ายทอดไปนั้นสามารถทางานได้เช่นเดิม
โดยตามปกติยีน (Gene) นั้นไม่เคยผสมพันธุ์กันได้ในธรรรมชาติ ซึ่ง เป็นการผสมข้ามสายพันธุ์หรือไม่ผ่านการ
ผสมแบบดั้งเดิม เพื่อได้มาซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมไปและยังมีชีวิตอยู่ ทาให้สิ่งมีชีวิตที่
ได้รับ ยีน (Ggene) นั้ นเข้าไปสามารถแสดงลักษณะใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ตัวอย่างเช่น นายีน (Ggene) ทน
ความหนาวเย็นจากปลาขั้วโลกมาผสมกับมะเขือเทศเพื่อให้มะเขือเทศปลูกในที่ที่อากาศหนาวเย็นได้ นายีน
(Ggene) จากแบคทีเรียชนิดหนึ่งมาใส่ในยีน (Ggene) ของถั่วเหลืองเพื่อให้ถั่วเหลืองทนทานต่อยาปราบวัชพืช
นายีน (Ggene) จากไวรัสมาใส่ในมะละกอเพื่อให้มะละกอต้านทานโรคไวรัสใบด่างวงแหวนได้ เป็นต้น
ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ถูกนายีน (Ggene) มาใส่เข้าไปแล้วก็คือ GMOs โดยอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงยีนส์โดย
การท า cell fusion หรื อ การใช้ ก ารฉายแสงรั ง สี เพื่ อ เลื อ กลั ก ษณะพั น ธุ ก รรมที่ ต้ อ งการ ซึ่ ง เป็ น การ
เปลี่ ย นแปลงทางพั น ธุ ก รรมโดยมนุ ษ ย์ เป็ น คนท า พื ช ที่ ได้ รั บ การถ่ า ยยี น เข้ า ไป เรี ย กว่ า พื ช ตั ด ต่ อ ยี น
(Transgenic Plant) และสัตว์ที่ได้รับการถ่ายยีน (Gene) เข้าไปเรียกว่าสัตว์ตัดต่อยีน (Transgenic Animal)
ส่วนคาว่า จีเอ็มโอ (GMOs) เป็นคาที่เรียกสิ่งมีชีวิตทั่วไปที่ได้รับการตัดต่อยีน (Gene)
ปัจจุบันมีพืชที่ได้รับการตัดต่อพันธุกรรมบางชนิดเป็น ที่ยอมรับและได้มีการเพาะปลูกในเชิงพานิชย์ใน
บางประเทศ อาทิเช่น มะละกอ, ข้าวโพด, ฝ้าย, ถั่วเหลือง, มันฝรั่ง, มะเขือเทศ, คาโนลา และสควอช เป็นต้น
แนวคิดเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพระดับนานาชาติ
การประชุมที่สาคัญของสหประชาชาติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนว่าด้วยเรื่อ งสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (UN
Conference on Human Environment, Stockholm Conference) ในปี พ .ศ. 2515 ณ กรุงสตอกโฮล์ ม
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ประเทศสวีเดน ได้ห ยิ บ ยกปั ญ หาความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมขึ้นเจรจาและ
เรียกร้องให้ทุกประเทศตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยและเกินขีดจากัดของทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ในขณะที่ประชากรในประเทศยากจนยังคงมีความเป็นอยู่อย่างขาดแคลน (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2554)
ส่งผลให้ต่อมาในปีพ.ศ. 2535 ได้มีการประชุมสุดยอดโลกขององค์การสหประชาชาติ ณ กรุงริโอเดอ
จาเนโร (Rio Earth Summit) ที่มีรัฐบาลของมากกว่า 150 ประเทศลงนามรับรองในการทาข้อตกลงย่อยของ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD)
โดยความปลอดภัยทางชีวภาพเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากพิธีสารคาร์ตาเจนาว่าความด้วยความปลอดภัย
ทางชีวภาพ (Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity) จากการ
จัดประชุมขึ้น ณ กรุงมอลทรีออล ประเทศแคนาดาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2543 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 11
กัน ยายน พ.ศ. 2546 ซึ่งมากกว่า 100 ประเทศได้ล งนามรับ รองพิ ธีส ารฉบั บ นี้ โดยเป็ น ข้อ ตกลงระหว่าง
ประเทศฉบับแรกที่ใช้ควบคุมการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตตัดต่อพันธุกรรม (GMOs) ข้ามพรมแดน
สาระส าคัญ ของพิธีสารความปลอดภัยทางชีวภาพ เป็นบันทึ กข้อตกลงที่ออกแบบมาเพื่ อควบคุม
การค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งเพื่อจัดการกับการใช้สิ่งมีชีวิตตัดต่อพันธุกรรมที่อาจมีผลกระทบในด้านลบต่อ
การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน รวมไปถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพ
มนุษย์อีกด้วย
พิธีสารฉบับนี้มีความสาคัญสาหรับการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ เพราะระบุอย่างชัดเจนถึง
วิธีการป้องกันไว้ก่อนที่จาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการปล่อยจีเอ็มโอออกสู่สิ่งแวดล้อม หลักการป้องกันไว้ก่ อนเป็น
หัวใจของข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งหมายความว่าประเทศต่างๆ มีสิทธิ์ที่จะห้ามหรือจากัดการนาเข้าและการใช้จีเอ็ม
โอ เมื่อขาดความรู้หรือความเห็นลงรอยกันเกี่ยวกับความปลอดภัยของจีเอ็มโอ
ซึ่งพิธีสารฉบับนี้บังคับให้ประเทศต่างๆ รับทราบและเห็นด้วยก่อนนาเข้าพืชจีเอ็มโอ เรียกว่า ข้อตกลง
การแจ้ งล่ ว งหน้ า (Advance Informed Agreement: AIA) โดยก่ อนที่ ป ระเทศเหล่ านี้ จ ะได้ รับ อนุ ญ าตให้
ส่งออกสิ่งมีชีวิตตัดต่อพันธุกรรม ที่จะนาไปสู่การปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างไม่ตั้งใจ พวกเขาต้องขอความ
เห็นชอบที่แน่ชัดจากประเทศที่นาเข้าก่อน
อย่ างไรก็ ตามยังมีประเด็น ปั ญหาส าคัญที่ยังแก้ไม่ได้ส าหรับนานาชาติ เช่น ปริมาณข้อมูลที่ต้องใช้
สาหรับการขนส่งพืชจีเอ็มโอข้ามพรมแดน ในกรณีที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นจากการปล่อยพืชตัดต่อพันธุกรรม
ออกสู่สิ่งแวดล้อม นานาชาติได้ตกลงที่จะกาหนดความรับผิดชอบ และแก้ไขกฎระเบียบใหม่ภายใน 4 ปี เป็นต้น
กรณีการปนเปื้อนทางพันธุกรรมของข้าวโพดในเม็กซิโก ซึ่งเป็นกรณีมลพิษทางพันธุกรรมกรณีแรกใน
ศูนย์กลางแหล่งกาเนิดและความหลากหลายของพืชผลสาคัญนี้
อย่างไรก็ตาม สหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา และ แคนาดา ซึ่งผลิตพืชตัดต่อพันธุกรรมประมาณร้อยละ
90 ของโลก ยังไม่ได้ให้สัตยาบันในพิธีสารฉบับนี้ และมีความพยายามที่จะล้มล้าง โดยประเทศเหล่านี้รวมถึง
ประเทศที่สนับสนุนจีเอ็มโอต่างๆ เป็นที่รู้จักกันในชื่อ กลุ่มไมอามี่
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แม้ว่ากลุ่ มไมอามี่ จ ะพยายามทาลายพิ ธีส ารความปลอดภัย ทางชีว ภาพ แต่พิ ธีส ารฉบับ นี้ ป ระสบ
ความสาเร็จครั้งประวัติศาสตร์ เป็นครั้งแรกภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ที่มีข้อบังคับที่ชัดเจนให้ประเทศ
ต่างๆ มีมาตรการการป้องกันไว้ก่อน เพื่อป้องกันจีเอ็มโอไม่ใช้สร้างอันตรายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
และสุขภาพมนุษย์ (กรีนพีซ, 2553)
นอกจากนี้ยังมีกลุ่ม Croplife ที่ผลักดันให้เกิดองค์การใหม่คือ ISAAA (The International Service
for the Acquisition of Agri–Biotech Applications) เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ใ นการเผยแพร่ ข้ อ มู ล และผลั ก ดั น
ประเทศต่างๆทั่วโลกให้เห็นชอบกับการปลูกพืช GMOs อย่างไรก็ตามไม่สามารถดารงอยู่ได้นานในประเทศไทย
เนื่องจากการเป็นองค์การต่างชาติจึงไม่ได้รับการยอมนับ
แนวคิดเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพในประเทศไทย
ในส่วนของความพยายามในประเทศไทยสาหรับการเผยแพร่แนวความคิดเกี่ยวกับ GMOs นั้นเกิด
ขึ้นมาเป็นระยะๆ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538 เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบัน โดยเริ่มจากการที่กรมวิชาการเกษตรได้
อนุ ญาตให้ มีการน าเข้า เมล็ ดพัน ธุ์ฝ้ายบี ทีเข้ามาปลู กทดสอบและมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อทดสอบความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ โดยมีตัวแทนจากบริษัทมอนซานโต้ 3 คนเป็นกรรมการ พร้อมกับมีความพยายามที่จะ
ผลักดันในระดับนโยบายเพื่อที่จะออกกฎหมายเพื่อรองรับความชอบธรรมในการดาเนินการอย่างเป็นรู ปธรรม
ในหลายรัฐบาล
จนเกิดการเคลื่อนไหวคัดค้านความไม่โปร่งใสจากนักวิชาการ และองค์กรพัฒนาเอกชนอยู่เป็นระยะๆ
เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันที่มีการนาเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. ... เข้าสู่การ
พิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 และได้รับการยกเลิกไม่ให้นากลับมาพิจารณา
อีกสาหรับรัฐบาลนี้โดยคาสั่งของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2558)
ปรากฎข้อมูลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ลาดับสถานการณ์จีเอ็มโอที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย
ปีพ.ศ.
2538
2539
2540
2542

•
•
•
•
•

เหตุการณ์
กรมวิชาการการเกษตรอนุญาตให้บริษัทมอนซานโต้ปลูกทดลองฝ้าย BT
สหรัฐอเมริกาเริ่มมีการปลูกถั่วเหลืองและฝ้าย GMOs เพื่อการค้า
สหภาพยุโรป (EU) เริ่มมีมาตรการบังคับติดฉลากอาหาร GMOs
BioThai และเครือข่ายเกษตรทางเลือกพบฝ้าย GMOs หลุดออกไปปลูกนอกแปลงทดลอง
ที่จ.เลยและจ.เพชรบูรณ์ โดยผิดกฎหมาย
กรมวิ ช าการการเกษตรน ามะละกอ GMOs ซึ่ ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากมหาวิ ท ยาลั ย
Cornell จากประเทศสหรัฐอเมริกามาปลูกในแปลงทดลอง
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เหตุการณ์
รมช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเนวิน ชิดชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ผลกระทบของการใช้ฝ้ายตัดต่อสารพันธุกรรม โดยมีนายอนันต์ ดาโลดม เป็นประธาน แต่
ยังมีตัวแทนของบริษัทโนวาร์ติสร่วมเป็นกรรมการ ขณะที่องค์กรพัฒนาเอกชนที่ติดตามเรื่อง
นี้โดยตรงมาตั้งแต่ต้นถูกกันไม่ให้ เข้าร่วมเป็นกรรมการในชุดนี้โดยตรง
มติครม. 3 เมษายน 2544 ห้ามมิให้มีการปลูกทดลองพืช GMOs
ภาคประชาชนเสนอให้ มีการร่างกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อคุ้มครองความ
หลากหลายทางชีวภาพและคุ้มครองสิทธิเกษตรกรและผู้บริโภค โดยให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วน
ร่วม
กลุ่มสนับสนุน GMOs คัดค้านโดยอ้างว่ามี Biosafety Guild lines อยู่แล้ว
มีการแต่งตั้งกรรมการร่างกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ แต่การดาเนินการเป็นไป
อย่างล่าช้า เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุจากฝ่ายที่ต้องการผลักดัน GMOs
เริ่มบังคับใช้กฎกระทรวง เรื่องการติดฉลากอาหารดัดแปลงพันธุกรรม แต่มีความหละหลวม
และใช้บังคับเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่มีถั่วเหลืองหรือข้าวโพด GMOs เป็นส่วนผสมอยู่ใน 3
อันดับแรกของอาหาร และมีประมาณร้อยละ 5 ขึ้นไปจึงต้องแสดงฉลาก
กรีนพีชพบมะละกอ GMOs หลุดออกไปปลูกนอกแปลงทดลองสถานีวิจัยพืชสวน ท่าพระ
ขอนแก่น
กระทรวงเกษตรฯตั้งคณะกรรมการสอบสวนพบว่ามีผู้ที่นามะละกอ GMOs ไปเผยแพร่ข้าง
นอก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งกรรมการร่างกฎหมายความปลอดภัยทาง
ชีวภาพชุดใหม่ โดยปราศจาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
หลั ก การป้ อ งกั น ไว้ก่ อ น การชดเชยเยี ย วยาความเสี ย หาย การคุ้ ม ครองสิ ท ธิเกษตรกร
สิ่ งแวดล้ อมและสิ่ งแวดล้ อม ถูกลดความส าคัญ ลงจากร่างกฎหมายความปลอดภัยทาง
ชีวภาพชุดใหม่
มหาวิทยาลัย คอร์แนลได้รับสิ ทธิบัตรไวรัสใบด่างจุดวงแหวนสายพัน ธุ์ไทย ซึ่งนาไปจาก
ประเทศไทย
มติครม. 25 ธค.2550 ห้ามการทดลอง GMOs ในพื้นที่เปิด ยกเว้นในพื้นที่ของรัฐ โดยต้อง
ทา EIA / HIA รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและต้องขออนุมัติครม.เป็นกรณีๆไป
สหภาพยุโรป (EU) ตรวจพบมะละกอที่ส่งออกจากประเทศไทยเป็นมะละกอ GMOs จานวน
3 ตัวอย่าง
สหภาพยุโรป (EU) ตรวจพบมะละกอที่ส่งออกจากประเทศไทยเป็นมะละกอ GMOs จานวน
11 ตัวอย่าง
ประชาชนในสหรั ฐ อเมริ ก าและหลายประเทศทั่ ว โลกกว่า 2 ล้ านคนเดิน ขบวนต่อ ต้ าน
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GMOs และมอนซานโต้
สหภาพยุ โ รป (EU) ตรวจพบมะละกอที่ ส่ ง ออกจากประเทศไทยเป็ น มะละกอ GMOs
จานวน 26 ตัวอย่าง
มูล นิ ธิชี ว วิถี อ้างถึงผลส ารวจของ Laboratory of Plant Transgenic technology and
Biosensor ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพานิชย์
พบมะละกอ GMOs 16 ตั ว อย่างจาก 96 ตั ว อย่าง และข้าวโพด 14 ตั ว อย่ างจาก 167
ตัวอย่าง
มีการตีกลับมะละกอ GMOs ที่ส่งออกจากประเทศไทยของสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นจานวน
มาก
มอนซานโต้และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ผลักดันให้มีการปลูกพืช GMOs เชิงพานิชย์
ภายใต้คณะกรรมการพืชเศรษฐกิจ 4 ชนิด
คณะทางาน GMOs ไม่รับข้อเสนอของมอนซานโต้ โดยมีมติให้ยึดมติครม. 25 ธค. 2550
ไคล์ ฟ เจมส์ ผู้ ก่ อ ตั้ ง และประธานกิ ต ติ ศั ก ดิ์ ISAAA (International Service for the
Acquisition of Agri – Biotech Application) บอกต่อรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรประเทศ
ไทยว่า พืช GMOs มีความปลอดภัย
และได้รับ การโต้กลั บ จากเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์เพื่ อสั งคมและสิ่งแวดล้ อมแห่ งยุโรป
(ENNSSER: The European Network of Scientists for Social and Environment
Responsibility) ซึ่ งเป็ น การรวมกลุ่ ม กั น ของนั ก วิ ท ยาศาสตร์ แพทย์ นั ก วิ ช าการ และ
ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาว่ายังไม่มีการศึกษาในเชิงระบาดวิทยาเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพ
ของมนุษย์จากการบริโภคอาหาร GMOs
ประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปภาคการเกษตรของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) นาเสนอ (ร่าง)
พระราชบั ญ ญั ติ ค วามปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ พ.ศ. ... เข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณา โดยไม่ ผ่ า น
กรรมาธิการปฏิรูปภาคการเกษตร อุตสาหกรรม พานิชย์ การท่องเที่ยวและบริการชุดใหญ่
ประธานกรรมาธิการปฏิรูปภาคการเกษตร อุตสาหกรรม พานิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ
ถอนร่างพรบ.ออกจากการพิจารณาหลังจากที่ได้รับการท้วงติงและคัดค้านจากสมาชิกสปช.
จานวนมาก
มีการนาเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. ... เข้าสู่การพิจารณา
ของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธค. 2558 และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดย
ปฏิเสธการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
(ร่าง) พระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. ... นี้ได้รับการยกเลิกไม่ให้นากลับมา
พิจารณาอีกสาหรับรัฐบาลนี้โดยคาสั่งของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

แหล่งที่มา: ดัดแปลงจากมูลนิธิชีววิถี, 2558.
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ทั้ งนี้ ห น่ ว ยงานราชการที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ มี ก ารเสนอแนะเกี่ ย วกั บ ประเด็ น ดั งกล่ า ว อาทิ ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ หรือสภาพั ฒ น์ ฯ , กระทรวงอุตสาหกรรม, หรือ
สานักงาน กพร. (สานักข่าวอิศรา, 2558.) โดยมีความเห็นสอดคล้องกันว่าควรมีการศึกษาและกาหนดบทบาท
และหน้าที่ของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ตลอดจนภารกิจและอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด
ความชัดเจน และมีรูปแบบการดาเนินการที่แน่ชัดก่อนที่จะทาการกาหนดเป็นกฎหมายออกมาบังคับใช้
ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้มีการปลูกพืชหรือสัตว์ GMOs ในเชิงพานิชย์ นอกจากจะเป็นการ
อนุญาตให้นาเข้ามาเป็นพันธุ์ทดลอง โดยต้องมีการขออนุญาตการนาเข้าเป็นกรณีๆ ไป เพื่อเป็นการทดสอบ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งต้องไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของคน สัตว์ และพืช
เช่ น เดี ย วกั น กั บ ที่ ไม่ อนุ ญ าตให้ น าไปปลู กในพื้ น ที่ ก ารเกษตรใดๆ จานวน 40 รายการ เช่ น ข้ าว
ข้าวโพด ถั่วเหลือง แตงไทย ถั่วลันเตา มะเขือเทศ มะละกอ เป็นต้น จากทุกแหล่ง ยกเว้นอาหารสาเร็จรูป
นับเป็นสิ่งต้องห้ามในการนาเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ภายหลังออกประกาศในปี พ.ศ.2538 มีผู้ขออนุญาต
นาเข้ามาทดลองและทดสอบ 8 รายการ เช่น ฝ้าย มะเขือเทศ ข้าวโพด มะละกอ
ประโยชน์และข้อจากัดของ GMOs
ทั้งนี้ประเด็นของการถกเถียงเกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีทางชีวภาพ (GMOs) มาใช้นั้นมีการนาเสนอใน
หลายหลายมิติ ทั้งมิติทางด้านประโยชน์ (นรินทร์ เรืองพานิช, 2553, น. 132-133) และข้อจากัด (มูลนิธิสืบนา
คะเสถียร, 2557) รวมทั้งความเสี่ยงต่าๆที่จะได้รับจากการนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ ตลอดจนวิธีการนามาใช้ทั้ง
ในระดับครัวเรือนขนาดเล็กจนกระทั่งในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งจะสามารถส่งผลกระทบเชื่อมโยง
อย่างใกล้ชิดกับระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม ด้านระบบเศรษฐกิจ ด้านระบบ
สังคมและสุขภาพ รวมทั้งทางด้านระบบกฎหมาย (นรินทร์ เรืองพานิช, 2553, น. 235-238)
เทคโนโลยีนั้ นเมื่อมีประโยชน์ก็อาจจะเป็น โทษได้ หากมีการพัฒ นาและนาไปใช้โดยไม่เป็นไปตาม
วิธีการ หรือไม่ระมัดระวังเท่าที่ควร ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมได้ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัย
สาคัญหลายประการ
การถกเถียงกันอย่างมากมายเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของการตัดต่อพันธุกรรม หรือ GMOs ใน
ประเทศไทยหรือในนานาประเทศนั้ น เกิดจากยังไม่มีผ ลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลดีห รือ
ผลเสียของพืชหรือสัตว์ที่ทาการตัดต่อพันธุกรรม โดยมีทั้งหน่วยงานที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับแนวความคิด
ดังกล่าว
โดยหน่วยงานที่เห็นด้วยกับแนวคิดเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ อาทิ สานักงานคณะกรรมอ้อย
และน้าตาลทราย, โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme
หรือ UNEP), มูลนิธิเทคโนโลยีการเกษตรในแอฟริกา (AATF), สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสู่แอฟริกาผู้มีส่วนได้
เสีย (ABSF), สมาคม AfricaBio, เทคโนโลยีชีวภาพเอเชียและจากการพัฒ นา (ABSR), สมาคมแห่งชาติของ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (ANBio), ไบออส–นวัตกรรมทางชีวภาพเพื่อสังคมเปิด , คาร์พิธีสารความปลอดภัย
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ทางชีว ภาพ Clearing House (BCH), สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล (BSBA), พิ ธีส ารการ์ตาเฮความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ, ศูนย์ เทคโนโลยี ชีวภาพสาหรับข้อมูล (CIB), โครงการ Co-Extra, ที่ปรึกษากลุ่ มวิจัย
การเกษตรระหว่างประเทศ (CGIAR), สถาบั นการวิจัย โดนัลด์ Danforth ศูนย์พืช ศาสตร์ , ยุโรปพัน ธมิตร
เทคโนโลยีชีวภาพ (EFB), องค์กรฟอรั่มเพื่อการวิจัยทางการเกษตรในแอฟริกา (FARA), GMO-safety.eu–วิจัย
ความปลอดภัยทางชีวภาพในประเทศเยอรมนี , สถาบันศึกษาการพัฒนา (IDS), สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพพืช
เพื่อการพัฒนาประเทศ (IPBO), สภาระหว่างประเทศวิทยาศาสตร์, สถาบันวิจัยอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดนโยบาย
(IFPRI), องค์กรบริการระหว่างประเทศสาหรับการได้มาของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (ISAAA), สมาคม
นานาชาติ เพื่ อ การวิจั ย ความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ (ISBR), สมาคมเปรูเพื่ อ การพั ฒ นาเทคโนโลยี ชี ว ภาพ
(PeruBiotec), องค์กรเอเชียใต้สถาบันส่งเสริมสุขภาพ (SAIHP)
หน่ ว ยงานดั งกล่ าวได้ มี ข้ อเสนอว่าประโยชน์ ข อง GMOs นั้ น มี ห ลากหลาย เนื่ อ งจาก GMOs คื อ
ผลผลิตจากความก้าวหน้า ของวิทยาการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและชีววิทยาระดับโมเลกุล (Molecular
Biology) โดยเฉพาะพันธุวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วจนถึงระดับสูงมาก สิ่งที่เป็นแรงผลักดันให้
นักวิทยาศาสตร์และสถาบันวิจัยทั่วโลก ทุ่มเทพลังความคิดและทุนวิจัยจานวนมหาศาลเพื่อศาสตร์นี้ คือ ความ
มุ่ ง หมายที่ จ ะพั ฒ นายกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชากรโลก ทั้ ง ทางด้ า นโภชนาการ การแพทย์ และ
สาธารณสุข
ความส าเร็ จ แห่ งการพั ฒ นาศาสตร์ ดั งกล่ าว มี รู ป ธรรมคื อ การยกระดั บ คุ ณ ภาพอาหาร ยา และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ดังที่เราได้รับผลประโยชน์ทุกวันนี้ และในภาวะที่จานวนประชากรโลกเพิ่ม มากขึ้น
ทุกวัน ในขณะที่พื้นที่การผลิตลดลง พันธุวิศวกรรมเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดอันหนึ่ง ที่จะช่วยแก้ปัญหา การขาด
แคลนอาหารและยาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ เนื่องจากประสิทธิภาพของพันธุวิศวกรรมเป็นที่ยอมรับ
ว่า สามารถช่วยเพิ่มอัตราผลผลิตต่อพื้ นที่สูงขึ้นมากกว่าการผลิตในรูปแบบดั้งเดิม ตัวอย่างที่เห็ นได้ชัดคือ
การเกษตรในสหรัฐอเมริกา และด้วยการที่พันธุวิศวกรรม สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้ดังกล่าว จึงมีการ
กล่ าวกัน ว่า พัน ธุวิศวกรรมคือการปฏิวัติครั้งใหญ่ในด้านการเกษตร และการแพทย์ ที่เรียกว่า Genomic
Revolution
ทั้งนี้ GMOs ที่ได้รับการพัฒนาจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว และกาลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ได้นามาใช้ให้
เกิ ด ประโยชน์ ในหลายด้ าน ทั้ ง ในส่ ว นที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ เกษตรกร ประโยชน์ ต่ อ ผู้ บ ริโ ภค ประโยชน์ ต่ อ
อุตสาหกรรม และประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม โดยสามารถนามาใช้ปรับปรุงพั นธุ์พืชให้ต้านทานแมลงและโรค
การพัฒนาพันธุ์สัตว์เพื่อพัฒนาอาหารให้มีปริมาณที่เพียงพอสอดรับกับประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น หรือการพัฒนา
สายพันธุ์จุลินทรีย์ให้มีคุณสมบัติพิเศษเพื่อผลิตวัคซีนที่ใช้ในการรักษาโรคต่างๆ ได้
อย่างไรก็ตามข้อจ ากัดของ GMOs ตลอดจนความเสี่ ยงและความซับซ้อนต่างๆ ทั้งที่มีต่อผู้ บริโภค
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมที่อาจเกิดขึ้นก็มีการศึกษาและนามาถกเถียงกันอย่างกว้างขวางทั้งในมุมมอง
ทางวิชาการ การศึกษาวิจัย หรือผลกระทบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในมิติอื่นที่ มิใช่มิติด้านวิทยาศาสตร์เพื่ อ
นามาใช้ในการบริหารจัดการให้มีความปลอดภัยสูงสุด
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ด้านของความเสี่ยงต่อผู้บริโภคที่อาจมีสิ่งอื่นเจือปนที่ทาให้เกิดอันตรายจากสารอาหารที่ได้จากจีเอ็ม
โอ (GMOs) หรือ จีเอ็มโอ (GMOs) อาจเป็นพาหะของสารที่เป็นอันตรายได้ หรืออาจมีสารบางอย่างจากจีเอ็ม
โอ (GMOs) มีไม่เท่ากับปริมาณสารปกติในธรรมชาติ (สารที่ไม่ได้เกิดจากการตัดต่อพันธุกรรมแล้วใส่ ยีน (G) ที่
จะผลิตสารนั้นโดยตรงลงไป) หรืออาจการเกิดสารภูมิแพ้ (Allergen) ซึ่งอาจได้มาจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นแหล่งเดิม
ของยีน (Gene) ที่นามาใช้ทาจีเอ็มโอ (GMOs)
หรือความปลอดภัยต่อผู้บริโภคในการตัดต่อพันธุกรรมในสัตว์ อย่างใน วัว หมู ไก่ รวมถึงสัตว์ชนิดอื่น
ที่จะได้รับ Recombinant Growth Hormone ทาให้อาจมีคุณภาพที่ไม่เหมือนจากในธรรมชาติ และอาจมี
สารตกค้าง โดยไม่มีข้อยืนยันชัดเจนในเรื่องนี้ ซึ่งในระบบสรีระวิทยาของสัตว์นั้นมีความซับซ้อนมากกว่าทั้งของ
ในพืชและจุลินทรีย์ อาจมีผลกระทบอื่นๆ ที่ไม่คาดคิดได้จากการตัดต่อพันธุกรรมในสัตว์ ซึ่งอาจมีสารพิษอื่นๆ
ที่ไม่ต้องการตกค้างได้ ทาให้ในการตัดต่อพันธุกรรมในสัตว์ที่เป็นอาหารโดยตรง ต้องมีการพิจารณาของขั้นตอน
ในการประเมินในด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุมมากกว่า การตัดต่อพันธุกรรมในจุลินทรีย์และพืช หรือความ
เสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคในการตัดต่อพันธุกรรมในพืช ทาให้พืช GMOs อาจมีการผลิตสารบางอย่าง
หรือโปรตีนบางชนิดที่ไม่พึงประสงค์ที่ไม่เหมือนจากในธรรมชาติที่พืชปกติชนิดนั้นผลิตออกมา เป็นผลอันเกิด
จากการใส่ยีนที่ไม่มีอยู่ตามปกติของพืชชนิดนั้นลงไป สารหรือโปรตีนชนิดนั้นอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ผู้บริโภคได้ ซึ่งในระบบสรีระวิทยาของพืชมีความซั บซ้อนกว่าในแบคทีเรียหรือไวรัสมากอาจทาให้ไม่สามารถ
คาดการณ์ผลลัพธ์ได้ทั้งหมด
หรือการดื้อยาในการทาจีเอ็มโอ (GMOs) จะใช้ Selectable Marker ที่มักเป็นยีน (gene) ที่สร้างสาร
ต้านยาปฏิชีวนะ (Antibiotic Resistance) ในจีเอ็มโอ (GMOs) อาจมีสารต้านยาปฏิชีวนะอยู่ ซึ่งถ้าผู้บริโภค
จีเอ็มโอ (GMOs) กาลังอยู่ระหว่างการใช้ยาปฏิชีวนะ อาจทาให้การรักษาไม่ได้ผล และถ้าหากเชื้อจุลินทรีย์ที่มี
ตามปกติในร่างกายเกิดได้รับ Marker Gene เข้าไปในส่วนดีเอ็นเอ (DNA) ของมัน อาจทาให้เกิดจุลินทรีย์สาย
พั น ธุ์ ใ หม่ ที่ อ าจดื้ อ ยาปฏิ ชี ว นะได้ หรื อ อาจมี ส่ ว นของยี น (Gene) จ าพวก 35S Promoter และ NOS
Terminator ที่อาจมีอยู่ในเซลล์ของจีเอ็มโอ (GMOs) ซึ่งอาจจะไม่ถูกย่อยในส่วนของกระเพาะอาหารและส่วน
ของลาไส้ แล้วเข้าสู่เซลล์ปกติของคนที่รับประทานจีเอ็มโอ (GMOs) เข้าไป แล้วอาจทาให้มีการ Active ของสิ่ง
เหล่านี้เกิดขึ้น มีผลอาจทาให้ยีน (Gene) ของคนที่รับประทานเข้าไปเกิดการเปลี่ยนแปลงได้
ปัญหาด้านของความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ สารพิษบางชนิดที่ใช้ปราบแมลงศัตรูพืช อาจกระทบถึง
แมลงและสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อพืช เช่น BT Toxin ที่มักใส่ในจีเอ็มโอ (GMOs) หรือปัญหาเรื่อง
สารเคมีปนเปื้อน แม้ว่าจะมีการกล่าวว่าการปลูกพืช GMOs นั้นลดการใช้สารเคมี แต่ในทางปฏิบัติกลับมีการ
ปลูกพืช GMOs ในเชิงพาณิชย์ที่มีการตัดต่อยีนให้ทนต่อไกลโฟเซต (Glyphosate) {ชื่อทางการค้าของไกลโฟ
เซต คื อ ราวด์ อั้ พ (RoundUp) ผลิ ต โดยมอนซานโต้ เป็ น ยาปราบวัช พื ช หรื อ ยาฆ่ าหญ้ า } ที่ นิ ย มปลู ก กั น
แพร่หลายในหลายประเทศที่ปลูกพืช GMOs มีผลทาให้เกษตรกรใช้ไกลโฟเซตเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมากกว่าเดิม
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทาให้มีการปนเปื้อนสารเคมีชนิดนี้เป็นจานวนมาก รวมถึงสุขภาพของผู้ใช้สารเคมี
ผู้คนในบริ เวณใกล้ เคีย ง และอาจรวมถึงผู้ บริโภคด้ว ย แม้ว่าพิษของไกลโฟเซตนั้นจะไม่ร้ายแรงถึงขั้นตาย
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ในทันที แต่พิษของมันจะสะสมในร่างกายส่งผลเสียในระยะยาวได้และการใช้ไกลโฟเซตบ่อยๆอาจทาให้เกิด
สุดยอดวัชพืช (Super Weed) ที่ทนทานต่อไกลโฟเซตได้ หรือการนาจีเอ็มโอ (GMOs) ออกสู่สิ่งแวดล้อมทั่วไป
โดยอาจมีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งอาจทาให้เกิดสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะเด่น
เหนือกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมในธรรมชาติมากจนกลืนสายพันธุ์ดั้งเดิมในธรรมชาติให้หายไปหรือสูญพันธุ์ไป หรือ
อาจเกิดลักษณะเด่นอะไรบางอย่างถูกถ่ายทอดไปยังสายพันธุ์ที่ไม่ต้องการ หรืออาจทาให้ศัตรูพืชดื้อต่อสารเคมี
ปราบศัตรูพืช อาจทาให้เกิด “สุดยอดแมลง (Super Bug)” หรือ “สุดยอดวัชพืช (Super Weed)”ได้
ขณะนี้มีงานวิจัยที่พบว่าพืช GMOs มีพิษเรื้อรังต่อสุขภาพของมนุษย์ตัวอย่าง (Gasnier, Dumont,
Benachour, Chagnon, and Seralini, (2009); Thogprakaisang, Thiantawat, Rangkadlokm Suriyo,
and Satayavivad (2013) และการปลูกพืช GMOs ทาให้มีการใช้สารเคมีกาจัดวัชพืชเพิ่มขึ้น และมีการใช้สาร
ฆ่าแมลงเพิ่มขึ้น (Food and Water Watch, 2011)
นอกจากนี้ ยั งมี ผ ลกระทบต่ อ ความหลากหลายทางชี ว ภาพ (Biodiversity) อี ก มากที่ ยั งไม่ ได้ รั บ
การศึกษา
ปั ญ หาด้านของเศรษฐกิจ และสั งคม อาทิ ปัญ หาทางด้านจริยธรรม ปัญ หาในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่อง
วิทยาศาสตร์ เช่น การผูกขาดทางสิน ค้า จีเอ็มโอ (GMOs) ของบริษัทเอกชนที่จดสิทธิบัตรเกี่ยวกับ จีเอ็มโอ
(GMOs) นั้น ทาให้ ในอนาคตอาจเกิดความไม่มั่นคงทางด้านอาหารได้และไม่ส ามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป
รวมถึง ปัญหาในเวทีการค้าระหว่างประเทศที่กีดกันสินค้าจีเอ็มโอ (GMOs)
กรณีของ GMOs มีความเสี่ยงและความซับซ้อนในการบริหารจัดการเพื่อให้มีความปลอดภัยเพื่อให้
เกิดประโยชน์มากกว่าโทษ แม้ว่าในขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีผู้ใดได้รับอันตรายจากการบริโภคอาหาร GMOs
แต่ความกังวลต่อความเสี่ยงของการใช้ GMOs เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก
การยอมรับ GMOs
ประเทศต่างๆ ในโลกมีการติดฉลากอาหาร GMOs เพื่อให้ผู้บริโภคทราบว่าอาหารที่วางจาหน่ายนั้น
เป็นอาหารที่มีส่วนประกอบหรือเป็นอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ผลิตจาก GMOs โดยรัฐคอนเนกติคัตและรัฐ
เมนเป็น 2 รัฐแรกในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านกฎหมายติดฉลากบนอาหาร GMOs
กระแสการต่อต้าน GMOs
ในประเทศสหรัฐอเมริกามี การร่างกฎหมายเพื่อไม่ให้ทราบที่มาของอาหารหรือที่เรียกกันว่า “Deny
Americans the Right to Know Act: DARK Act” ซึ่งผลั กดันโดยมอนซานโต้ และบรรษั ทยักษ์ ใหญ่ ด้าน
เกษตรและอาหาร
โดยร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐด้วยคะแนนเสียง 275 ต่อ
150 เสียง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 โดยกฎหมายนี้จะเข้าสู่การพิจารณาของกรรมาธิการเกษตร วุฒิสภา
สหรัฐในวันที่ 21 ตุลาคม 2558
DARK Act จะส่งผลให้รัฐต่างๆอย่างน้อย 3 รัฐ ที่ผ่านกฎหมายให้มีการติดฉลากจีเอ็มโอแล้ว และอีก
26 รัฐ ในสหรั ฐที่ กาลั งผลั กดัน ให้ มีกฎหมายยุติไปโดยอัตโนมัติ โดยผลิ ตภัณ ฑ์ จีเอ็มโอสามารถระบุว่าเป็ น
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"ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ" ผู้บริโภคและประชาชนอเมริกันประณามว่าเป็นกฎหมายที่ทาลายสิทธิผู้บริโภค และ
ทาลายหลักการประชาธิปไตยของสังคมอเมริกา
ข้อมูลของมูลนิธิชีววิถี (2558ง) ได้สรุปเกี่ยวกับการไม่ยอมรับพืช GMOs พบว่ารัฐบาลสหภาพยุโรป
(EU) ได้ผ่านมติความเห็นชอบของสภายุโรป ด้วยคะแนนเสียง 480 ต่อ 159 และงดออกเสียง 58 อนุญาตให้
ประเทศสมาชิกสามารถกาหนดทิศทางและนโยบายของประเทศตนเองสาหรับการยื่นความประสงค์ที่จะไม่
ปลู ก พื ช จี เอ็ ม โอที่ ได้ รั บ การอนุ มั ติ ข องรั ฐ บาลสหภาพยุ โรป (EU) ได้ ด้ ว ยเหตุ ผ ลพื้ น ฐานทางสิ่ งแวดล้ อ ม
เศรษฐกิจ-สังคม การป้องกันการปนเปื้อนของจีเอ็มโอในผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือด้วยวัตถุประสงค์ของนโยบายทาง
การเกษตรแต่ละประเทศ ถึงแม้ว่าจีเอ็มโอบางชนิ ดได้ผ่ านความเห็ นชอบจากการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมจาก European Food Safety Authority (EFSA) แล้วก็ตาม
ทาให้เดือนตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นกาหนดสิ้นสุดในการแจ้งต่อสภายุโรปในการยื่นความประสงค์ที่จะไม่
ปลูกพืชจีเอ็มโอที่ได้รับการอนุมัติของรัฐบาลสหภาพยุโรป (EU) ส่งผลให้มีประเทศสมาชิกรวม 16 ประเทศ
ได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก โปแลนด์ ออสเตรีย กรีซ ลิธัวเนีย ลัตเวีย สโลเวเนีย
ไซปรัส บัลแกเรีย ลักเซมเบอร์ก ฮังการี และโครเอชีย ได้แจ้งความจานงในการไม่ประสงค์จะปลูกพืชจีเอ็มโอ
ดังกล่าว
รวมทั้งอีก 4 พื้นที่สาคัญคือ สกอตแลนด์ เวลส์ ไอร์แลนเหนือ (ในสหราชอาณาจักร) และ Wallonia
(ในเบลเยี่ยม) ได้ประกาศแจ้งความจานงในการไม่ปลูกพืชจีเอ็มโอเช่นกัน
จากข้อ มู ล ของ USDA ปี ค.ศ. 2015 พบว่ามี เพี ย ง 5 ประเทศในสหภาพยุโรป (EU) เท่ านั้ น (จาก
ทั้งหมด 28 ประเทศ) ที่มีการปลูกพืชจีเอ็มโอ ได้แก่ สเปน (750,000 ไร่) โปรตุเกส (37,500 ไร่) สาธารณรัฐ
เช็ค (10,625 ไร่) สโลวาเกีย (2,500 ไร่) และโรมาเนีย (13,125 ไร่) พบว่าประมาณร้อยละ 93 ของพื้นที่ปลูก
จีเอ็มโอทั้งหมดของสหภาพยุโรป (EU) อยู่ในประเทศสเปนเพียงประเทศเดียว และมีเพียงข้าวโพดจีเอ็มโอ
MON801 สายพัน ธุ์เดีย วเท่านั้น ที่มีการปลูก (ในสเปน เกษตรกรส่ว นใหญ่ ประมาณร้ อยละ 70 ยังคงปลู ก
ข้าวโพดสายพันธุ์ทั่วไปที่ไม่ได้ดัดแปลงพันธุกรรม)
ข้อที่น่าสังเกตคือ พื้นที่การปลูกพืชจีเอ็มโอในยุโรปกาลังลดลงเป็นลาดับ ประเทศที่เคยปลูกจีเอ็มโอ
มาก่อน เช่น เยอรมนี ฝรั่งเศส และโปแลนด์ บัดนี้ได้ประกาศยุติการปลูกแล้ว ทาให้ขณะนี้พื้นที่การปลู กจีเอ็ม
โอในสหภาพยุโรป (EU) มีสัดส่วนน้อยมาก เหลือเพียงร้อยละ 0.07 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 1,100 ล้านไร่
เท่านั้น
นอกเหนือจากประเทศที่ประกาศแบนจีเอ็มโอดังที่ได้กล่าวแล้ว ประเทศที่เหลือส่วนใหญ่ที่เป็นสมาชิก
ในสหภาพยุโรป (EU) ก็มิได้มีการปลูกจีเอ็มโอ อาทิ อั งกฤษ สวีเดน ฟินแลนด์ ไอร์แลนด์ ฮังการี สโลเวเนีย
เอสโตเนีย มอลต้า เป็นต้น
ประเทศนอกสหภาพยุโรป อาทิ รัสเซีย หรือประเทศที่เป็นที่ตั้งของบรรษัทเทคโนโลยีชีวภาพชั้นนา
อาทิสวิตเซอร์แลนด์ รวมทั้งนอร์เวย์ ก็ไม่มีการปลูกจีเอ็มโอเช่นเดียวกันโดยรัสเซียนอกเหนือจากต่อต้ านการ
ปลูกแล้วยังปฏิเสธการนาจีเอ็มโอมาใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิดของตนด้วย
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ทั้งนี้การที่นักวิจัยอิสระไม่สามารถเปรียบเทียบผลการทดลองของพืช GMOs กับพืชที่ปลูกด้วยวิธีการ
และสายพันธุ์ปกติจากการที่มีข้อจากัดทางด้านสิทธิบัตรและสัญญาการใช้พืช GMOs กับทางบริษัททาให้ไม่
สามารถได้ข้อมูลเปรียบเทียบและข้อมูลจริงในการพิสูจน์เกี่ยวกับผลกระทบของพืชหรือสัตว์ GMOs ที่มีต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้
ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ
เมื่อวัน ที่ 24 พฤศจิกายน 2558 คณะรัฐมนตรีของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีมติเห็ นชอบร่าง
พระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงาน ก.พ.ร. และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ไปประกอบการพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิ จ ารณา ก่ อ นเสนอสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ต่ อ ไป (ส านั ก ข่ า วอิ ศ รา, 2558) โดยสาระส าคั ญ ของร่ า ง
พระราชบัญญัติ คือ กาหนดให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งปี นับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา โดยกาหนดสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย ได้แก่ สิ่งมีชีวิตที่มีการตัดต่อ
ตั ด แต่ ง ดั ด แปลง หรื อ เปลี่ ย นแปลงสารพั น ธุ ก รรมหรือ ผสมผสานสารพั น ธุ ก รรมใหม่ ที่ ได้ จ ากวิ ธี ก ารใช้
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือวิธีการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ไม่ให้ใช้บังคับกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรมที่เป็นยาสาหรับมนุษย์หรือสัตว์ตามที่มีกฎหมายเฉพาะควบคุมอยู่แล้ว
มีการกาหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการกลางในการ
กากับดูแลการดาเนินการเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมโดยคณะกรรมการประกอบด้วย ปลัด ทส. เป็น
ประธานกรรมการ กรรมการโดยตาแหน่ง จานวนสิบสองคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกินสิบคน
โดยมีเลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ
โดยมีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส. ทาหน้าที่เป็นสานักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการ
นอกจากนี้กาหนดให้รัฐมนตรีผู้รักษาการมีอานาจประกาศกาหนดให้หน่วยงานใดของกระทรวงหรือ
ทบวงในราชการส่วนกลาง ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติกาหนด โดยคาแนะนาของคณะกรรมการความปลอดภัย
ทางชีวภาพ เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ และกาหนดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดังกล่าวมีอานาจหน้าที่ในการ
ดาเนิ น การเกี่ ย วกั บ สิ่ งมี ชี วิต ดั ด แปลงพั น ธุก รรมตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ โดยก าหนดหลั ก การควบคุ ม การ
ดาเนิ น การเกี่ ย วกั บ สิ่ งมีชี วิตดั ดแปลงพั น ธุกรรมในลั กษณะที่ ห้ ามมิ ให้ มีก ารปลดปล่ อยสิ่ งมีชี วิตดั ด แปลง
พันธุกรรมใดๆ สู่สิ่งแวดล้อม เว้นแต่สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมดังกล่าวจะได้ผ่านการใช้ในสภาพควบคุมและ
การใช้ในภาคสนามเพื่อทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพ การประเมินความเสี่ ยงอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและ
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สุ ข ภาพของมนุ ษ ย์ ห รื อ สั ต ว์ และได้ มี ก ารขึ้ น บั ญ ชี สิ่ งมี ชี วิต ดั ด แปลงพั น ธุ ก รรมนั้ น เป็ น สิ่ งมี ชี วิต ดั ด แปลง
พันธุกรรมที่สามารถปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมได้แล้ว
ในกรณีผู้ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออก
ตามพระราชบัญ ญั ตินี้ หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในใบอนุญ าตให้ ห น่วยงานผู้ รับผิ ดชอบมีอานาจแจ้งให้ ผู้ รับ
ใบอนุญาตแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนด รวมทั้งได้กาหนดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบมี
อานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้หากผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตามคาสั่งของหน่วยงานรับผิดชอบตาม
พระราชบัญ ญั ตินี้ และกาหนดให้ มีกระบวนการอุทธรณ์ คาสั่งทางปกครองของหน่วยงานผู้รับผิดชอบตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยให้ผู้รับคาสั่งมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคาสั่งโดยคาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สิ้นสุด
รวมทั้งกาหนดให้ผู้ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนสาหรับ ความเสี ย หายที่เกิดขึ้น แก่สุ ขภาพของมนุษ ย์ห รือสั ตว์ห รือความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ความ
หลากหลายทางชีวภาพอันเป็นผลมาจากการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่ไม่อยู่ใน
บัญชีปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดขึ้นจากการ
กระทาของผู้เสียหายนั้นเอง มีการ กาหนดโทษทางอาญาทั้งโทษจาคุกและโทษปรับมาใช้บังคับแก่ผู้ที่ฝ่าฝืน
หรือไม่ป ฏิ บั ติตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ และกาหนดบทเฉพาะกาลให้ ราชการส่ วนกลาง ราชการส่วนท้ องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรม หรือบุคคลใดที่ประกอบกิจกรรมเกี่ ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่ต้องขออนุญาต
หรือต้องขอรับใบอนุญาต หรือต้องแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้อยู่ก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้า
ประสงค์จะประกอบกิจกรรมนั้นต่อไป ให้มายื่นคาขอรับอนุญาตหรือคาขอรับใบอนุญาต หรือแจ้งต่อหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ GMOs แนวคิดเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพทั้งในระดับนานาชาติ
และในประเทศไทย รวมถึงประโยชน์และข้อจากัด กระแสการยอมรับและการต่อต้านของ GMOs ตลอดจน
ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะทิศทางในการวิจัยเชิงสารวจเพื่อสามารถ
กาหนดทิศทางในการกาหนดนโยบาย ดังต่อไปนี้
1. ความรู้และความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ GMOs ยังไม่มีความชัดเจนสาหรับประชาชนชาวไทย
2. องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ GMOs หรือประเด็นที่เชื่อมโยงกับผลกระทบที่เกิดจาก GMOs ยังมีอยู่
น้อยมากสาหรับประเทศไทย
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น
4. ควรสร้างองค์ความรู้และเปิดโอกาสให้ประชาชนในทุกระดับเข้ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับประเด็นการกาหนดนโยบายสาหรับร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ
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5. ทิศทางในการกาหนดนโยบายควรศึกษาอย่างละเอียด รอบคอบ และรอบด้าน ในทุกระดับเพื่อความ
ชัดเจนของนโยบาย
6. ควรกาหนดพื้นที่ หรือขอบเขตที่อนุญาตการเกษตรแบบ GMOs
7. ควรมีห น่ ว ยงานที่ท าการศึ กษาถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อมีการออกพระราชบั ญ ญั ติความ
ปลอดภัยทางชีวภาพขึ้นบังคับใช้ เพื่อให้คาแนะนาที่มีความเป็นกลางที่ทาการศึกษา โดยควรระบุ
บทบาท อานาจหน้าที่ พันธกิจให้ชัดเจน
8. ควรมีการศึกษาถึงทิศทางและตาแหน่งทางการค้าในเชิงพานิชย์ของประเทศไทยในประชาคมโลกว่า
ควรจะเน้นทางด้าน GMOs หรือเกษตรอินทรีย์
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การปกครองท้องถิ่นของไทย

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การปกครองท้องถิ่นของไทย
สมศักดิ์ ดาริชอบ
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การปกครองท้องถิ่นของไทย มีวัตถุประสงค์
สาคัญคือ ต้องการทราบถึงกระบวนการพัฒ นาข้าราชการและพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การปกครอง
ท้องถิ่นว่ามีหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งเพื่อรับรู้ปั ญหาอุปสรรคในการดาเนินการเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ
เสนอแนะแนวทางแก้ไขเพื่อให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การปกครองท้องถิ่นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยการปกครองท้องถิ่น ของประเทศไทย โดยทั่ วไปมีอยู่ 3 รูป แบบหลั กคือ องค์การบริห ารส่ ว น
จังหวัด (76 แห่ง) เทศบาล (2,441 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนตาบล (5,534 แห่ง) ส่วนรูปแบบพิเศษมี 2
แห่ง คือ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
ขอบเขตของการศึกษาวิจัยนี้ จากัดขอบเขตศึกษาเฉพาะการพัฒนาบุคลากรของหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นแบบเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลเท่านั้น เพราะเทศบาลกับองค์การบริ หารส่วนตาบลเป็น 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องโดยตรงกับประชาชนอยู่ตลอดเวลา และในขอบเขต
ของทรัพยากรมนุษย์ ที่จะศึกษา จากัดเฉพาะทรัพยากรมนุษย์ในฝ่ายที่เป็นข้าราชการและพนักงานประจา
เท่านั้น ไม่รวมถึงบุคลากรฝ่ายการเมือง ทั้งนี้ เพราะข้าราชการและพนักงานเป็นฝ่ายที่ติดต่อสัมพันธ์ให้บริการ
ประชาชนในเขตพื้นที่ของแต่ละหน่วยงานเป็นประจา
วิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ร่วมกัน 2 วิธี คือ ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่ได้ มี
การเก็บรวบรวมไว้แล้วกับวิธีสัมภาษณ์ผู้บริหาร พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลโดยตรง ทั้งนี้ ยังได้ใช้วิธีสังเกตการณ์การฝึกอบรม
ที่กาลังดาเนินการ โดยมีประเด็นหลัก ๆ ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลดังนี้
-

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคคลากรของหน่วยการปกครองท้องถิ่น
การกาหนดหลักสูตร หัวข้อวิชา และการคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนา
วิธีการพัฒนา
สถานที่ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย
การประเมินผลการเรียนการสอน
การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้รับการพัฒนาหลังจากผ่านการพัฒนาแล้ว
ความต่อเนื่องในการพัฒนา
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การพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่นที่จัดทาโดยเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล
แต่ล ะเทศบาล (2441 แห่ ง) และองค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบล (5534 แห่ ง) ต้ องจัด ท าแผนพั ฒ นา
พนักงานของตนขึ้นเป็นแผน 3 ปี แล้วแตกเป็นแผนพัฒนาแต่ละปี แผนพัฒนาที่จัดทาขึ้นนี้ถือเป็นตัวชี้วัดตัว
หนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี ของแต่ละเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล วิธีการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรของแต่ ละหน่วยงานมีขั้นตอนโดยสรุป ดังนี้
1. ฝ่ายการเมืองร่วมกับหัวหน้าพนักงานฝ่ายประจาปรึกษาหารือกันแล้วร่างแผนพัฒนาขึ้นนาเสนอ
สภาของ แต่ละหน่วยงานเพื่ออนุมัติแผน
2. แต่ละปีงบประมาณจะมีการจัดทาแผนปฏิบัติเพื่อพัฒนาพนักงานขึ้น
3. การปฏิบัติตามแผนที่จัดทาขึ้นทั้งแผน 3 ปี และแผนปฏิบัติแต่ละปีมักไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
ส่วนใหญ่การพัฒนาพนักงานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลจะทากันเฉพาะในโอกาสที่มีการบรรจุ
พนักงานใหม่ เข้ามาเป็นเรื่องของการปฐมนิเทศเป็นส่วนใหญ่
4. หากมีการพัฒนาพนักงานขึ้นทั้งโดยเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลแต่ละแห่ง การจัดทา
ประเมินผลหลังการพัฒนาแล้วมีน้อยมากหรือไม่มีเลย และถ้ามีก็มิได้จัดทาตามหลักการประเมินอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
5. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ใช้เงินงบประมาณของแต่ละหน่วยงานเอง
การพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
หน่วยงานปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยมีทั้งหมด 4 รูปแบบคือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล
- เทศบาลนคร
- เทศบาลเมือง
- เทศบาลตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

76
2,441
30
178
2,233
5,334

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
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1
1
รวมทั้งสิ้น 7,853 แห่ง

หน่วยการปกครองท้องถิ่นทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้ การกากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (อปท.)

ในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหน่วยราชการในระดับสานักงานหน่วยหนึ่งชื่อว่า “สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น” มีภารกิจหลักตามชื่อของสถาบัน มีศูนย์ฝึกอบรมพนักงานส่วนท้องถิ่นอยู่ 2 แห่ง แห่งหนึ่งเป็น
อาคารตึก 8 ชั้น เรียกว่า “ศูนย์คลอง 6” ใช้อบรมพนักงานท้องถิ่นพร้อมกันได้จานวนประมาณ 300 คน อีกแห่ง
หนึ่งคือ “ศูนย์คลอง 1” เป็นอาคาร 12 ชั้น 2 อาคาร รับผู้เข้ารับการอบรมได้พร้อมกันประมาณ 1,000 คน ทั้ง
สองศูนย์มีการจัดการฝึกอบรมพนักงานท้องถิ่นตลอดปี
การจัดทาหลักสูตรและการบริหารการฝึกอบรมของทั้งสองศูนย์นี้ มีสาระโดยสรุปดังนี้
1. สถาบันฯ จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมขึ้นล่วงหน้าก่อนเริ่มปีงบประมาณทุกปีแล้วแจ้งหลักสูตร
ทั้งหมดไปยังหน่วยการปกครองท้องถิ่นทุกแห่งผ่านเว็ปไซต์ เพื่อให้พนักงานท้องถิ่นที่สนใจสมัครเข้ารับการ
ฝึกอบรมผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของตนแล้วแจ้งมายังศูนย์ ศูนย์จะเป็นผู้พิจารณารับหรือไม่รับเข้ารับการ
ฝึกอบรม
2. การจัดทาหลักสูตร ศูนย์เป็นผู้พิจารณาโดยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาตามหมวดวิชา
และอาจขอความเห็นจากนักวิชาการจากหน่ วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ประกอบการพิจารณา
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มีบ้างบางหลักสูตรแต่เป็นจานวนน้อยที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยบางแห่งจัดทาหลักสูตรและรับผิดชอบ จัด
วิทยากรด้วยแต่ยังคงใช้สถานที่ของศูนย์เป็นที่อบรม
3. กล่าวได้ว่า ไม่ได้มีการหาความต้องการการพัฒนารวมทั้งประเมิ นผลการพัฒนาตามหลักวิชาการ
เลย การจัดทาหลักสูตรเป็นเรื่องของการคิดกันเองโดยผู้บริหารในระดับกระทรวง กรม และสถาบันเป็นส่วน
ใหญ่
4. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่ดาเนินการโดยศูนย์ทั้งหมด หน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครเข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นผู้จ่ายให้ศูนย์ทั้งสิ้น โดยศูน ย์กาหนดค่าใช้จ่ายซึ่งรวมค่าที่พัก อาหาร การฝึกอบรม หัวละ 1,100
บาท/วัน

กระทรวงมหาดไทย
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ศูนย์คลอง 6

ศูนย์คลอง 1

ปัญหาและข้อเสนอแนะ
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ปัญหาสาคัญของการพัฒนาบุคลากรของหน่วยปกครองท้องถิ่นของไทย
คือ เรื่องของการหาความต้องการในการพัฒนากับเรื่องของการประเมินผลสัมฤทธิ์ หลังจากที่ข้าราชการและ
พนั กงานได้ผ่ านการพั ฒ นาแล้ ว เพราะถ้าหากการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์กระทาโดยไม่ได้มีการหาความ
ต้องการในการฝึกอบรมและการประเมินผลสัมฤทธิ์แล้ว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์น่าจะศูนย์เปล่าโดยสิ้นเชิง
ดังนั้น สิ่งสาคัญที่จะปรับปรุงแก้ไขเป็นการเร่งด่วนสาหรับการพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาที่
จัดขึ้นโดยแต่ละเทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล หรือจัดโดยหน่วยงานกลาง คือศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร
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ท้องถิ่น ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือต้องดาเนินการให้มีการจัด
สารวจความต้องการการพั ฒ นา (Training Need) ก่อนที่จะมีการจัดท าหลั กสู ตร และมีการประเมิน ผล
สัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในตัวผู้ผ่านการพัฒนาอย่างจริงจัง เพื่อเป็นหลักประกันว่าการพัฒนาบุคคลากรที่จัดทาทั้งที่
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล และศูนย์พัฒนาบุคคลากรท้องถิ่นไม่ศูนย์เปล่า
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ความจาเป็นการพัฒนานักบริหารดิจิตอล เพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0

ความจาเป็นการพัฒนานักบริหารดิจิตอล
เพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0
ดร.ถนัด แก้วเจริญไพศาล
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องความจาเป็นการพัฒ นานักบริหารดิจิทัลเพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นการ
วิ จั ย ผสมทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและเชิ งคุ ณ ภาพ ในส่ ว นของเชิ ง ปริ ม าณเป็ น การเก็ บ ข้ อ มู ล จากความเห็ น ของ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กจานวน 398 ชุด โดยใช้ สถิติเชิงพรรณาในการอธิบายภูมิหลังผู้ ตอบ
แบบสอบถาม และใช้สถิติอนุมาน T-test และ F-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในส่วนของเชิงคุณภาพเป็นการ
เก็บข้อมูลจากองค์กรภาครัฐ 9 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0
และสารวจเอกสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถนามาใช้ในการพัฒนานักบริหารดิจิทัล
ผลการวิ จั ยเชิงปริ มาณโดยน าปั จจั ยภู มิหลั งของผู้ ประกอบการเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดั บการศึ กษา
สถานภาพ ประเภทของธุรกิจ ขนาดธุรกิจ จานวนพนักงานของกิจการ ตาแหน่งผู้ให้ข้อมูล และระยะเวลาในการ
ประกอบการ มาวิเคราะห์ ร่ วมกับปั ญหาการบริหาร ความต้ องการใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีดิจิทั ล การใช้
ประโยชน์จากซอฟแวร์ดิจิทัล ความจาเป็นรับการพัฒนาทักษะการบริหารดิจิทัล สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 1)
ปัจจัยภูมิหลังที่แตกต่างกัน มีปัญหาการบริหารที่แตกต่างกัน 2) ปัจจัยภูมิหลังที่แตกต่างกัน มีความต้องการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่แตกต่างกัน 3) ปัจจัยภูมิหลังที่แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จากซอฟแวร์ดิจิทัล
ที่แตกต่างกัน ยกเว้นปัจจัยด้านตาแหน่งผู้ให้ข้อมูลเท่านั้นที่มีการใช้ประโยชน์จากซอฟแวร์ดิจิทัลที่ไม่แตกต่างกัน
4) ปัจจัยภูมิหลังที่แตกต่างกันมีความจาเป็นรับการพัฒนาทักษะการบริหารดิจิทัลที่แตกต่างกัน ยกเว้นปัจจัยด้าน
ตาแหน่งผู้ให้ข้อมูลเท่านั้นที่มีความต้องการรับการพัฒนาทักษะการบริหารดิจิทัลที่ไม่แตกต่างกัน
การวิจัยเชิงคุณ ภาพจากองค์กรภาครัฐ 9 หน่วยงานพบว่า องค์กรภาครัฐมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายประเทศไทย 4.0 ดั งนี้ ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ จั ด ท า
ยุทธศาสตร์การพัฒ นาระดับ ต่าง ๆ ประสานการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ ให้มีทักษะที่สูงและตรงกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้าง
พื้ น ฐานสารสนเทศ ศึ ก ษาวิ จั ย พั ฒ นาและเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานด้ า นรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (CAT) ให้บริการด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองผู้ใช้บริการได้ตรงความต้องการ บริษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน) (TOT) สร้างหลักประกันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารของประชาชน สานักงานพัฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช: NSTDA) สร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม จน
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สามารถถ่ ายทอดไปสู่ การใช้ป ระโยชน์ การพั ฒ นากาลั งคน และโครงสร้างพื้ นฐานด้ านวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่จาเป็นเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า (DBD) บริการจดทะเบี ย นและข้อมูล ธุรกิจ ส่ งเสริมพัฒ นาธุรกิจให้ เข้ มแข็งแข่งขันได้ กรมส่ งเสริม
อุตสาหกรรมส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น พัฒ นาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน
ผู้ประกอบการ เพื่อให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศและมีความยั่งยืนสู่สากล
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ประสานส่วนราชการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการ
พัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ให้สามารถบริหารด้วยขีดความสามารถในการแข่งขัน
เทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถนามาใช้ประโยชน์สาหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กเพื่อการบริหาร
ดิ จิ ทั ล ยุ ค ใหม่ มี ห ลากหลายและจ านวนมาก สรุ ป ที่ ส าคั ญได้ แ ก่ 1) Internet of Things 2) Cloud
Computing 3) เทคโลยี เครื อ ข่ า ยและระบบไร้ ส าย 4) เทคโนโลยี แ ละโปรแกรมประยุ ก ต์ บ นมื อ ถื อ (MCommerce) 5) เทคโนโลยี แ ละโปรแกรมประยุ ก ต์ ค อมพิ ว เตอร์ บ น e-Commerce 6) เทคโนโลยี ที่ ใ ช้
โปรแกรมประยุกต์บน Social Medias 7) เทคโนโลยีที่ใช้โปรแกรมประยุกต์แบบเช่าบริการ 8) เทคโนโลยี
ระบบฐานข้อมูล Big Data และ Block Chain
ข้อเสนอแนะการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กเพื่อเป็นนักบริหารดิจิทัลรองรับนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 สามารถแบ่งความจาเป็นและกาหนดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะการบริหารดิจิทัล เป็น 3
กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1) หลักสูตรสาหรับผู้ประกอบ/เจ้าของกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาและขยายธุรกิจ 2)
หลักสูตรสาหรับผู้ประกอบการ/ผู้บ ริหารที่มีพื้นฐานดิจิทัลแต่ขาดทักษะการบริหารและการอานวยงาน 3)
หลักสูตรสาหรับผู้ประกอบการ/ผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐานดิจิทัลแต่มีทักษะการบริหารและการอานวยงาน

คาสาคัญ : การพัฒนา การบริหาร เทคโนโลยี ดิจิทัล ประเทศไทย 4.0
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1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ตามที่รัฐบาลได้กาหนดนโยบาย "Thailand 4.0" ประกอบด้วย 2 แนวคิดสาคัญ คือการสร้างความ
เข้มแข็งจากภายใน และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจโลก การสร้างความเข้มแข็งจากภายในนั้น
มีกลไกที่ ต้องขับ เคลื่ อนไปพร้อม ๆ กัน ให้ ความส าคั ญ ต่อเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้ นการผลิ ตและการค้ า
ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ทั้งนี้เนื่องจาก อิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิตอลและความเชื่อมโยงของพลังการจัดการสมัยใหม่ ในปัจจุบันและ
อนาคต ทาให้หลักการบริหารจัดการในอดีตที่ใช้ต่อเนื่องกันมาล้าสมัย ไม่สามารถยึดเป็นหลักในการวิเคราะห์
ออกแบบ กาหนดเงื่อนไข ตามบริบทเดิม ๆ ได้อีกต่อไป เช่น การวิเคราะห์ออกแบบงานและโครงสร้าง การ
วิเคราะห์ภาระงานและอัตรากาลัง การกาหนดข่ายการควบคุม การมอบหมายงาน การติดตามนิเทศก์งาน การ
สื่อสาร การสั่งการและประสานงาน การสร้างการมีส่วนร่วม การประเมินผล การรายงาน การกาหนดช่องทาง
และทางเลือกสาธารณะเพื่อการบริการประชาชน การประชาสัมพันธ์และสื่อสังคม (Social Medial) กับผู้มี
ส่วนได้เสีย โครงสร้างการทางานร่วมของทีมงาน/หน่วยงาน และ ระหว่างประเทศ ฯลฯ
ระบบการจั ดการตามที่กล่ าวข้างต้น ล้วนได้รับผลทั้งทางตรงทางอ้อมจากอิทธิพลของเทคโนโลยี
ดิจิตอลและความเชื่อมโยงของพลังการจัดการสมัยใหม่ ซึ่งมีทั้งทางบวกหรือลบ ขึ้นกับการปรับตัวรองรับและ
ความสามารถที่จ ะเข้าถึงและน ามาใช้ป ระโยชน์ แต่จะส่ งผลทางลบที่รุนแรงหากไม่มีการปรับ ตัว ปรับขี ด
ความสามารถให้ทันและสอดคล้องกับเงื่อนไขใหม่ หากเมื่อพิจารณาความพร้อมและสมรรถนะของผู้บริหาร
ภาครัฐ กล่าวได้ว่าเป็นผู้จบการศึกษามานานแม้มีประสบการณ์ทางตรงในการทางาน แต่ขาดโอกาสที่จะได้รับ
การพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีความสามารถที่บริหารจัดการด้วยองค์ความรู้การจัดการดิจิตอล
สมัยใหม่ เนื่องจาก หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่วนใหญ่มีความซับซ้อนทางเทคนิคสูงออกแบบ
ไม่สอดคล้องกับความต้องการและความจาเป็นสาหรับผู้บริหารโดยเฉพาะ เกิดช่องว่างการสื่อสารและรับรู้ ทา
ให้ผู้บริหารจานวนมากละเลยที่จะพัฒนาติดตาม จึงไม่สามารถบริหารกากับเทคโนโลยีดิจิตอลและเครือข่าย
สมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
รัฐบาลได้กาหนดนโยบาย 4.0 ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวตกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม SMEs ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่สามารถนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT มาใช้ในธุรกิจได้ เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะในการใช้ประโยชน์จาก ICT มาใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมภายใต้กรอบแนวคิด
ดิจิทัลเอสเอ็มอี (Digital SMEs) ด้วยการปรับกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดิจิทัลอย่างเป็นระบบ 5 ด้าน ดังนี้
1) การสร้ างผู้ ป ระกอบการใหม่ด้ านดิ จิ ทั ล (New Digital Entrepreneur) เป็ น การให้ ค วามรู้เพื่ อ
เตรี ย มความพร้ อ มแก่ ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ IT เช่ น กลุ่ ม ผู้ เ ขี ย น Application และเกมส์ ต่ า ง ๆ บน
Smartphone หรื อ กลุ่ ม ฟรี แลนซ์ ท า Animation/Graphic Design ต่ าง ๆ ให้ ส ามารถเริ่มต้ น และดาเนิ น
ธุรกิจได้ โดยมีเป้าหมาย 500 คน รวมทั้งปรับหลักสูตร “โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” (NEC) ให้มี
เนื้อหาหลักสูตรที่ทันสมัยและครอบคลุมความรู้ด้าน IT ให้มากขึ้นมีเป้าหมาย 1,000 คน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ในวาระครบรอบ 62 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์

145

2) เอสเอ็มอีอัจฉริยะ (Intelligence SMEs) เป็นการนา IT มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของ
ธุร กิ จ SMEs ด้ ว ยการใช้ ร ะบบ Enterprise Resource Planning หรือ ERP ในการบริห ารด้ านต่ าง ๆ การ
จัดการ Supply Chain และสต็อคสินค้า การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสังคม
ออนไลน์ รวมถึงการให้ทุนสมทบจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงธุรกิจโดยนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ
เป้าหมายรวม 480
3) กิ จ การดิจิ ทั ล เพื่ อวิส าหกิ จ ชุม ชน (Digital OTOP) โดยส่ งเสริม ให้ กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า OTOP ที่ มี
ศักยภาพสามารถทาการตลาดด้วยสื่ อดิจิ ตอลและสื่ อออนไลน์ ผ่านกระบวนการอบรมและให้ คาปรึกษา
แนะนาในการใช้สื่อออนไลน์การจัดทาเว็บไซต์รูปแบบอีคอมเมิร์ซ และสื่อสังคมออนไลน์โดยกาหนดเป้าหมาย
ที่กลุ่ มรักษ์ภูมิปั ญ ญาที่มีศักยภาพในการเข้าสู่ ตลาดระดับสากลเพื่อนาเสนอวัฒ นธรรม อัตลั กษณ์ และภู มิ
ปัญญา ที่นามาใช้สร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ในเบื้องต้นอย่างน้อย 70 ผลิตภัณฑ์
4) การสร้ า งสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ ดิ จิ ทั ล (Digital Knowledge Society)เป็ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ผู้ป ระกอบการ SMEs ที่สนใจและมีองค์ความรู้ในด้าน IT และการดาเนินธุรกิจกิจโดยใช้ประโยชน์จากสื่ อ
ดิจิ ทัล ผ่ านการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ระหว่างกัน และการอบรมสั มมนาในหลั กสู ตร เช่น “Digital Marketing
การตลาดแห่งอนาคต”และ “เปิดร้านออนไลน์แบบเข้าใจมีชัยแน่นอน”เป็นต้น โดยมีเป้าหมายผู้ประกอบการ
ในเครือข่าย 1,000 ราย
5) การพัฒ นาที่ป รึกษาธุรกิจ โลกไซเบอร์ (Cyber Service Provider) เป็นการอบรมพั ฒ นากลุ่ มที่
ปรึกษาธุรกิจจานวน 60 คนให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการดาเนินธุรกิจในโลกออนไลน์ โดยมีเนื้อหาการอบรมที่
เน้นการประยุกต์ใช้ระบบ ERPการใช้อีคอมเมิร์ซ การทาตลาดออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย ทั้งนี้ ที่ปรึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติโดยการให้บริการปรึกษาแนะนาต่อ SMEs ด้วย
อย่ างไรก็ตาม ในทางปฏิบั ติ การขับเคลื่อยนโยบายประเทศไทย 4.0 ต้องประสบปัญ หาอุปสรรค
มากมายในการบริหารนาการเปลี่ยนแปลง ในเชิงแนวคิด นโยบาย Thailand 4.0 ถือเป็นทิศทางการพัฒนา
ประเทศที่ถูกต้อง เนื่องจากประเทศไทยต้องการนวัตกรรมเข้ามาช่วยพัฒ นา แต่ สิ่งที่น่าเป็นห่ วงที่สุด คือ
นโยบายมีภาพกว้าง แต่ขาดรายละเอียด โดยเฉพาะการพัฒนาคน ที่ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ทั้งๆ ที่รัฐบาล
บอกว่า ส่วนที่สาคัญที่สุดใน Thailand 4.0 ก็คือคนไทย 4.0 ผู้วิจัยเห็นความจาเป็นในการศึกษาวิจัยที่ต้องมี
การศึกษาและพัฒนากาลังคนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ บริหารหลักในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่รัฐบาลกาหนด
เป็นนโยบายสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเอกชน จึงได้จัดทาความจาเป็นการพัฒนานักบริหารดิจิตอล
เพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 ศึกษาวิเคราะห์นโยายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลที่มีต่อความจาเป็นในการพัฒนานักบริหาร
ดิจิทัล
2.2 ศึกษาวิเคราะห์ความเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหาร
2.3 ศึกษาวิเคราะห์ เทคโนโลยี ดิ จิทัล ที่ ส ามารถน ามาประยุกต์ ใช้ในการบริห ารจัดการ เพื่ อการ
พัฒนานักบริหารดิจิทัล
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2.4 ศึกษาวิเคราะห์ความจาเป็นและเสนอแนะหลักสูตรการพัฒนานักบริหารดิจิทัล เพื่อสนับ สนุนน
โยบายประเทศไทย 4.0
4. ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตการวิจัยของโครงการนี้ กาหนดเป็น 3 ลักษณะด้วยกันตือ
1) ขอบเขตตัวแปรในการวิจัย ประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ในส่วนของตัวแปรต้น มี 3
ตั ว แปรหลั ก คื อ นโยบายประเทศไทย 4.0 เทคโนโลยี ดิ จิต อลเพื่ อ การบริห าร ความเห็ น ที่ มี ต่ อ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารของผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ ความจาเป็น
การพัฒนานักบริหารดิจิตอล
2) ขอบเขตพื้น ที่ในการวิจัย ศึกษาความเห็ นของผู้ ประกอบการขนาดกลางและเล็กเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานครเพื่อให้เหมะสมกับงบประมาณ และ ระยะเวลาในการศึกษา
3) ขอบเขตระยะเวลาในการศึกษา ศึกษาข้อมูลและสถานการต่าง ๆ ในปัจจุบันตามนโยบายรัฐบาล
โดยใช้ระยะเวลาการดาเนินโครงการ 6 เดือน ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2559 ถึงเดือน เมษายน พ.ศ. 2560
5. วิธีดาเนินการวิจัย
โครงการวิจัยนี้เป็นการวิจัยผสมระหว่างเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ จากการ
เก็บข้อมูลสนามจากผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กจานวน 398 ราย และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลในการดาเนินงานกากับตามโยบายประเทศไทย 4.0 ดิจิตอล นอกจากนี้
เก็ บ ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ จากเอกสาร ทั้ ง ต ารา ผลงานวิ จั ย เอกสารเผยแพร่ ข องส่ ว นราชการจาก ห้ อ งสมุ ด
อินเตอร์เน็ท และข้อมูลเอกสารของส่ว นราชการที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณาเพื่ออธิบายภูมหลังผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยการแจกแจงสถิติ ความถี่และร้อย
ละ วิเคราะห์ความเห็นผู้ประกอบการด้วยค่าเฉลี่ย และ Standard Deviation ทาการทดสอบสมมุติฐานด้วย
สถิตเชิงอนุมาร T-test และ F-test ส่วนข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกใช้การวิเคราห์เชิงคุณภาพ
ผสมหลายวิ ธี ได้ แ ก่ การวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content Analysis) การจ าแนกและจั ด ระบบข้ อ มู ล
(Typology and Taxonomy) การเป รี ย บ เที ยบ เห ตุ ก ารณ์ (Constant Comparison) การวิ เ คราะห์
ส่วนประกอบ (Componential Analysis) และการวิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis)
6. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบความคิดการวิจัย
วรรณกรรมในการศึกษาวิจัยความจาเป็นการพัฒนานักบริหารดิจิตอลเพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย
4.0 ประกอบด้วย 4 หัวข้อย่อยคือ 1) นโยบายประเทศไทย 4.0 2) แนวคิดทฤษฎีการประกอบการ SMEs 3)
แนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการบริหาร 4) แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รายละเอียดแต่
ละหัวข้อ ดังนี้
6.1 นโยบาย ประเทศไทย 4.0
ประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
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ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” มีภารกิจสาคัญ
ในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศ
ให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21
ได้ (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์)
ประเทศไทย 4.0 มี ความเป็ น มาจากพั ฒ นาการของรูป แบบทางเศรษฐกิ จที่ ขั บ เคลื่ อ นโดยอาศั ย
โครงสร้างการผลิต และพื้นฐานในการประกอบอาชีพของคนในสังคมไทย ทั้งนี้ อาจพิจารณาบทบาทการ
พัฒนาประเทศไทย ในอดีต 3 ระยะ ได้แก่ Thailand 1.0 เป็นยุคที่เน้นเกษตรกรรม ส่วน Thailand 2.0 เป็น
ยุคที่เน้นอุตสาหกรรมเบา มีการนาทรั พยากรธรรมชาติ มาแปรรูปกันมากขึ้น แต่เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่มีความ
ซับซ้อน และ Thailand 3.0 เป็นยุคที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก เกิดจากกระแสของโลกาภิวัฒน์ คนต่างชาติเข้า
มาลงทุนในประเทศเพิ่มมากขึ้น ประเทศไทยเต็มไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ แต่คนไทยขาดความเป็นเจ้าของ ยึด
ติดอยู่กับตัวเลขส่งออก ไม่สามารถยกระดับสินค้าให้มีคุณค่าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นได้

ดังนั้ น ประเทศไทย 4.0 (ผู้จัดการออนไลน์ , 2559) จึงกาหนดแนวทางในการนาพาเศรษฐกิจของ
ประเทศให้หลุดพ้นจาก 3 กับดักที่กาลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน อันประกอบด้วย 1) กับดักความเหลื่อมล้า 2) กับ
ดักความไม่ส มดุล ระหว่างมนุ ษย์ กับ สิ่ งแวดล้ อม และ 3) กับดักรายได้ปานกลาง โมเดล ประเทศไทย 4.0
ประกอบด้วย กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) คือ 1) Productive Growth Engine เพื่อปรับเปลี่ยน
ประเทศไทยสู่ High Income Country ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์
2) Inclusive Growth Engine เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้ โอกาส และความ
มั่นคงที่เกิดขึ้น โดยสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัด พัฒนาเศรษฐกิจและระดับฐานรากใน
ชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้วิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก
การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให้ทันกับพลวัตร
การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก 3) Green Growth Engine คานึงถึงการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ
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สิ่งแวดล้อม โดยการมุ่งเน้น การใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมที่คานึงถึงความได้เปรียบเรื่อง
ต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การคานึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ
(Lost Advantage)
ประเทศไทย 4.0 มีเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสาคัญ คือ
1) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่
เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรและ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
2) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่การ
เป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
3) เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่า ไปสู่ High Value Services
4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
6.2 แนวคิดทฤษฎีการประกอบการ SMEs
กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ เช่น กระทรวง
การคลั ง ธนาคารแห่ งประเทศไทย สภาอุ ต สาหกรรมแห่ งประเทศไทย หอการค้ า ไทย บรรษั ท เงิน ทุ น
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ ก ารเกษตร ธนาคารออมสิ น และบรรษั ท ประกั น สิ น เชื่ ออุ ตสาหกรรมขนาดย่อ ม บรรษั ท เงิน ทุ น
อุตสาหกรรมขนาดย่อม รวมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้มาร่วมระดมสมองและ
พิจ ารณาให้ค วามหมายของ SMEs ค าย่อ มาจากภาษาอัง กฤษว่า “Small and Medium Enterprises”
หมายถึง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วยกิจการผลิต กิจการการค้าและกิจการการบริการ โดยได้
กาหนดคุณลักษณะของวิสาหกิจที่จะเป็น SME ให้พิจารณาจากเกณฑ์มูลค่าชั้นสูงของทรัพย์สินถาวรที่กิจการนั้นมี
อยู่ ดั งนี้ (รสวัน ต์ ก้ อ นพรหม, 2545, น. 4-5; มานพ ชิ วธนาสุ นทร, 2542, น. 5) จากการศึ ก ษาได้ พ บว่ า
สาระสาคัญที่ SMEs ทาให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมดังนี้
SMEs เป็นแหล่งรองรับการว่าจ้างแรงงานขนาดใหญ่ และกระจายอยู่ทั่วประเทศ SMEs เป็นหน่วยผลิตที่
สนับสนุน และเชื่อมโยงไปสู่กิจการขนาดต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจการขนาดใหญ่ ขนากลางและหรือกิจการขนาดย่อม
ด้วยกันเอง ในรูปแบบของการผลิตเป็นสินค้าวัตถุดิบขั้นต้น ขั้นกลางด้วยวิธีการว่าจ้างการผลิต การรับช่วงการผลิต
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้ารวมทั้งทารายได้นาเข้าเงินตราต่างประเทศจากการส่งออก และยังสามารถผลิต
สินค้าและบริการเพื่อทดแทนการนาเข้าอันทาให้ประเทศสามารถประหยัดเงินตราต่างประเทศ (novabizz ,2560).
แนวคิดทฤษีการจัดการตลาด Kotler, Kartajaya, and Huan (2014) แบ่งวิวัฒนาการในการจัดการ
ตลาดเป็น 4 ยุค ด้วยกันคือ ยุคที่ 1 ผลิตภัณฑ์คือทุกสิ่ง (Product is Everything) ผู้ผลิตและจัดจาหน่ายจะ
เป็นเจ้าของตลาด ยุคที่ 2 ลูกค้าคือพระเจ้า (Customer is a God) ลูกค้าเป็นผู้มีอิทธิพลทางการตลาดมากขึ้น
นักการตลาดจะต้องไล่ตามจับ ความต้องการของลู กค้าเพื่อตอบสนองให้ ได้ ยุคที่ 3 พลั งสังคมคือผู้ นาทาง
(Social Power Lead the Way) ใช้แนวคิด Value-driven หรือขับเคลื่อนด้วยคุณค่า ผ่านทางวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ ที่มีความหมายต่อโลกและมวลมนุษย์ ยุคที่ 4 เป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโยลรดิจิทัลแบบต่าง ๆ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ในวาระครบรอบ 62 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์

149

กระตุ้ น อารมณ์ ผู้ บ ริ โภคเพื่ อ เข้ าถึ งลู ก ค้าได้ มากขึ้น และมีส่ ว นร่ว มมากขึ้น กว่าเดิ ม (Kotler, Kartajaya, &
Setiawan, 2017, pp. 43-53, pp. 107-118) Kotler et al. (2014) ได้พูดถึงแนวโน้มของการตลาดในเอเชีย
ว่า ในศตวรรตที่ 21 นี้ จะเป็นยุคของการตลาดในเอเชีย ไม่ว่าจะดูในด้านอัตราการเติบโตและการพัฒนาเท
คโนลียี โดยมีประเทศจีนเป็นพลังขับเคลื่อนที่สาคัญ หลังจากที่ปล่อยให้ยุโรปครอบครองในศตวรรษที่ 19 และ
อเมริกา เป็นผู้นาในศตวรรษที่ 20 ที่ผ่านมา (Kotler et al., 2014).
การศึกษารายละเอียดของวัฏ จักรชีวิตผลิตภัณฑ์จะมีประโยชน์ต่อนักการตลาดและนักธุรกิจ การ
เรียนรู้ความต้องการของลูกค้าหรทอผู้ซื้อที่มีต่อผลิตภัณฑ์ จากการวิเคราะห์ลักษณะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ขั้นตอนของวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ช่วยให้สามารถวางแผนการตลาด กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด กาหนดส่วน
ประสมการตลาด (Marketing Mix) ได้ถูกต้องและเหมาะสม วัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Stages of Product
Life cycle) ประกอบด้ ว ยวงจร 4 ขั้ น ตอน คื อ ขั้ น แนะน าผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product Introduction) ขั้ น ตลาด
เจริ ญ เติ บ โต (Market Growth) ขั้น ตลาดอิ่ มตั ว (Market Maturity) ขั้ น ยอดขายตกต่า (Sales Decline)
(Anderson, Zeithaml, & Carl,1984, pp. 5-24)
การจั ด การซั พพลายเชน (Supply Chain) หรือ การจัด การห่ ว งโซอุปทาน เป็ นการจัดล าดับของ
กระบวนการทั้ ง หมดที่ มี ต่ อ การสร้ า งความพอใจให้ กั บ ลู ก ค้ า โดยเริ่ มต้ น ตั้ ง แต่ ก ระบวนการจั ด ซื้ อ
(Procurement) การผลิ ต (Manufacturing) การจั ด เก็ บ (Storage) เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information
Technology) การจัดจาหน่วย (Distribution) และการขนส่ง (Transportation) ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้จะ
จัดระบบให้ประสานกันอย่างคล่องตัว หรือความพยายามทุก ๆ ประการ ที่จะทาให้เกิดความมีประสิทธิภาพใน
ด้านการผลิต และการจัดส่งสิน ค้า หรือบริการ จากผู้ผลิตสินค้า ถึงผู้ซื้อ หรือลูกค้า โดยจะเน้นที่การทาให้
กิจกรรมการสั่งซื้อวัตถุดิบ และส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ เป็นไปอย่างราบรื่น และประหยัดที่สุด โซ่อุปทาน
ประกอบด้วยการผลิต และการกระจายของสินค้าหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกัน ทั้งในแง่ของเวลาการจัดส่ง
ต้นทุน และความต้องการของลูกค้า ซึ่งปัจจัยทั้งหมดล้วนเปลี่ยนแปลงง่าย และทานายได้ยาก การจัดการกับโซ่
อุปทานที่มีประสิทธิภาพ จึงเปรียบเสมือนกับการรักษาสมดุลของสิ่งที่สลับ ซับซ้อนซึ่งต้องการการเตรียมความ
พร้อมที่ดีเยี่ยม และมีการวางแผนที่เหมาะสมพร้อมรับมือกับข้อมูลในอนาคต (Kozlenkova, Hult, Lund,
Mena, & Kekec, 2015, pp. 586-609)
6.3 แนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการบริหาร
ความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ ามามีอิทธิพลอย่างรวดเร็ว และได้เปลี่ยน
วิถีทางการดาเนินชีวิต การดาเนินธุรกิจ และการสื่อสารของคนในสังคมไปอย่างมากมาย ทาให้เกิดการเปลี่ยน
กลไกและรูปแบบการดาเนินธุรกิจสู่รูปแบบใหม่ เทคโนโลยีดิจิตอลที่ส่งผลต่อการบริหารที่สาคัญ ได้แก่
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ปั จจุบันเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งเชื่อมโยงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ย่อย ๆ และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตั้งกระจายอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ ครอบคลุม เกือบทุกพื้นที่ทั่ว
โลกเข้าด้วยกัน ทาให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสาร หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หรือค้น หาข้อมูลที่อาจจะ
อยู่ห่างไกลคนละ มุมโลกได้อย่างสะดวก และรวดเร็วอีกทั้งยังมีค่า ใช้จ่ายที่ถูกกว่าการติดต่อสื่อสารในรูปแบบ
อื่นอีกด้วย บริการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่สาคัญคือ 1) บริการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
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Mail หรื อ e-Mail) 2) บริ ก ารถ่ า ยโอนแฟ้ ม ข้ อ มู ล (File Transfer Protocol) 3) บริ ก ารเข้ า ใช้ ร ะบบ
คอมพิว เตอร์ระยะไกล (Remote Login, Telnet) 4) บริการแลกเปลี่ ยนข้อมูลและความคิดเห็ น (Usenet
News) 5) บริ ก ารติ ด ต่ อ สนทนาออนไลน์ (Chat) 6) บริก ารค้ น หาข้ อ มู ล และแสดงข้ อ มู ล ในลั ก ษณะของ
Gopher, Archie และ WAIS เป็ นกลุ่มโปรแกรมที่ช่วยอานวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการใน
อินเตอร์เน็ต 7) บริการค้นหาและแสดงข้อมูลผ่านเครือข่ายใยแมงมุม (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, 2541)
เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศ การสื่อสารโดย
ผ่านดาวเทียมจะทาโดยการส่งสัญญาณสื่อสารจากสถานีภาคพื้นดินแห่งหนึ่งขึ้นไปยังดาวเทียม เมื่อดาวเทียม
รับก็จะส่งกลับมายังสถานีภาคพื้นดินอีกแห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง เราใช้ดาวเทียมเพื่อแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์
ได้ การสื่อสารด้วยเส้นใยนาแสง (Fiber Optic) เส้นใยนาแสงมีลักษณะเป็นท่อแก้วที่อ่อนตัวอยู่ในสายที่หุ้ม
ด้วยพลาสติก ลักษณะของท่อแก้วหุ้มด้วยสารพิเศษที่ทาให้เกิดการหักเหของแสงอยู่ในภายท่อแก้ว ดังนั้นเรา
สามารถส่งแสงจากปลายด้านหนึ่งให้ไปปรากฏที่ปลายอีกด้านหนึ่ งได้ ทาให้เรารับส่งสัญญาณข้อมูลไปกับแสง
ได้มากและรวดเร็ว โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล (Integrated Service Digital Network: ISDN)
เป็นการขยายการบริการจากระบบโทรศัพท์เดิมให้เป็นระบบดิจิทัลคือส่งสัญญาณข้อมูลตัวเลขแทนเสียง แทน
ภาพ แทนข้อมูล สามารถประยุกต์ให้เป็นระบบโทรศัพท์ที่เห็นภาพ ใช้ส่งโทรสาร ใช้เป็นระบบการประชุมทาง
วีดิทัศน์ ใช้ในการส่ งข้อมูล ทางคอมพิวเตอร์ เพื่ อเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ (ประสิ ทธิ์ ทีฆพุฒิ ,
2555) ระบบสื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Phone System) หรือที่เรียกว่าระบบเซลลูลาร์โฟน (Cellular Phone
System) ที่ใช้กับโทรศัพท์ ทาให้มีโทรศัพท์ติดรถยนต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ปัจจุบันการสื่อสารระบบนี้เป็นที่
แพร่หลายและนิยมใช้กันมาก (อดิศยา เจริญผล, 2560) ระบบสื่อสารไร้สาย (Wireless Communication)
เป็ น เทคโนโลยี ที่พั ฒ นาขึ้น เพื่อ สร้างความสะดวกในการเชื่อมต่ออุ ปกรณ์ ต่าง ๆ เข้าสู่ เครือข่าย เชื่อ มโยง
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เข้าสู่เครือข่ายด้วยสัญญาณวิทยุ ระบบเครือข่ายไร้สายที่รู้จักและนามาประยุกต์ใช้กันมาก
ได้แก่ Wireless Lan, Bluetooth, Remote Control, และการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่าง ๆ (ไพโรจน์ ไววานิช
กิจ, 2552)
เทคโนโลยี Cloud Computing เป็นบริการที่ครอบคลุมถึงการให้ใช้กาลังประมวลผล หน่วยจัดเก็บ
ข้ อ มู ล และระบบออนไลน์ ต่ า ง ๆ จากผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร เพื่ อ ลดความยุ่ ง ยากในการติ ด ตั้ ง ดู แ ลระบบ ช่ ว ย
ประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเอง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,
2560)
เทคโนโลยี Social Media เป็นสื่อสังคมออนไลน์ผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการทากิจกรรมร่วมกัน
บนอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบของเว็บไซต์ สามารถ สื่อสารได้ทั้ง 2 ทาง โดยผู้ใช้เป็นผู้สื่อสารเรื่องราว รูปภาพ
และวิดีโอเชื่อมโยงกับความสนใจและ กิจกรรมของผู้อื่น แบ่งปันให้ผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายของตนได้รับรู้ ช่วยให้
หาเพื่ อ นบนโลก อิน เตอร์ เน็ ตได้ง่ายเป็ น สถานที่ พ บปะสั งสรรค์แบบออนไลน์อี กแห่ งหนึ่ งที่ ให้ ผู้ ใช้บ ริการ
สามารถที่ จะสร้างประวัติส่วนตัวเพื่อแนะนาตัวเองและสร้างเครือข่ายส่วนบุคคลของตนเพื่อติดต่อ กับผู้อื่น มี
การนามาใช้ทางด้านธุรกิจ โปรโมทตนเอง โปรโมทสินค้า หรือองค์กร รวมถึงใช้เป็นช่องทางสร้างความสัมพันธ์
กับ ลูกค้าสร้างกิจกรรม เช่น Google+ Facebook Youtube Line Instagram Twitter MySpace เป็นต้น
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เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็น เว็บที่สร้างขึ้นมาเพื่อการตอบสนองความต้องการในการติดต่อธุรกิจหรือหาเพื่อนบน
โลกไซเบอร์ ทั้งสิ้น (เอมิกา เหมมินทร, 2560)
การพาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Commerce) หรื อ อี ค อมเมิ ร์ ซ (e-Commerce) หรื อ
พาณิชยกรรมออนไลน์ หมายถึง การทาธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในทุก ๆ ช่องทางที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์
ได้ แ ก่ อิ น เทอร์ เน็ ต และระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ การพาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส ามารถกระท าผ่ า น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การโฆษณาในอินเทอร์เน็ต แม้กระทั่ง
ซื้อขายออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพื่มประสิทธิภาพขององค์กร โดยการลดบทบาทของ
ความสาคัญขององค์ประกอบทางธุรกิจลง เช่น ทาเลที่ตั้ง อาคารประกอบการ โกดังเก็บสินค้า ห้องแสดงสินค้า
รวมถึงพนักงานขาย พนักงานแนะนาสินค้า พนักงานต้อนรับลูกค้าเป็นต้น ดังนั้นจึงลดข้อจากัดของระยะทาง
และเวลา ในการท าธุรกรรมลงได้ (ทวีศักดิ์ กาญจนสุ วรรณ, 2552; จรุม าส ชัยถิรสกุ ล และณั กษ์ กุลิ ส ร์ ,
2556) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีการแบ่งประเภทอีคอมเมิร์ซกันหลายแบบ แบ่งอีคอมเมิร์ซเป็น 5 ประเภท
1) ธุรกิจกับผู้ซื้อปลีกหรือบีทูซี (B-to-C = Business-to-Consumer) 2) ธุรกิจกับธุรกิจหรือบีทูบี (B-to-B =
Business-to-Business) 3) ธุรกิจกับรัฐบาลหรือบีทูจี (B-to-G = Business-to-Government) 4) รัฐบาลกับ
รัฐบาลหรือจีทูจี (G-to-G = Government to Government) และ 5) ผู้บริโภคกับผู้บริโภคหรือซีทูซี (C-to-C
= Consumer-to-Consumer) กระบวนการของพาณิช ย์อิเล็กทรอนิกส์ มีขั้นตอนที่สาคัญ คือ การค้นหา
ข้อมูล การสั่งซื้อสินค้า การชาระเงิน การส่งมอบสินค้า การให้บริการหลังการขาย
6.4 แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การฝึ กอบรมและการพัฒ นา คือ กิจกรรมการเรียนรู้ (Learning) เพื่อปรับปรุงและเพิ่มพูนความรู้
(Knowledge) ความเข้าใจ (Understanding) ทักษาหรือความชานาญการ (Skill) และทัศนคติ (Attitude)
ของบุ ค คล จนเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมและทั ศ นคติ ก ารปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น
ระบบการฝึกอบรมและการพัฒนามีองค์ประกอบที่สาคัญคือ ปัจจัยเข้าสู่ระบบ (Input) กระบวนการ
(Process) ผลที่ได้ (Output) และการป้อนกลับ (Feedback) ลีโอนาร์ด แนดเลอร์ (Nadler, 1982, pp. 1113) สร้างระบบการฝึกอบรมและการพัฒนาเรียกว่า The Critical Events Model โดยกาหนด 9 ขั้นตอน คือ
1) กาหนดความจาเป็นในการฝึกอบรมขององค์การ 2) กาหนดงานเฉพาะที่ต้องปฏิบัติ3 ) กาหนดความจาเป็น
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในองค์การ 4) พิจารราวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 5) สร้างหลักสูตร 6) เลือก
เทคนิคการฝึกอบรม 7) เลือกอุปกรณ์การฝึกอบรม 8) ดาเนินการฝึกอบรม 9) ประเมินผล และติดตามผลการ
ฝึกอบรม และการป้อนกลับระบบการฝึกอบรม
การวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม (Needs Assessment) เป็นขั้นตอนแรกของการจัดการ
ฝึกอบรมอย่างเป็น ระบบ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ 3 ลักษณะคือ การวิเคราะห์ องค์การ การวิเคราะห์
ภารกิจและคุณสมบั ติ และการวิเคราะห์บุคคล กระบวนการหาความจาเป็นในการฝึกอบรมมี 6 ขั้นตอนที่
สาคัญคือ 1) ขั้นการวิเคราะห์สภาพการณ์ การพิจารณาปัจจัยที่บ่งชี้ว่าเกิดปัญหาในหน่วยงานหรือองค์การ
2) ขั้น การวางแผนตั้ งแต่ ก ารสร้ างเครื่ อ งมื อ เพื่ อ หาความต้อ งการจ าเป็ น ในการฝึ ก อบรม วิธี เก็ บ รวบรวม
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ข้อมูล วิธีวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ไปจนถึงวิธีสรุปผลข้อมูล 3) ขั้นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 4) ขั้นกาหนด
เกณฑ์มาตรฐาน เปรียบเทียบความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานกับเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้โดย
การเปรียบเทียบความสามารถของบุ คลากรในการปฏิบัติงานกับเกณฑ์ศึกษาความสามารถของบุคลากรที่
จาเป็นต้องมีในการปฏิบัติงาน และความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้า หมาย ผู้ที่มีปัญหาในการปฏิบัติงาน
5) สร้างหลักสูตรการฝึกอบรม โดยการกาหนดหัวข้อที่จาเป็นต้องฝึกอบรมให้ครอบคลุมความหมายของการ
ฝึกอบรม 6) ขั้นพิจารณาปัญหาและสรุป เป็นการตัดสินใจพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจาก
การพิจารณาแนวทางต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจว่าต้องการไขปัญหาด้วยการฝึกอบรมหรือ
ใช้วิธีอื่น ๆ โดยพิจารณาว่า หากการฝึกอบรมสามารถแก้ไขปัญหาได้ และมีความคุ้มค่า จะจัดฝึกอบรม
หรือไม่ แล้วทารายงานสรุปผลการหาความจาเป็นในการฝึกอบรม
6.5 กรอบความคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณข้างต้น สามารถกาหนดกรอบความคิดของโครงการวิจัย ความจาเป็นการ
พัฒนานักบริหารดิจิตอลเพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ได้ดังนี้
นโยบายประเทศไทย 4.0
ความเห็นผูป้ ระกอบการที่มีต่อการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการบริ หาร

ความจาเป็ น
การพัฒนา
นักบริ หารดิจิตอล

เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อ
การบริ หาร

7. สมมติฐานการวิจัย
การวิจัยในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณของโครงการวิจัยนี้ เป็นการสารวจความคิดเห็นของ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงาน กาหนดสมมุติฐานการวิจัย
โดยมีสมมุติฐานหลัก 4 ข้อคือ
1.ปัจจัยภูมิหลังของผู้ประกอบการที่แตกต่างกันมีปัญหาการบริหารที่แตกต่างกัน
2.ปัจจัยภูมิหลังของผู้ประกอบการที่แตกต่างกันมีความต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่
แตกต่างกัน
3.ปัจจัยภูมิหลังของผู้ประกอบการที่แตกต่างกันมีการใช้ประโยชน์จากซอฟแวร์ดิจิทัลที่แตกต่างกัน
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4.ปัจจัยภูมิหลังของผู้ประกอบการที่แตกต่างกันมีความจาเป็นรับการพัฒนาทักษะการบริหารดิจิทัลที่
แตกต่างกัน
8. ผลการศึกษาวิจัย
ปัจจัยภูมิหลังของผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่เป็น เป็นเพศหญิง จานวน 225
คน (ร้อยละ 56.5) เมื่อจาแนกอายุพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ระหว่ าง 30-39 ปี จานวน 154 คน (ร้อยละ 38.7) มี
การศึกษาอยู่ที่ระดับปริญญาตรี จานวน 260 คน (ร้อยละ 65.3) มีสถานภาพโสด จานวน 255 คนเป็นส่วน
ใหญ่ (ร้ อยละ 64.1) เป็ น ธุรกิจการค้าส่งจานวน 171 คน (ร้อยละ 43.4) ขนาดธุรกิจน้อยกว่า 1 ล้ านบาท
จานวน 159 คน (ร้อยละ 39.9) พนักงานของกิจการส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 1-20 คน จานวน 255 คน (ร้อยละ
64.1) ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นพนักงานมากถึง 156 คน (ร้อยละ 39.3) ระยะเวลาในการประกอบการส่วน
ใหญ่ไม่เกิน 3 ปี จานวน 123 คน (ร้อยละ 30.9) มีความเห็นดังนี้
8.1 ความเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อกการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหาร
การวิเคราะห์ ความเห็ น ของผู้ ป ระกอบการใช้ส ถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยวิเคราะห์
ความเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อความจาเป็นการพัฒนานักบริหารดิจิทัลใน 4 ด้าน คือ 1) ปัญหาการบริหาร
ของผู้ประกอบการ 2) ความต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 3) การใช้ Software เพื่อประโยชน์การ
บริหารธุรกิจ และ 4) ความจาเป็นรับการพัฒนาทักษะการบริหารดิจิทัล
การกานดค่าคะแนนในการคานวณความเห็น กาหนดดังนี้
ความเห็น
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วย
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยอย่างยิ่ง

การกาหนดค่าเพื่อประมวลผล
1
2
3
4

การอ่านค่า
1.00-1.75
1.76-2.50
2.51-3.25
3.26-4.00

รายละเอียดพิจารณาดังนี้
8.1.1 ปัญหาการบริหารของผู้ประกอบการ
ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในเรื่องการประสบปัญหาการบริหารในการประกอบการ
ปัญหาการบริหารในการประกอบการ
N=398
ระดับความเห็น
ของผู้ประกอบการ
Mean
SD.
1. การวางแผนและกลยุทธ์
2.53
.857
เห็นด้วยมาก
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
2.46
.929
เห็นด้วย
3. การส่งเสริมตลาดและการขาย
2.67
.926
เห็นด้วยมาก
4. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการจัดส่ง
2.38
.914
เห็นด้วย
5. การจัดการทุนมนุษย์
2.51
.965
เห็นด้วยมาก
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ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในเรื่องการประสบปัญหาการบริหารในการประกอบการ (ต่อ)
ปัญหาการบริหารในการประกอบการ
N=398
ระดับความเห็น
ของผู้ประกอบการ
Mean
SD.
6. การชาระเงินและบัญชี
2.27
.991
เห็นด้วย
7. การจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศ
2.40
.911
เห็นด้วย
8. การบริการ
2.40
1.016
เห็นด้วย
9. การสื่อสารและประสานงาน
2.45
1.034
เห็นด้วย
รวม
2.45
.949
เห็นด้วย
จากตารางที่ 4.10 พบว่าจากผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 398 คน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ประสบปัญหาการบริหารในการประกอบการโดยภาพรวมคือ ค่าเฉลี่ย 2.45 ระดับความเห็น เห็นด้วย โดยการ
ส่งเสริมตลาดและการขายมีระดับ ความคิดเห็ นสู งสุ ดคือ ค่าเฉลี่ ย 2.67 ระดับ ความคิดเห็ น เห็ น ด้วยมาก
รองลงมาคือ การวางแผนและกลยุทธ์ ค่าเฉลี่ย 2.53 ระดับความคิดเห็น เห็นด้วย ส่วนระดับความเห็นที่ต่า
ที่สุดมี 2 เรื่องคือ การจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศ และการบริการ โดยมีค่าเฉลี่ย 2.40 ระดับความเห็น
เห็นด้วย
8.1.2 ความต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
ตารางที่ 4.11 ระดับความเห็นในเรื่องความต้องการในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
ความต้องการในการใช้ประโยชน์
N=398
ระดับความเห็น
จากเทคโนโลยีดิจิทัล
Mean
SD.
1. ใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในการดาเนินธุรกิจ
2.99
.856
เห็นด้วยมาก
2. ใช้สื่อสารภายในของหน่วยงาน
2.79
.954
เห็นด้วยมาก
3. ใช้เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ
3.04
.901
เห็นด้วยมาก
4. ใช้เป็นระบบการทางาน
2.94
.907
เห็นด้วยมาก
5. ใช้โปรแกรมหรือซอฟแวร์ประยุกต์เฉพาะด้าน
2.87
1.004
เห็นด้วยมาก
6. ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
2.93
.951
เห็นด้วยมาก
7. ใช้เพื่อการติดตามและประเมินผลการทางาน
2.82
.987
เห็นด้วยมาก
8. ใช้เพื่อลดต้นทุนการทางาน
3.06
.934
เห็นด้วยมาก
9. ใช้เพื่อเผยแพร่นโยบาย/แผนการทางาน
2.76
.942
เห็นด้วยมาก
10. ใช้จัดเก็บข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
2.92
.960
เห็นด้วยมาก
รวม
2.91
.939
เห็นด้วยมาก
จากตารางที่ 4.11 พบว่าจากผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 398 คน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ต้องการในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลโดยภาพรวมคือ ค่าเฉลี่ย 2.91 ระดับความเห็น เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง โดยใช้เพื่อลดต้นทุนการทางานมีระดับความคิดเห็นสูงสุดคือ ค่าเฉลี่ย 3.06 ระดับความคิดเห็น เห็นด้วย
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อย่างยิ่ง รองลงมาคือ ใช้เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ ค่าเฉลี่ย 3.04 ระดับความคิดเห็น เห็นด้วย
อย่างยิ่ง ส่วนระดับความเห็นที่ต่าที่สุดคือ ใช้เพื่อเผยแพร่นโยบาย/แผนการทางาน โดยมีค่าเฉลี่ย 2.76 ระดับ
ความเห็น เห็นด้วย
8.1.3 การใช้ Software เพื่อประโยชน์การบริหารธุรกิจ
ตารางที่ 4.12 ระดับความเห็นในเรื่องการใช้ประโยชน์ Software เพือ่ การทางานในธุรกิจ
การใช้ประโยชน์ Software เพื่อการทางานในธุรกิจ
N=398
ระดับความเห็น
Mean
SD.
1. Line
3.18
.931
เห็นด้วยมาก
2. Facebook
3.06
.910
เห็นด้วยมาก
3. Google
3.04
.950
เห็นด้วยมาก
4. Youtube
2.49
1.028
เห็นด้วย
5. Instagram
2.59
1.077
เห็นด้วยมาก
6. Twitter
1.96
.929
เห็นด้วย
7. Skype
1.91
.891
เห็นด้วย
8. Cloud
2.24
1.081
เห็นด้วย
9. Application Software บนมือถือ
2.83
1.031
เห็นด้วยมาก
10. Application Software จากเครื่องคอมพิวเตอร์
2.63
1.063
เห็นด้วยมาก
11. ระบบเครือข่าย Lan
2.59
1.149
เห็นด้วยมาก
12. ระบบเครือข่ายไร้สาย Wireless
2.84
1.152
เห็นด้วยมาก
13. MS Excel
2.58
1.054
เห็นด้วยมาก
14. MS Access
2.24
1.050
เห็นด้วย
15. โปรแกรม Microsoft Office อื่นๆ
2.63
1.005
เห็นด้วยมาก
16. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย
2.93
.981
เห็นด้วยมาก
17. เทคโนโลยีการวางแผนและกลยุทธ์
2.85
1.370
เห็นด้วยมาก
18. เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2.97
.917
เห็นด้วยมาก
19. เทคโนโลยีการส่งเสริมตลาดและการขาย
3.02
.862
เห็นด้วยมาก
20. เทคโนโลยีการจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการจัดส่ง
2.80
.981
เห็นด้วยมาก
21. เทคโนโลยีการจัดการทุนมนุษย์
2.73
.870
เห็นด้วยมาก
22. เทคโนโลยีการชาระเงินและบัญชี
2.84
.847
เห็นด้วยมาก
23. เทคโนโลยีการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศ
2.88
.889
เห็นด้วยมาก
24. เทคโนโลยีการบริการ
2.88
.868
เห็นด้วยมาก
รวม
2.69
.995
เห็นด้วยมาก
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จากตารางที่ 4.12 พบว่าจากผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 398 คน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ Software เพื่อการทางานในธุรกิจโดยภาพรวมคือ ค่าเฉลี่ย 2.69 ระดับความเห็น เห็นด้วยมาก โดย
การใช้ LINE มีระดับความคิดเห็นสูงสุดคือ ค่าเฉลี่ย 3.18 ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง รองลงมาคือ
การใช้ Facebook มีค่าเฉลี่ย 3.06 ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง ส่วนระดับความเห็นที่ต่าที่สุดคือ การ
ใช้ Skype โดยมีค่าเฉลี่ย 1.91 ระดับความเห็น เห็นด้วย
8.1.4 ความจาเป็นรับการพัฒนาทักษะการบริหารดิจิทัล
ตารางที่ 4.13 ระดับความเห็นในเรื่องความจาเป็นรับสนับสนุนเพื่อการพัฒนาทักษะการบริหารดิจิทัล
ความจาเป็นรับสนับสนุนเพื่อ
N=398
ระดับความเห็น
การพัฒนาทักษะการบริหารดิจิทัล
Mean
SD.
1 Line
2.90
1.031
เห็นด้วยมาก
2 Facebook
2.95
.983
เห็นด้วยมาก
3 Google
2.96
.931
เห็นด้วยมาก
4 Youtube
2.67
1.028
เห็นด้วยมาก
5 Instagram
2.57
1.066
เห็นด้วยมาก
6 Twitter
2.26
1.020
เห็นด้วย
7 Skype
2.14
.971
เห็นด้วย
8 Cloud
2.42
1.045
เห็นด้วย
9 Application Software บนมือถือ
2.88
1.007
เห็นด้วยมาก
10 Application Software จากคอมพิวเตอร์
2.87
1.027
เห็นด้วยมาก
11 ระบบเครือข่าย Lan
2.62
1.030
เห็นด้วยมาก
12 ระบบเครือข่ายไร้สาย Wireless
2.88
1.039
เห็นด้วยมาก
13 MS Excel
2.56
1.016
เห็นด้วยมาก
14 MS Access
2.41
.997
เห็นด้วย
15 โปรแกรม Microsoft Office อื่น ๆ
2.63
1.008
เห็นด้วยมาก
16 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย
2.91
1.031
เห็นด้วยมาก
17 เทคโนโลยีการวางแผนและกลยุทธ์
3.03
.934
เห็นด้วยมาก
18 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2.96
.993
เห็นด้วยมาก
19 เทคโนโลยีการส่งเสริมตลาดและการขาย
3.03
.951
เห็นด้วยมาก
20 เทคโนโลยีการจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการจัดส่ง 2.85
1.002
เห็นด้วยมาก
21 เทคโนโลยีการจัดการทุนมนุษย์
2.82
.970
เห็นด้วยมาก
22 เทคโนโลยีการชาระเงินและบัญชี
2.89
.939
เห็นด้วยมาก
23 เทคโนโลยีการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศ
2.89
1.000
เห็นด้วยมาก
24 เทคโนโลยีการบริการ
2.86
1.024
เห็นด้วยมาก
รวม
2.82
0.993
เห็นด้วยมาก
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จากตารางที่ 4.13 พบว่าจากผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 398 คน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
จาเป็นรับสนับสนุนเพื่อการพัฒนาทักษะการบริหารดิจิทัลโดยภาพรวมคือ ค่าเฉลี่ย 2.74 ระดับความเห็น เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง โดยเทคโนโลยีการวางแผนและกลยุทธ์ และเทคโนโลยีการส่งเสริมตลาดและการข ายมีระดับ
ความคิดเห็นสูงสุดคือ ค่าเฉลี่ย 3.03 ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง รองลงมาคือ การใช้ Google และ
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 2.96 ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง ส่วนระดับความเห็นที่ต่า
ที่สุดคือ การใช้ Skype โดยมีค่าเฉลี่ย 2.14 ระดับความเห็น เห็นด้วย
8.2 การทดสอบสมมุติฐาน
การทดสอบสมมุติฐานในการวิจัยนี้ใช้สถิติค่า T-test และ F-test: ANOVA เริ่มจากการคานวณหาค่า
คะแนนรวมข้อย่อยในของแต่ล ะข้อ แล้วน าคะแนนรวมที่ได้มาจัดกลุ่ มในการใส่รหั ส ข้อมูล เมื่อได้ข้อมูล ที่
สามารถใช้วิเคราะห์ได้แล้ว จึงนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามสมมุติฐานการวิจัย ซึ่งมีสมมุติฐานหลัก 5 ข้อคือ
1.ปัจจัยภูมิหลังของผู้ประกอบการที่แตกต่างกันมีปัญหาการบริหารที่แตกต่างกัน
2.ปัจจัยภูมิหลังของผู้ประกอบการที่แตกต่างกันมีความต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่
แตกต่างกัน
3.ปัจจัยภูมิหลังของผู้ประกอบการที่แตกต่างกันมีการใช้ประโยชน์จากซอฟแวร์ดิจิทัลที่แตกต่างกัน
4.ปัจจัยภูมิหลังของผู้ประกอบการที่แตกต่างกันมีความจาเป็นรับการพัฒนาทักษะการบริหารดิจิทัลที่
แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมุตฺฐานโดย น าปัจจัยภูมิห ลั งของผู้ประกอบการมาวิเคราะห์ ร่วมกับปัญ หาการ
บริหาร ความต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ประโยชน์จากซอฟแวร์ดิจิทัล ความจาเป็นรับ
การพัฒนาทักษะการบริหารดิจิทัล มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ T-test สาหรับการวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยภูมิหลัง
ด้านเพศ และสถิติ F-test: ANOVA จะสามารถสรุปการวิจัยตามสมมุติฐานได้ดังนี้
1.สมมุติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยภูมิหลังของผู้ประกอบการที่แตกต่างกันมีปัญหาการบริหารที่แตกต่างกัน
พบว่าปัจจัยภูมิหลังด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ประเภทของธุรกิจ ขนาดธุรกิจ จานวนพนักงาน
ของกิจการ ตาแหน่งผู้ให้ข้อมูล และระยะเวลาในการประกอบการ ที่แตกต่างกัน ต่างก็ล้วนมีปัญหาการบริหาร
ที่แตกต่างกัน
2.สมมุติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยภูมิหลังของผู้ประกอบการที่แตกต่างกันมีความต้องการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลที่แตกต่างกัน พบว่าปัจจัยภูมิหลังด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ประเภทของ
ธุรกิจ ขนาดธุรกิจ จ านวนพนั กงานของกิจการ ตาแหน่งผู้ ให้ ข้อมูล และระยะเวลาในการประกอบการ ที่
แตกต่างกัน ต่างก็ล้วนมีความต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่แตกต่างกัน
3.สมมุติฐานข้อที่ 3 ปั จจัยภูมิห ลังของผู้ประกอบการที่แตกต่างกันมีการใช้ประโยชน์จากซอฟแวร์
ดิจิทัลที่แตกต่างกัน พบว่าปัจจัยภูมิหลังด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ประเภทของธุรกิจ ขนาด
ธุรกิจ จานวนพนักงานของกิจการ และระยะเวลาในการประกอบการ ที่แตกต่างกันมีการใช้ประโยชน์จาก
ซอฟแวร์ดิจิทัลที่แตกต่างกัน ยกเว้นปั จจัยด้านตาแหน่งผู้ให้ ข้อมูลเท่านั้นที่ มีการใช้ประโยชน์จากซอฟแวร์
ดิจิทัลที่ไม่แตกต่างกัน
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4.สมมุติฐานข้อที่ 4 ปัจจัยภูมิหลังของผู้ประกอบการที่แตกต่างกันมีความจาเป็นรับการพัฒนาทักษะ
การบริหารดิจิทัลที่แตกต่างกัน พบว่าปัจจัยภูมิหลังด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ประเภทของ
ธุรกิจ ขนาดธุรกิจ จานวนพนักงานของกิจการ และระยะเวลาในการประกอบการ ที่แตกต่างกันมีความจาเป็น
รับการพัฒนาทักษะการบริหารดิจิทัลที่แตกต่างกัน ยกเว้นปัจจัยด้านตาแหน่งผู้ให้ข้อมูลเท่านั้นที่มีความจาเป็น
รับการพัฒนาทักษะการบริหารดิจิทัลที่ไม่แตกต่างกัน
8.3 บทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมผู้ประกอบการตามนโยบายประเทศไทย
การวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า องค์กรภาครัฐที่มีภารกิจและบทบาทเกี่ยวข้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0
ที่ ส าคั ญ มี 9 องค์ ก ร ได้ แ ก่ 1) ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ ง ชาติ จั ด ท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับต่าง ๆ ประสานการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ 2)
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ ให้มีทักษะที่สูงและตรงกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการ 3) สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้าง
พื้ น ฐานสารสนเทศ ศึ ก ษาวิ จั ย พั ฒ นาและเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานด้ า นรั ฐ บาล
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ 4) บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ ากั ด (มหาชน) (CAT) ให้ บ ริ ก ารด้ านโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองผู้ใช้บริการได้ตรงความต้องการ 5) บริษัท ที
โอที จ ากั ด (มหาชน) (TOT) สร้างหลั กประกัน การเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและการสื่ อสารของประชาชน 6)
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช: NSTDA) สร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ
และวิศวกรรม จนสามารถถ่ายทอดไปสู่ การใช้ประโยชน์ การพั ฒ นากาลั งคน และโครงสร้างพื้น ฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จาเป็นเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 7)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็งแข่งขันได้
8) กรมส่ งเสริม อุตสาหกรรมส่ งเสริม สนั บ สนุ น พัฒ นาอุตสาหกรรม วิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อ ม
วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ เพื่อให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศและมี
ความยั่งยืนสู่สากล และ 9) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ประสานส่วนราชการ
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ให้ ส ามารถบริห ารด้ ว ยขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน
จากการเก็บข้อมูลภารกิจส่ วนราชการทั้งเก้าและสัมภาษณ์ผู้บริห ารที่เกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์
บทบาทที่มีต่อการส่งเสริมผู้ประกอบการตามนโยบายประเทศไทย 4.0 รายละเอียดดังนี้
ส่วนราชการที่ส่งเสริม
ผู้ประกอบการ SMEs
1.สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

ภารกิจ

บทบาทการส่งเสริมผู้ประกอบการตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0
จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ กาหนดนโยบายระดับสูง การประสาน
ต่างๆ ประสานการแปลงนโยบาย นโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อเชื่อมโยง
และยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสู่การ สู่การปฏิบัติยังไม่มีเอกภาพที่ชัดเจน
ปฏิบัติ
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ส่วนราชการที่ส่งเสริม
ผู้ประกอบการ SMEs
2.สานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล

3.สานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์

ภารกิจ

บทบาทการส่งเสริมผู้ประกอบการตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
เพิ่งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยงาน
ซอฟต์แวร์ ให้มีทักษะที่สูงและตรง ให้ความสาคัญกับการพัฒนา OTOP
กับความต้องการของผู้ประกอบการ บทบาทยังไม่ชัดเจน ยังไม่ได้เน้น
นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อรองรับ
ประเทศไทย 4.0 โดยตรง

พัฒนา บริหารจัดการ และ
ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศ ศึกษาวิจัยพัฒนาและ
เสนอแนะแนวทาง มาตรการ และ
มาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
4.บริษัท กสท
ให้บริการด้านโทรคมนาคมและ
โทรคมนาคม จากัด
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มี
(มหาชน) (CAT)
คุณภาพ และสามารถตอบสนอง
ผู้ใช้บริการได้ตรงความต้องการ
5.บริษัท ทีโอที จากัด
สร้างหลักประกันการเข้าถึงข้อมูล
(มหาชน) (TOT)
ข่าวสารและการสื่อสารของ
ประชาชน
6.สานักงานพัฒนา
สร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ
วิทยาศาสตร์และ
และวิศวกรรม จนสามารถถ่ายทอด
เทคโนโลยีแห่งชาติ
ไปสู่การใช้ประโยชน์ การพัฒนา
(สวทช: NSTDA)
กาลังคน และโครงสร้างพื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จาเป็น
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันและพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน
7.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ
(DBD)
ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็ง
แข่งขันได้

เพิ่งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกระทรวง
อยู่ระหว่างการปรับบทบาทแต่มีแผน
แม่บทอย่างกว้าง ๆ

มีการปรับบทบาทและและมีโครงการ
สนับสนุนแข่งขันเพื่อรองรับ
ผู้ประกอบการดิจิทัล
มีโครงการเน้นการวางโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีอยู่เดิม
มีโครงการรองรับโดยตรง ส่งเสริม
SMEs และ Start Up เน้น Coaching
ภาคปฏิบัติ
แต่เป็นการปฏิบัติแบบจุลภาค ยังไม่
สามารถรับงานแบบมวลรวม
มีหลักสูตรฝึกอบรมที่เน้นด้าน
เทคโนโลยี แต่ขาดหลักสูตรเสริมทักษะ
บริหารในงานสนับสนุนอานวยการ
มีโครงการรองรับโดยตรง ส่งเสริม
SMEs และ Start Up มีหลักสูตร
ฝึกอบรมผู้ประกอบการจานวนมาก
หลากหลาย
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ส่วนราชการที่ส่งเสริม
ผู้ประกอบการ SMEs
8.กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม

ภารกิจ
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บทบาทการส่งเสริมผู้ประกอบการตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0
มีแผนแม่บทเพื่อรองรับ นโยบาย
ประเทศไทย 4.0 มีหลักสูตรและ
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ แต่ไม่ได้
เน้นดิจิทัลอย่างชัดเจน

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน
ผู้ประกอบการ เพื่อให้มีสมรรถนะ
และขีดความสามารถในการ
ประกอบการที่เป็นเลิศและมีความ
ยั่งยืนสู่สากล
มีแผนรองรับ SMEs มีหลักสูตรและโครงการ
9.สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ ประสานส่วนราชการสนับสนุน
พัฒนผู้ประกอบการ แต่การรองรับ นโยบาย
ขนาดกลางและขนาด
กิจกรรมเพื่อการพัฒนา
ย่อม (สสว.)
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด ประเทศไทย 4.0 ไม่ชัดเจน
ย่อม ให้สามารถบริหารด้วยขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

8.4 เทคโนโลยีการบริหารสมัยใหม่สาหรับนักบริหารดิจิทัล
การศึกษาเทคโนโลยีการบริหารสมัยใหม่สาหรับนักบริหารดิจิทัลใช้วิธีการศึกาเชิงคุณภาพ สามารถ
สรุปผลการศึกษาเป็น 8 กลุ่มด้วยกัน ในแต่ละกลุ่มจะนาเสนอเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ องค์ประกอบสาคัญของ
เทคโนโลยี และ ขีดความสามารถและประโยชน์สาหรับนักบริหารดิจิทัล รายละเอียดแต่ละกลุ่ม ดังนี้
8.4.1 Internet of Things ( IOT)
องค์ ป ระกอบส าคั ญ A Wireless Sensor Network (WSN) Bluetooth 4.0 IEEE 802.15.4e
WLAN IEEE 802.11™ (Wi-Fi)
ขีดความสามารถและประโยชน์สาหรับนักบริหารดิจิทัล อุปกรณ์สมัยใหม่ที่มี Sensor Nodes เช่น
Smart Device, Smart Grid, Smart Wearables, Smart Home, Smart Network, Smart Intelligent
Transportationม , Smart Supply Chain, Smart Retail, Smart Farming , ฯ ล ฯ ส าม ารถต รวจจั บ
ปรากฏการณ์ต่างๆผ่านอุปกรณ์ตรวจวัด เช่น แสง อุณหภูมิ ความดัน เสียง ภาพ วงจรปิด ฯลฯ เพื่อส่งค่าผ่าน
ระบบสื่อสาร IPv6 และ Gateway เชื่อมต่อไปยังอินเตอร์เน็ต ทาให้สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การเปิด -ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร
เครื่ อ งมื อ ทางการเกษตร อาคาร บ้ า นเรื อ น เครื่ อ งใช้ ในชี วิ ต ป ระจ าวั น ต่ า ง ๆ (Zonkorn, 2017; Arm
Corporation, 2017; Evans, 2011; MarketsandMarkets, 2012; Gantz, 2009).
8.4.2 Cloud Computing
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ส า คั ญ Cloud Infrastructure Cloud Storage Cloud Platform Cloud
Application Core Cloud Services
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ขีด ความสามารถและประโยชน์ ส าหรับ นักบริห ารดิจิทั ล ทรัพ ยากรส าหรับการประมวลผลที่ จัด
เตรียมและจัดการโดยบุคคลหรือองค์กรที่สาม (Third Party) โดยทรัพยากรเหล่ านี้ถูกจัดเตรียมไว้ที่ Data
Center จากนั้น ผู้ใช้ของ Cloud Computing สามารถเข้าไปใช้งานทรัพยากรเหล่านี้โดยการซื้อ (หรือเช่า)
ได้ตามที่ต้องการ ทาให้การทางานเป็นไปอย่างรวดเร็วลดค่าใช้จ่าย ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถแบ่ง
ทรัพยากรไปให้ผู้ใช้จานวนมาก มีความน่าเชื่อถือ ป้องกันการคุกคามความปลอดภั ย สามารปรับเปลี่ยนตาม
ความต้องการของผู้ใช้งานได้ (Gartner.com, 2017).
8.4.3 เทคโลยีเครือข่ายและระบบไร้สาย
องค์ประกอบสาคัญ HUB Switch Router Bridge Gateway OSI Model Network Topology
ขีดความสามารถและประโยชน์สาหรับนักบริ หารดิจิทัล สามารถทางานร่วมกันเป็นกลุ่มในเวลา
พร้อมกัน ใช้ข้อมูลต่างๆและทรัพยากรได้คุ้มค่า เช่น ใช้เครื่องประมวลผลร่วมกัน แบ่งกันใช้แฟ้มข้อมูล ใช้
เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ที่มีราคาแพงร่วมกัน ลดการเคลื่อนที่และการเดินทาง ลดต้นทุน ทางานง่ายรวดเร็ว
สะดวกสบาย (ComGeeks.net, 2560; ICT, 2560).
8.4.4 เทคโนโลยีและโปรแกรมประยุกต์บนมือถือ (m-Commerce)
องค์ประกอบสาคัญ SMS (Shot Message Services) IVR (Interactive Voice Response) WAP
& GPRS WAP( Wireless Application Protocol) CDMA ( Code Division Multiples Access) MMS
(Multimedia Message Service) Bluetooth
ขี ด ความสามารถและประโยชน์ ส าหรับ นั ก บริ ห ารดิ จิ ทั ล การให้ บ ริก ารประเภทเสี ย ง (Sound
Content Services) สามารถให้ บ ริการได้มี ห ลายรูปแบบ ได้แก่ Ringtone หรือ Monotone สามารถส่ ง
เพลงไปยังมือถือผ่าน SMS ได้เลย, Polyphonic สามารถเล่นเสียงดนตรีได้มากกว่า 1 Channel กี่เสียงก็ได้,
เสี ยงพูดหรือเสียงธรรมชาติ เป็น เสียงที่ไม่จาเป็นต้องขอลิ ขสิทธิ์สามารถเอาเทปไปอัดมาทาเป็น Content
บริการได้เลย,True Tone การให้บริการเสียงเรียกเข้าแบบที่เป็นเพลงพร้อมเสียงร้อง, Caller Ring ให้บริการ
เสียงเพลงที่ไว้เล่นขณะมีคนโทรเข้า, Voice Mail ไว้ใช้เพื่อฝากข้อความ
การให้ บ ริ ก ารรู ป ภาพ (Picture Content Services) บริ ก ารรู ป ภาพที่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารได้ ก็ คื อ
Picture Message, Logo, Screen Saver เป็น การส่ งรูปภาพที่มีข้อความต่าง ๆ แทนใจ, Logo และ Mini
Logo การดาวน์ โ หลดภาพเพื่ อ ติ ด ตั้ ง ที่ ห น้ า จอ, Wall Paper และ Screen Saver เป็ น ภาพส าหรั บ
Background ของหน้าจอมือถือ
MMs (Multimedia Message Service) เทคโนโลยีที่ส่งภาพและเสียงที่มีคุณภาพไปแสดงบนมือถือ
ได้ อย่ างสมบู ร ณ์ โดยมีรู ป แบบต่ าง ๆ ดังนี้ e-Card หรือ m-Card สามารถส่ งภาพข้อ ความได้ ผ่ านมื อถือ ,
Game ถือว่าเป็น Mobile Business Content เหมือนกัน, ละครออนโมบาย
การให้บริการข้อมูล (Information Services) ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล, ผลการแข่งขันกีฬา,
ผลการตรวจดวงชะตา หรือการดูดวง , การตรวจสอบการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น, ข่าวประจาวัน, ข่าวดารา,
ร้านอาหารอร่อย, ภาพยนตร์ใหม่หรือรอบฉายภาพยนตร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย ข้อมูลเหล่านี้มีคนกลุ่มใหญ่
ต้องทราบจึงทาการนาข้อมูลเหล่านี้มาบริการให้ผู้ที่ต้องการทราบโดยการสามารถตรวจสอบผ่านมือถือได้
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Partnership Business Model & Content Aggregator หา Partner ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น
เข้ามาทาแทนหรือร่วมทางาน
Content Aggregator (CA) คือการแปลง Content ต่าง ๆ ให้สามารถเป็นบริการที่จัดจาหน่ายได้บน
มือถือและ Marketing Partner จะนาบริการต่าง ๆ ที่แปรรูปไปจาหน่าย
การให้บริการเซิร์ฟเวอร์เพื่อเก็บข้อความและแจ้งเตือนการนัดหมาย เป็นบริการที่ให้ผู้ใช้มือถือส่งรูปภาพหรือ
ข้อความที่มีผู้ส่งมาให้เก็บเอาไปไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ บริการนี้เป็นบริการที่ปรับปรุงมาจากบริการแจ้งเตือนทางอีเมล์
โดยมีการทางานคล้ายกันแต่เปลี่ยนมาให้บริการบนมือถือ
m-Dictionary บริการแปลคาศัพท์ผ่าน SMS บริการนี้เปิดให้ผู้ใช้สามารถส่งคาภาษาอังกฤษที่ต้องการแปล
ผ่าน SMS บริการนี้ถือว่าเป็นบริการที่ให้ประโยชน์มากในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการการแปลคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
อย่างเร่งด่วน
บริการ Healthy Check เป็นบริการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและตรวจสุขภาพด้วยตนเอง
Interactive TV หรือ Mobile 2TV สามารถมีส่วนร่วมกับรายการโทรทัศน์ต่าง ๆ ได้ด้วยกิจกรรมมากมาย
เช่น สามารถออกความคิดเห็นในรายการสนทนาต่าง ๆ ร่วมเล่นเกมส์ ส่ง Chat หรือ สง Vote เป็นต้น ทาให้มี
โอกาสได้รับบริการใหม่ ๆ ในรูปแบบ Interactive ที่ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ สามารถตรวจสอบ Rating
(อุมาวดี สิงหศิวานนท์, 2547)
8.4.5 เทคโนโลยีและโปรแกรมประยุกต์คอมพิวเตอร์บน E-Commerce
องค์ประกอบสาคัญ 1) ธุรกิจกับธุรกิจ (Business-to-Business หรือ B2B) 2) ธุรกิจกับรัฐบาล
(Business-to-Government หรือ B2G) 3) ธุรกิจกับบริโภค(Business-to-Consumerหรือ B2C) รัฐบาลกับ
รั ฐ บ าล (Government-to-Government ห รื อ G2G) 5) รั ฐ บ าล กั บ ป ระช าช น (Government-toCitizenหรือ G2C) และ 6) ผู้บริโภคกับผู้บริโภค (Consumer-to-Consumer หรือ C2C)
ขีดความสามารถและประโยชน์สาหรับนักบริหารดิจิทัล (อาณัติ ลีมัคเดช, 2546; โอภาส เอี่ยมสิริ
วงค์, 2556; ภิเษก ชัยนิรันดร์, 2551)
1) การแสดงรายการสินค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเบื้องต้นแก่กลุ่มเป้าหมาย
2) การประกาศขายสินค้า จัดให้มีเว็บบอร์ดเฉพาะสาหรับซื้อขายสินค้าโดยไม่คิดค่ าใช้จ่าย คล้าย
กับลักษณะโฆษณาย่อยในหนังสือพิมพ์
3) ผู้สร้างตลาด (Market Creator) เป็นตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) เพื่อให้ผู้ซื้อ
และขายได้เข้ามาพบปะกัน เพื่อค้นหาหรือแสดงสินค้า รวมถึงการกาหนดราคาสินค้า
4) ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อซื้อขายสินค้าเฉพาะเรื่องขึ้นมา
5) ตลาดแลกเปลี่ยน ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถเข้ามาทาธุรกรรมเชิงพาณิชย์
6) การโษณาประชาสัมพันธ์ สมารถโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตและดูย้อนหลัง สร้างปฏิสัมพันธ์และ
กาหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มเฉพาะหรือรายบุคคลได้
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7) การประมูลสินค้า (Auction) ทั้งแบบ ผู้ขายเสนอขายก่อน แล้วให้ผู้ซื้อแข่งขันกันเสนอราคาซื้อ
ภายในระยะที่กาหนด หรือ ผู้ซื้อเป็นผู้เสนอซื้อก่อน แล้วให้ผู้ขายแข่งขันกันเสนอราคาขายภายในระยะเวลาที่
กาหนด
8) การให้ บ ริการ/ข่าวสาร/บริการชุมชน เช่น Facebook, MySpace, LinkedIn และ Twitter
ล้วนได้เตรียมเครื่องมือและงานบริการต่าง ๆ ให้กับกลุ่มผู้ใช้หรือชุมชนออนไลน์
9) นายหน้าช่วยทาธุรกรรม เมื่อลูกค้าได้สั่งสินค้าผ่านเว็บ ก็จะมีการแจ้งเตือนกลับไปยังลูกค้าให้
รับทราบแบบอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมลตอบกลับไปหรือการส่งข้อความไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ลูกค้า การช่วยประหยัดเงินและเวลา
10) การจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement) เพิ่มประสิทธิภาพและช่วยลดขั้นตอน
การดาเนินงาน นาไปสู่การลดต้นทุนภายในโซ่อุปทาน
11) การจัดการประสานห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทาน เป็นการจัดการกิจกรรมในแต่ละกระบวนการที่
เกิดขึ้นระหว่างผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการกับผู้ขายปัจจัยการผลิต เพื่อช่วยลดต้นทุนด้านการผลิตและนาไปสู่การ
เพิ่มผลกาไรให้แก่องค์กร ลดต้นทุน และเพิ่มความยืดหยุ่นในการผลิต การใช้เทคโนโลยีติดตามวัสดุ การ
ติดตามความเคลื่อนไหวของวัสดุ
12) การช าระค่ าสิ น ค้ าหรื อ บริ ก าร บั ต รเครดิ ต บั ต รเดรบิ ต บั ต รชาร์จ (เช่ น บั ต ร American
Express & Diner's Club) Micro Payment (การซื้อสินค้าและบริการที่มีราคาไม่มาก) Paypal (ชาระเงิน
และโอนเงินผ่านทางอีเมล์ระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค) Paysbuy (กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตัวกลางใน
การช าระเงิน ระหว่างผู้ ซื้อและผู้ขายกระทาผ่ านอีเมล์ mPay ทาธุรกรรมการเงินบนมือถือ ในระบบ GSM
Advance และ 12 Call True Money (ทาธุรกรรมทางการเงิน เติม-จ่าย-โอน-ถอน จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ท
รูมูฟ ระบบการช าระเงิน บั ญ ชีส ะสมดิจิตอล (Digital Accumulating Balance Payment Systems) ผู้ ซื้อ
สินค้าและบริการออนไลน์ ยังไม่จาเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายทันที แต่ค่าใช้จ่ายนั้นจะถูกสะสมไว้แล้วมาจ่ายทีเดียว
ยามสิ้นเดือนในรูปแบบการแจ้งยอดค่าใช้จ่ายมากับบิลค่าโทรศัพท์ อาทิ ริงโทน รายงานผลกีฬา และข่าวสาร
ด้านต่าง ๆ บัตรเงินสด (Cash Card) มีมูลค่าภายในบัตรสามารถใช้แทนเงินในการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ
ตามวงเงินที่มีอยู่
13) การช าระภาษี ทั้ ง ภาษี เงิ น ได้ ข องบุ ค คลธรรมดาและนิ ติ บุ ค คล ภงด. 90 และ งด. 50
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร
8.4.6 เทคโนโลยีที่ใช้โปรแกรมประยุกต์บน Social Medias
องค์ประกอบสาคัญ เครือข่ายสังคม เทคโนโลยีและเครืองมือโปรแกรม การมีปฏิสั มพันธ์ระหว่าง
บุคคลในเครือข่าย การเผยแพร่ความรู้ความเชี่ยวชาญผ่ านเว็บบล็อกต่าง ๆ การเผยแพร่ข้อความสั้น การ
เพิ่มเติมข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เช่น เว็บ Wikipedia การเผยแพร่เนื้อหาเฉพาะ ทั้งการแพร่ภาพ เสียง วีดิโอ การ
ค้นหาเพื่อน ขยายความสัมพันธ์ และค้นหาข้อมูลอื่น ๆ
ขีดความสามารถและประโยชน์สาหรับนักบริหารดิจิทัล Social Medias จาแนกหลายหมวดคือ
(Marketing Oops, 2560).
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หมวดการสื่อสาร (Communication)
- Blogs: Blogger, LiveJournal, TypePad, WordPress, Vox
- Internet Forums: vBulletin, phpBB
- Micro-Blogging: Twitter, Plurk, Pownce, Jaiku
- Social Networking: Avatars United, Bebo, Facebook, LinkedIn, MySpace, Orkut,
Skyrock, Netlog, Hi5, Friendster, Multiply
- Social Network aggregation: FriendFeed, Youmeo
- Events: Upcoming, Eventful, Meetup.com
หมวดความร่วมมือ และแบ่งปัน (Collaboration)
- Wikis: Wikipedia, PBwiki, wetpaint
-Social Bookmarking: Delicious, StumbleUpon, Stumpedia, Google Reader,
CiteULike
- Social News: Digg, Mixx, Reddit
- Opinion Sites: epinions, Yelp
หมวด มัลติมีเดีย (Multimedia)
- Photo Sharing: Flickr, Zooomr, Photobucket, SmugMug
- Video Sharing: YouTube, Vimeo, Revver
- Art Sharing: DeviantART
- Livecasting: Ustream.tv, Justin.tv, Skype
- Audio and Music Sharing: Imeem, The Hype Machine, Last.fm, ccMixter
หมวดรีวิว และแสดงความคิดเห็น (Reviews and Opinions)
- Product Reviews: ฎpinions.com, MouthShut.com, Yelp.com
- Q&A: Yahoo Answers
หมวดบันเทิง (Entertainment)
- Virtual Worlds: Second Life, The Sims Online
- Online Gaming: World of Warcraft, EverQuest, Age of Conan, Spore
(2008 Video game)
- Game Sharing: Miniclip
สามารถยกตั ว อย่ า ง Social Medias ที่ ส าคั ญ คื อ (เอมิ ก า เหมมิ น ทร, 2560; Hundey, 2012;
อรวรรณ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง, 2553)
- Facebook ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารและร่วมทากิจกรรมได้ไม่ว่าจะเป็น การตั้งประเด็นถามตอบใน
เรื่องที่สนใจ โพสต์รูปภาพ โพสต์คลิปวิดีโอ เขียนบทความหรือบล็อก แชทคุยกันแบบสดๆ เล่นเกมส์แบบเป็น
กลุ่มและยังสามารถทากิจกรรมผ่านแอพพลิเคชั่นเสริมที่มีอยู่อย่างมากมาย

การประชุมวิชาการระดับชาติ ในวาระครบรอบ 62 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์

165

- MySpace ให้บริการทาเว็บ ส่วนตัว บล็อกการเก็บภาพวิดีโอดนตรีและเชื่อมโยงกับกลุ่มคนอื่น
- Instagram สามารถนารูปที่ถ่ายไว้ในแกลลอรี่ หรือวิดีโอมาตกแต่งให้สวยงามในสไตล์ที่ต้องการด้วย
ฟิลเตอร์ (Filter) และเครื่องมือต่าง ๆ แล้วนารูปภาพที่ตกแต่งนั้นไปแชร์ให้เพื่อน ๆ มีระบบ Followers และ
Following ให้เลือกติดตามชมรูปภาพ ความ เคลื่อนไหวการใช้งานของเพื่อนที่ใช้งานแอพพลิเคชั่นได้
- Twitter Twitter เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ไมโครบล็อก ผู้ใช้สามารถส่ง ข้อความยาวไม่
เกิน 140 ตัวอักษร ทาการทวีต (Tweet) แสดงความรู้สึกอารมณ์ต่าง ๆ สามารถอัพเดต ข้อความได้ตลอดเวลา
- Youtube ให้บริการแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอระหว่างผู้ใช้ได้ฟรี ผู้ใช้สามารถเข้าดูวีดีโอต่างๆ พร้อมทั้ง
เป็นผู้อัปโหลดวีดีโอผ่าน Youtube ได้ฟรี
- LINE แอพพลิเคชั่นที่ผสมผสานบริการ Messaging และ Voice Over IP สามารถแชท สร้างกลุ่ม
ส่งข้อความ โพสต์รูปต่าง ๆ หรือ จะโทรคุยกันแบบเสียงก็ได้ โดยข้อมูลทั้งหมดไม่ต้องเสียเงิน สามารถใช้งาน
ร่วมกันระหว่าง iOS และ Android รวมทั้งระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ PC และ Mac ได้
- WhatsApp ใช้ส่งข้อความแบบไม่จากัด รวมไปถึง ส่งรูปภาพ, เสียงและวิดีโอ ได้อย่างรวดเร็วและ
ไม่ จ ากั ด ไม่ ว่ า เพื่ อ นคุ ณ จะอยู่ ที่ ไหนในโลก โดยไม่ ต้ อ งเสี ย ค่ า บริก ารเหมื อ นกั บ การส่ ง SMS ทั่ ว ไป ข้ า ม
ระบบปฏิบัติการ (Platform) ไม่ว่าจะเป็น iPhone, BlackBerry, Android และ Nokia ช่วยให้สามารถแชท
กับเพื่อน ๆ ที่ใช้โทรศัพท์มือถือต่างระบบปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างกลุ่ม เพื่อใช้งานสาหรับพูดคุย
กันเฉพาะกลุ่มได้อีกด้วย
- Google+ เป็นบริการเครือข่ายสังคมให้บริการธุรกรรมทุกอย่างที่เชื่อมออนไลน์กับ Google ไม่ว่า
จะเป็นเช็คอีเมลลงตารางนัดหมาย ส่งเอกสาร หาข้อมูล ใช้วิดีโอแอพพลิเคชั่น สามารถแบ่งปันทั้งข้อความ รูป
วิดีโอโดยจากัดได้ว่าจะ แบ่งปัน/แชร์/สทรีมกับเซอร์เคิ่ลไหน หรือจะเลือกแค่คนเดียวก็ได้เป็นต้น และสามารถ
จาแนก เพื่อนๆ ออกเป็นสัดส่วนได้ง่าย ทั้งการจาแนกกลุ่มยังส่งผลดีต่อการสทรีมข้อความ คุยรวมกันได้ผ่าน
วิดีโอ ใช้งานได้ทั้ง สมาร์ทโฟนและผ่านหน้ าเว็บไซต์ ใช้งานได้สะดวก สามารถเรียกข้อมูลที่เคยฝาก ไว้ใน
Account คืนได้หมด ทั้งจากเว็บฝากรูป พิคาซ่า , กูเกิ้ลโพรไฟล์ , กูเกิ้ล โพรไฟล์ , กูเกิ้ล ทอล์ กและอีกหลาย
บริการ ปัจจุบันได้มีการรับรองการ ทางานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ , แอพพลิเคชั่นของ Android และแอพพลิเคชั่น
ของ iOS สาหรับ iPhone
8.4.7 เทคโนโลยีที่ใช้โปรแกรมประยุกต์แบบเช่าบริการ
องค์ประกอบสาคัญ ผู้ให้บริการ ประเภทบริการ ระบบบริการ วิธีการคิดค่าบริการ
ขีดความสามารถและประโยชน์สาหรับนักบริหารดิจิทัล มีดังนี้ (Justmin Telecom System, 2560;
Siam System Integration, 2560; True Corporation , 2560).
- ระบบการสนับสนุน การให้ บริการลูกค้า (Customer Care) เป็นระบบที่ครอบคลุมกระบวน
การที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้าประกอบด้วยระบบย่อย เช่น ระบบการเปิดเลขหมายโทรศัพท์ (Service
Activation) ระบบการออกใบแจ้งหนี้ (Billing System) และระบบการจัดเก็บเงิน (Payment System) เป็น
ต้น
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- ระบบการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ทางธุร กิ จ เช่ น ระบบคลั งข้อ มู ล (Data Warehouse) ซึ่ งใช้ งาน
ร่วมกับระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Intelligence) อาทิ การพัฒนา Application เพื่อ
การจัดเก็บข้อมูลลูกค้าของธนาคารพาณิชย์และการนาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่ อใช้วางแผนในการทาการตลาด
หรือวางแผนในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
- ระบบการวางแผนและจัดการทรัพยากรภายในองค์กร (Enterprise Resource Planning) ซึ่ง
เป็นระบบสนับสนุนการดาเนินงานภายในองค์กร (Back Office) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ระบบบัญชี
ระบบการบริหารสินค้าคงคลัง เป็นต้น
- Infrastructure-as-a-Service (IaaS) ให้ บ ริก ารเฉพาะโครงสร้ างพื้ น ฐานและระบบจั ด เก็ บ
ข้ อ มู ล (Storage) ที่ ท างานอยู่ บ นระบบเสมื อ น (Virtualization) เพื่ อ รองรั บ การใช้ ง าน Software และ
Application IaaS ทาให้การประมวลผลข้อมูลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพ
- Platform-as-a-Service (PaaS) ให้ บ ริ ก ารจะจั ด เตรี ย มสิ่ ง ที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ใ นการพั ฒ นา
Software และ Application เช่น Web Application, Database Server ระบบประมวลผลกลางส าหรับ
องค์กรขนาดใหญ่ และ Middleware อื่นๆ ทางานภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย สามารถเรียกใช้
งานได้ผ่าน Web Application
- Software-as-a-Service (SaaS) ให้ บ ริ ก า ร Software แ ล ะ Application ผ่ า น ท า ง
อินเตอร์เน็ต คล้ายกับ การเช่าใช้ คิดค่าบริการตามลักษณะการใช้งาน (Pay as You Go) เช่น ตามจานวน
ผู้ใช้งาน ระยะเวลาการใช้งาน ทาให้ผู้ใช้บริการไม่จาเป็นต้องลงทุนเพิ่มเติมในส่วน Hardware และ Software
License รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบ เพราะผู้ให้บริการจะเป็นผู้ดูแลระบบทั้งหมดให้ ผู้ใช้งาน
สามารถเข้าใช้งาน Software และ Application ผ่านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจากที่ไหนก็ได้ โดยไม่สนใจว่า
Software และ Application เหล่านี้ติดตั้งอยู่ที่ไหน ประมวลผลอยู่บน Server อะไร
- Data-as-a-Service (DaaS) ให้บริการระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ ที่ไม่จากัดขนาด
ข้อมูล รองรับการสืบค้นและการจัดการข้อมูลขั้นสูง
- Business Process-as-a-Service (BPaaS) ให้ บริการแพคเกจ Software และ Application
ส าหรั บ การดาเนิ น ธุร กิจ โดยรวมเอาบริก ารพื้ นฐาน IaaS, PaaS และ SaaS เข้ าไว้ด้ว ยกัน ออกแบบตาม
ขั้นตอนการทาธุรกิจ (Business Process)
- บริการโทรศัพท์พื้นฐานและบริการเสริมอื่น ๆ ได้แก่ บริการรับฝากข้อความอัตโนมัติ (Voice
Mailbox) บริการรับสายเรียกซ้อน (Call Waiting) บริการสนทนา 3 สาย (Conference Call) บริการโอนเลข
หมาย (Call Forwarding) บริการประชุมผ่านสายโทรศัพท์ (Voice Conference)
- บริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (Voice Over Internet Protocol-VoIP) บริการเน็ตทอล์ค
ทั้งการโทรระหว่างประเทศและการโทรภายในประเทศบริการเน็ตทอล์ค สามารถใช้ได้ทั้งการโทรจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์พื้นฐาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่
- บริการบรอดแบนด์และอินเทอร์เน็ต ทั้งแบบ Cable Modem และ DSL บริการเสริมอื่น ๆ
เช่น บริการ IPTV บริการ WhiteNet (เพื่อกลั่นกรองและสกัดจับภาพและสื่อบนอินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสม
สาหรับเยาวชน) และโปรแกรม Norton Anti-Virus (เพื่อตรวจจับและกาจัดไวรัสแบบอัตโนมัติ)
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- บริ ก ารโครงข่ า ยข้ อ มู ล (Data Services) ทั้ ง เสี ย งและข้ อ มู ล ไปผ่ า นเทคโนโลยี ต่ า ง ๆ
ประกอบด้วย บริการโครงข่ายข้อมูลดิจิตอล (Digital Data Network: DDN) บริการ MPLS (Multi-protocol
Label Switching) บริการ Metro Ethernet รวมทั้ง บริการวงจรเช่าผ่ านเครือข่าย IP (IP Based Leased
line)
- บริ ก ารอิ น เทอร์ เน็ ต เกตเวย์ ระหว่างประเทศ ทั้ งแบบ บริก ารวงจรเช่ าส่ ว นบุ ค คลระหว่ าง
ประเทศ (International Private Leased Circuit-IPLC) บริการวงจรเช่าเสมือนส่วนบุคคลระหว่างประเทศ
(Internet Protocol Virtual Private Network-IP VPN) และ บริการ Virtual Node
- บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ
- บริการการเงิน Pre Pay ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงิน บริการ Post Pay ผู้ใช้บริการสามารถ
เลือกอัตราค่าบริการรายเดือนตามความต้องการ
8.4.8 เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูล Big Data และ Block Chain
องค์ประกอบสาคัญ Big Data มีองค์ประกอบ 3 vที่สาคัญคือ Volume : ข้อมูลมีปริมาณมาก อยู่ใน
ระดั บ Terabytes ขึ้ น ไป Variety : ข้ อ มู ล มี รูป แบบที่ ห ลากหลาย ไม่ ว่ าจะเป็ น ข้ อ ความ รู ป ภาพ วี ดิ โ อ
มัลติมีเดีย และ Velocity : ข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว ส่วน Block Chain ตั้งอยู่บน
“บัญชีธุรกรรมในเครือข่าย” (Ledger) เรียกว่า “โหนด” (Node) แต่ละโหนดมีสาเนาบัญชีธุรกรรมของตัวเอง
เป็นบัญชีกระจายศูนย์ถูกก๊อปปี้ไปอยู่ในทุกโหนดในเครือข่ายในเวลาจริง อัพเดทล่าสุดพร้อมกันตลอดเวลา ไม่
มีเซิร์ฟเวอร์ของเจ้าของ
ขีดความสามารถและประโยชน์สาหรับนักบริหารดิจิทัล
Big Data เป็นข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าความสามารถของซอฟต์แวร์ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป จะบันทึก
จัดการ และประมวลผลข้อมูลได้ภายในเวลาที่ยอมรับได้ ขนาดของ Big Data มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไปตาม
เวลา เช่น ปูมบันทึกการใช้งานเว็บ , RFID, เครือข่ายเซ็นเซอร์, เครือข่ายสังคม, ข้อมูลสังคม (Social Data),
เอกสารและข้อความบนอิน เทอร์เน็ ต , การทาดัช นีค้นหาอินเทอร์เน็ต , บันทึกการโทรศัพ ท์ , ดาราศาสตร์ ,
วิทยาศาสตร์สภาพอากาศ, จีโนมิกส์, การวิจัยทางชีวธรณีเคมี ชีววิทยา และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อน
และมักจะข้ามสาขา, การสอดส่ องทางการทหาร, เวชระเบียน, คลั งภาพถ่าย, คลั งภาพเคลื่ อนไหว, และ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ (วิกิพีเดีย, 2560; ธนชาติ นุ่มนนท์, 2560; สมเกียรติ์ ปุ้ยสูงเนิน, 2560)
Big Data Analytics เป็น กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อค้นหารูปแบบความสัมพันธ์
ของข้อมูลเหล่านั้น หาสิ่งที่เชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์พยากรณ์สิ่งต่าง ๆ เช่น หาความต้องการของลูกค้า หา
แนวโน้มการตลาด และข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ เพื่อหาโอกาสและจัดทาแผนการตลาด การสร้าง
ผลกาไร การให้บริการที่ดีมากขึ้นแก่ลูกค้า การปรับปรุงการทางานให้เกิดประสิทธิภาพ ความได้เปรียบเหนือ
คู่แข่งในการแข่งขัน และผลประโยชน์ทางธุรกิจด้านอื่น ๆ Big Data สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยเครื่องมือ เช่น
Hadoop YARN MapReduce Hive ห รื อ NoSQL เต รื่ อ ง มื อ Mainstream BI software แ ล ะ Data
Visualization เป็นต้น เพื่อ ทาเหมืองข้อมูล (Data Mining) วิเคราะห์ข้อความและสถิติ คาดการณ์พยากรณ์
ล่วงหน้า สร้างแบบจาลองการตัดสินใจต่าง ๆ (สมเกียีรรติ์ ปุ้ยสูงเนิน, 2560, Data: พื้นฐานมันสาคัญมากนะ)
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- Blockchain เป็ น รู ป แบบการเก็บ ข้อมูล (Data Structure) แบบหนึ่ง ที่ ทาให้ ข้อมูล Digital
transaction ของแต่ล ะคนสามารถแชร์ไปยังทุก ๆ คนได้ เป็ นเสมื อนห่ ว งโซ่ (Chain) ที่ท าให้ Block ของ
ข้อมูลลิ้งก์ต่อไปยังทุก ๆ คน โดยทราบว่าใครที่เป็นเจ้าของและมีสิทธิในข้อมูลนั้นจริง ๆ เป็นเทคโนโลยีที่ช่วย
ให้มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ โดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง ธุรกรรมออนไลน์ใด ๆ สามารถทาได้อย่างสะดวกมาก
ขึ้น สร้างสรรค์มากขึ้น ประหยัด รวดเร็ว เป็นการลดภาระงานซ้าซ้อนที่เสียเวลาและงบประมาณจากสมุด
บันทึกและแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ซ้าซ้อนและล่าช้าของหน่วยงาน เช่นธนาคาร ที่ปรับรูปเป็น FinTech Bitcoin
หรื อ Smart Contract ที่ ใ ช้ ใ นวงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ (Blockchain.com, 2017; Techsauce Global
Summit, 2017)
9. สรุปผลการศึกษา
การศึกษาวิจั ย ความจาเป็ น การพัฒ นานักบริห ารดิจิตอลเพื่ อรองรับ นโยบายประเทศไทย 4.0 ใน
โครงการนี้ ผู้วิจัย เป็นการวิจัยผสมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในส่วนของเชิงปริมาณเป็นการเก็บข้อมูล
จากความเห็ น ของผู้ ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ กจานวน 398 ชุด โดยใช้ ส ถิติเชิงพรรณาในการ
อธิบายภูมิหลังผู้ตอบแบบสอบถาม และใช้สถิติอนุมาน T-test และ F-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในส่วน
ของเชิงคุณภาพเป็นการเก็บข้อมูลจากองค์กรภาครัฐ 9 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับ
นโยบายประเทศไทย 4.0 และส ารวจเอกสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถนามาใช้ในการพัฒ นานัก
บริหารดิจิทัล
ผลการวิจัยเชิงปริมาณโดยนาปัจจัยภูมิหลังของผู้ประกอบการเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ ประเภทของธุรกิจ ขนาดธุรกิจ จานวนพนักงานของกิจการ ตาแหน่งผู้ให้ข้อมูล และระยะเวลาใน
การประกอบการ มาวิเคราะห์ร่วมกับปัญหาการบริหาร ความต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้
ประโยชน์จากซอฟแวร์ดิจิทัล ความจาเป็นรับการพัฒนาทักษะการบริหารดิจิทัล สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้
1) ปัจจัยภูมิหลังที่แตกต่างกัน มีปัญหาการบริหารที่แตกต่างกัน 2) ปัจจัยภูมิหลังที่แตกต่างกัน มีความต้องการ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่แตกต่างกัน 3) ปัจจัยภูมิหลังที่แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จากซอฟแวร์
ดิจิทัลที่แตกต่างกัน ยกเว้นปัจจัยด้านตาแหน่งผู้ให้ข้อมูลเท่านั้นที่มีการใช้ประโยชน์จากซอฟแวร์ดิจิทัลที่ไม่
แตกต่างกัน 4) ปัจจัยภูมิหลังที่แตกต่างกันมีความจาเป็นรับการพัฒ นาทักษะการบริหารดิจิทัลที่แตกต่างกัน
ยกเว้นปัจจัยด้านตาแหน่งผู้ให้ข้อมูลเท่านั้นที่มีความต้องการรับการพัฒนาทักษะการบริหารดิจิทัลที่ไม่แตกต่าง
กัน
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพผู้วิจัยพบว่ามีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒ นาผู้ประกอบการ
เพื่อให้เป็นนักบริหารดิจิทัลรุ่นใหม่ รวม 9 หน่วยงานด้วยกันคือ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติจั ด ส านั กงานส่ งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทั ล ส านั กงานรัฐ บาลอิเล็ กทรอนิ กส์ บริษัท กสท
โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (CAT) บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) (TOT) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช: NSTDA) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
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เทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถนามาใช้ประโยชน์สาหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กเพื่อการบริหาร
ดิ จิ ทั ล ยุ ค ใหม่ มี ห ลากหลายและจ านวนมาก สรุ ป ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ 1) Internet of Things 2) Cloud
Computing 3) เทคโลยี เครื อ ข่ า ยและระบบไร้ ส าย 4) เทคโนโลยี แ ละโปรแกรมประยุ ก ต์ บ นมื อ ถื อ (MCommerce) 5) เทคโนโลยี แ ละโปรแกรมประยุ ก ต์ ค อมพิ ว เตอร์ บ น e-Commerce 6) เทคโนโลยี ที่ ใ ช้
โปรแกรมประยุกต์บน Social Medias 7) เทคโนโลยีที่ใช้โปรแกรมประยุกต์แบบเช่าบริการ 8) เทคโนโลยี
ระบบฐานข้อมูล Big Data และ Block Chain
ข้อเสนอแนะการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กเพื่อเป็นนักบริหารดิจิทัลรองรับนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 สามารถแบ่งความจาเป็นและกาหนดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะการบริหารดิจิทั ล เป็น 3
กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1) หลักสูตรสาหรับผู้ประกอบ/เจ้าของกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาและขยายธุรกิจ 2)
หลักสูตรสาหรับผู้ประกอบการ/ผู้บ ริหารที่มีพื้นฐานดิจิทัลแต่ขาดทักษะการบริหารและการอานวยงาน 3)
หลักสูตรสาหรับผู้ประกอบการ/ผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐานดิจิทัลแต่มีทักษะการบริหารและการอานวยงาน
9. ข้อเสนอแนะหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนานักบริหารดิจิทัล
ข้อเสนอแนะการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กเพื่อเป็นนักบริหารดิจิทัลรองรับนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 สามารถแบ่งความจาเป็นและกาหนดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะการบริหารดิ จิทัล เป็น 3
กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มที่ 1) หลักสูตรสาหรับผู้ประกอบ/เจ้าของกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาและขยาย
ธุรกิจ กลุ่มที่ 2) หลักสูตรสาหรับผู้ประกอบการ/ผู้บริหารที่มีพื้นฐานดิจิทัลแต่ขาดทักษะการบริหารและการ
อานวยงาน กลุ่มที่ 3) หลักสูตรสาหรับผู้ประกอบการ/ผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐานดิจิทัลแต่มีทักษะการบริหารและ
การอานวยงาน รายละเอียด ดังนี้
ลาดับ

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนา

กลุ่มวิชาการจัดการระบบการแข่งขันดิจิทัลในอนาคต
เขตเศรษฐกิจพิเศษและข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
กระแส Disruptive Technologies และอุตสาหกรรมดิจิทัลในอนาคต
การวิจัยและพยากรณ์ตลาดคิจิทัล
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการหุ้นส่วนการแข่งขัน
การพัฒนาขีดความสามารถและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
พิธีการศุลกากรและตัวแทนออกของในยุคดิจิทัล
การส่งเสริมการลงทุน ภาษี สิทธิประโยชน์ การเข้าถึงแหล่งทุนดิจิทัล
กฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานดิจิทัล

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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ลาดับ

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนา

กลุ่มวิชาเทคโนยีดิจิทัลเพื่อการบริหาร
Internet of Things
Cloud Computing
เทคโลยีเครือข่ายและระบบไร้สาย
เทคโนโลยีและโปรแกรมประยุกต์บนมือถือ(M-Commerce)
เทคโนโลยีและโปรแกรมประยุกต์คอมพิวเตอร์บน E-Commerce
เทคโนโลยีที่ใช้โปรแกรมประยุกต์บน Social Medias
เทคโนโลยีที่ใช้โปรแกรมประยุกต์แบบเช่าบริการ
เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูล Big Data และ Block Chain
กลุ่มวิชาการจัดการงานสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ภาวะผู้นาในยุคดิจิทัล
การสร้างนวตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์แห่งอนาคต
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการจัดส่งในยุคดิจิทัล
การจัดการทุนมนุษย์ในยุคดิจิทัล
การชาระเงินและบัญชีในยุคดิจิทัล
การสื่อสารและประสานงานในยุคดิจิทัล
พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
การสร้างทีมงานและการจัดการความขัดแย้ง
การเจรจาและต่อรองทางธุรกิจ
การพัฒนา CSR/CSV ในตลาดดิจิทัล
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กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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การประเมินเพือ่ การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ของผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในราชการพลเรือนไทย

การประเมินเพื่อการพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ของผู้เข้าอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงในราชการพลเรือนไทย
ผศ. ดร. วีระวัฒน์ ปันนิตามัย15
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บทคัดย่อ
กลุ่มนักบริหารระดับสูงในภาครัฐถือเป็นข้าราชการที่มีความสาคัญต่อการพัฒ นาประเทศชาติ การ
พัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารระดับสูงในภาครัฐมีความสาคัญจาเป็นอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานภาครัฐ การศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินเพื่อการพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ของผู้เข้าอบรมหลักสูตร
นักบริหารระดับสูงในราชการพลเรือนไทย ที่ทาการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มโดยบังเอิญ คือ ผู้เข้ารับการ
อบรมหลั กสูตรนักบริห ารระดับ สูง (นบส. 1) และ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเสริมนักบริหารระดับสูง (ส.
นบส.) จั ดโดยส านั กงาน ก.พ.ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 รวมจานวน 245 คน ที่สุ่ มเลื อกเข้าฐาน
กิจกรรม World Café มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับสมรรถนะการคิดเชิงกลยุทธ์ที่ประกอบด้วย 6 ด้าน
ดังที่ Schoemaker, Krupp, and Howland (2013) เสนอไว้ และแสวงหาแนวทางพัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์
ของนักบริหาร ผ่านการเล่าเรื่องประสบการณ์การบริหารภาครัฐที่เกี่ยวกับการคิดเชิงกลยุทธ์
ผลการศึกษาบ่งชี้ว่า กลุ่มตัวอย่างนักบริหารราชการพลเรือน มีระดับสมรรถนะด้านการคิดเชิงกลยุทธ์
ทั้ง 6 ด้าน (พฤติกรรมที่เกี่ยวกับ การคาดคะเน การท้าทาย การตีความ การตัดสินใจ ด้านการสร้างเอกภาพ
และ ด้านการเรียนรู้) อยู่ในระดับสูง ขณะที่ นักบริหารชายมีระดับคะแนนของการคิดเชิงกลยุทธ์ที่สูงกว่านัก
บริหารสตรี 5 ใน 6 ด้านอย่างมีนัยสาคัญ การพัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์ด้วย การเล่าเรื่อง และ ประสบการณ์ที่
เกี่ยวกับการคิดเชิงกลยุทธ์ ผ่านกิจกรรม The World Café ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีและการสะท้อนการเรี ยนรู้
ร่วมกันระหว่างนักบริหาร งานวิจัยนี้เสนอแนะ แนวทางการประยุกต์การประเมินสมรรถนะการคิดเชิงกลยุทธ์
เข้าสู่กระบวนการพัฒนาทั้งช่วงก่อน ระหว่าง และ หลังการพัฒนา การศึกษานี้ยังได้เสนอแนะ แนวทางการ
พัฒ นาการคิดเชิงกลยุ ทธ์ผ่านความแตกต่างระหว่างนักบริห ารสตรีและนักบริห ารชายในราชการพลเรือน
โดยเฉพาะการออกแบบ กระบวนการ และวิธีการประเมินเพื่อการพัฒนาสมรรถนะการคิดเชิงกลยุทธ์ของนัก
บริหาร อีกทั้งได้รายงานถึงข้อจากัดของการวิจัยครั้งนี้ และ แนวทางของการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป

15 ติดต่อได้ที่ werawat1909@gmail.com งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และ ถูกนาเสนอในเวปไซต์Proceeding ของ

งานสัมมนาระดับชาติ ครบรอบการก่อตัง้ 62 ปี ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560
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1. ความคิดเชิงกลยุทธ์: สาคัญ จาเป็น แต่เป็นสิ่งที่เฝ้าโหยหา
การบริหารต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆมากมายที่นับวันปัญหาที่ต้องแก้ไขนั้นมีความซับซ้อน ไร้แบบ
แผน (wicked problems) ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เชื่ อ มโยงกั บ หลายปั จ จั ย และ กั บ หลายภาคส่ ว น Ferguson,
Raynayne, Rabacki (2014) พบว่า สิ่ งที่ ท้ าทายภาวะผู้ น าของภาครั ฐ มากที่ สุ ด คื อ การบริ ห ารและจูงใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะทาได้ดี ต้องมีความเป็นผู้นาในตัวสูง Kabakoff (2012) พบว่ากลยุทธ์เป็นคุณลักษณะที่
ส าคั ญ จ าเป็ น อย่ างยิ่ งเป็ น อั น ดั บ ที่ 1 ในจ านวน 22 รายการต่ อ การเป็ น ผู้ น าภาครัฐ Best-LeadershipPractices-In-Public-Sector (William, 2006) การคิ ด การตั ด สิ น ใจใดๆ ที่ ม องกว้ างมองไกล ผ่ านการคิ ด
ใคร่ครวญการวางแผนมาเป็นอย่างดี ความเก่งคิดของนักบริหารเป็นปัจจัยสาคัญต่อการแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด
แก้ไขปัญหาได้ดีภายในครั้งเดียวจบ ความคิดมีได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ การคิดวิเคราะห์ คิดวิพากษ์ คิด
แก้ปัญหา คิดพัฒนา และ คิดเป็นระบบ ซึ่งเกิดจากการทางานคิดอ่านของสมองปฏิบัติภายใต้บริบทต่างๆ ใน
ปัจจุบัน บริบทของการจัดการมีความซับซ้อนผันแปร คุณลักษณะหนึ่งที่สาคัญ จาเป็น ต่อความเป็นผู้บริหารที่
พึงประสงค์ ต่อความสาเร็จของหน่วยงาน คือ การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ที่เป็นวิสัยของบุคคลที่
สัมพันธ์กับบริบท ที่มีผลต่อการตัดสินใจ ทั้งในการกาหนดนโยบาย การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ถือเป็นต้นทางของ
ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) ที่พึงประสงค์
วรรณกรรมต่างชี้ให้เห็นว่า ความหมาย สภาวะ องค์ประกอบ และ กระบวน การของการคิ ดเชิงกล
ยุทธ์ นั้น มีความหลากหลายและซับ ซ้อน (Haycock, Cheadle, & Bluestone, 2012; Hughes, Beatty, &
Dinwoodie, 2014; Mascarenhas, Roper, Chaurasia, & Hoffman 2011; Nuntamanop, Kauranen,
Igel, 2013; Schoemaker, Krupp, & Howland, 2013) โดยล าพังคาว่า กลยุทธ์ (Strategy) ก็บ่งหมายว่า
การมีทางเลือกที่จะบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ ผู้ตัดสินใจ ต้องคานึงถึงทั้งผู้คนและบริบท Rumelt (2011) ระบุว่า
แก่นของยุทธศาสตร์ที่ดี ประกอบด้วย 3 สิ่ง ได้แก่ 1) การวินิจฉัยปัญหา 2) นโยบายที่ใช้ชี้นาในการแก้ไข
ป้องกันปัญหา และ 3) กลุ่มของกิจกรรมที่เป็นเอกภาพเพื่อการแก้ไขป้องกันปัญหา จึงกล่าวได้ว่ายุทธศาสตร์
ประกอบด้วยทั้งในส่วนของ”อะไรและอย่างไร“
ผู้คนทั่วไปมักเชื่อว่าการคิดเชิงกลยุทธ์นั้นสาคัญ จาเป็นต่อการเป็นผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น แต่ใน
ความเป็นจริง การคิดเชิงกลยุทธ์ เป็นสิ่งจาเป็นที่ทุกคนพึงฝึกฝนอยู่เป็นนิจ ผ่าน 3 กิจกรรม กล่าวคือ ประเมิน
บริบทและสถานการณ์ มองเห็นแบบแผน ทิศทาง แนวโน้ม และ ทาการตัดสินใจที่เหมาะสม อุปนิสัยดังกล่าว
ส่งผลต่อการล่วงรู้และการกระทา เชิงกลยุทธ์ (Strategic Insight and Strategic Change) หากบุคคลมีภาวะ
พื้ น ฐานของการน า ประ กอบร่ ว มกั บ การคิ ด เชิ งกลยุ ท ธ์ จะส่ งผลต่ อ การเป็ น ผู้ น าเชิ งกลยุ ท ธ์ (Strategic
Leadership) ที่ดี
Amitabh (2012) เห็นว่าการคิดเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการคิดอ่านของสมองในการรับรู้ วิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ค้นหาพัฒนามุมมองเชิงกลยุทธ์ แล้วสังเคราะห์ทางเลือกชี้นาปฏิบัติการทั้งในเชิงรุกและตั้งรับ
ทั้งในระยะสั้นและยาว เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของหน่วยงาน
Boal and Hooijberg (2000) ทาการสังเคราะห์ทฤษฏีภาวะผู้นาทั้งดั้งเดิมและใหม่ร่วมสมัย เชื่อว่า
องค์ประกอบด้านจิตปัญญาก่อให้เกิดภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์นั้น เกี่ยวข้องกับ 3 สิ่งได้แก่ ขีดความสามารถที่จะ
เรี ย นรู้ (The Capacity to Learn) ขี ด ความสามารถที่ จ ะเปลี่ ย น (The Capacity to Change) และ ภู มิ
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ปัญญาเชิงการจัดการ (Managerial Wisdom) เมื่อบุคคลประกอบ ด้วยทั้ง 3 ปัจจัยนี้จะส่งผลต่อประสิทธิผล
ของการเป็นผู้นาและส่งผลต่อความสาเร็จของหน่วยงาน ขณะที่ Olson and Simerson (2015) เห็นว่าการ
คิดเชิงกลยุทธ์นั้นมีลักษณะที่หลากหลาย เชื่อมโยงกัน และต้องอาศัยการคิดเป็นระบบเป็นรากฐานมาก่อน
การคิดเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ในกรณีของภาคเอกชนต้องเห็นแนวโน้ม ชิงความ
ได้เปรียบจากการอ่านสถานการณ์ ที่แข่งขั นแปรผันสูงให้รอบด้านได้เป็นอย่างดี ตัดสินใจเหมาะสมทันกาล
เช่นกันในภาครัฐ ผู้นาเชิงกลยุทธ์พึงเป็นผู้มีความสามารถวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ล่วงรู้สถานการณ์ ตัดสินใจวันนี้
บนข้อมูลในอนาคต เพื่อกาหนดนโยบายสาธารณะเพื่อส่วนรวม เห็นความต่อเนื่อง เชื่อมโยง ของ การคิด -การ
โน้มน้าว-ปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ (Hughes, Beatty, & Dinwoodie, 2014) ผู้มีอานาจทางการเมืองเมื่อแรกคิด
นโยบายสาธารณะใดๆ ย่อมเล็งต่อผลลัพธ์เป็นที่ตั้ง ขาดความชัดเจนว่าควรดาเนินการเช่นไร ให้ถูกระเบียบ
แบบแผน ในทางปฏิบัติกรอบความคิดอ่านของผู้บริหาร ซึ่งส่วนใหญ่ยั งยึดติดกับรูปแบบเดิม คิดไม่เป็น ไม่ถาม
ไม่เถียง คล้อยตามนายเร็ว คุณภาพของข้าราชการระดับสูงในภาครัฐของไทยนั้น ไม่สอดคล้องกับอานาจหน้าที่
ที่มีอยู่มากมาย (วิรไท สันติประภพ, 2560; อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, 2560)
ในราชการไทย การคิดเชิงกลยุทธ์ นับได้ว่าเป็นสมรรถนะที่สาคัญของนักบริหาร แม้จะถูกระบุ ไว้แต่
ในทางปฏิบัติ ยังขาดความชัดเจนว่าพึงได้รับการพัฒนาเช่นไร ผ่านกิจกรรมหรือกระบวนการเช่นไร จรวยพร
ธรณิทร์ (2512) เสนอให้ข้าราชการไทยพึงได้รับการฝึกการคิด 10 แบบ ได้แก่ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสังเคราะห์ การคิดเชิงเปรียบเทียบ การคิดเชิง
ประยุกต์ การคิดเชิงบูรณาการ การคิดเชิงอนาคต และ การคิดเชิงกลยุทธ์ จากประสบการณ์ของผู้วิจัยในฐานะ
ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษากากับดูแลงานศึกษารายบุคคลและงานรายกลุ่ม นักบริหารระดับสูง (นบส.) ในภาครัฐ
ของไทยตั้งแต่รุ่นที่ 68–86 ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒ นาข้าราชการพลเรือน สานักงาน ก.พ. ผู้วิจัยพบว่า นบส.
ประสบปัญหาด้านการคิดในหลายรูปแบบ ทั้งที่หลักสูตรได้ลงทุนพัฒนาทักษะความคิดให้เป็นอย่างมาก เช่น
การนิยมคิดวิเคราะห์ที่แยกส่วน คิดยึดโยงกับอดีต มากกว่ าการมองรู้เห็นอนาคต ขาดการคิดที่เชื่อมโยง เช่น
ภารกิจนี้ขาดเงิน ขาดคน ขาดเทคโนโลยี จาเป็นต้องขอรับการสนับสนุนทรัพยากรที่ขาดแคลนเพิ่ม นาไปสู่การ
เพิ่มกิจกรรมให้มากขึ้น มี นบส. น้อยคนที่จะตีความสาวลึกถึงแก่นของปัญหา คิดวิพากษ์ท้าทายยุทธศาสตร์ว่า
ดาเนินไปในทิศทางที่เหมาะสม มี นบส. น้อยคนที่คิด ท้าทายให้มีการยุติ ปรับลด หรือ เปลี่ยนภารกิจให้มุ่งทา
ในสิ่งที่สาคัญ จาเป็น อันเป็นหน้าที่หลักของหน่วยงาน หรือ ทาการวิเคราะห์เชิงเหตุและผลอย่างตรงไปตรงมา
ที่สะท้อน ถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของนโยบาย แผนงานโครงการที่ตนรับผิ ดชอบ นิยมการคิดในเชิง
ปฏิบัติการแบบตั้งรับ ที่เป็นรูปธรรมใกล้ตัว มากกว่าคิดเชิงรุก ทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะแสวงหาแนวทางประเมิน
และการพั ฒ นาการคิ ด เชิ ง กลยุ ท ธ์ การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ จึ ง เป็ น การท าความเข้ า ใจเบื้ อ งต้ น ทั้ ง สภาวะ
องค์ประกอบ กลไกของการคิดเชิงกลยุทธ์ของนักบริ หาร เครื่องมือ แนวทางการประเมิน และแนวทางในการ
พัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์
จากการสนทนากับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะของนักบริหารระดับสูง เคยมีคาถามว่าทักษะ
การคิดที่ดีเกิดสืบเนื่องมาจากสังกัดและลักษณะงานที่รับผิดชอบด้วยหรือไม่ เช่น การเป็นผู้บริหารในส่วนกลาง
ซึ่งจะทางานที่เกี่ย วกับ การกาหนดแผนยุท ธศาสตร์ ขณะที่ผู้ บริห ารในระดับภู มิภ าค จะมีห น้ าที่ส่ วนใหญ่
เกี่ยวกับการผลักดันขับเคลื่อนแผนงานสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะเข้าใจขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมตามที่เป็นจริงมากกว่า
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ลักษณะตาแหน่งงานในฐานะที่ นบส.เป็นผู้เชี่ยวชาญและนักบริ หารอานวยการ (ต้น) อาจเกี่ยวข้องกับการคิด
เชิงกลยุทธ์ด้วยขณะเดียวกันประเด็นเรื่องของเพศสภาพ (Gnder) ที่ส่งผลต่อการคิด งานวิจัยในต่างประเทศ
พบความแตกต่างมานานแล้ว (Cubel, & Sánchez-Pagés, 2017) ซึ่งพบว่าในสถานการณ์ ที่เน้นเรื่องเพศ
สภาพและความเชื่อที่ติดยึดตายตั ว เพศหญิงจะแสดงบทบาทที่ชัดเจนขึ้น (Gender Priming) ประเด็นเหล่านี้
ยังไม่ได้รับการกล่าวถึงมากนักในบริบทของการพัฒนานักบริหารของไทย การวิจัยในครั้งนี้ได้ประมวลสภาพ
ปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมากาหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย
การประเมินเพื่อพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ของนักบริหารในภาครัฐของไทยครั้งนี้
ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น จากการทบทวนวรรณกรรม นิยาม องค์ประกอบ คุณลักษณะของการคิดเชิงกล
ยุทธ์ นั้นมีความคิดเห็นของผู้รู้ที่แตกต่างหลากหลายกันไป ซึ่งส่งผลต่อวิธีการและคุณภาพของการประเมิน การ
คิดเชิงกลยุทธ์ คืออะไร ต้องชัดเจน ก่อนที่จะพิจารณาว่าจะวัด ประเมิน หรือ พัฒนาได้เช่นไร Nuntamanop,
Kauranen, and Igel (2013, p. 248) ท าการศึ ก ษาทบทวนวรรณกรรมในช่ ว งปี ค.ศ. 1971-2005 พบ
องค์ประกอบสาคัญของการคิดกลยุทธ์มากถึง 16 รายการ ซึ่งทาให้เชื่อได้ว่าการคิดเชิงกลยุทธ์เป็นการคิด
ชั้นสูงที่ต้องอาศัยทัก ษะการคิดพื้นฐาน7รายการ ประกอบร่วมด้วย อาทิ การคิดวิเคราะห์ การคิดรวบยอด
ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสังเคราะห์ การคิดที่เป็นกลาง/ระบบ การใฝ่เรียนรู้ และ วิสัยทัศน์
Goldman and Scott (2015) รายงานว่า การประเมินสมรรถนะความคิดเชิงกลยุทธ์อาจทาโดดๆ
หรือในแบบแผนของโมเดลสมรรถนะที่ฝังในงาน ในตาแหน่ง ตามยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลง โดยให้
ระบุพฤติกรรมบ่งชี้ของการคิดเชิงกลยุทธ์ ให้ชัดเจน ตลอดระยะของการพัฒนากลยุทธ์ การดาเนินการ และ
การสร้ างเอกภาพ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ วิจัยได้ใช้ทั กษะการคิดเชิงกลยุทธ์จานวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับ การคาดคะเน การท้าทาย การตีความ การตัดสินใจ การสร้างเอกภาพ และ ด้านการ
เรียนรู้ที่ Schoemaker, Krupp, and Howland (2013) เสนอเป็นแบบประเมินจานวนด้านละ 2 ข้อความที่
เรียกชื่อว่า Strategic Aptitude Assessment ซึ่งได้ทาการศึกษาวิจัยกับผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร
ของ Wharton School ราว 2 หมื่นคนและรายงานค่าเฉลี่ยไว้เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบคะแนน โดย
คณะผู้ ส ร้ างชี้ว่าการคิดเชิงกลยุ ทธ์ต้องประกอบครบทั้ ง 6 ด้าน ผลการประเมิน ทั้งในระดั บบุ คคลและใน
ภาพรวม นอกจากช่ว ยให้ ผู้ ตอบ ค้น พบจุ ดเด่น จุดด้อยของตนเองแล้ ว หากใช้ให้ ดี จะเป็นประโชน์ในการ
ออกแบบกระบวนการพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ของ (กลุ่ม) บุคคลด้วย
การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์
Boal and Schultz (2007) เห็นว่าองค์การยุคใหม่จัดระเบียบตนเอง ดังนั้นหน้าที่ของผู้นาเชิงกลยุทธ์
คือ ทาให้ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์ สร้างความหมายนัยร่วมกัน ผ่านวิธีการเสวนา พูดคุยเล่า เพื่อการพัฒนาความคิด
เชิงกลยุทธ์ Dragoni, Oh, Tesluk, Moore, Vankatwyk, Hazucha, and Steve (2014) เห็นว่าสามารถนา
ประสบการณ์ ที่ ย าวนานเกี่ย วกั บ งานในหน้ าที่ รับ ผิ ด ชอบโดยเฉพาะในวัฒ นธรรมต่างแดนที่แ ตกต่ างจา ก
วัฒนธรรมที่คุ้นชิน สามารถนามาพัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์ของผู้นาได้ เช่นกัน Sarfraz (2017) เห็นว่าการคิด
เชิงกลยุทธ์ของผู้นาสามารถพัฒนาได้จากกรอบแนวคิดการศึกษาของบลูม
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Olson and Simerson (2015) เห็นว่า การคิดเชิงกลยุทธ์นั้น เป็นจุดร่วมกันของ 3 ศาสตร์ คือ 1)
จิตวิทยาด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Psychology) ว่าสมอง รับรู้ ตีความ ประมวลผล และ ตัดสินใจ
เช่นไร 2) การคิดเป็นระบบ (Systems Thinking) เห็ นความเชื่อมโยงและ การขึ้นแก่กัน ขององค์ประกอบ
ย่อ ยๆภายในระบบ และ สภาวะของระบบนั้นๆในบริบท และ 3) ทฤษฏี เกมส์ (Games Theory) เพื่ อให้
คาดคะเนว่าจะดาเนินการร่วมมือหรือแข่งขันเช่นไร และ Olson and Simerson (2015) ยังเห็นว่าการคิด
เชิงกลยุทธ์ที่ผสานเข้ากับภาวะผู้นาได้เป็นอย่างดี จะส่งเสริมให้ผู้บริหารแสดงภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ (Strategic
Leadership) ในการบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสม ผ่ า น 1) การก าหนดยุ ท ธศาสตร์ (Strategy
Formulation) ที่ส่อเจตนาถึงเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 2) ปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ (StrategyE
execution) ด้วยการสื่อสารโน้มน้าว การกากับควบคุมด้วยสิ่งจูงใจต่างๆ
Schoemaker, Krupp, and Howland (2013), Schoemaker and Krupp (2015) เสนอการ
ประเมิ น และแนวทางของการภาวะผู้ น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ ใ น 6 องค์ ป ระกอบที่ ส่ ง เสริ ม เกื้ อ หนุ น กั น ได้ แ ก่
ความสามารถในการคาดคะเน ล่วงรู้ ความสามารถในการคิดท้าทาย เสาะแสวงหาหลากหลายมุมมอง ต่อ
ปัญหาเดิมๆ ความสามารถในการตีความ ด้วยมุมมองที่เชื่อมโยง เป็ นเหตุเป็นผล ความสามารถในการตัดสินใจ
ถึงข้อดีข้อเสียรอบด้าน ความสามารถในการสร้างเอกภาพ สื่อสารท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายได้เป็น
อย่างดี และ ความสามารถในการเรียนรู้ ทดสอบทดลอง “ล้มแล้วลุกเร็ว ” การประเมินเพื่อการพัฒนาทั้ง 6
ทักษะให้ครบให้พร้อม นาไปสู่การพัฒนาภาวะผู้นา การเตรียมคน และ การแต่งตั้งผู้บริหารที่เหมาะสม
ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงได้นาวิธีการเล่าเรื่อง (Storytelling) ของนักบริหารที่ได้รับความนิยม
นาไปพัฒนาภาวะผู้นาในหลายประเทศ (Auvinen, Aaltio, & Blomqvist, 2012; Boje, Rosile, Saylors &
Saylaors, 2015; Schedlitzki, Jarvis, & MacInnes, 2014) ผ่ า นวิธี ก ารเรี ยนรู้ป ระสบการณ์ ร่ว มกั น The
World Café (Prewitt, 2011)
ในภาคราชการพลเรือนไทย สานักงาน ก.พ. ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางด้านการบริหารงานบุคคล
ของภาครัฐ เห็นความสาคัญในการพัฒนาบุคลากร ดังจะเห็นจากยุทธศาสตร์ที่ 1และ ที่ 2 ของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552-2556 ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของ
สมรรถนะ มุ่งให้ ข้าราชการเป็ น คนดี ซื่อสั ตย์ สุ จริต มีคุณ ธรรมและจริยธรรม ในการนี้จึงกาหนดให้ ส่ว น
ราชการทาการประเมินสมรรถนะบุคลากร หาช่องว่างรายการสมรรถนะเพื่อใช้กาหนดในการจัดทาแผนการ
พัฒนา มาตรการบริหารกาลังคนเชิงยุทธศาสตร์มุ่งบริหารและพัฒนากาลังคนแบบองค์รวม เน้น 3 ด้าน 1)
วางแผนการใช้คนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2) พัฒนากาลังคน สร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ และ 3) ดึงดูดและ
รั ก ษาก าลั งคนที่ มี คุ ณ ภาพให้ ท างานกั บ ภาครัฐ ดั งนั้ น การพั ฒ นาข้ าราชการพลเรื อนทุ ก ระดั บ พึ งยึ ด ถื อ
มาตรการที่ 2 เป็นสรณะ ในปี พ.ศ.2560 นายกรัฐมนตรีขอให้มีการจัดอบรมข้าราชการระดับสูงเพื่อเป็นกลไก
สาคัญของการบริหารการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และเพื่อการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป)
ในการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในภาครัฐนั้น สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน(สพข.) รับผิดชอบใน
การจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) มาตลอดนับแต่ปี พ.ศ. 2530 (สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน, 2557) มาตรฐานของหลักสูตรนักบริหารระดับสูง จานวน 7 หมวด 44 รายวิชา การศึกษา
รายบุคคลและกลุ่ม การเสริมสร้างประสบการณ์ การดาเนินโครงการหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง:
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ผู้นาที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส 1) ระยะเวลา 4 เดือน จานวน 7 ชุดการเรียน มีผู้เข้าอบรม รุ่นละ 120
คน ในระยะ10 ปีให้หลังนี้ ดาเนินการอบรมปีละ 2 รุ่น นอกจากนั้น สพข.ยังมีภาระในการดาเนินการฝึกอบรม
หลักสูตร นบส. 2 แก่นักบริหารระดับรองอธิบดี และ หลักสูตรเสริมนักบริหารระดับสูง(ส.นบส) แก่นักบริหาร
ที่เข้าอบรมหลักสูตรอื่นให้เทียบเท่ากับหลักสูตร นบส.
การคิดเชิงกลยุทธ์เป็นหนึ่งในรายการสมรรถนะ 12 ด้านสาหรับนักบริหารระดับสูงในราชการพลเรือน
ไทย สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ดังปรากฏในหนังสือเวียน 7 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2553 กาหนดสมรรถนะหลักของนักบริหารระดับสูง ซึ่งประมวล เป็น 4 กลุ่ม รายละเอียดดังนี้ กลุ่มที่ 1 การ
บริหารคน จานวน 3 รายการ ได้แก่ การปรับตัวและความยืดหยุ่น การสอนงาน ทักษะในการสื่อสาร และการ
ประสานสัมพันธ์ กลุ่มที่ 2 ความรอบรู้ในการบริหาร จานวน 3 รายการ ประกอบด้วย การบริหารความ
เปลี่ยนแปลง การมีจิตมุ่งบริการ และ การวางแผนกลยุทธ์ กลุ่มที่ 3 การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จานวน 3
รายการ ประกอบด้วย ความพร้อมรับผิด การส่งมอบผลสัมฤทธิ์ และ การบริหารทรัพยากร และ กลุ่มที่ 4 การ
บริหารอย่างมืออาชีพ จานวน 3 รายการ ประกอบด้วย การตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์ และ ภาวะผู้นา
2. กรอบแนวคิดเบื้องหลังของการประเมินเพื่อพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหาร
วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2557) เห็นว่าโมเดลสมรรถนะเป็นเพียงแนวทางหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาภาวะ
ผู้นาที่คาดหวัง ขณะที่ยังต้องคานึงถึงบทบาทของการประเมินในกระบวนการพัฒนาที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้
ในระดับ บุคคลและระดับ กลุ่ม เนื้อหา กิจกรรมการพัฒ นาต้องเชื่อมโยงกับเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ค่านิยม
วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ของส่วนราชการ
วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2559) พบว่าสมรรถนะด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ของนักบริหารระดับสูงหลังการ
พัฒนาของหลักสูตรสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (M ก่อน = 3.91 M หลัง = 4.13 t= -8.296; df=117 p=
000) ขณะที่ สมรรถนะด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ของนักบริหารระดับสูงหลังการพัฒนาของหลักสูตรสูงขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (M ก่อน = 3.91 M หลัง = 4.13 t=-7.6 ; df=117 p=.000) นั่นแสดงว่าสมรรถนะ
ที่จาเป็นต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ทั้ง 2 ด้านสามารถยกระดับให้สูงขึ้นได้ด้วยการฝึกอบรมและการพัฒ นาผ่าน
พฤติกรรมของสมรรถนะ
การพั ฒ นาภาวะผู้ น าของ Center for Creative Leadership สหรั ฐ อเมริก า (McCauley & Van
Velsor, 2004) ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของการพัฒนาภาวะผู้นาที่เป็นระบบการออกแบบกระบวนการพัฒ นา
ภาวะผู้ นาที่ยึ ด 3 คานี้ เป็น รากฐานในการขับเคลื่อนการพัฒ นาให้ได้ผ ลดี คือ “CAS: Challenge- AssessSupport ท้าทาย-ประเมิน -สนั บ สนุ น” ที่สัมพันธ์เกี่ยวกัน ส่ งผลต่อกิจกรรมและกระบวนการพัฒ นา ที่มุ่ง
ก่อให้เกิดการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง
ท้าทาย หมายความว่า ทาให้ผู้เข้ารับการอบรมออกจากความคุ้นชินไปเผชิญกับเหตุการณ์ที่แปลกใหม่
ได้เรียนรู้เห็นอะไรที่ใหม่และแตกต่าง ช่วยกระตุ้นเปิดโลกทัศน์สร้างการเรียนรู้ใหม่ๆ ประเมิน หมายถึง การ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคลิกลักษณะของตัวตนผู้นั้นแล้วสะท้อนกลับให้ตระหนักรู้จักตนเองมากยิ่งขึ้น
อาทิ จุดเด่น จุดด้อย จุดแข็ง จุดอ่อน ของตน เมื่อเทียบกั บมาตรฐานปกติของคนส่วนใหญ่ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้น
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ของการพั ฒ นาตนเอง สนั บ สนุ น หมายถึ ง ส่ ง เสริ ม ด้ า นแรงจู ง ใจ ความคิ ด อ่ า น ความเชื่ อ ตลอด
กระบวนการพัฒนาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้ การพัฒนาและการเติบโต
จะเห็นได้ว่าการออกแบบใช้วิชาการชี้นาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรโดยทาความเข้าใจกับลักษณะ
และระดั บ ของงานบริ ห ารที่ จ ะพั ฒ นาก่ อ น จากนั้ น ก าหนดเป็ น ปรั ช ญาชี้ น าของการอบรม ผสมกั บ การ
เสริมสร้างประสบการณ์ ลดความสาคัญด้านการศึกษา มุ่งเพิ่มพูนการเรียนรู้ ท้าทาย และ สนับสนุน เป้าหมาย
ของการพัฒ นา ให้สามารถนาตน นาทีม นาองค์การได้ผ่ านการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับบริบทและตนเอง มี
ทักษะในการนา มั่นใจในบทบาทและศักยภาพของตนกระบวนการและกิจกรรมของเรียนรู้ทั้งหลายจะสะท้อน
ปรัชญาการพัฒนา การพัฒนาจะเน้นกระบวนเชิงลึก (In-depth Process) ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตนของ
ผู้เข้าอบรมแต่ละคนใน 6 รายการ ได้ แก่ การรู้จักตนเอง ความคล่องแคล่วในการเรียนรู้ การสื่อสาร การโน้ม
น้าว การคิดและทาอย่างเป็นระบบ และ การนาพาตนเองคืนสู่สภาพปกติ
กระบวนการพัฒนา จะเกิดขึ้น 3 ระยะ ก่อน–ระหว่าง- และ หลังการพัฒนา ก่อนการฝึกอบรม คือ
การประเมินภาวะผู้นาของผู้เข้าอบรม การประเมินแบบ 360 องศาซึ่งถือเป็นหัวใจสะท้อนประสบการณ์ในการ
นา เพื่อให้ ได้รายละเอีย ดเกี่ยวกับ ทักษะ พฤติกรรม ความโน้มเอียง รวมทั้งสมรรถนะ เร่งด่วน ระบุความ
จาเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนา วางรากฐานเพื่อสร้างความเติบโตของตนเอง และในวิชาชีพแก่ผู้เข้ารับการอบรม
ระหว่างการอบรม แม้จะแค่ 5 วัน เน้นสัมพันธภาพภายใต้สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ที่ปลอดภัยแต่ท้าทาย
กระบวนการพัฒนาจะผสมผสานระหว่างข้อมูลผลการประเมินเฉพาะราย กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และ แบบฝึกฝนเสริมสร้างทักษะ เน้นการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ การสะท้อนความคิดอ่าน และ การกาหนด
เป้าหมาย บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้นา จะเข้มข้นมากในการเป็นพี่
เลี้ยง สอนแนะ เป็นระยะๆ ครั้งละครึ่งวัน นอกจากนี้กระบวนการพัฒนา ยังมีการเรียนรู้จากเพื่อนผู้เข้าอบรม
(Peer Learning) ที่จะให้ข้อมูลย้อนกลับ คาแนะนา แง่คิดมุมมอง และ กาลังใจ หลังการอบรม จุดเน้นของ
กระบวนการพัฒนา คือ การประยุกต์ใช้ผลการเรียนรู้สู่หน้างานอย่างต่อเนื่อง เช่น สามารถขอรับการชี้แนะ
ทางโทรศัพท์เกี่ยวกับสมรรถนะ ประสบการณ์การบริหารจากโค้ช 2 ครั้งๆ ละ 45 นาที หลังจากนั้น 3 เดือน
เมื่อการพัฒนาเสร็จสิ้น การประเมินที่ เรียกว่า Reflections (ดังแสดงในภาพที่ 2) เพื่อประเมินความก้าวหน้า
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ทรัพยากร แหล่งอ้างอิงต่างๆ ทางระบบ
e-Learning
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ภาพที่ 2 กระบวนการพัฒนาภาวะผู้นาของ Center for Creative Leadership สหรัฐอเมริกา
Yost and Plunkett (2009) เสนอโมเดลการพัฒ นาที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงกับบริบทของการ
พัฒ นานักบริหารระดับสูงของไทยที่เรียกว่า โมเดลสามขาของการพัฒ นาภาวะผู้นา โดยยึด 3 คาหลัก คือ
ประสบการณ์ สมรรถนะ และ สัมพันธภาพ เป็นเป้าหมายของการพัฒนา ในกรณีการศึกษาเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ที่
ต้องนาประสบการณ์ ของผู้เข้าอบรมแต่ล ะคนมาสร้างประโยชน์แก่กั น สมรรถนะ หมายถึงกลุ่ มของทักษะ
ความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะใดๆ ที่เราคาดหวังให้ผู้บริหารแสดงออกในการบริหารงาน ในระยะหลังนิยม
ประเมินสมรรถนะนักบริหารทั้งก่อนและระหว่างการพัฒนา (Aon Hewitt, 2015) และ สัมพันธภาพ หมายถึง
การรู้ จั ก คุ้ น เคย สร้ างเป็ น เครื อข่ ายส่ ว นตั ว และในวิช าชี พ ในกรณี ก ารอบรมนั ก บริห ารระดั บ สู งของโลก
ตะวัน ออก ผู้ เข้ารั บ การพั ฒ นา นอกเหนื อ การได้ รับ องค์ ความรู้ใหม่ ๆ แล้ ว ต่ างต้ อ งการแลกเปลี่ ย นมวล
ประสบการณ์ และ การสร้างเครือข่ายที่มีความสาคัญเกื้อหนุนต่อผลสัมฤทธิ์ในการทางาน
3. วัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย คาถามการวิจัย และ กรอบแนวคิด
การวิจัยนี้จะเป็นการศึกษาแบบผสานวิธี ทั้งในเชิงปริมาณเพื่อการประเมินระดับสมรรถนะการคิด
เชิ ง กลยุ ท ธ์ จากนั้ น ในการพั ฒ นา ผู้ วิ จั ย ใช้ ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพด้ ว ยการให้ นั ก บริ ห ารพั ฒ นาผู้ บ ริ ห าร
(Executive Peer Learning for Development) ด้วยการเล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงกลยุทธ์
ผ่านกลไกของ World Café Method โดยผู้วิจัยทาหน้าที่เป็น Café Host & Facilitator โดยมีวัตถุประสงค์
การวิจัย 3 ประการดังนี้ 1) เพื่อประเมินระดับสมรรถนะการคิดเชิงกลยุทธ์ทั้ง 6 ด้านของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้า
รับการพัฒนาผู้บริหาร 2) เพื่อวิเคราะห์ผลประเมินสมรรถนะการคิดเชิงกลยุทธ์ของนักบริหารจาแนกตามเชื้ อ
ชาติ เพศ ตาแหน่งบริหาร และ 3) เพื่อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการคิดเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสม
แก่นักบริหารระดับสูงซึ่งเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง และหลักสูตรเสริมนัก
บริหารในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สานักงาน ก.พ. จ. นนทบุรี
จานวน 245 คน สุ่มโดยบังเอิญตามความสมัครใจของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าฐานสมรรถนะ “การวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ และ การคิดเชิงกลยุทธ์ ” ที่ผู้วิจัยทาหน้าที่เป็น The Café Host ใช้เวลาฐานละ 50 นาที แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตามกิจกรรมของ The World Café Method
กิจกรรมร่วมกัน 2 ค “คิด และ คุย”เล่าสู่กันฟัง 1. นบส. แต่ละท่านสุ่มหยิบโจทย์สถานการณ์/งาน ที่
เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงกลยุทธ์ เล่ารายงานประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ ความคิดอ่านเชิงกลยุทธ์ ของ ท่าน ว่าคิด
ได้ สร้าง อ่านเกมส์ - ขับเคลื่อน โน้มน้าว ความคิดนั้น สู่การปฏิบัติ (คิด -พูด-ทา) ได้เช่นไร 2. ประเด็น 1) คิด
เป็นกลยุทธ์ได้เช่นไร 2) ทาเชิงกลยุทธ์เช่นไร 3) โน้มน้าวผู้คนเช่นไร ให้ผู้คนคล้อยตาม (Buy-in Strategies)
4). ประโยชน์ / ผลที่ ได้ รั บ คื อ อะไร3. เล่ าจากประสบการณ์ จ ริ ง แนว “STAR: Situation/Task, Action,
Results”ทั้งกลุ่ม หมุนเวียน สับเปลี่ยน ร่วมกันสะท้อนประสบการณ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ ให้รายงาน ตัวอย่าง
“STAR” เกี่ยวกับการคิดเชิงกลยุทธ์ของนักบริหาร
ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการวิจัย
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มี 2 ระยะ กล่าวคือ ระยะแรก การประเมินระดับการคิดเชิงกลยุทธ์ทั้ง 6 ด้านตาม
แนวคิ ดของ Schoemaker, Krupp, and Howland (2013) และ ระยะที่ 2 ต่ อ เนื่ อ งกั น คื อ แนวทางการ
พัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์ของนักบริหารระดับสูงในราชการพลเรือนไทย ด้วยคาถามที่ผู้วิจัยกาหนดขึ้นผ่านการ
คัดสรรให้เป็นตัวแทนที่สอดคล้องกับองค์ประกอบของการคิดเชิงกลยุทธ์และเหมาะสม (Hughes, Beatty, &
Dinwoodie, 2014) กับบริบทการคิดเชิงกลยุทธ์ในราชการพลเรือน และที่เชื่อว่าเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นนักบริหารภาครัฐ โดยมุ่งตอบคาถามวิจัย 3 ข้อ ดังนี้ 1) ระดับสมรรถนะการคิดเชิงกลยุทธ์ของผู้เข้ารับการ
พัฒนาในหลักสูตรนักบริหารเป็นเช่นไร 2) ระดับสมรรถนะการคิดเชิงกลยุทธ์จาแนกตามเชื้อชาติ เพศ สังกัดของ
นักบริหารเหมือนหรือแตกต่างกันเช่นไร และ 3) แนวทางของการพัฒนาสมรรถนะการคิดเชิงกลยุทธ์ของนัก
บริหารด้วยวิธี World Café ผ่านการเล่าเรื่องที่เหมาะสมกับเงื่อนไขของเวลา กลุ่มเป้าหมาย ควรเป็นเช่นไร
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผล
กลุ่มตัวอย่าง ผู้เข้าอบรมหลักสู ตร นบส 1 และ หลักสูตร ส.นบส. จานวน 245 คน เป็นเพศหญิง 46
คน (38.7%) เพศชาย 73 คน (61.3%) ช่วงอายุระหว่าง 40 – 60 ปี มาจาก19 กระทรวง และหน่วยงานอิสระ
หรือรัฐวิสาหกิจ รวมจานวน 98 ส่วนราชการ เป็นข้าราชการสังกัดการบริหารราชการส่วนกลาง (57%) มากกว่า
สังกัดการบริหารราชการส่วนภูมิภาค (43%)
คาถามวิจัยที่ 1: ระดับสมรรถนะการคิดเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มตัวอย่างนักบริหารเป็นเช่นไร
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ภาพที่ 4 ค่าเฉลี่ยของทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ทั้ง 6 ด้านของกลุ่มตัวอย่าง (n = 245)
หากพิจารณาตามกราฟของภาพที่ 4 ก็จะเห็ นว่าค่าเฉลี่ยของสมรรถนะการคิดเชิงกลยุทธ์ของกลุ่ ม
ตัวอย่างอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ในช่วงค่า 1-7) โดยที่ ด้านการคาดคะเนและเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยที่ไล่เลี่ยกัน ด้าน
การตัดสินใจผลักดันกลยุทธ์ต่าสุดสะท้อนว่าในความเป็นจริง การตัดสินใจขึ้นอยู่กับผู้บริหารระดับสูง
ตารางที่ 1 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์จาแนกตามเพศ (n = 245)

ค่าเฉลี่ยของทักษะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์
1. การคาดคะเน
2. ความท้าทาย
3. การตีความ
4. การตัดสินใจ
5. การสร้างความเป็นเอกภาพ
6. การเรียนรู้

เพศ

จา ร้ อ ย
นวน ละ

x

S.D.

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

118
127
118
127
118
127
118
127
118
127
118
127

5.7161
5.4606
5.4915
5.0394
5.5551
5.2323
5.3517
4.9016
5.3814
5.1063
5.6610
5.4921

.93479
.82761
.93595
1.09582
.94232
.96731
.96146
1.04471
.99717
1.10308
.83942
.93856

48.2
51.8
48.2
51.8
48.2
51.8
48.2
51.8
48.2
51.8
48.2
51.8

t

Sig.

2.268 0.024*
3.460 0.001*
2.643 0.009*
3.501 0.001*
2.042 0.042*
1.480 0.140

หมายเหตุ: df = 243, p-values ** = ระดับนัยสาคัญ .01 และ * = ณ .05
หากพิจารณาตามข้อมูลที่รายงานไว้ในตารางที่ 1 จะเห็ นได้ว่าสั ดส่วนของกลุ่มตัวอย่างชาย-หญิ ง
ไล่เลี่ยกัน คะแนนเฉลี่ยของทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ของทั้งสองเพศ ค่อนข้างสูง พิจารณาจากช่วงค่า 1-7 แต่
โดยรวมแล้ว กลุ่มตัวอย่างเพศชาย มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงกว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง ทั้ง 6 ด้าน อธิบายได้
ดังนี้ 1. แม้ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกัน แต่ก็ไม่พบนัยสาคัญทางสถิติ 1) ด้าน ได้แก่ ด้าน การเรียนรู้ 2) ค่า
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ที่มีนัยสาคัญทางสถิติ ในระดับ .05 มีจานวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการคาดคะเน และ
ด้านการสร้างเอกภาพ 3) ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ที่มีนัยสาคัญทางสถิติ ในระดับ .01 มีจานวน 2 ด้าน
ได้แก่ ด้านการท้าทาย การตีความ และ การตัดสินใจ สะท้อนว่าปัจจัยเพศมีนัยต่อการคิดเชิงกลยุทธ์
การทดสอบสถิติอนุมานด้วยด้วยค่าสถิติ t-test แบบอิสระ พบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยอย่างมี
นัยสาคัญ 5 ด้านแรก ดังนี้ ด้านการคาดคะเน (t = 2.268, p = .05) ด้านความท้าทาย (t = 3.460, p = 0.01)
ด้านการตีความ (t = 2.6423, p = .01) ด้านการตัดสินใจ ( t = 3.501,p = 0.001) ด้านการสร้างเอกภาพ (t
= 2.042, p = .05) และ ด้านการเรียนรู้ ไม่พบนัยสาคัญทางสถิติ ผลการศึกษานี้บ่งชี้ว่าการคิดเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารมีความเกี่ยวข้องกับเพศสภาพ ดังนั้นกระบวนการพัฒนาควรให้ความสาคัญกับกิจกรรมและวิธีการ
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พั ฒ นาสมรรถนะการคิ ด เชิ งกลยุ ท ธ์ เป็ น รายด้ า น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เพศของนั ก บริห ารด้ ว ย ผลการศึ ก ษานี้
สอดคล้องกับการศึกษาของ Cubel and Sanchag-Pager (2016) ที่พบความแตกต่างทางเพศ การคิ ดเหมา
รวมว่าเพศชายมีความเหนือกว่าเพศหญิงด้านการคิดอ่านเชิงกลยุทธ์โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่แพ้ชนะที่เพศ
หญิงจะรับความเสี่ยงน้อยกว่า แต่ความแตกต่างเช่นนี้จะหายไป หากมีปัจจัยด้านราง วัลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
Piscpia, Pang, Itec (2009) ศึกษาพบว่าการใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์ใน 4 ประเทศ พบว่าเกี่ยวข้องกับ อายุ
และเพศของกลุ่มตัวอย่างมากกว่าที่จะเกี่ยวกับถิ่นที่ทางาน
คาถามการวิจัย ข้อที่ 2. ระดับสมรรถนะการคิดเชิงกลยุทธ์จาแนกตามตาแหน่งที่ครอง เชื้อชาติ และ เพศ ของนัก
บริหารเหมือนหรือแตกต่างกันเช่นไร
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ ตาแหน่งในภาครัฐ กับ ทักษะที่จาเป็นของภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ (n = 245)

ค่าเฉลี่ยของทักษะที่จาเป็นของ
ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์

1. การตีความ

ตาแหน่ง

x

S.D.

t

Sig.

บริหาร (216)
ไม่ใช่บริหาร(29)

5.4329
5.0517

.96636
.91948

2.005

0.046*

หมายเหตุ: df = 243 p-value = * ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังปรากฏในตารางที่ 4.2 ข้อมูลบ่งชี้ว่า จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่ตาแหน่ง
ด้านบริหาร เช่น เป็นผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย มีจานวนน้อย 29 คน ไม่ได้สัดส่วนกับ จานวนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนัก
บริหาร จากจานวนทั้ง 6 ด้านของทั กษะการคิดเชิงกลยุทธ์ มีเพียงด้านการตีความเท่านั้น ที่มีความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยอย่างนัยสาคัญ ณ 05 กลุ่มตัวอย่าง ผู้ที่ดารงตาแหน่งบริหารมีค่าคะแนนเฉลี่ยด้านการตีความนัย
เชิงกลยุทธ์สูงกว่าผู้ที่ไม่มีตาแหน่งด้านการบริหารอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ นั่นหมายว่า ตาแหน่งที่ครองไม่ใช่
ปัจจัยสาคัญที่มีนัยต่อการคิดเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะภายในของบุคคล ประกอบร่วมกับ ประสบการณ์
ด้านการบริหารที่บุคคลสั่งสมเรียนรู้ ย่อมส่งผลต่อ ความสามารถในการตีความนัยทางกลยุทธ์ของภารกิจ
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ตารางที่ 3 อิทธิพลของเพศของกลุ่มตัวอย่างที่ส่งผลต่อทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (n = 245)

ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์
1. การคาดคะเน
2. ความท้าทาย
3. การตีความ
4. การตัดสินใจ
5. การสร้างความเป็นเอกภาพ
6. การเรียนรู้
รวมทั้ง 6 ด้าน

0.021
0.047
0.028
0.048
0.017
0.009
0.040

Beta
-0.144
-0.217
-0.167
0.030
-0.130
-0.095
-0.200

Sig
0.024
0.001
0.009
0.001
0.042
0.140
0.002

ผลดังในภาพที่ 5 ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบโดยใช้สถิติพรรณนาด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตจากข้อมูลที่เก็บกับ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสหรัฐอเมริกาที่ Schoemaker, Krupp, and Howland (2013) รายงานไว้นั้น จะ
เห็นว่า รูปแบบการแจกแจงค่าเฉลี่ยระดับสมรรถนะของกลุ่มตัวอย่างนักบริหารไทยและของประเทศสหรัฐ
อเมริกามีส่วนใกล้เคียงคล้ายคลึงกันอย่างน้อยใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการตีความ การตัดสินใจ และ ความท้า
ทาย การคิดกลยุทธ์ที่กลุ่มตัวอย่างของสหรัฐอเมริกาทาได้เหนือกว่ากลุ่มตัว อย่างนักบริหารราชการพลเรือน
ไทย คือ ด้านการสร้างความเป็นเอกภาพ และ ด้านการเรียนรู้ ส่วนด้านการคาดคะเนนั้น ผู้บริหารไทยทาได้
ดีกว่า
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การวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 3 เพื่อหาอิทธิพลของเพศของกลุ่มตัวอย่างที่ส่งผลต่อคะแนนการคิด
เชิ ง กลยุ ท ธ์ ในภาพรวมและในแต่ ล ะด้ า น พบว่ า เพศของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งสามารถอธิ บ ายความแปรปรวน
องค์ประกอบทั้ง 6 ด้านของการคิดเชิงกลยุทธ์ได้เพียงร้อยละ 4ถือว่าน้อยมาก นั่นหมายว่า ยังมีปัจจัยอื่นที่
สาคัญมากกว่าเพศที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ของบุคคล อาทิ สติปัญญา ประสบการณ์การ
บริหาร การได้รับการสอนแนะ หรือ ด้านการเรียนรู้ หากพิจารณาปัจจัยย่อยทีละด้านๆ ก็จะพบว่า เพศสภาพ
มีอิทธิพลต่า (.001 - .05) ต่อปัจจัยย่อยของทักษะการคิดกลยุทธ์ แม้ว่าจะมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 .001 ก็ตาม
หากวิเคราะห์ความแตกต่างของเพศต่อระดับของการคิดเชิงกลยุทธ์ตามแต่ละองค์ประ กอบย่อยทั้ง 6
ด้าน ตามระดับ ช่ว งค่า 1 – 7 ของมาตรวัดแบบลิ เคอร์ท ดังแสดงไว้ในภาพที่ 6 ที่ส ามารถอธิบ ายได้ดังนี้
ผู้บริหารเพศหญิง ในช่วงระดับคะแนน1 – 5 มีแนวโน้มที่จะทาคะแนนได้ดีและสูงกว่าผู้นักบริหารที่เป็นเพศ
ชายแต่หลังช่วงค่าที่ 5.5 โดยภาพรวมมีแนวโน้มว่ากลุ่มตัวอย่างนักบริหารที่เป็นเพศชายส่วนใหญ่จะทาคะแนน
องค์ประกอบ 6 ด้านได้ดีกว่ากลุ่มตัวอย่างนักบริหารที่เป็นเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาในระยะยาว
ของ Cubel and Sánchez-Pagés, 2017 ที่พบว่าเพศมีอิทธิพลต่อการคิดเชิงกลยุทธ์ เพศชายจะมีการรับรู้
ประเมิ น ตนเองว่ า แสดงพฤติ ก รรมที่ ส ะท้ อ นถึ ง การคิ ด เชิ งกลยุ ท ธ์ ได้ ดี ก ว่า เพศหญิ งใน 4 ด้ านแรกได้ แ ก่
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับ การคาดคะเน การท้าทาย การตีความ การตัดสินใจ อีก 2 ด้านที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยที่
ใกล้เคียงกัน ได้แก่ ด้านการสร้างเอกภาพ และ ด้านการเรียนรู้ ย่อมมีนัยต่อรูปแบบการพั ฒนาทักษะการคิด
เชิงกลยุ ท ธ์ของนั กบริห ารผ่ านการเรี ย นรู้ ร่ว มกัน ซึ่งพบว่าหากมีการจับคู่เรียนรู้ที่ ดี ลงตัว บทบาทหน้าที่
ตาแหน่ง ลั กษณะงานที่เหมือน ปั ญ หาที่พบที่ คล้ายคลึงกันจะส่ งผลต่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การ
บริหาร ทั้งในระหว่างและหลังเสร็จสิ้น การฝึกอบรมพั ฒนา โดยที่หน่วยงานพึงมีบทบาท ส่งเสริม เกื้อหนุน
กาหนด กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Andrews & Manning, 2015)
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ภาพที่ 6 การเปรียบเทียบความถี่ของคะแนนเฉลี่ยการคิดเชิงกลยุทธ์ตามช่วงค่าจาแนกตามเพศ(n= 245) ต่
คาถามการวิจัยที่ 3: แนวทางของการพัฒนาสมรรถนะการคิดเชิงกลยุทธ์ของนักบริหารด้วยวิธี World
Café ผ่านการเล่าเรื่องที่เหมาะสมกับเงื่อนไขของเวลา และ กลุ่มเป้าหมายนักบริหารไทย ควรเป็นเช่นไร
ผลการดาเนินการพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ ด้วยกระบวนการของ The World Café Method
ซึ่งนักบริหารเป็นผู้ประเมินตนเองว่าประสงค์จะรับการพัฒนาสมรรถนะใด โดยอนุญาตให้เข้าได้ 6ฐาน แต่ละ
ฐานเรียนรู้ ใช้เวลาไม่เกินฐานละ 50 นาที ผลการดาเนินการ ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นดังนี้
1. ด้านการเตรี ย มการ ข้อมูล เบื้ องต้น ของการจัดกิจกรรมการให้ คาปรึกษาเพื่ อการพัฒ าด้ว ยวิธี
World Café แบ่งเป็น 3 ระยะย่อย ดังนี้ การศึกษาค้นคว้า การกาหนดคาถาม และ การเตรียมกิจกรรมผู้วิจัย
ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย องค์ประกอบ แนวทางการพัฒนา การคิดเชิงกลยุทธ์ พบว่าทั้ งนิยามและ
องค์ประกอบของการคิดเชิงกลยุทธ์นั้น มีความหลากหลาย การพัฒนายากที่จะพัฒนาได้ในระยะเวลาอันสั้น
ดังนั้นในแนวทางการพัฒนา จึงยึดกรอบการคิดเชิงกลยุทธ์ของ Center for Creative Leadership (CCL) เป็น
หลักในการออกแบบกิจกรรม การกาหนดคาถามจะครอบคลุมการคิดเชิงกลยุทธ์ 3 ระยะ กล่าวคือ การคิด
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) การกระทาเชิงกลยุทธ์ (Strategic Actions) และ การโน้มน้าวอย่างเป็นกล
ยุทธ์ (Strategic Influence) แต่ละระยะสร้างคาถามระยะละ 5 คาถามที่สั้นๆ และมีลักษณะกลางๆเกี่ยวข้อง
กับการจัดการในภาครัฐ รวมทั้งสิ้น 15 คาถาม การเตรียมกิจกรรม บริหารภายใต้แรงกดดันของเวลาอันจากัด
ในระยะ 5 นาทีแรก ให้เป็นการชี้แจงกระบวนการ จากนั้นเป็นการอธิบายสั้นๆถึงความสาคัญและโมเดลการคิด
เชิงกลยุ ทธ์ จากนั้ น เขีย นคาถามลงในกระดาษแยกคาถาม ตัดม้วนไว้เพื่อให้ ผู้ เข้าฐานสุ่ มหยิบ อ่านแล้ ว คิด
ทบทวน ข้อละ 2 นาที เขียนบันทึกแนวคาตอบ แล้วรายงานแก่ผู้เข้าร่วมฐานรับฟัง ตามแบบแผนที่ตกลงกันไว้
กล่ าวคือ ให้ ร ายงานสถานการณ์ งานที่ ต้อ งปฏิ บั ติ พฤติกรรมที่ แสดงออก และ ผลของการกระท า โดยมี
แบบฟอร์มให้ นบส. เขียนดังตัวอย่างแบบฟอร์มในภาคผนวก ซักถาม ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความเห็น อีก 1
นาที
2. ด้านดาเนินการ หลังจากกล่าวต้อนรับและแนะนาตัวเองแล้ว ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการ
ดาเนินการกิจกรรม World Café ฐานการคิดเชิงกลยุทธ์ บทบาทหน้าที่ การรักษาเวลา การสะท้อนการเรียนรู้
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ร่วมกัน รวมถึง การตอบคาถาม ซึ่งพบว่า ต้องมีการกาหนดระยะเวลาในแต่ล ะขั้นตอน ความได้ผลในการ
ดาเนิ น การ ขึ้น กับ หลายปั จจั ย อาทิ การบริห ารและรักษาเวลาของทั้ง 2 ฝ่ าย ความเข้าใจในขั้นตอนการ
ดาเนินการ การชี้แจงและการตอบอธิบายที่กระชับชัดเจน ครบถ้วนตามหลัก “STAR” ของ นบส. ผู้วิจัยเห็นว่า
เอกสารที่เตรียมไว้ เช่น การคิดเป็นระบบ และ โมเดลของภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์แม้สาคัญ จาเป็น แต่ก็ยาก ที่
จะอธิบายให้ครบถ้วนและทันเวลา แม้มีการแปลเป็นภาษาไทยกากับในแต่ละข้อแล้วก็ตาม จานวนคาถามที่ให้
สุ่มหยิบมีมากกว่าจานวน นบส. ที่เข้าฐาน ทาให้บางคาถามไม่ถูกสุ่มหยิบใช้
3. การประเมินความสาเร็จ และ การปรับปรุงแก้ไข ในระดับกิจกรรม ผู้วิจัยพบว่า นบส. ให้ความ
ร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอย่างดี สังเกตได้จาก 1) จานวน นบส.ที่เลือกเข้าฐาน โดยเฉลี่ยแล้วอยู่
ระหว่าง 8- 12 คน ต่อการดาเนินการแต่ละครั้ง น้อยที่สุด คือ 6 คน 2) คุณภาพของการตอบที่เกี่ย วข้องกับ
การคิดเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ เนื้อหาการตอบสะท้อนปัญหาในการบริหารเชิงกลยุทธ์ของภาครัฐ เช่น ส่วนกลาง
เป็นผู้กาหนดกิจกรรมแนวปฏิบัติชี้นามาให้ ขาดการมีส่วนร่วมคิดวางแผนแต่แรก 3) ปฏิกิริยาสนใจซักถาม
เกี่ยวกับการแปลผลประเมิน การสะท้อนความพึงพอใจว่ากิจกรรมก่อให้เกิดการเรียนรู้เปิดมุมมองใหม่ๆให้แก่
ตนเอง แนวทางเพื่อการปรับปรุงแก้ไขของกิจกรรม World Café ในส่วนของผู้วิจัย คือ การกาหนดคาถามที่
เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้นถึงการคิดเชิงกลยุทธ์ในบริบทของภาครัฐ หลายคาถามเขียนเป็นแบบกลางๆ ที่ให้อิสระแก่
นบส. อ่านตีความเลือกหยิบ ยกตัวอย่างมาอธิบาย ระยะเวลาที่บีบคั้น ทาให้หลายคนไม่สามารถพูดรายงาน
ตามแบบแผนของ STAR ได้อย่างครบถ้วน และ ขาดการซักถามเรียนรู้ร่วมกันอย่างทั่วถึง เช่น ผลคะแนน
ประเมินทั้ง 6 ด้าน พึงพัฒนาปรับปรุงตนเช่นไร การดาเนินการครั้งต่อไป ควรมีวิธีการนาเสนอให้เรียงลาดับ
ของ 3 ระยะ ของการคิดเชิงกลยุทธ์ จาก”การคิดแล้วทา ทาแล้วโน้มน้าว” หากให้อิสระว่าผู้ใดพร้อมก็เริ่ม
อาสานาเสนอตอบได้เลย ทาให้ นบส.ละเลยวงจรของการคิดเชิงกลยุทธ์ อุปสรรคและปัญหา ในการดาเนินการ
3 ประการของกิ จ กรรม World Cafe ดั ง ที่ Prewitt (2013) ระบุ ไว้ ไม่ ค่ อ ยปรากฏว่ า เป็ น ปั ญ หาในการ
ดาเนินการครั้งนี้
5. ข้อเสนอแนะ และ ข้อจากัดของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
1.การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง ด้วยการประเมินตนเอง ตามการรับรู้ตนเองซึ่งอาจ
ตอบที่ มีการบิ ดเบื อนตนเอง และ เช่น กัน ในการตอบคาถามที่ เกี่ยวกับ สถานการณ์ การคิดเชิ งกลยุทธ์ที่ให้
รายงาน อาจจะเป็นสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างนาเสนอโดยที่ไม่ทราบได้ว่าเป็นการกระทาจริงแล้วหรือไม่ ดังนั้นการแปล
ผลคะแนนการประเมินสมรรถนะโดยเฉพาะในรายบุคคลต้องกระทาอย่างระมัดระวัง
2.เนื่องจากการคิดเชิงกลยุทธ์เป็นแนวคิดที่มีความซับซ้อน ขาดทฤษฏีและงานวิจั ยชี้นาที่ชัดเจนดังนั้น
การศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นการริเริ่มบุกเบิกหาแนวทางเชื่อมโยงการประเมินเข้าสู่กระบวนการพัฒนา ควรมีการ
กาหนดโมเดลการคิดเชิงกลยุทธ์ของนักบริหารไทย และ เครื่องมือประเมินให้ดีเสียก่อน
3.เนื่องจากกระบวนการดาเนินการประเมินและการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา ทาภายใต้ระยะเวลาที่เร่ง
รีบ ดังนั้นหากเป็นไปได้ ควรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์ด้วยการเล่าเรื่องอย่าง
น้อยเป็นเวลา 1 วัน เพื่อจะได้มีเวลาดาเนินการไปทีละด้านๆขององค์ประกอบทั้ง 6 ด้านดังที่ไท พานนนท์
ฉันทนา จันทร์บรรจง และ ทักษ์ อุดมรัตน์ (2559) เสนอแนะไว้
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4.การสร้างการมีส่วนร่วมและรับฟังความต้องการของกลุ่มผู้ที่จะเข้ารับการพัฒนา เกี่ยวกับผลการ
วิเคราะห์ระดับสมรรถนะคิดเชิงกลยุทธ์ แนวทางของการนาผลที่ได้นามาออกแบบ กลไก ระบบการพัฒ นา
ทดสอบกิจกรรม กระบวนการพัฒนา เพื่อให้แน่ใจว่า ตรงกับความต้องการรายบุคคล พัฒนารายการสมรรถนะ
ที่สอดคล้องกับ เป้าหมายและปรัชญาชี้นาการพัฒนา การสร้างเครือข่ายหลังการพัฒนาของนักบริหาร การ
ประยุกต์สิ่งที่เรียนรู้สู่งานบริหาร
5.การศึกษาแนวทางในการออกแบบระบบสนับสนุนการพัฒ นาการคิดเชิงกลยุทธ์ของนักบริห าร
ระหว่างส านั ก งาน ก.พ. กั บ ส่ ว นราชการ และวางระบบการประเมิ น เพื่ อ การพั ฒ นา ผลส าเร็จ ของการ
พัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์ต่อประสิทธิภาพในการบริหาร ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้เข้ารับการพัฒนาว่าหลัง
เข้ารับการอบรมแล้วได้รับการเลื่อนแต่งตั้งมากน้อยเพียงใด
ข้อเสนอของการประเมินเพื่อการพัฒนานักบริหารในภาครัฐ
1. การวางระบบการประเมินเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ (การคิดเชิงกลยุทธ์) นักบริหาร
(1) การกาหนดปรัชญา เป้าหมายของการพัฒนาภาวะผู้นาให้ชัดเจนไม่ควรเน้นการฝึกอบรมใน
ห้ องเรีย น แต่ เป็ น การมุ่งพั ฒ นาสมรรถนะของ นักบริห ารเป็น รายกลุ่ ม มุ่งพัฒ นาการคิดให้ รู้เท่ าทันการ
เปลี่ ย นแปลง แทน การมุ่ งพั ฒ นาทั ก ษะพฤติ ก รรมในเชิ งปฏิ บั ติ ก ารของผู้ เข้ าอบรม ให้ น าศั กยภาพและ
ประสบการณ์อันมีค่าของ นบส.มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในระหว่างการพัฒนา ส่งเสริมการประเมินเพื่อการพัฒนา
(Assessment for Dvelopment) และการพั ฒ นาด้ านจิ ต พิ สั ย การใฝ่ เรียนรู้ ด้ ว ยการเรีย นรู้จ ากการเล่ า
ปรัชญา จิตสานึก อุดมการณ์ของผู้ นาต้นแบบ การกาหนดปรัชญา เป้าหมายของการพัฒ นาภาวะผู้นาให้
ชัดเจน โดยเฉพาะต่อคาที่ว่า “เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม” องค์ประกอบการพัฒนา ควรเน้นประสบการณ์
สายสั ม พั น ธ์ ด้ว ย ไม่ค วรเน้ น การฝึ กอบรมแบบรวมศู นย์ ไม่ ควรมุ่งปฏิ บั ติต่อผู้ เข้ารับการฝึ กอบรมทุ กคน
เหมือนๆ กันหมด แต่ควรมุ่งเตรียมบุคลากรให้สามารถวางระบบเพื่อการวิเคราะห์หาแบบแผนที่เป็นจุดเด่น จุด
ด้อยของแต่ละคน อาจส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างเพื่อน (Paired Peer Learning) ให้ นบส. จับคู่ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ระหว่างกัน (Andrews & Manning, 2015) แล้วนาผลประเมินที่
ค้นพบในแต่ละรุ่นเพื่อออกแบบการพัฒนาสมรรถนะของนักบริหารเป็นรายกลุ่ม มุ่งพัฒนาการคิดให้รู้เท่าทัน
การเปลี่ ยนแปลง แทนการมุ่งพัฒ นาทักษะพฤติกรรมในเชิงปฏิบัติการของผู้เข้าอบรม ให้ นาศักยภาพและ
ประสบการณ์อันมีค่าของ นบส. มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในระหว่างการพัฒนา
(2) การกาหนดยุทธศาสตร์ของการพัฒนา สร้างการมีส่วนร่วมกับส่วนราชการ สานักงาน ก.พ.
ควรรับผิดชอบเฉพาะบางรายการสมรรถนะเท่านั้น และ ส่งเสริมให้ส่วนราชการอื่นๆ ร่วมกันวางระบบการ
ประเมินเพือ่ การพัฒนารายการสมรรถนะเฉพาะทางตามสายงาน ตามกลุ่มกระทรวง ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกัน
(3) การกาหนดเป้ าหมาย เป้ าประสงค์ห ลั ก แนวการพั ฒ นาการคิดเชิงกลยุท ธ์ที่ ยืด หยุ่นตาม
ลักษณะของกลุ่มรุ่น จุดเน้นของสาระการพัฒนาของ นบส. แต่ละรุ่น ผันแปรตามสถานการณ์หรือนโยบายแห่ง
รัฐ เช่น การคานึงถึงกระแสสากลอาทิ ยุคดิจิทัล อุตสาหกรรม 4.0 ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายไทยแลนด์ 4.0
การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
(ป.ย.ป.) หรือ สาระสาคัญ ในหมวด 16 ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ปี พ.ศ. 2560
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2. แนวปฏิบัติของการประเมินเพื่อการพัฒนาสมรรถนะนักบริหาร
(1) พัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะการคิดเชิงกลยุทธ์ของนักบริหารภาครัฐของไทยขึ้น ระบุ
แนวทาง วิธีป ระเมิน และ วิธีพั ฒ นาการคิ ด เชิ งกลยุ ท ธ์ เป็ น ชุ ดการเรียน (Modules) ที่ ชั ดเจน เช่ น การ
ประเมินสมรรถนะ การประเมินบุคลิกภาพ การประเมินด้านสมองสองด้าน การประเมินสไตล์ความเป็นผู้นา
การประเมินศักยภาพ ตลอดจน การประเมินสมรรถนะแบบ 360 องศา (Aon Hewitt, 2015) ผลการศึกษา
ในครั้งนี้บ่งชี้ถึงความแตกต่างระหว่างเพศของนักบริหารต่อประสิทธิภาพของการคิดเชิงกลยุท ธ์ ดังนั้นการ
แสวงหารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์ของนักบริหารพลเรือนในภาครัฐของไทยจึงเป็นสิ่ง
ที่ จ าเป็ น ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น โดยการจั บ คู่ ต ามความเหมาะสมของปั ญ หา ลั ก ษณะงาน
องค์ประกอบการคิดกลยุทธ์ บุคลิกภาพ และความผูกพันกัน (Andrews & Manning, 2015)
(2) ส่งเสริมการประเมินเพื่อการพัฒนาสมรรถนะในทุกระยะของการพัฒนาที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
โดยเริ่มจากช่วงก่อนการพัฒนา (Pre-session) ในระยะระหว่างการพัฒนา (During Session) ควรมีการนาผล
การประเมินมาใช้ประโยชน์ทั้งในระดับรายบุคคลและรายกลุ่ม กับผู้ เข้ารับการพัฒนา ประยุกต์ผลการประเมิน
เข้ากับบางวิชาที่มีการเรียนการสอน ในแต่ละชุด/หมวดการเรียนของหลักสูตรการบริหารทุกระดับ ในระยะ
หลังการพัฒนา (Post Session) ควรมีการประเมินสมรรถนะซ้า เพื่อประเมินระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น (Gain
Score) เพื่อประเมินความได้ผลของการพัฒนา ขณะเดียวกันควรกาหนดระบบสนับสนุนการประเมินเพื่อการ
พัฒนา ระบบสนับสนุนการพัฒนา เช่น การประเมินซ้า แผนพัฒนาเป็นรายบุคคล การสอนแนะ โดยผู้บริหาร
ด้วยกันเอง (Executive Peer Coaching)
(3) พัฒ นาโมเดลเชิงกระบวนการ (Process Model) ของการประเมินเพื่อการพัฒ นารายการ
สมรรถนะที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ของหลั ก สู ต รขึ้ น อาทิ ตั ว แบบของ Center for Creative Leadership
(McCauley, & Van Velsor, 2004) หรื อ โมเดลสามขา ระหว่ า ง“สมรรถนะ-เครื อ ข่ า ย- เสริ ม สร้ า ง
ประสบการณ์” (Yost & Plunkett, 2009)
(4) ควรมีการนาผลประเมินสมรรถนะการคิดเชิงกลยุ ทธ์ทั้ง 6 ด้าน ของนักบริหารระดับสูงเป็น
รายบุคคลมาไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาจุดเด่น และ แก้ไขปรับปรุงสมรรถนะที่เชื่อว่าเป็นจุดอ่อนในรูปของ
ระบบสนับ สนุ น การพัฒ นา ทั้งนี้ส ถาบั นพัฒ นาข้าราชการพลเรือนควรทาการศึกษานาร่อง จัดทาตัวอย่ าง
ต้นแบบ รายละเอียด คู่มือ การจั ดอบรมชี้แจงแนะนาแก่ส่วนราชการ ส่งเสริมให้ ส่วนราชการพัฒนาระบบ
เครื่องมือ บุคลากร จากภายใน แทนการจัดซื้อจัดจ้างจากบุคลากรภายนอก
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